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Szajbély Mihály

Könyv, sajtó, Kosztolányi

Kosztolányi nem volt erős meggyőződésű em
ber. Inkább játszott a véleményével, pontosabban 
a véleményeivel, mert nem a döntés volt a fontos 
a számára, hanem a látás, és gyönyörködött 
abban, hogy ami innét szépnek látszik, az onnét 
ronda, amonnan meg talán semmilyen.

Mindig megdöbbenek, mikor a könyves
boltban a vevő így szót

- Kérek egy regényt.
M intha a patikába valaki azzal a kíván

sággal rontana, hogy az isten szerelmére, 
valami orvosságot. Mindegy, hogy szódabi
karbóna, hajkenőcs vagy mofrium.

A segéd komolyan vallatja:
- Önnek?
- Nem nekem.
- Hány éves az illető?
- Tizenöt.
- Fiú? Leány?
- Leány.
Erre a segéd csalhatatlan ösztönnel a 

polcra nyúl, onnan kivesz egy könyvet, 
mely pont tizenöt éves leánynak való.

Csodálatos, ezt én nem tudnám ily biz
tosan. 2

Valóban szép, vagy ahogyan Kosztolányi mond
ja, csodálatos, amikor az ember második rendbéli 
megfigyelőként önmaga meghökkenésében is gyö
nyörködni tud, miután megfigyelte a könyvesbolti 
eladót, aki oly magabiztosan hozta döntési hely
zetbe ártatlan kuncsaftját.

Az értékek ambivalenciája, szemben a értékvá
lasztás szűk ösvényével, és az az elegancia, aho
gyan Kosztolányi tudott nem következetes lenni.

„A szójáték a legalantasabb szellemeskedés.” - 
állítja Budapest, a szójátszó című kis írásának 
elején.3 Sivár, üres, taplólelkű emberek szelle
messége, kóros jelenség, a „legkitűnőbb szójáté
kokat” elmegyógyintézeti ápoltak faragják.

Kóros jelenség, és mégis van közötte kitűnő, 
sőt legkitűnőbb, a bolondoké.

„Egy főváros életében és fejlődésében azonban 
már értékjelző a szójáték.” - folytatja Kosztolá
nyi. Egy értékjelző persze jelezhetne értéktelen
séget is, az azonban szó után azonban nem ezt 
várnánk. Mégis azt olvassuk, hogy a szójáték a 
tömeg olcsó és szegény szellemessége.

„A kalauzok általában korán nősülnek. ”

(Kosztolányi) l

A mob vinkóval mulat, ponyvaregény 
gyenge olajnyomatokban gyönyörködik, a 
szentimentalizmusa egy malacbanda vinnyo
gásánál vagy egy verkli hangjainál csurran 
ki, humora pedig szójáték.

Értesülünk arról is, hogy a nagyvárosok rend
kívül sok szójátékot termelnek, első helyen Pá
rizs, és aki nem tudja, hogy Kosztolányi nem volt 
erős meggyőződésű ember, akár azt is hihetné, 
hogy immár kezében a gondolatmenet logikája: ha 
a szójáték a legalantasabb szellemeskedés, kóros 
jelenség, akkor a nagyváros a legalantasabb hely, 
a kór melegágya.

De Kosztolányi nem volt erős meggyőződésű 
ember, és gondolatmenete ellene szegül az erős 
meggyőződésű emberek logikájának.

Utcai szellemesség, lapos, durva és ba
nális, de mégis szellemesség. Majdnem azt 
mondhatnám, hogy a nagyváros első életje
le. Van benne valami rakoncátlan jókedv 
és bohémság.

Budapest nagyvárossá lett, semmi sem emlé
keztet már a húsz évvel korábbi vidékies főváros
ra, kávéházaiban „piccolo mellett rontják, csúfol
ják, művelik a nyelvet”, ezt a munkát esténként a 
kabarék veszik át, szójátékot korcs poétái, akik 
mégiscsak poéták.

Nekem úgy tetszik, hogy nincs okunk 
haragudni se a kávéházakra, se a kabarék
ra. Nagy Endre, aki pár év alatt megalkot
ta a budapesti magyar kabarét, tett annyi 
szolgálatot a művészetnek, a nyelvnek és a 
magyarságnak, mint az Akadémia. Most 
már érezzük a budapesti tömeget is. Néha 
látjuk a szellemének kezdetleges, torz, de 
egységes megnyilvánulásait. Mosolygunk raj
ta, de ő is mosolyog. Mosolyogni, tréfálni, 
nevetni tud ez a város, ez a szegény gye
rek, akit a mostohája pinceszobákban la
kat, akinek meszes vizet adnak tej helyett, 
aki hamisított kenyeret, vajat és húst eszik, 
s már fiatalon halálra dolgozza magát. 
Mosolyog és játszik a szavakkal.

Ez a gyerek éni fog.

1 Kalauznék, In: A Hét, 1915. április 25., ill. K.D.: Füst, Bp. 1970. 145-147.
2 Ábécé a prózáról és regényről, In: Új Idők, 1928. április 7., ill. K.D.: Nyelv és lélek, Bp. 1971. 449-450.
3 In: Élet, 1910. szeptember 11. ill. K.D.: Nyelv és lélek, Bp. 1971. 17-19.
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Akkor hát most alantas-e a szóvicc vagy fel
emelő, szép-e Budapest vagy csúnya?

A szójáték megszüli az ellenszójátékot. 
Mindez pedig villámgyorsan szétfut a kávé
házba, a mulatókba, a turfra, a magánla
kásokba, az újságok útján a vidékre, s ott 
még egyszer felcsillan, ragyog egy-két napig, 
aztán meghal.

Az újságoknak köszönhetően tehát budapesti 
szóviccek nem maradnak meg Budapesten.

Jó-e ez vagy rossz?
És akkor hát a könyv, meg a sajtó, meg Kosz

tolányi.
Van Kosztolányinak egy kis írása, ahol a köny

vek tragédiája személyes tragédiává válik.

Egy asszony térdepel az aszfalton, a bel
városi könyvesbolt kirakata előtt.

Karját kitárja, beszél a könyvekhez:
- Jaj, Goethe jaj, Schiller.
Karján rézszám, a rikkancsnők rézszá

ma. Folytatja a magánbeszédét, emelt han
gon, még mindig térden.

- Istenem, Goethe, Schiller. Nekünk is 
ilyen volt. Éppilyen. Diszkötésben. Eredeti
ben. Hajadonfőtt hajlong, akár az oltár 
előtt.4

De hát mi is a könyvek tragédiája?
A könyvek tragédiája az, hogy nem olvassák 

őket, és ez, a 19. század elejétől kezdve mind 
hangosabbá váló vélemény szerint, a sajtó rovásá
ra írható, amely ellátja egy napra szóló, gyorsan 
emészthető irodalompótlékkal az embereket, és 
loszoktatja őket a könyvekről.5

A nő, aki térdepel az aszfalton, rikkancsnő, 
karján kis sárga réztáblával, bulvárlapokat árul és 
könyvekre vágyik, személyében mintha a sajtó 
ostorozná önmagát, vezekelne a könyvek előtt.

Bulvárlapok közönsége, utcai járókelők nézik a 
bulvárlapba illő jelenetet, és azt hiszik, szegény 
nőnek elment az esze.

Közöttük a tárcaíró Kosztolányi, aki truccolni 
vágyik velük szemben, buta, minden értelem nél
kül való meglepetéseket okozni nekik, akár egy 
rakoncátlan kisgyerek.

Ezen a verőfényes délelőttön egy hölgy 
sétál a korzón, barátnőjébe karolva, s hosz- 
szú pórázon vonszol maga után egy kínai 
selyempincset. A kutya, amelyről teljesen 
megfeledkezett a tereferében, három méter 
távolságról kullog utána, világfájdalmas po
fával. M ár többször kísértésbe estem, hogy

tollkérsem éles kisollójával leoperáljam a 
kutyát a pórázról Még arra is hajlandó 
volnék, hogy pár percig földre kuporodva 
kövessem az ebtulajdonosnőt, megfeszítve a 
laza pórázt, hogy csak később ébredjen a 
csínyre, miután a kutya végképp eliszkolt. 
Mit nem adnék azért, ha még volna ben
nem annyi életkedv, hogy az ilyen életreva
ló terveimet végre is hajtsam.6

Máskor meg úgy viselkedik, mint az emberek, 
és akkor azután nagyon szégyelli magát.

Egy mellékutcából teljes erejéből nekem 
vágódott egy fiatalember. Ingerülten ordítot
tam rá:

- Vak?
- Igen - felelt a fiatalember, szerényen, 

egyszerűen, tárgyilagosan.
Rátekintettem. Tényleg botot, fekete szemü

veget viselt.

U)
Térdre rogyva kértem tőle bocsánatot.7

Kosztolányi apró publicisztikai írásait nem 
lehet eléggé élvezni, nem lehet eleget idézni.

Ezek a kis szövegek a Pesti Hírlapban jelentek 
meg.

Ha nem lett volna Pesti Hírlap, és nem lett 
volna más újság sem, aligha jöttek volna világra. 
Eleve könyvbe ilyeneket nem ír az ember. Ma 
mégis többnyire könyvekbe gyűjtve olvassuk őket, 
ha nem lenne mit könyvekbe gyűjteni, szegé
nyebb lenne az irodalom.

Ha erre gondolok, akkor gondolok arra is, 
hogy az irodalom története helyett ideje lenne 
már az irodalom médiatörténetével foglalatoskodni. 
Azért gondolok erre, mert médiatörténeti olvas
mányaim felnyitották a szememet az irodalom mé
diatörténetére.

És azért is gondolok erre, mert például a 
következő sorok is a Pesti Hírlapban jelentek meg:

Ősz a gyorsvonatból. Nyárfa, zúzmarás 
fővel, zöld és ezüst. Bükk, olyan színű, 
mint az a piros bor, melyet vízzel hígítot
tunk föl. Szilfa, merőben rozsdás. Juhar, 
sárgaréz levelekkel. Messze, a szőlő pasztái 
mögött szerényen egy bokor királyi bíbor
ban. Milyen szépek. De vajon kiknek szé
pek? Ezen az elhagyatott vidéken rájuk se 
néznek. Nyilván titokban, szenvedélyből, 
maguk számára űzik a szépséget. Tárlat, 
közönség nélkül, szerzői est, üres ház előtt. 
Szenvedő, vérző, igaz művészek. Vannak 
még ilyenek is.

4 Tragédia, In: ill. K.D.: Én, te, ő, 59.
5 Erről részletesebben írtam Irodalom és zsurnalizmus (Kari Kraus és Schöpflin Aladár írásai, mint az irodalom

médiatörténetének forrásai a 20. század elején), In: Tiszatáj, 2005. február, 66-74. című tanulmányomban.
6 Esti Kornél naplója, In: ill. K.D.: Én, te, ő, 148-149.
7 Esti Kornél naplója, In: ill. K.D.: Én, te, ő, 149-150.
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Meg olyanok is, akik írnak róluk, lefestik őket 
szavakkal, és képeiket a lapokban odaviszik a 
pesti utcán.

Akkor hát mi is a baj a sajtóval?

Baj persze Kosztolányi szerint is van, és nem 
is csak a sajtóval. Levél a könyvről című, 
1929-es írásában8 így fogalmazott:

(...) tudom, hogy nem divatcikk ma, s a 
jelen más egyebet bámul. Ennek a Guten- 
bergje Edison és Marconi, Blériot9 és 
L in d b e rg h JO  Inkább nézi a könyvet a mozi 
képeiben, inkább hallgatja a könyvet a rá
dió hangszórójából, mely az emberi hangot 
mindenütt jelenlévővé teszi. Nincsenek többé 
távolságok. Ázsia, Amerika és Ausztrália 
egyformán közel van hozzánk. Repülőgépen, 
léghajón sétálunk át egyik világrészből a 
másikba, gépkocsival szeljük át a glóbuszt. 
Ez nem kicsinylendő vívmány. Úgy látszik, 
lebírtuk egyik ősi ellenségünket, a teret. Az 
emberiség részegen és megbűvölten vágtat 
előre földön, vízen, levegőben; tudja, hogy 
még mindig nem érkezett el a végső hatá
rig, hogy a gépek, melyek a képet és a 
hangot közvetítik, még mindig tökéletesül
hetnek, a közlekedő eszközök még mindig 
gyorsulhatnak, az iram még mindig szédüle
tes lehet.

Egyszer azonban, állítja Kosztolányi, ennek is 
vége szakad, és amikor már nincsenek tovább, 
ekkor az emberiség majd döbbenten körülnéz, 
magába száll, és visszatér a könyvhöz,

mely nemcsak a teret hódította meg, 
hanem béklyóba verte a térnél is nagyobb 
ellenségünket, az időt.

Ha Marshall McLuhan olvasott volna Kosztolá
nyit, talán mosolygott volna, de az is lehet, hogy 
nem írta volna meg elhíresedett könyvét, az írott 
szó jövendölő A Gutenberg-galaxist.

Ami persze nem jelenti azt, hogy a meccs má
ra Kosztolányi javára dőlt volna el, de most nem 
erről van szó. Hanem arról, hogy Kosztolányi 
nem volt erős meggyőződésű ember, aggódott a 
könyvért és közben lelkesedett az elektronikus 
sajtóért, ami számára még csak a rádiót jelentet
te, de megjövendölte már a távolbalátást is, noha 
érdekes módon nem a televízióra gondolt, hanem 
arra a telefonra, amely képet is közvetít.

Némelyik rádió koporsó alakú. M it te
mettek el benne? Mindazt, ami a múltban 
elválasztotta embertől az embert, ami kicsi
nyesség volt, butaság, zárkózottság, kucor-

gás, rabság. Maradjon is ott. Ne támadjon 
föl soha.

A rádió keresőgombját csavargatva a tér legyő
zését ünnepelte, megtanulta felismerni a hangok 
nemzeti jellegét, élvezni azt, hogy egyik pillanat
ról a másikra engedheti be szobájába Berlint, 
Oslót, Prágát, Grazot, Katowicét, Londont vagy 
Moszkvát, hallgathat tapsvihart Barcelonából, és 
ellenőrizheti azt a tudományos állítást, hogy a 
rádióhullámok frissen tartják a készülék közelébe 
helyezett tejet.

Minap egy ismeretterjesztő előadást hall
gattam. Rádióm  mellé hoztam egy pohár 
tejet, kísérletül. A tej pár perc múlva elál- 
mosodott, majd nyomban megaludt, ő se 
bírta ki.

A rádióval az ember fogja a világot, a rádió 
viszont fogva tartja az embert, és Kosztolányi, aki 
nem volt erős meggyőződésű ember, ezt az írás
nak első bekezdésében elrejtett kis gondolatful
lánkot nagyra növesztette lelkes beszámolójának 
ellenpontozó zárlatként.

M iután elfáradtam az űrben való kalan
dozástól (...) olyan öröm vár rám, melyet 
annak előtte nem ismertem. Elkattantok 
egy csavart. Abban a pillanatban csönd 
borul fölén, balzsamos, lankasztó csönd, 
gyermekkorom régi csöndje. (...) Hirtelen
megszűnik minden gyötrelem, az élet gör
cse. (...) Ismét önmagamé lehetek.

A sajtóval tehát van baj azért, és nem is csak 
az elektronikus, hanem a nyomtatott sajtóval is, 
de Kosztolányi a kutyaharapást szőrével gyógyíta
ná. 19. századi elődei Erdélyi Jánostól és Toldy 
Ferenctől kezdve még harcoltak a sajtó ellen a 
könyv védelmében, ő viszont használni igyekezett 
a sajtót a könyv érdekében. Pár évvel ezelőtt 
elkaptam valamelyik televíziós csatornán egy be
szélgetést Kukorelly Endrével, aki a kedves és 
empatikus riporternőnek arra a sajnálkozó kijelen
tésére, hogy ma nem népszerű az irodalom, nem 
ismerik az írókat, valami olyasmit válaszolt, hogy 
talán csináljanak belőlük is sztárokat, és akkor 
majd keresni fogják a mi könyveinket, ismerni 
fogják a mi nevünket is. Kosztolányi éppen így 
gondolkodott már jó hét évtizeddel korábban. A 
magyar könyv pusztulása című, 1925-ös írásának 
tanúbizonysága szerint korán felismerte a media- 
tizált társadalomnak azt a tulajdonságát, hogy az 
válik érdekessé, amit a tömegkommunikációs esz
közök érdekessé tesznek.

8 In: Literatura, 1929. június, ill. K.D.: Nyelv és lélek, Bp. 1971. 377-380. id.h. 378.
9 Louis (1872-1936), francia pilóta és repülőgép-konstruktőr, 1909-ben elsőként repülte át a La Manche csatornát. 
!0 Charles August (1902-1974), amerikai repülőtiszt, 1927-ben elsőként repülte át egyedül az Atlanti óceánt.
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A vitázó szellem renyhesége, melyet jó 
részt a napisajtó közönye okol meg, lehetet
lenné teszi, hogy egy írót munkássága so
rán figyelemmel kísérjen a bírálat, az elis
merés vagy gáncs, melyet a közélet 
szereplőitől nem vonnak meg. Mert lépten- 
nyomon értesülünk a politikai aprószentek 
véleményéről, kiknek csak merészsége bámu
landó, hogy határozottan mernek beszélni 
ott, hol a lelkiismeretesek hallgatnak. Két
ségtelen, hogy jobban érdekli ma a közönsé
get, mint az irodalom, a szellemi élet leg
becsesebb megnyilvánulása, melyet részletei
ben, ezer titkával és ágazatával együtt 
sohasem tártak eléje.

Azt javasolja, hogy az irodalmat más módon is 
engedjék be a napi sajtóba, mint az a korábbi 
években szokásossá vált.

Ha kinyitják a lapokat az irodalomnak, 
mégpedig nemcsak annak az irodalomnak, 
mely tárcák, karcolatok alakjában mulattat, 
hanem annak az irodalomnak is, mely gon
dolatokat tárgyalva nevel is, a komoly bírá

latnak, mely tájékoztatja, gondolkozni tanít
ja  a magára hagyott, elhanyagolt olvasót, s 
ezzel a feladattal mindenütt feltámasztották 
halottaiból.

Persze lehet, hogy Kosztolányi, aki nem erős 
meggyőződésű ember, ebben sem hitt igazán. 
Másként fogalmazva, szinte lehetetlen, hogy ilyen 
egyszerűnek látta volna a helyzetet, noha biztosan 
vágyott az egyszerű emberek bizonyosságára.

A magabiztos könyvesbolti eladótól és a jám
bor vásárlóról szóló kis írást, amellyel előadáso
mat kezdtem, a következő sorokkal zárul.

Elhatároztam, hogy legközelebb magam 
is kísérletet teszek.

Bemegyek a könyvesboltba, megmondom 
koromat, foglalkozásomat, s kérek egy „ne
kem való” regényt.

Vajon mit adnak?

Roppant kíváncsi vagyok.

Feleim, őrizkedjetek az erős meggyőződésű 
emberektől, és szeressétek Kosztolányit!
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Botka Ferenc

Emberi színjáték - „vonal alatt”
Kosztolányi Dezső: Tere-fere

Amikor - közel húsz éve - a Petőfi Irodalmi 
Múzeum egyik bibliográfiai gyűjtője, nem titok: 
feleségem, Lakatos Éva, felfedezte a Bácsmegyei 
Napló nevezetes szerkesztői üzenetét, mely sze
rint a lap aláírás nélkül vezetett Tere-fere rovatát 
Kosztolányi Dezső írja - távolról sem gondoltam, 
hogy e néhány szavas hír nyomán a méltatlanul 
elfeledett közlemények egész sora fog napfényre 
kerülni, illetve vaskos kötetté testesedni, huszon
hatodikként a költő összegyűjtött műveinek hu
szonnégy és leveleinek huszonötödik könyvteste 
mellé.

Az ügy kisebb filológiai kuriózumnak tetszett. 
Az Országos Széchenyi Könyvtár meglehetősen 
hiányos állományából előkerült ugyan a Bácsme
gyei Napló nem egy Tere-fere címet viselő cikke, 
de összességében annyira hiányosan, hogy isme
retükben legfeljebb egy lelkes figyelemfelhívásra 
vállalkoztam a Magyar Nemzet 1989-es évfolyamá
ban (Ismeretlen Kosztolányi írások a Bácsmegyei 
Naplóban. 1989. szept. 23. 224.sz. 9.), szavaim 
mellé előveztve egy teljes „mintavételt” a rovatot 
indító 1924. május 11-i számból.

Vagy én nem voltam elég hangos, vagy a „min
ta” nem volt elég érdekes, vagy a rendszerváltást 
megelőző idők nem voltak fogékonyak az ilyen 
filológiai híradásokra - a közlésnek semmiféle 
visszhangja nem támadt, még a szorosan vett 
szakma sem vett róla tudomást. Réz Pál, a Kosz- 
tolányi-életműkiadás gondozója csak hümmögött a 
szerzőséget illetően. S én magam is elbizonytala
nodtam e szellemes, de mégiscsak aláíratlan írá
sok megítélésében. Legfőképpen azonban nem 
tudtam érdemben megismerni a Bácsmegyei Nap
lónak ezt a három évfolyamát, 1924 és 1926 
között, amelyekben a Tere-ferék megjelentek, így 
hamvába holt a kezdeti lelkesedés.

Időközben kezembe került a Dér Zoltán szer
kesztette A Kosztolányi család levelezéséből című 
kötet (1988), amelyből kiderült, hogy a Tere-fere 
egyáltalán nem fantom. A levélírók rendszeresen 
emlegetik. Szinte minden Pestről jött levélben 
szó esik róla, kéziratairól, azok szerkesztőségbe 
juttatásáról, az értük járó honoráriumokról, fel- 
használásukról. Majd a további részletekről az is 
kiderült: e kétségtelenül izgalmas és érdekes írá
sok megjelenése meglehetősen prózai körülmény
nyel függ össze. A Pesten élő költő ezeknek a 
cikkeknek a honoráriumával kívánta anyagilag is 
segíteni Szabadkán maradt családját. Édesapját
1924 húsvétján agyvérzés érte, amelyből felépült, 
de gyógyíttatása jelentős többletköltséggel járt. 
1923 áprilisától ugyan Fenyves Ferenc főszerkesz
tő megnyerte gyerekkori barátját a lap külső 
munkatársának, aki minden héten rendszeresen

küldte elbeszéléseit, készülő verskötetének költe
ményeit s legfőképpen a Pesti Hírlapban megje
lenő tárcáit. Ám ha a korábbinál több honorá
riumra támadt igénye, további ötletet kellett „kita
lálni”, ráadásul olyat, amelyhez hetente rendsze
resen vissza lehet térni. A Tere-ferék forrásainál 
vagyunk.

Nem lenne igaz, ha azt állítanám, hogy ezek a 
mégoly megható életrajzi vonatkozások megisme
rését követően azon nyomban késztetést éreztem 
volna a Tere-fere folytatásainak az összegyűjtésé
re, annak ellenére, hogy Kosztolányi Dezső szer
zősége most már bizonyosnak látszott: az élet 
maga igazolta ezt, azzal az új felfedezéssel, hogy 
1926 decemberében az apa elhalálozását követően 
a rovat maga is rövidesen megszűnt.

Az így időben körvonalazott feladat: 1923 janu
árja és 1926 decembere közötti négy évfolyam 
több, mint ezer újságszámának figyelmes átlapozá- 
sa önmagában is nyomasztónak tetszett. Amit 
még tovább bonyolított az a körülmény, hogy e 
négy évfolyamról csak virtuálisan beszélhetünk. 
Közkönyvtárainkban ugyanis állományuk minde
nütt töredékes. Ha tehát módszeresen minden 
számát kézbe kívántam venni, pontos „térképet” 
kellett előbb készíteni: hol - mi van meg, hol - 
mit tudok kiegészíteni. A budapesti Országos Szé
chényi Könyvtár, a szegedi Somogyi Könyvtár és 
az újvidéki Matica Srpska könyvtárra végül együt
tesen meghozták a kívánt teljességet.

A végeredmény engem is meglepett. A három 
évfolyam Tere-fere folytatásai vaskos, 500 oldalt 
meghaladó gyűjteménnyé terebélyesedtek, amely 
nemcsak tartalmában és önmagában tekintve is 
hallatlanul érdekes, hanem egyben néhány általá
nosabb megközelítést is felvet.

Elsőként a folyamatosan sorjázó írások műfaji 
hovatartozását kellene meghatározni.

A felvetés megválaszolása első pillantásra 
könnyűnek látszik. Az tudniillik, hogy a Tere-fere 
közlései az újságírásnak ahhoz a műfajához kap
csolhatók, amit tárcaként emlegetünk. Közelebb
ről megvizsgálva azonban rögtön kiderül, hogy ez 
a tetszetős címke eléggé képlékeny tartalmat 
takar. Tudományos meghatározás helyett csupán 
empirikus megközelítésben tudom körülírni: az 
újságírói szakma azokat az írásokat nevezi tárcá
nak, amelyek elkülönülnek a lap tárgyszerű hír
anyagától, valamint az első oldalon található - 
politikai kommentárt vagy mozgósítás tartalmazó 
vezércikktől. Ezekkel szemben a tárca már az 
1800-as évek közepén megjelenő könnyed, nem 
egyszer a szépirodalommal egyenértékű formában 
íródott, s közvetlenül a lap olvasmányosságát és 
érdekességét szolgálta. Erre az eltérésre a szedő
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illetve tördelő külön vonallal is felhívta a figyel
met. A „vonal alatt” közölve e felpörgetett tar
talmú írásokat, amelyeknek nemcsak lapon belül 
kellett versenybe szállni az olvasó érdeklődéséért, 
utóbb a hirtelen megszaporodott sajtótermékek 
közötti versengésben is.

(Amikor azonban a húszas évek tárcáiról szó
lok, azt is el kell mondanom, hogy akkor még 
kizárólag betű-betű elleni harcról volt szó. Az ún. 
vizuális tömegkultúra még csak születőben, a mo
zik csupán némafilmeket vetítenek, a tv-nek még 
a gondolata is épp hogy felvetődött, s a rádió is 
inkább kuriózum, mint ellenfél, legalábbis magyar 
földön, ahol az első rendszeres rádióadás csak
1925 decemberében indult. Az újság változatlanul 
a vezető médium, közleményeinek még nem tá
madt számottevő versenytársa.)

A tárca legismertebb, „klasszikus” válfajának 
azok az írások számítanak, amelyek anti-fikcióként 
egy-egy konkrét eseményhez, jelenséghez vagy 
személyhez kapcsolódnak, ehhez fűznek kommen
tárokat. Esetenként azonban megelégszenek azok 
körvonalainak puszta felvillantásával, s a tényeket 
hagyják önmagukért beszélni. Példaként hadd idéz
zem fel Kosztolányitól a vadhús-kereskedésben 
segédkező idős asszony alakját, akinek egyetlen 
társa - egy cica, amely éjszakánként melléje bújik 
(Öreg nénike és a macska); a tettének súlyát fel 
sem fogó gyilkosét (Máté-Tóth); a pénzért „dolgo
zó” koplalóművészét (A műkoplaló üvegketrecé
ben); majd kisebb-nagyobb közösségekre térve: a 
vasárnap délutánonként Buda egyik terecskéjén 
összegyűlő és trécselő német cselédlányokat 
{Együtt, mindig együtt); a színdarabok sikerét 
vagy bukását eldöntő színházi közönséget (Ezer
szemű cézár); illetve tárgyak világából szemelgető 
Jaguár-szappan, Testvéri kalap, Budapesti föld
rengés címűeket, amelyek annak idején a Bács
megyei Naplóban is mind megjelentek.

A tárcák mibenléte azonban nem csupán ennyi
ből áll, végső soron nem lehet határozottan körül
határolni: az előbbi meghatározás említett „ese
mény” például lehet akár színházi előadás vagy 
elolvasott könyv, s ekkor máris a kritika terüle
tén vagyunk, bár az ilyen írás is - szubjektív 
hangvételével - túllép a hagyományos kereteken, 
s egyértelműen tárcaként jellemezhető.

Kosztolányi Dezső maga is a tárca kiemelkedő 
művelője volt. Szépírói munkásságát - újságírós- 
kodásával alapozta meg. írásainak nem kevesebb, 
mint a felét, a bevezetőben említett 24 kötetből 
12-öt a napilapokban szétszórt tárcái töltik meg: a 
„klasszikusként” jellemzett pillanatképektől és 
kommentároktól a színházi előadások és szépiro
dalmi művek villanatain át az irodalmi portrékig 
és nyelvvédő cikkekig. Igaz, utóbbiak - különösen 
a magyar irodalom és a külföld jeleseit bemutató 
portrék - a múlt század húszas és harmincas éve
iben - már formálisan nem „vonal alatt” jelentek 
meg; többségüknek nem a főlap adott helyett, ha

nem annak heti melléklete a Pesti Hírlap Vasár
napja. A lényegen, az írások szellemiségén ez a 
körülmény mit sem változtat: a Virág Benedeket, 
Arany Jánost, Herczeg Ferencet vagy Babits 
Mihályt bemutató portrék megőrizték a tárcák 
frissességét, az ábrázoltakkal élő, személyes isme
rősként szembesül bennük az olvasó. Ugyanúgy, 
mint ahogy a hétköznapok névtelen hőseivel, a 
bábával, a rikkanccsal vagy a mosónővel, az Ala
kok című sorozatban.

Az életműnek ezt a részét a Szépirodalmi 
Kiadó életmű-sorozata jól elkülönített kötetekben 
tette közzé: a „régi” magyar irodalom képviselőit 
a Látjátok feleim, a kortársakat az Egy ég alatt, 
a külföldieket az Ércnél maradandóbb címűekben, 
a nyelvhelyességi írásokat a Nyelv és lélekben, a 
külföldi riportokat az Európai képeskönyv ben vagy 
a különféle foglalkozásokat felvonultató portrékat 
a Bölcsőtől a koporsóig címűben. Sajnálattal kell 
megállapítanom, hogy ezekkel a kötetekkel és az 
ún. „klasszikus” tárcákat összegyűjtő társaikkal 
(Álom és ólom 1904-1913, Füst 1914-1920, 
Hattyú 1921-1927, Én, te, ő 1928-1932, Sötét 
bújocska 1933-1936) mind a mai napig nem fog
lalkozott érdemben irodalomtudományunk. Holott 
véleményem szerint, a tárca műfajában születet
tek miben sem marasztalhatok el a hagyományos 
műnemekkel szemben. S talán nem járok messze 
az igazságtól, ha előlegezem: amit Kosztolányi 
publicisztikájában létrehozott, az - regényeihez és 
elbeszéléseihez hasonlóan - a magyar próza egyik 
legjelentősebb teljesítménye.*

A Tere-fere rovatban szereplő írások ugyan - 
annak ellenére, hogy szintén nem „vonal alatt” 
jelentek meg, hanem a hétvégi szám kulturális 
részébe tagoltan, mégis egyértelműen tárcáknak 
minősülnek, könnyed hangvételük, szellemessé
gük, olvasmányos tartalmuk nyomán egyértelműen 
a lapnak abba a részébe tartozóak, amelyet a 
tárca, a tárca különféle változatai számára volt 
fenntartva.

Ugyanakkor azonban azt is meg kell állapíta
nunk, hogy e címében - a közvetlen baráti cseve
gésre utaló - rovat gyakorlatilag a tárca egyetlen 
eddig említett formájához sem hasonlíthatók foly
tatásai nem kötik le magukat egyetlen témához 
sem, pergő képekben egyikről a másikra váltanak, 
a pletykázó ember sajátos „logikájának” párhuza
maként. Példaként kiemelt mintánkkal szellemes 
aforizmákkal indul Shaw egyik új színdarabjából: 
röviden beszámol egy fakír önmagán végzett 
kísérletéről; ezt követően egy teremberendezés 
gondjait villantja fel, majd a dohányzásról való le
szokás módszereit ismerteti; röviden az ügyvédek 
védőszentjéről is szót ejt, hogy felvetéseit a rá
diónak a mentőszolgálatban való hasznával zárja.

Bevallom, nemigen tudok a tárcának hasonló 
alfajáról. Talán a napi vagy heti jegyzettel tud
nám rokonítani, amelyben annak írója a hömpöly
gő napi hírfolyamból egy kiemelt vagy kiraga-

* Külön örömet jelentett számomra a Kosztolányi-napokon Szajbély Mihály dolgozata, amely úttörőként vágott csapást 
ezen a területen.
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dott jelenséghez fűz véleményt vagy kommentárt. 
Rovás, Aprópénz, M it szól hozzá? címmel közölt 
ilyen jellegű tárcákat a két háború között Az 
Újság, a Mai Nap, illetve a Nemzeti Újság. Az 
elsőt Pázmándy Dénes, a másodikat Kóbor Tamás 
jegyezte.

A megoldás kulcsát azonban nem a külső 
hasonlitgatásokban látom. A Tere-fere írások lé
nyegét akkor érthetjük meg igazán, ha rekonstru
áljuk: hogyan, milyen céllal jöttek létre. Mint lát
tuk, fennállt egy nagyon is prózai igény: egy tisz
teletre méltó cél, amelynek érdekében egyik 
hétről a másikra meg kellett kétszerezni a Bács- 
megyei Naplótól várható tiszteletdíjat, illetve 
annak a kézirat fedezetét. „Klasszikus” tárcával, 
továbbá színházi vagy könyvkritikával ezt egysze
rűen időben nem lehetett volna teljesíteni, hiszen 
ezalatt Kosztolányi az Aranysárkány, a Pacsirta 
majd az Édes Anna című regényein dolgozott. 
Olyan élményforrást kellett kitalálni, amely köny- 
nyen elérhető, s amelynek tartalma percek alatt, 
mondhatni „azonnal” hat és fellobbantja a közlés
vágyat. Nem kétséges, a húszas évek közepén 
ilyen frissen pergő intellektuális élményforrásként 
csak a napisajtó jöhetett szóba. „Csak” gyakorlott 
szem kellett hozzá, hogy a megfelelő - rendsze
rint külföldi - hír és a közvetítő szándék - össze
szikrázva - egymásra találjon.

Hogy mi ömlött be ilyen módon a Tere-fere 
500 oldalába, ez lenne vizsgálódásunk másik kér
désköre.

Bevezetőként Kosztolányi „merítéséről” kell 
szólnom. Arról, hogy igen tisztességesen nem a 
könnyebbik megoldást választotta: nem a hazai 
sajtóból mazsolázta ki a külföldi vonatkozásokat, 
hanem az eredeti lapokat forgatta, első kézből 
szerezve be a híranyagot. (Az egykori kávéházak
ról, ahol ezt könnyedén megtehette, már tettem 
említést a Tere-fere kötetének bevezetésében.) 
Feltűnő, hogy Kosztolányi hivatkozásaiban meny
nyire az angol nyelvű sajtó dominál: a tekintélyes 
és nagy múltú Observer vagy a Spectator, a moz
gékony Morning Post, a Daily Telegraph, a Daily 
Chrocile, a leggyakrabban idézett Daily Mail, a 
csípős hangú Daily Sketch, az angol humort meg
szólaltató Punch, az egyik legtekintélyesebb „vi
déki” hírforrás, a Manchester Guardian, végül a 
tetszetős és igencsak friss hangvételű Illustrated 
London News. Feltűnő viszont a francia sajtó 
mérsékelt jelenléte. Elvétve kerül szemünk elé a 
napilapok közül a Le Temps, vagy az orosz emig
ránsok kezén lévő párizsi Dni című. A francia 
nyelvterületről Kosztolányi inkább csak a hetila
pokra és folyóiratokra hagyatkozott, mint például 
a Revue Hebdomadaire vagy a Nouvelle Revue 
Frangais. Hasonló a helyzet a német nyelvű saj
tóval is, ahonnan csak a bécsi liberális Neue 
Freie Presse, illetve a Berliner Tageblatt keltette 
fel Kosztolányi figyelmét. Viszont külön is meg 
kell említenünk az olasz Corriera della Serat és

* A számok a Tere-fere című kötet oldalaira utalnak.

a spanyol El Solt, amelyekhez rendszeresen visz- 
sza-visszatért.

E távolról sem teljes felsorolás már önmagá
ban is érzékeltetni képes azt a mérhetetlen bősé
get, amelyből a Tere-fere írója könnyű kézzel és 
varázslatos gyorsasággal teremthette elő mindazt, 
amit rendszeres heti penzumához szükséges lát
szott.

Több évtizednyi távlatból visszatekintve a legiz
galmasabb kérdésnek az látszik: mi is volt az, 
ami e hatalmas ismerethalmazból a Tere-fere 104 
folytatásában, egy-egy közlésre 6-6 témát szá
mítva: e 104 folytatás 624 „pillanatfelvételében” 
kiemelt és megörökített?

(S az így kijött számhoz gondolatban hozzá 
kell adni a Tere-feréve 1 párhuzamosan megjelenő 
Tudja-e? című rovat 36 folytatását is, amelyek ar
culata legfeljebb abban különbözik az előzőtől, 
hogy „exponálásai” lassúbbak, kényelmesebben 
bánnak térrel és idővel.)

A „felszínnel” kezdem. Gyerekek beszélgetnek 
egymással:

- Hogy hívják a bátyádat?
- Nekem nincs bátyám.
- És a nénédet?
- Nekem nincs néném.
- Hát akkor ki ver téged, (...)

Vagy: anya és fia beszélget egymással. Péterke 
hazudott.

- Ebben a koromban - feddi az anya - én 
sohasem hazudtam.

- Nem? - kérdezi Péterke és elgondolkozik.
- Mondd, mama, mikor kezdted el? ... (145)*

A humor, a csattanó szinte minden egyes egy
ség záró mondatában megjelenik.

Arthur Keith angol antropológus a modern kor 
emberének megnyúlt arcáról értekezik. Majd el
mélkedését így fejezi be: Az ember arca folyton 
kisebesedik, de képe sok esetben nagyobb lesz... 
(156).

Latour Izabelláról, az angol cselédek képviselő
jéről és sikeres karrierjéről esik szó. Zárómondat: 
Volt gazdasszonyai, kik neves számban vannak, 
örülnek sikereinek. Főképp azonban annak, hogy 
már nincs náluk...” (161).

Az örökzöld tréfák sem maradhatnak ki.
Elhagyott pénztárca hever a Champs-Élysées-n. 

A vendéglőből távozók örömmel fedezik fel és 
mohón hajolnak le érte. A remélt zsákmány azon
ban - a kapualjban rejtőző és zsineget tartó tréfa
mester jóvoltából elugrik előlük... (155).

Még mindig a „felszínen” maradva: mellbevágó 
kuriozitások: kémtörténetek az első világháború
ból, Mata Hari Budapesten (132., 425, 426.), az 
első „mészároskisasszony” Berlinben, aki a lapoc
kák feldarabolását követően leveti a fehér kö
penyt - és zongorához ül... (138.), a chemnitzi la
kosok, akik még mindig kutyahúst esznek... (291), 
rejtélyes sírfelirat a yorkshire-i grófságban, hosz-
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szú kutatás után kiderül, a kedves rokonok 
tapintatból gyorsírással írók közül meg az elhúnyt 
ledér életét... (198).

Majd jönnek az aktualitások: bajnokok esküje 
az 1926-os olimpián, ti. arról, hogy dopping nél
kül, becsületesen fognak rajthoz állni. Szelíd meg
jegyzés: már a görögök korában is szükség volt 
erre... (159). Egy másik hírcsokor 1926-ból, az 
ún. szent év eseményei Rómában, a zarándokok
ról és a fekte színű női zarándokruhákról... (176).

Máris a divatnál tartunk, amelynek témája 
akkor is kimeríthetetlen volt: főleg a karcsú női 
ideálé, amelynek eléréséért az érdekeltek a fogyó
kúra legkülönb változatainak vetették alá magu
kat, s még a vivóleckéktől sem riadtak vissza 
(348.) Nem kis meglepetést kelt a már nyolcvan 
év előtt is működő kozmetikai „arcgyár” London
ban, amely a plasztikai „segítség” legkülönfélébb 
változatait kínálta (346.) A pálmát azonban kétsé
gen kívül az éppen azokban az években tetőző 
bubifrizura divatja viszi el, történetek tucatjai 
tudósítanak a rövid haj hódításáról, mint a női 
önállóság jelképéről, a férjekkel való csendes 
vagy hangos küzdelemről, amely nem egyszer 
válásba torkollott. (236., 338.)

S vetnünk kell egy pillantást a titokban irigyelt 
félvilági élet látványosságaira is, a „modern” zené
re és táncokra. Tájékozódhatunk a jazz születésé
ről, a nevesebb jazz szólistákról, (358.) majd hát
térként egyben arról a földrészről, Amerikáról, 
ahonnan mindez kiindult, s amelyet Európa kész
séggel csodált és utánzott.

A Tere-fere érdemlegesebb rétegei felé tar
tunk, amelyek egyre több tárgyszerű részletét

közvetítetnek, s szinte testközelben érzéke 
azt a másságot, ami öreg földrészünket egys 
vonzotta és taszította. Ezúttal is csak címs2 

bán felidézve: a zsúfolt nagyvárosokat, a felh 
colókat, a „vértolulásos” közlekedési állapo 
(421), az álságos szesztilalmat (Kosztolányi 
raztörvényként” aposztrofálja 420.), a po] 
élet hangos kavargását, a választási színjáté 
(205.), az európai szemmel elképzelhetetlen 
ságú vagyonok létrejöttét (206), s természe 
a pénz „rideg” hatalmát. Megcsodálva ugyan; 
a meredeken felfutó technikai fejlődést, E 
és követői bravúros találmányait (390.), , 
képükként” felvillantva a mesterséges fény < 
lát a Niagara vízesés látványos kivilágításban (

Amerika mellett Kosztolányi érdeklődése 
alább azonos mértékben fordult kelet egzotit 
felé. S ebben az érdeklődésben a vezető sze 
Oroszország játszotta: A cári rezsim végnapj 
bukása (424, 380), a forradalom vezetői, 
csevszkij marsall, a Vörös Hadsereg főparan 
ka, Lenin és felesége, Krupszkaja (230), a sí 
hatalom különféle intézkedései - a közoktat; 
(400), a jogban: kíváncsisággal vegyes börze 
sál kísérve a volt uralkodó osztály tagjainak 
sát (484), az új házassági és válási szoká 
(476), a cári szobrok lerombolását (433), a 
dást kiváltó börtönviszonyokat (439).

Hasonló, de valamennyire lanyhább érdek 
kíséri a közel- és távol-keleti eseményeket, 
különben a napi híreket benépesítő politil 
sorsát. Megismerhetjük Briand harapós mo< 
Herriot gyakorlatias intézkedéseit, Lloyd G< 
megtévesztő simulékonyságát, Mussolini szí
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gesztusait, Poincaré frázisait, Gandhi szellemi el
lenállását. Nem szólva Napóleonról, akinek beteg
ségeibe hálószoba titkaiba és száműzetésének hét
köznapjaiba is betekinthetünk. (175). S Francesco 
Nitti könyvéről se feledkezzünk meg, amely már 
annak idején felvette az Európai Egyesült Álla
mok gondolatát (239).

Vázlatunk egyre inkább kezdi feszegetni elő
adásunk kereteit. Holott még csak az elejénél tar
tunk. Nem tehetjük meg azonban, hogy legalább 
az említés szintjén ne érintsük a technikai fejlő
dés látványos újdonságát: a repülés, a zeppelin, 
az autógyártás típusait (215, 423, 199, 482), a fo
lyékony, fa, a folyékony szén kísérleteit (231, 
368), a tejtermelés új módszereit (411), a mes
terséges eső álmát (350), a napenergia és a mik
roorganizmusok felhasználását a jövő táplálékában
(152). Az orvostudomány új kísérleteit a rák diag
nosztizálása terén (186), a lélektan, a hipnózis 
gyógyításba való bevonását (231), s a már akkor 
örökzöld témának számító kérdést: az euthanázia 
tiltását vagy engedélyezését (477).

A csillagászat aktualitásait, élén a Mars bolygó 
titkaival, az útleírás kiruccanásait a Mont Everest
re, Angol- és Francia Guinea őserdeibe, a Sark
körön túlra vagy az elsüllyedt Atlantisz világába 
(304., 311., 343., 349.) csak megemlítjük, hogy 
valamivel több hely jusson a művelődéstörténet 
egy-egy pontjára: Larousse arcképére (345), a 
portlandi cement feltalálójáé (199), a vakok írását 
megteremtő Louis Braille-éra (361), Kolumbusz 
Kristóf újonnan előkerült naplójára (209), a pom- 
peji ásatások friss leleteire (223). Ugyanakkor 
legalább egyetlen mondat megilleti a sajtóra vo
natkozó híradásokat is: az első apróhirdetésről 
(175), az interjú műfajának feltalálójáról (375), 
Mr. Brisbane-ről, az amerikai újságírókirályról, 
illetve az angol, az amerikai és francia újságcsiná- 
lók jellegzetes magatartásáról. (415).

És akkor még mindig nem méltattam a Tere- 
ferék remek művész-portréit: Beethovenét, Wagne
rét, Pucciniét, Mozartét, egy-egy mulatságos törté
netbe foglalva, illetve a tudósításokat, Max Rein- 
hard színházi kísérleteiről, Jevreinov látványos és 
harsány „színházi színházáról (282), a berlini, illet
ve a bayreuthi operáról, Wagner Mesterdalnokok 
című darabjának bemutatójáról (188), Hevesi 
Sándor budapesti Shakespeare ciklusáról (206., 
219.) - Az anakronizmus, az emberei butaság és 
agresszió példáit szándékosan nem részletezem, 
pedig jutott jócskán belőlük Kosztolányi torké
peibe.

Végül megkerülhetetlen, hogy ne örvendezzünk 
a minden egyes közleménybe bőséggel ömlő iro
dalmi történeteknek. Olvasva őket Anatole Francé, 
Bemard Shaw, Pirandello, D’Annunzio kortársá
nak érezhettem magam. Friss és izgalmas hírek
ként értesülhettem belőlük Gerhard Hauptmann 
kirohanásáról az akadémia ellen (425), az öngyil
kossággal foglalkozó Galsworthynek új regényéről, 
(299), Romain Rolland Gandhival szimpatizáló tanul
mányáról (200), Chesterton Szent Ferencet mélta
tó írásáról vagy harcias szembeállásáról Spengler

kulturpesszimizmusával (193). Csodálkozhatnánk 
ugyan, hogy Lev Tolsztoj és Dosztojevszkij sze
mélye még évtizedekkel haláluk után is milyen 
élénk érdeklődést kelt, s talán azon is - mennyi
re hat Conan Doyle spiritisztia manírjaival. Ám 
visszatartott a múlt, az élő hagyományok, melyek 
nyomán közvetlenül szembesülhettem Balzac-kal, 
Byronnal, Zolával, Oscar Wilddal, Jack Londonnal. 
Murasaki nyolcszáz személyes japán regényét
(153), az irodalmi plágium különleges példáit, a 
„legújabb” irodalmi iskola, a szürrealisták „bolond
ságait” - köztük a Céry Tiborként aposztrofált 
Déry Tibornak A nagy tehén című költeményét, 
illetve a vers „értelmetlenségén” való füstölgést 
(433) viszont már csak azért említem, hogy velük 
és általuk zárjam e nagyívű összesítést.

Előadásom harmadik tételeként azokra a válto
zásokra szeretném felhívni a figyelmet, amelyek a 
Tere-fere írásainak összegyűjtésével, kötetbe fogla
lásával kapcsolatosak. Először arról, ami ezáltal 
végképp elveszett. S ez a Tere-fere folytatásainak 
közvetlen, kisugárzó hatása egykori megjelenésük 
időpontjában. S itt nemcsak arról van szó, hogy 
az általuk közvetített, hajdan oly izgalmas és az 
újdonság erejével ható ismeretek jó része mára 
talán már megfakult, történelmi adalékká vált. Ha
nem arról a vonatkozásról, amelyet már röviden 
érintettem a korabeli médiumok viszonyait, a be
tű vitathatatlan vezető szerepét jellemezve. Arról, 
hogy 1924 és 1926 között a sajtó, a Bácsmegyei 
Naplónak ezek az évfolyamai voltak az olvasó 
nagyközönség számára a szóban forgó ismeretek 
szinte egyedüli forrásai. Ami miatt - mai szem
mel - nehéz túlbecsülni jelentőségüket - a lap
nak a zártságba kényszerült kisebbségi kultúrán 
belüli helyzetére ehelyütt éppen csak utalva.

Amit azonban Kosztolányi írásai így elvesztet
tek, azt bőven kárpótolta az a minőségi többlet, 
ami a kötetbe szerveződéssel járt. A szétszórt 
részközlések egységbe tömörültek, a korábban 
szórványosnak látszó részletek egy új, a széttar
tó elemeket összefogó közös művé egyesültek; 
amely már önálló életet kezdett, mint a Kosztolá
nyi életmű-sorozat már említett többé-kevésbé 
utólag kialakított kötetei, mint például a Nyelv és 
lélek vagy a Bölcsőtől a koporsóig.

Talán nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy e 
tárcák írója mindvégig csak a jelenbe tekintett és 
még ötletként sem vetődött fel benne a Tere-fere 
kötetbe rendezése; az, hogy ezáltal írásai egy 
nagyobb lélegzetű gyűjteményt képezve - koruk 
egyfajta színes-szórakoztató panorámájává terebé
lyesedjenek. Pedig ez a panoráma, amelyet némi 
iróniával akár a húszas évek sajátos „emberi szín
játékaként” is jellemezhetnénk, a maga egyszeri, 
de általános érvényű világképével - előttünk áll, 
immár az életmű megkerülhetetlen részeként.

Örüljünk létrejöttének, hogy kézbe vehetjük és 
magunkkávé tehetjük. Külszíne elsősorban kelle
mes szórakozást ad, de további elemzése nem 
kevés meglepetést, felfedezést ígér.
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Tverdota György

Kosztolányi és a halál
Kosztolányi fogadtatása Franciaországban

Kosztolányi Dezső regényeinek franciaországi 
fogadtatása kiegyensúlyozatlannak tekinthető. Az 
írónak a francia kiadók által leginkább dédelgetett 
regénye az Édes Anna. Első fordítója Maximé 
Beaufort volt, aki 1937-ben, majd 1944-ben Ab- 
solve Domine címen tette közzé a regény francia 
változatát. Egy mai kiadó, Vivian Hamy szükséges
nek tartotta, hogy újrafordíttassa Éva Toulouze- 
zal a művet, s a fordítást 1992-ben Anna la Douce 
címmel publikálta. Két másik regény is könnyen 
az olvasó rendelkezésére áll. A Pacsirta Alouette 
címmel, Ádám Péter és Maurice Regnaut fordítá
sában 1991-ben, az Aranysárkány Cerf-volant d ’or 
címmel Éva Toulouze munkájaként 1993-ban lá
tott napvilágot francia nyelven, ugyancsak Viviane 
Hamynál. Még a kevéssé sikerült első kisregény, 
A rossz orvos is megjelent 1941-ben Le Mauvais 
médecin címmel a Nouvelle Revue de Hongrie- 
ban.

Kosztolányi első regénye azonban, a Nero, a 
véres költő kénytelen elviselni a Hamupipőke
sorsot: a második világháború alatt lefordították 
ugyan, s 1944-ben meg is jelent, de fordítója egy, 
a szakmában méltán teljesen ismeretlen magyar 
nő, Kovács Erzsébet volt. A fordítás egyszerűen 
rossz és hiányos. A francia változatból több be
kezdés kimaradt. A szerencsés olvasó, aki hozzá
jut a ma már nehezen feltalálható példányokhoz, 
csak ezzel a megcsonkított szöveggel találkozhat.

Márpedig a Nero nem érdemli meg, hogy 
ilyen hanyag elbánásban részesüljön. írásom fran
cia változatával az volt a célom, hogy érveket 
találjak ahhoz, hogy a kiadók kedvet kapjanak a 
szöveg megfiatalításához, hogy elegánsabb francia 
ruhába öltöztessék a regényt, amelyben a francia 
olvasó végre felfigyel rá, s elhelyezi könyvespol
cán az író többi remekművei közé. Mielőtt érvei
met elősorolnám, két olyan szempontot emelek 
ki, amelyek amellett szóltak, hogy a mai francia 
olvasó számára könnyen befogadható műről van 
szó. Mindenek előtt a tárgyválasztás: A Nero, a 
véres költő témája, a Római Birodalom történeté
nek kérdéses időszaka, Néró császár uralkodásá
nak évei épp olyan közel és épp olyan távol van
nak a francia olvasótól, mint a magyartól. Az iro
dalom, nem beszélve a jól ismert forrásokról, 
Suetonius: Á caesárok élete vagy Tacitus Annale- 
séről, jó néhányszor foglalkozott Néró korával. 
Elég emlékeztetni Racine Britannicus című tragé
diájára vagy Sienkiewicz nagyon, sőt indokolatla
nul népszerű, Nobel-díjas regényére, a Quo va- 
dis?- ra, amelyről maga Kosztolányi állapította 
meg, hogy eléggé középszerű írásmű. A műfaj, a 
történelmi regény sem idegen a francia olvasótól, 
még ha a Nero inkább csak áltörténeti, semmint

valóságos történelmi regény. Nem hiszem azon
ban, hogy ez a két szempont elégséges lenne a 
regény vonzóvá tételére a mai olvasó szemében.

További ösztönzőket kell tehát keresnünk. Adó
dik, sőt kínálkozik egy megoldás: ha a Nero, a 
véres költőt összehasonlítjuk egy Franciaország
ban jól ismert darabbal, Camus Caligulájával. 
Mindkét műben egy őrült és vérengző császárról 
esik szó a Római Birodalom ugyanazon korsza
kából. Caligula és Néró madártávlatból nézve 
nagyon hasonlóak egymáshoz. Csábító dolog tehát 
tematikus párhuzamot keresni a két mű között. 
Aki keres, az talál is - mondja a Biblia. Hima 
Gabriella ügyesen összevetette az 1922-ben publi
kált regényt és a két évtizeddel később írt dara
bot, arra hivatkozva, hogy a két szerző, Kosz
tolányi, a preegzisztencialista, Schopenhauer és 
Nietzsche tanítványa és Camus, az egzisztencialis
ta irodalom képviselője ugyanazt a problémát tár
gyalják műveikben: a korlátok nélküli egzisztencia 
tragédiáját. Hiszen mindkét pszichopata zsarnok, 
császári rangjuknál fogva törvények fölött állt. 
Még az is fölmerült, hogy Camus esetleg ismer
hette Kosztolányi művét. Egy ilyen párhuzam 
éppenséggel hozzájárulhat ahhoz, hogy a francia 
olvasó érdeklődése felébredjen a regény iránt, de 
eltekintve attól, hogy az említett hipotézis meg
alapozottsága iránt komoly kételyeim vannak, egy 
témakölcsönzés aligha jelenthet elégséges ösztön
zést ahhoz, hogy egy párizsi vagy nantes-i olvasó 
kinyissa Kosztolányi könyvét.

A lehetséges érintkezési pontok ezzel koránt 
sincsenek kimerítve. A 90-es évek elején a Sor
bonne Nouvelle Paris III. egyetemen tartott elő
adásaimon úgy értelmeztem a regényt, mint a 
dekadencia immanens önkritikáját. Olykor a hang
súlyt Seneca és Néró mester-tanítvány viszo
nyára tettem, ami a mű nevelési regény, Bil- 
dungsroman mivoltát helyezte előtérbe. Ezáltal 
vizsgálódásomat kiterjesztettem az Aranysárkány
ra is, amelynek középpontjában épp ez a proble
matika áll, a tanár és tanítványai közötti konfliktu
sos kapcsolatok kérdése. Óráimon ezen kívül is 
számos olyan kérdést vizsgáltam meg, amelyek 
Kosztolányi műveiben jelen vannak. Hallgatóim 
figyelmét rendkívül lekötötte a magyar író pró
zája, de a kérdés, amely a legjobban érdekelte 
őket, a halál kérdése volt Kosztolányinál.

Egyik legtehetségesebb hallgatóm, Caroline 
Vauthrin egy kitűnő esszét írt az erőszakos halál 
narratológiai kédéseiről a Nero, a véres költőben, 
az Aranysárkányban ás az Édes Annábán, amely 
Kosztolányi^ és a találkozás a halállal címmel a 
Cahiers d’Études Hongroises 1995/7. számában 
jelent meg. A következő szavakkal kezdi tanulmá

12



nyát: „A halál Kosztolányi életművének elsőrendű 
és jelentőségteljes témáját képezi. Gyakorlatilag 
művei összességében jelen van, és saját narratívá- 
val rendelkezik, hozzájárulva a művek jelentéskép
zéséhez”.

Ugyanilyen érdeklődésre bukkantam a fiatal ge
neráció egy másik képviselőjénél, Blandine Judas- 
nál, aki a lille-i egyetemen, André Karátson irá
nyításával ismerkedett meg Kosztolányival. A 
Cahiers d’Études Hongroises számára egy fordí
tást adott, amelyet Kosztolányi egy „párizsi kro
k ijá ró l készített. A magyar író egy párizsi 
kalandjáról számol be ebben az írásban. Nagyon 
jellemző volt a fiatal újságíróra, hogy nem a 
Concorde-tér, nem az Eiffel torony, nem a Notre 
Dame kötötte le a figyelmét, hanem egy vízbefúlt 
teteme, akit kihúztak a Szajnából, és a párizsi 
hullaház. Riportja Morgue cím alatt jelent meg. 
Blandine Judas fordítása és kommentárja a Cahiers 
d’Études Hongroises-ban (1994/6) Kosztolányi, az 
újságíró és a költő: a halál, az élet, a hullaház 
címmel látott napvilágot.

Az érdeklődésnek ez az iránya a fiatal francia 
olvasók részéről meglepő lehet, és nyilvánvalóan 
jelentős dolog, de nem megmagyarázhatatlan. A 
szerencsére elég gazdag francia nyelvű Kosztolá- 
nyi-szakirodalomban több tanulmány tárgyalja a 
halál kérdését a magyar író műveiben. Abban a 
kitűnő kis kötetben, amely egy 1985-ben Párizs
ban lebonyolított Kosztolányi konferencia anyagát 
tartalmazza, s amely 1988-ban Regards sur Kosz
tolányi címmel Bertrand Boiron szerkesztésében 
jelent meg, két tanulmány is tárgyalja ezt a 
témát. Georges Kassai: Kosztolányi és a halál
ösztön című írása és André Karátson: Kosztolányi 
és a közhelyek: társadalom, nyelv és halál az
1920 előtti elbeszélésekben című munkája. Az 
előbbi tanulmány áttekinti Kosztolányi lírai költé
szetét a pszichoanalízis nézőpontjáról, pontosab
ban a freudi halálösztönt helyezve vizsgálódása 
homlokterébe. Az utóbbi esszé Kosztolányi ifjúko
ri elbeszéléseire koncentrál, és többek között azt
vizsgálja, hogyan alakítja át a halál közhelyét iro
dalmi munkássága legfontosabb és legeredetibb 
mozgatóerejévé.

A gyűjtemény egy harmadik tanulmánya, 
amelynek szerzője a fordító Maurice Regnaut, s 
amely a Kosztolányi, az Esti szerzője, az írás és 
a halál címet viseli, ugyancsak a halál kérdésé
hez jut el az Esti Kornél ciklus Az utolsó elő
adás című novellája elemzésének eredményeként. 
André Karátson egy másik helyen ugyancsak
figyelmet szentel Kosztolányi és a halál témá
jának. A Cahiers d’Études Hongroises 1994/4-es 
számában Az aggodalom és az együttérzés eszté
tája. Kosztolányi Dezső 1885-1936 című tanul
mányában és a A szimbolizmus Magyarországon 
című alapvető monográfiájában, amely generációk 
számára tette megközelíthetővé a Nyugat nagy 
nemzedékének alkotóit franciául. Ügy látszik, 
hogy ez a halál-központú Kosztolányi értelmezés 
ragadós, mert a Neoheliconban én magam is ilyen 
tárgyú, francia nyelvű tanulmányt tettem közzé

Kosztolányiról Bergsonizmus a magyar irodalom
ban a XX. század elején címmel. Ebben az írás
ban A szegény kis gyermek panaszai ciklus nyitó 
versét, a „Mint aki a sínek közé esett...” kezdetű 
darabot elemzem, mint a hirtelen halált elszenve
dő ember hypermnéziájának, állítólagos rendkívüli 
emlékező képsségének jelenségére alapuló szöve
get.

Bármilyen közvetlen okok is játszhatnak közre 
benne, a különleges érdeklődés a halál témája 
iránt, amelyet a francia olvasók elárulnak, Koszto
lányi életművében gyökerezik. Kassai György idé
zi Kosztolányi ismert és rendkívül megragadó 
bejegyzését Naplójába: „Minden betűm a halál 
mélységéből sarjad... az én virágaim a gyökerük
kel a sírokba nyúlnak. Engem igazán mindig csak 
egy dolog érdekelt: a halál. Más nem. Azóta 
vagyok ember, mióta a nagyapámat láttam holtan, 
kilenc éves koromban, azt az embert, akit talán 
legjobban szerettem akkor. Költő, művész, gon
dolkozó is csak azóta vagyok. Az a roppant 
különbség, mely élő és halott közt van, a halál 
hallgatása megértette velem, hogy valamit tennem 
kell. Én verseket kezdtem írni. Ha nem lenne 
halál, művészet sem lenne.” Által írt költemé
nyek, regények, novellák hosszú sora igazolja 
ennek a vallomásnak az igazságát.

De Kosztolányinak az a műve, amely leglátvá
nyosabban koncentrálja a rögeszmét, a szoron
gást, s az ösztönt, amelyek a halál fogalmához 
kapcsolódnak, a Nero, a véres költő. Szerkezete 
a katalógusregények mintáját követi. Tegyük most 
félre azt a kérdést, hogy melyek a regényben 
katalogizált értékek, javak, minőségek. Egyetlen 
katalógusra irányítsuk figyelmünket: a halál-kataló- 
gusra. Mielőtt a halál-leporellónk elkészítéséhez 
hozzáfognánk, szeretném eloszlatni azt a tévhitet, 
mintha Kosztolányinál egyfajta beteges affinitás 
mutatkozna az elmúlás iránt, tehát hogy nekro- 
filiáról lenne szó nála. Ifjúsága idejében, pályája 
kezdetén, megérintette őt, kétségkívül, a halál, 
amely nagyon divatos volt dekadens körökben, de 
ez a felületes hatás nem magyarázza meg vonzó
dását ehhez a komor témához. Szublimált szadiz- 
musáról beszélni nevetséges, méltatlan magyará
zat lenne. Éppúgy, ahogy Caligula, aki a pestist 
helyettesíti alattvalói számára, sem tekinthető 
Camus beteg agyszüleményének.

A gyilkosságok, kivégzések ama tömegében, 
amelyek a regény lapjait tarkítják, három halál 
kap különleges hangsúlyt, és lehetővé teszi, hogy 
létünk e negatív abszolútuma három különböző, 
de egymással összefüggő aspektusával szembenéz
zünk. A regény középpontjában Seneca halálát 
találjuk, és ez választ ad az örök sztoicizmus által 
fölvetett kérdésre, amelyet Kosztolányi is osztott. 
A sztoicizmus kidolgozta a meghalás tudományát, 
vagy inkább művészetét. Azt az erkölcsi tanítást 
hirdette híveinek, amely szerint a halál természe
tes esemény, hogy tiltakozás nélkül el kell fogad
ni, készen kell állnunk a halálra életünk bármely 
pillanatában. Haszontalan és elítélendő a vagyon
hoz ragaszkodni, a jólétet, a kényelmet hajszolni.
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A szerencsétlenségekkel szemben rendíthetetlen
nek kell lennünk, teljesítenünk kell kötelességün
ket embertársainkkal szemben. Aki e szabályok 
betartásával éli le életét, félelem nélkül, állandó 
derű állapotában töltheti napjait, éveit.

Kosztolányi ezeket a sztoikus eszméket, ame
lyeket a rövidség kedvéért durván leegyszerűsítet
tem, kedvenc hősétől, Marcus Aureliustól tanulta, 
akinek egyik legfontosabb versét és egyik szép 
latin novelláját szentelte. És minden valószínűség 
szerint ismerte Epiktétosz, a rabszolga könyvecs
kéjét is. Regényében nem elégszik meg azzal, 
hogy sztoikus eszméit hirdesse, de szembesíti 
ezeket a tanokat azokkal az emberi gyengékkel, 
amelyek azokat jellemzik, kik életükben ez eszmé
ket meg akarják valósítani, vagy inkább másoknak 
ajánlják őket.

E filozófia képviselőjéül ezért kiválaszt egy ra
gyogó szellemet, aki talán nem eléggé elmélyült 
és rendszeres, Néró nevelőjét, Senecát, akinek 
eszméi és magatartása sokkal inkább a sztoiciz- 
mus és az epikureizmus, sőt, a hedonizmus ve- 
gyülékét képezték (Zárójelben megjegyzem, hogy 
feltételezhető: a sztoicizmus megvalósítása során 
a sztoikus szigor szükségképp felhígul a hedoniz
mus különféle elemeivel.) Seneca hirdeti a 
meghalni-tudást az írásaiban, pl. a Helviámk, any
jának írt Vigasztalásaiban vagy a Luciliushoz írt 
leveleiben. Még hozzá úgy, hogy mint a harmoni
kus élet forrását, javasolja a közömbösséget, 
az aszkézist, a gyönyörök túlzásba vitelétől való 
tartózkodást, s ezenközben saját életében sok 
tekintetben ezzel ellentétes módon él. Felhalmoz
za az anyagi javakat, túlságosan is szereti az élet 
örömeit, s ami sokkal súlyosabb, kész átlépni az 
erkölcs alacsony küszöbeit csakúgy, mint maga
sabb korlátait saját érdekében, s a kényelmetlen
ségek elkerülése végett. Bölcsként és tanítóként 
rossz óráiban egy hitvány jellemű császár udva
roncává züllik.

Kosztolányi szomorú iróniával mutatja meg en
nek a ragyogó szellemnek a halálát. Az ember, 
aki egész életében nem szűnt meg hirdetni a 
meghalni-tudás doktrínáját, megkapja Nérótól az 
öngyilkosságra felszólító parancsot. A kivégzésnek 
ez a módja lehetőséget teremt számára, hogy jó 
példát mutasson: hogyan halunk meg derűsen, 
közönyösen, méltósággal. A sztoikus morál meste
re tehát levizsgázik, élete legkeményebb vizsgáját 
teszi le: véget kell vetnie életének. És mindezt 
egy szakértő és rendkívül kíváncsi bizottság: saját 
tanítványai előtt. Iróniáról beszéltem, de Kosztolá
nyi nem tréfál a halállal! Seneca, végső soron, 
elbukik ezen a vizsgán, de ki meri azt állítani, 
hogy helyében bátrabban cselekedne? A halál 
ténye felmenti az embert gyengeségei, sőt, még 
bűnei alól is! De a végső pillanatban mégis az 
irónia győzedelmeskedik:

„Egyik tanítványa közel hajolt arcához:

- Milyen most? - kérdezte.

Seneca nem felelt. Feje Paulina dagadó, fia
tal keblén pihent, az édes, eleven halotti vánko

son. De a tanítvány a halálos álomból még egy
szer fölrázta.

- Milyen - firtatta és megérintette arcát, 
mint akit felébresztenek.

Seneca erőlködve beszélt, de határozottan:
- Nem olyan, ahogy képzeltem - mondta. - 

Más. Egészen más.
- Milyen? - kérdezte ismét mind a két tanít

vány, egyszerre.
Seneca csuklott és vergődött jobbra-balra. A 

fürdővíz vérvörösen lüktetett... A költő még egyet 
sóhajtott és teste elmerült.

Utolsó sóhajából légbuborék lett.
Az sokáig táncolt a víz színén. Aztán szétpat

tant.
Seneca nem volt többé. ”
Nincs válasz a legnehezebb kérdéseinkre. 

Nemcsak a túlvilág, de az élet utolsó pillanatai is 
referencia nélkül maradnak.

Ha Seneca halála a regény szívét foglalja ei, 
akkor elmondható, hogy a történetet két császár 
halála foglalja keretbe. A kezdőponton, a fiatal 
Néróval együtt annak vagyunk tanúi, hogy az 
öreg Claudius császár, Néró nevelőapja erőszakos 
halállal hal meg. És a végponton maga Néró, a 
regény névadója vet véget életének. A regény 
kezdete a mű másik központi témáját veti föl: a 
zsarnokságét és az erőszakét. Az erőszak, közelít
ve legkeményebb formájához, a főbenjáró bűnhöz, 
amelyet az emberi élet ellen követtek el, előbb- 
utóbb a gyilkosság legsúlyosabb formájáig, a mé
szárlásig, a végeérhetetlen megtorlásokig ér el.

Ha a Nerot, mint mondtam, nevelési regény
nek tekintjük, akkor ez a nevelés egy nagyon ke
mény és tanulságos leckével kezdődik a jövőbeli 
császár számára: a halállal való első találkozással. 
Még hozzá nem idegen ember haláláról van szó, 
hanem az apjáéról, anyja férjééről. Nérót mélyen 
megrázza ez a gyászos esemény, gyökeresen meg
változtatja életét.

A császár meghalt, éljen a császár! - mondhat
juk. A fiatalember, anélkül, hogy erre korábban 
gondolt volna, császárrá lett kikiáltva. Ez nem 
volt jó hír számára. A naiv, tapasztalatlan fiatal
ember, aki nem értett az államügyekhez, kényte
len lesz a birodalom sorsát meghatározó döntése
ket hozni, határozni alattvalói sorsa fölött, főben
járó ügyekben ítélkezni.

Claudius ráadásul nem természetes halállal 
halt meg, hanem felesége, Agrippina, Néró édes
anyja gyilkoltatta meg. A fiatal uralkodó tehát 
annak köszönheti trónját, hogy egyik családtagja 
eltette láb alól másik családtagját. Anyjában Néró 
gyilkost ismer föl, egyfajta Klütaimnesztrát. A 
tanulság, amit az újdonsült császár mindebből 
mindenek előtt levon, az az, hogy gyanakvónak, 
körültekintőnek kell lenni, meg kell előzni az 
ellenfeleket, akik életünkre törhetnek. A zsarnok
ság logikája lép működésbe. A másik félelmetes 
tanulság az, hogy a családi kapcsolatok nem állíta
nak akadályt az elé, aki gyilkolni akar. A regény 
első gyilkosságába, Claudius megmérgezésébe be
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le van kódolva a rákövetkező gyilkosságok egész 
sora.

Először is Néró riválisának a költészetben, 
Britannicusnak meg kell halnia. A testvérgyilkos
ságot a féltékenység motiválta. De Néró megöleti 
feleségét, Octaviát, majd ő maga rugdossa halálra 
második feleségét, Poppaeát, aki közös gyermekü
ket hordozza a szíve alatt. És elköveti Oresztész 
mitikus bűnét is, az anyagyilkosságot. Igaz, jó oka 
van rá, mert súlyos bűnökkel terhelt édesanyja 
ugyancsak fia életére tör. Az is igaz, hogy Néró 
habozik, egy pillanatra megtorpan a borzalmas 
elhatározás előtt, de Seneca, a szolgálatkész udva
ronc, a segítségére siet. Eloszlatja aggályait. Azt 
javasolja neki, hogy a gyilkosságot ne anyagyilkos
ságnak tekintse, hanem egy államférfi elenged
hetetlen kötelességének, akinek mindenáron bizto
sítania kell alattvalói békés életét. Ettől kezdve 
aztán Néró nagyon is következetesen tör nehezen 
elpusztítható anyja megöletésére. Látható tehát, 
hogy Claudius halála körül a közéleti és a magán
életi morál súlyos kérdéseinek egész hálója szövő
dik.

A halál, amely befejezi és beteljesíti ezt a gyá
szos sorozatot, a fékevesztett, félelmetes császár 
elhunyta, annak az embernek a vége, aki a Rossz 
megtestesítője a regényben. És éppenséggel a 
mértéktelen romlottsága, a tény, hogy hiába is 
keresnénk enyhítő körülményt viselkedésére, te
szi halálának leírását rendkívül tanulságossá. Ural
kodásának krónikája bővelkedik borzalmas esemé
nyekben, igazolhatatlan gonosztettekben, megbo
csáthatatlan vétkekben és bűncselekményekben. A 
szerző a legkisebb kétséget sem hagyja bennünk 
afelől, hogy semmi engedményt nem tesz, kímélet 
nélkül elítéli a princeps tetteit és magatartását, 
noha gondosan felgöngyölíti, mi okozta a fiatalem
ber jellemének eltorzulását, átalakulását szörnye
teggé.

E szörnyeteg szánalmas és groteszk végének 
leírása meglepheti tehát azt az olvasót, aki nem 
ismeri Kosztolányi pozícióját a halállal szemben. 
Azt gondolja, hogy az élet az emberi lény közép
ponti értéke, amivel semmi nem ér fel. A távol
ság, amely a létet a nemléttől elválasztja, abszo
lút. Az élet elvesztése olyan magasságba emeli az 
embert, ahol még az erkölcs, az igazságszolgálta
tás, az igazság maga sem tudja őt elérni. A halál 
felment minket még legborzalmasabb vétkeink 
alól is. Néró, aki annyi ember életét oltotta ki 
könnyű kézzel, aki saját anyját is megölette, aki 
két feleségét eltette láb alól, eljátssza az öngyil
kosság komédiáját, de tehetségtelen csepűrágónak 
bizonyul ebben a szerepben. Gyáva arra, hogy

elkövesse azt az egyetlen cselekedetet, amely szá
mára még megtehető, megteendő. Nincs számára 
kiút, de gyengének bizonyul arra, hogy levonja az 
egyetlen következtetést, amely számára múltjából 
adódik. És amikor segítségére vannak abban, 
hogy ezt a számára túl nehéz tettet végrehajtsa, 
és amikor végre rászánja magát, akkor megjelenik 
a dajka és a következő gyászbeszédet mondja 
fölötte: „Ó, ó, ó - kezdte -, jajjajjaj azon az édes 
görög nyelven mely a tragédiákban kiált... - nin
csen anyád, aki sírjon. Se gyermeked, aki meg
könnyezzen. Se testvéred. Se barátod. Senki. 
Csak a dada. Az maradt meg neked, árva császár. 
A dada.” Ez a végső jelenet tükrözi legtisztábban 
Kosztolányi álláspontját, amelyet a paradoxonnal 
rokon tautológiával antropológiai humanizmusnak 
lehetne nevezni. De eme antropológiai humaniz
musnak nincs más megnyilatkozási alkalma, csak 
a halál közvetlen közelsége.

Ilyen alkalom gyakorta adódik a regényben. 
A szereplők, akik többé-kevésbé fontos szerepet 
játszanak a cselekményben, elvesztik életüket, 
Burrus, az öreg testőrparancsnok, Otho, Poppaea 
előbbi férje, az udvarból száműzött kegyenc, s 
Zodicus és Fannius, a császár által a mocsárból 
felszedett „költők” kivételével. A gyilkosságok és 
kivégzések, amelyek a törvényesség látszatát őriz
ték, s amelyeket a császár rendelt el, a Pisók 
összeesküvésének leleplezése nyomán szaporod
nak meg. Nemcsak Seneca és Lucanus, de embe
rek százai és százai esnek áldozatul a terrornak. 
Néró megöleti módos alattvalóit, hogy vagyonuk
hoz jusson, és végül már merő szeszélyből is 
öl. Egy arisztokratát azért, mert ősz a haja, egy 
másikat, mert hosszú az orra, és járókelőket 
puszta kíváncsiságból.

A feladat tehát, amelyet Kosztolányi a Nero, a 
véres költőben végrehajtott, a legnehezebbek egyi
ke volt. A halálról beszélni, de nem a sírbeszédek 
közhelyeivel, nem érzelgős módon, nem kegyes 
körülírásokkal, nem a vigasztalások retorikájával, 
hanem a szükséges komolysággal, amely nem 
nélkülözi az iróniát sem, nos ez az, ami méltó a 
magyar és az európai irodalom legjobbjaihoz. Ügy 
beszélni a halálról, ahogyan ezt Kosztolányi tette 
e regényében, ez egyben azt is jelenti, hogy az 
életről beszélünk méltósággal, azt is jelenti, hogy 
gyakoroljuk az erkölcsi, szociális szempontok 
feletti humanizmust, tehát az antropológiai huma
nizmust. A franciák, akik szeretik Kosztolányit, de 
akiknek nincs módjuk elolvasni ezt a regényt 
franciául, vagy akik csak egy elavult fordításban 
tudják olvasni, meg vannak fosztva egy remekmű
től, amely várja feltámadását Franciaországban.
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Bányai János

..Kettősliang**
(Tandori) Dezső (Kosztolányi) Dezsőt olvas

Tandori Dezső Kosztolányi-olvasatának két tartó
oszlopa van, az egyik A zsalu sarokvasa, „irodal
mi tanulmányokat tartalmazó könyv nyitó tanul
mánya1, valamint a Költészetregény2 két alfeje- 
zete, az ötödik és a hatodik, meg a további 
alfejezetek, közbevetések utalásai és hivatkozásai. 
A tartóoszlopok oszlopköze - a szó Nemes Nagy 
Ágnesé, aki József Attila Eszméletének szép elem
zésében kérdezte: „ki tudná elmondani egy osz
lopsornyi vers oszlopközeit?” - sok Kosztolányitól 
származó jelzett és jelöletlen idézetet, egész ver
set vagy versrészletet, a prózákban mondatokat 
és mondatrészeket, citátumokat, szövegek közötti 
dialógusokat rejt magában. Ezek közül külön 
figyelmet érdemel a Kosztolányi Csáth Gézának 
írt verse alapján készült, Mottók egymás elé című, 
passziánsznak mondott (kollázs)vers. Ezért tekint
hető igazán tartósnak Tandori Dezső opuszában a 
Kosztolányi-élmény. Ami indokolja Tandori Kosz
tolányi olvasatának, olvasatainak ezúttal csak egy- 
egy részletre kitérő, a teljességnek még a látsza
tát is elkerülő értelmezését. Fogarassy Miklós 
kiválóan vezető Tandori-kalauzának.3 „Tandori mű
veinek fontosabb idézeteit” tartalmazó harmadik 
„(Szöveggyűjtemény)” alcímű függelékébe a Halot
ti beszéd című versből vett fel részleteket, pedig 
más ugyancsak „fontosabb” idézeteket találhatott 
volna Kosztolányi más műveiben is. Persze, 
Tandori munkáiban a referenciát jelentő idézetek 
nagyon sokáig gyűjhetők: szövegeiben „idézetten
gerek” hullámzanak, és ezen a tengeren igazán 
nehéz „hajózni”.

A Kosztolányi-tanulmányról. Tandori Kosztolá
nyiin terpretációjának kiindulópontja paradoxon: 
abból indul ki, hogy „Kosztolányi művei, mind 
valószínűbb, ott közelítik szerzőjük kivételes lehe
tőségeit a leginkább, ahol nem műfaji követelmé
nyeknek tennének eleget.” Szerinte Kosztolányi 
„előbbre tartott” publicisztikai írásaiban, mint lírá
jában, vagy novelláiban, mert „ott nem kanonizál
ták saját eszközei”. Majd így ír: „Ha Kosztolányi 
ezt... a tárcaanyagot írta volna meg költészetnek, 
líráját nem kellene védeni.” A bekezdés utolsó 
mondatában ugyanez valamivel homályosabban:

„Ha megszabadulunk előítéleteinktől, a Kosztolá- 
nyi-publicisztikában avulatlan, élő költőt fogadjuk 
el a lírikus Kosztolányinak.”4 De a tanulmánynak 
nem ez a „fontosabbik kettőshangzat” a tárgya, 
hanem a „lényegtelenebbik”, amelyről Tandori 
azért akar írni, mert az „részletezhetőbb”. Arról a 
korai és a kései versekben egyformán felismerhe
tő „kettőshangzatról” szól a tanulmány „mely a 
kifejezés avuló anyagát és a helyenként versileg 
ma is <betű szerint> vállalható megfogalmazásban 
s avuló anyagban egyképp szóló nagy, fontos <dal- 
lamot>, szerény, egyszerű és természetes intenzi
tással foglalja - sajnos, kikezdhető - egységbe.”5 
Zárójelben teszi hozzá, hogy huszadik századi 
nagy költőinknél ugyanez a helyzet, “József Attila 
művének zömét kivéve.”6 Vannak tehát Kosztolá
nyival szemben kritikus észrevételei, főként az 
,,avuló kifejezésmódot” illetően. Nyilván azért 
olvassa mégis óvatos szeretettel ezt a szerinte 
„zavarba ejtő lírát”, mert ,,[A] kritikus szeretet 
mégsem hagyhatja figyelmen kívül a verstestek 
korosodásait”.7 Versértelmezések sorával érvel a 
„kettőshang” egyszerre fenntartást és fenntartás 
nélküli elfogadást jelző paradoxona mellett. Nem 
csak Kosztolányi lírájában fedez fel azonban ket
tőshangot, hanem önmagában is: egyszerre von
zódik a Kosztolányi-hatáshoz és menekül, iszkol 
előle, mintha a Harold Bloomtól ismert „hatás
iszony” kerítette volna hatalmába. Tanulmányának 
hangja akkor válik feltétel nélkülivé amikor a 
„kritikus szeretet” „tiszta” szeretetbe csap át. A 
Hajnali részegség elemzése nyomán mondja ki 
Tandori, a kritikus, nem a költő Tandori, hogy 
,,[E]z egy nagy magyar vers, egy közép-európai 
vers; és teljesen mindegy, hogy a bál-kép túlságo
san tündéri, híg stb. (...) a gesztus számít, nem 
is gesztus ez, hanem távolságfelmérés, nem is 
felmérés, hanem megtétel - Kosztolányi minden 
eddiginél hatalmasabb ívet fog be verssel; ám ez 
nem a mennybolt íve, ez nem széles kézmozdulat
- ez a magábaroskadás mozgásösszege.”8 Legin
kább azonban abban látszik bizonyítottnak a „ket
tőshang”, amikor az Őszi koncertről ezt mondja: 
„A szavak nagyon erőtlenek. Az egész mégis elég
gé erős.”9 Tandori szerint Kosztolányi a „legőszin-

1 A zsalu sarokvasa. Irodalmi tanulmányok, Magvető Kiadó, Budapest, 1979. Kosztolányi-kettőshangok
2 Költészetregény, Liget Könyvek, Budapest, 2000. ,,A magyar irodalom legszebb verssora”, A Csáth-vers, és ami „az 

életé" fejezetek, valamint az ,,1914. Siessünk...” (Kosztolányi) c. „közbevetés”
3 Fogarassy Miklós: Tandori-kalauz, Balassi Kiadó, Budapest, 1966.
4 A zsalu sarokvasa. 9.
5 A zsalu sarokvasa. 9-10.
6 A zsalu sarokvasa. 10.
7 A zsalu sarokvasa. 13.
8 A zsalu sarokvasa. 29.
9 A zsalu sarokvasa. 18.
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tébben kifogásolható” költő és ő „őszintén” kifogá
solja is mindazt, ami szerinte kifogásolható, az 
„avuló kifejezésmódot”, azt, hogy Kosztolányi „iga
zán tudatos költő” lévén mintha helyenként „nem 
tudna a saját anyagáról”, az „avittas kifejezéskész
letet”, a „rábeszélő hang szent linkségét”... E kifo
gások, részint a költő, részint a kritikus kifogásai 
az olvasó Tandorit nem mozdítják el Kosztolányi 
mellől: Kosztolányi-élménye tartós és alig változik. 
Legfeljebb abban, hogy a tanulmány szerint a 
Csáth-versben lelhető fel „irodalmunk egyik leg
szebb verssora”, míg a Költészetregény ötödik alfe- 
jezete élén, idézőjelben „A magyar irodalom leg
szebb verssora” áll. Nem ugyanarról a versről és 
nem ugyanarról a verssorról van szó: fontos azon
ban megjegyezni, hogy Tandori szerint mind az 
„irodalmunk egyik legszebb verssora”, mind pedig 
„a magyar irodalom legszebb verssora” Kosztolá
nyi költészetében található. És Tandori Dezső sza
vának hinni lehet. Szavait saját költészetének „leg
szebb” verssorai hitelesítik.

A Költészetregényről. Doboss Gyula, Tandori 
Dezső egyik legkitartóbb olvasója, ugyanolyan ter
jedelmű, vagy valamenyivel terjedelmesebb köny
vet írt a Költészetregényről1®, mint maga a Tan- 
dori-„regény”. Nem oszlatta el a könyv műfaja 
körüli zavart, nem is akarta eloszlatni, mert a mű
faji bizonytalanság nem csak ennek a könyvnek, 
hanem Tandori Dezső más prózáinak is egyik, el 
nem hanyagolható formateremtő elve. Doboss Gyula 
„regényesszét” említ, a könyv „önéletrajziságáról” 
beszél és - nyilván a Tandori-könyv címéből kö
vetkeztetve - azt mondja, „hogy ezek az esszék 
legalább annyira szépirodalmi természetűek, fik- 
cionálisok, mint amenyire művé-szetfilozófiaiak.”11 
Maga Tandori a Költészetregényben egyhelyütt 
„esszézésről” beszél, a számmal nem jelölt első, 
(Hogyan élünk a költé-szettel/ben) című Közbeve
tésben azt mondja „a „Költészetregény” című mé
rőműszer (igen!)...”12 A „mérőműszer” bizonyosan 
a kritikaírás gyakorlatának - mércének, objektivi
tásnak stb. - ironikus, önironikus megnevezése. 
De ennél fontosabb, hogy fizikára és N.N.Á-ra, aki 
„nagy „Élet-Tudomány”-os volt, hivatkozva mondja 
Tandori: „a mérőműszer hatása is érződik a mért 
eredményen” 13, vagyis valamennyire összeér, egy
másba ékelődik idegen és saját szöveg, a költészet 
és a költészetről való beszéd. Ahol is a kritika, az 
esszé átfordul fikcióba, mert ha a Költészetregény 
írása arra keres választ „hogyan is él az ember a 
költészettel?”14, akkor ez azt jelenti, hogy együtt 
él vele, dialógusban és konfliktusban, drámában és

prózában. Innen csak karnyújtásnyira az öné
letrajz és a fikcionális „tartalom”, amelyről Doboss 
Gyula beszél. A Költészetregény a köztesség 
bizonytalanságában teremt önmaga számára egyedi 
műfajt.

A szóösszetételnek mégis a második fele, bár 
ellentmond a magyar beszéd lejtésszabályának, de 
jambusként hangzik, a regény a hangsúlyosabb ré
sze. A Költészetregény szövegében többször fordul 
elő a regény szó: kiemelve, idézőjelben, kurzivál- 
va: „De hát költészetregényt írunk, nem egye
bet.”15 Két sorba törve: „Még jön a néma többi... 
...regénye.”16 Ezeknél fontosabb a következő be
kezdés: „Az olvasás is regény, mégiscsak regény
- tükröt villogtat, benne a mi magunk töredék 
ábrázatai.”17 Néhány fontos szava a bekezdésnek. 
A töredék, hiszen Tandori egyetlen teljes verset 
sem idéz, se nem elemez, csak részeket, sorokat 
és szakaszokat: töredékeket. Annak jeléül, hogy 
az egész a töredéken át is megmutatja magát, 
mert az egészet csak sejteni lehet, a tükörben 
sem a teljes kép, csupán a „töredék ábrázat” jele
nik meg. A másik szó, a tükör, idézet. De mi 
nem idézet? A Költészetregény idézetként is olvas
ható és értelmezhető. Idézhető anyagból épül, 
mások szövegére íródik, és ha a mérőműszer 
hatása érződik a mért eredményen és értéken, 
akkor az idézet hatása is érződik a saját szöve
gen, maga is „mért eredménnyé” alakul. A tükör
- minthogy regény a Költészetregény - regényből 
és regényírótól származik. Kétszer is felcsillan 
Tandori regényesszéjében: „A regény utunkat tük
rözi, idézte Stendhal.”18 Majd később „Az igazi 
„Költészetregény” (lelkünk stb.-je) bármely pont
ján, ha tényleg szükséges volt azt a verset, részt, 
költő-jelleget embertársaink számára valami tapo
gatózó támpontként <ki-> és oda-emelnünk, bár
mely pontról tetszőleges, vagy nagyon is meghatá
rozott (múltunkkal meghatározott) további <regé- 
nyek> útja indulhat, 1. Stendhal idézete egy Vörös 
és fekete fejezet élén: a regény tükör, írtam is itt 
alkalmasint, utunkat tükrözi.”i9 A regényben vala
ki mindig útra kél, közben ezt-azt, részletet, tájat, 
emberarcot, valami mást be- és kiemel, ezáltal 
újabbnál újabb utakat nyit, a labirintus elágazó 
ösvényeit nyitja meg, azok meg további ösvénye
ket - talán így működik a regény. A „múltunkkal 
meghatározott” fikció, az önéletrajzi regényesszé 
is, amilyen a Költészetregény.

Akit, „múltunkkal meghatározott”-an, Tandori 
mások - Szép Ernő, Weöres, Jékely Zoltán, 
Kálnoky László - mellett be- és kiemel: a „regény-

10 Doboss Gyula: A „Költészetregény”. Orpheusz kiadó, Budapest, 2003.
11 Doboss Gyula: A ,,Költészetregény”. 26-27.
12 Költészetregény. 134.
13 Költészetregény. 134-135.
14 Költészetregény. 135.
15 Költészetregény. 85.
16 Költészetregény. 124.
17 Költészetregény. 114.
18 Költészetregény. 48.
19 Költészetregény. 140.
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hős” - Kosztolányi. A „kettőshangok” Kosztolányi
ja kerül át A zsalu sarokvasa lapjairól a Költé
szetregénybe, bizonyos változások, némi mentegető
zés árán. A Költészetregény Kosztolányijában már 
nem a kettőshang az uralkodó aspektus, ezért 
mintha magasabban állna, mint amilyen magasan 
amott állott volt, de itt sem maradnak el a kifogá
sok, Kosztolányi továbbra is a „legőszintébben ki
fogásolható” költő. Fenntartja még a régi kifogáso
kat is, bár legtöbbször más szavakkal. Üres sorok
ról beszél, kizökkent ritmusról, bár ezeknek a 
zökkenéseknek fontos poétikai szerepet biztosít, 
zavaró szóismétléseket említ, és eltérően a koráb
bi tanulmánytól itt nem a magyar irodalom 
„egyik” legszebb, hanem a magyar irodalom leg
szebb verssorát tulajdonítja Kosztolányinak. Az 
„egyik” legszebb verssor a Csdí/i-versben találha
tó: „Most a palicsi tó úgy fénylik, mint az ólom”. 
A sor „környezete” teszi „egyik” legszebbé, ez: 
„...és a beléndeken s a vad farkasbogyókon / al
szik a fény.”20 Lehetséges, azért csupán az 
„egyik” legszebb verssor a Csáth-vers sora, mert 
hogy azzá legyen, kell hozzá a „környezete”, a be- 
léndek, a farkasbogyó, az alvó fény. „A magyar 
irodalom legszebb verssora”, így idézőjelben, mint
ha idézet lenne, de már a viszonylagosító „egyik” 
nélkül, nem ugyanez a sor, nem is a Csáth-vers- 
ben található, hanem A bús férfi panaszaiban a 
New York, te kávéház címkezdetű részben:

E nyári koraestén, hogy még mind vacsoráznak...

Tandori esszézés közben ritkán ad pontos 
információt az idézet, a versor lelőhelyéről, most
- mert ez a legszebb versor - megadja. És a 
mért értéket nem köti feltételhez. Amikor dönt, 
nem beszél a sor környezetéről, majd csak 
később, a sor és a vers elemzése során. Most 
egyszerűen, de elég kihívóan közli: „Tessék, ez 
lenne szerintem akkor a magyar költészet leg
szebb verssora. Ez regényes elem, ide is írom. 
Még jó, hogy el nem felejtettem.”2! Valamenyire 
elbizonytalanít a kommentárral. ,,Regényes élénk
ről beszél, meg arról, jó, hogy nem felejtette 
el. Csakhogy nem a verset felejthette volna el, 
hanem a ,,lelőhelyet”, ahol a verssor található, a 
két címet, a vers és a versrész címét. Mindkettő 
,,regényes elem”. A ,,bús férfi” is, a „New York 
kávéház” is az. Annak nyomán állítható ez, hogy 
A zsalu sarokvasa könyvben hosszan elemzi az 
Őszi koncertet, itt viszont magát a verset ,,egy 
kis impresszionista regénynek” mondja. Majd hoz
záteszi: ,,Két évtizede lesz, hogy tervezem: végig- 
elemzem ezt a kompozíciót. Akkor már el is 
kezdtem. Most másfelé kanyarodik a regény-út.”22

Oszlopközök. Tandori Dezső Kosztolányi olva
satának két tartóoszlopa között, az oszlopközben 
(találomra) a nagy madaras-kötet, a Celsius Kosz

tolányi-verse, a Ha szeretsz, mondja Kosztolányi 
című. A vers első négy sora:

E l vagy veszve, azt írja Kosztolányi, 
ha szeretsz már akár egy madarat; 
olyasmi ez, amit könnyű belátni, 
s nehéz hinni, hogy a Te igazad.

A kettős hang hallatszik e sorokban, nem a 
régi Kosztolányi-tanulmányt indító paradoxon, 
hanem a másik kötet, A megnyerhető veszteség cí
mének kettőssége, az „el vagy veszve” és a „ha 
szeretsz” szoros egymáshoz tartozása. Az egymás
hoz tartozás itt talán nem is elég erős kifejezés. 
Azt kellene tán mondani, hogy az „el vagy veszve” 
azonos azzal, hogy „ha szeretsz”, és a „ha sze
retsz” is azonos azzal, hogy „el vagy veszve”. 
Csak így nyerhető meg a veszteség. így, ebből, az 
ellentétek ilyen összefonódásából alkotható meg 
és írható meg az az önéletrajzi regény, ami a Köl
tészetregény. Abból az anyagból - nyelvből, szöveg
ből, életből és halálból - amiről Kosztolányi szól a 
Halottak című versben, és idézi is Tandori:

Idézetek egy régi-régi műből,
Kilobbant sejtcsomók.23

Innen már egyenes út vezet, az egyik útelága
zás, Tandori Dezső Mottók egymás elé című ver
séhez. A vers alcíme: passziánsz, ami itt - talán - 
annyit tesz, hogy két idegen szöveg borul és éke
lődik egymásba: Kosztolányi Dezső Csáth Gézá
nak írott nevezetes verse strófái, kihagyásokkal 
és a sorrend megváltoztatásával: a két befejező 
szakasz a mottó. A „passziánsz” ezzel az olvasó
nak szóló utasítással fejeződik be: „És most lásd a 
cím alatti két mottót”, vagyis a Kosztolányi-vers 
két zárószakaszát. így, körkörösen íródnak mottók 
egymás elé. De az utasításnak ezen túlmenően is 
van szerepe a Tandori-vers felépítésében. Részint 
azért, mert afféle rendezői utasítás, az olvasás és 
ezzel együtt a megértés irányítása, részint a ren
dezői kívülállás jelzése: van valaki, aki kívül áll és 
maga rendezi el, ékeli egybe az idegen szövege
ket. A másik idegen szöveg útmutatás elsősegély 
nyújtásához. Kosztolányi versének két-két szakasza 
után egy-egy semleges elsősegély utasítás követke
zik, mégpedig versszerűre tördelve. Az ilyen be
avatkozás a szakszerűen hűvös idegen szövegbe a 
vendégszöveg semlegességét vonja vissza, szürké
jét teszi, ha mást nem legalább hullámossá. De 
miért éppen elsősegély-szöveg íródik a Csáth-vers- 
be? Ránézésre akár azt is lehetne mondani, azért 
hogy a Kosztolányi-vers erős érzelmi anyagát hűt- 
se és fokozza le. De ez könnyen cáfolható: nincs 
mit lehűteni és lefokozni a Kosztolányi-versen, 
hiszen - Tandori szerint - a magyar irodalom 
„egyik” legszebb verssora található a versben. És

20 A zsalu sarokvasa. 26.
21 Költészetregény. 52.
22 Költészetregény. 49.
23 Költészetregény. 58.
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annak nem kevésbé szép nyelvi „környezete”. Az 
sem magyarázza meg, hogy miért éppen ez a két 
szöveg fűződik egybe, mert Csáth orvos volt: 
„édes, fiatal orvos”, vagy mert Csáth talán meg
menthető lett volna valamely elsősegély-matériával.

Valószínűleg másfelől kell megközelíteni Tan
dori versét. Mert éppen ez a vers teremt kap
csolatot a korábbi Kosztolányi-tanulmány és a ké
sőbbi Költészetregény között, mintegy jelezvén 
Tandori válaszát saját kérdésére a regény A 
kifogyhatatlan című negyedik alfejezetéből: „Szá
mít-e költészettörténetileg (a szubjektív történés
ben) az eltelt idő?”24 Ez a kérdés erősíti meg 
Doboss Gyula szavát, hogy a Költészetregényben 
fikció és művészetfilozófia összeér. Tandori Dezső 
regénye arról is szól, hogy az „eltelt idő” nem 
választja el egymástól a régi és az új verset: a 
befogadás és megértés biográfiájában (történeté
ben) ezek egyidejűek. Jelenvalóságuk időtlen. És 
ez a jelenidő főképpen rajzban, legfeljebb még 
írásjelekkel fejezhető ki. A Költészetregény befeje
ző lapjain található a „számít-e...” kérdésre adha
tó (rajzos) válasz. De megtalálható az említett 
negyedik alfejezet írásjeleiben is. A fejezet első 
bekezdése: „Jékely. (Vagy Szép Ernő. Kosztolányi; 
József Attila és Pilinszky körbehatároltabb felfog- 
hatatlanság. Kosztolányit a pontosvesszővel szán
dékosan helyezem köztes-tartományba.)25 A „kör
behatárolt felfoghatatlanság”, az „el vagy veszve” 
„ha szeretsz”, a „megnyerhető veszteség” egybe
írt kettősége. Az a pontosvesszővel (rajzzal!) kife
jezett „köztes-tartomány”, ahol a Csáth-vers stró
fái találkoznak a verszerűre szerelt elsősegény- 
utasítás szövegével. Ebben rejlik talán a válasz 
arra a kérdésre, hogy miért éppen ez a két szö
veg forr egybe kollázsformába.

Említettem már, a Mottók egymás elé kapcso
latot teremt a Kosztolányi-tanulmány és a Költé
szetregény között. Ami Tandori Dezső Kosztolá- 
nyi-élményének szívósságát és tartósságát is bizo
nyítja. De részben a költői nézőpont nem időbeli, 
hanem térbeli változására is utal, a rálátás hori
zontja változott meg. A Kosztolányi-tanulmányban 
ez áll: „Az a kollázsforma (de nem kollázs!) vers 
azért keletkezett, csak azért, mert - még nem 
gondolatként, inkább szándék jelleggel - felötlött 
benem: <menteni> kellene Kosztolányit! Ki kelle
ne szótározni, hogy így mondjam. Menteni, mint 
a műemlékeket, a nagyon eleveneket - mint 
Velencét. Egyszerűen kiválogattam a Csáth-vers- 
ből azokat a részleteket, amelyeket gyönyörűnek 
éreztem”.26 A Költészetregény más megvilágítás
ba, eltérő távlatba helyezi a Csáth-verset. Már 
nem relativizálja a vers műfaját: amott „kollázs

24 Költészetregény. 42.
25 Költészetregény. 42.
26 A zsalu sarokvasa. 25.
26 Költészetregény. 61.
27 Költészetregény. 62.
28 Költészetregény. 164.
29 Költészetregény. 63.
30 Költészetregény. 47.
31 Költészetregény. 49.

forma verset” mondott, ami „nem kollázs”, itt 
viszont azt mondja, a Csáth-versbő\ „egy kollázst 
<követtem el>”, majd a tanulmányban hirdetett 
,,kettőshangokat” is csendesíti, mert azt mondja 
,,hát igen, Kosztolányi a közhelyszerű elemeket 
ekkora bármikorisággá, maisággá, képviselhetőség- 
gé tudja tenni. Semmi modorosság, semmi sze
cesszió.”26 Ezért jóval kevesebb a kifogása a 
verssel szemben, de az egész Kosztolányi-költé- 
szettel szemben is. Most nem itt, máshol talál rá 
a magyar irodalom legszebb verssorára, mégpedig 
nem is az ,,egyik” legszebb verssorára. Amott 
mint műemléket, ,,megmentené” a Kosztolányi- 
verset, mégpedig a modorosság, a szecesszió nyo
mait tüntetve el a vers szövegéből. Ezért csak a 
„gyönyörű” szakaszokat válogatta be a kollázsfor
mába. A Költészetregény mondatai viszont azt is 
kimondják, hogy az akkori válogatás nem csak 
poétikai szempontokat követett. ,,...a 70-es évek 
legeslegelején készült (készítgetett) kollázsver
semből (hosszú is lett volna mindent idézni Kosz
tolányitól) kihagytam a <megszakad tán>-ra rímelő 
<cirillbetűs Szabadkán>-t.”27 Aztán később vissza
tér a kihagyott szakaszhoz: „De milyen kínnal 
kihagytam Csáth-versdolgomból a cirillbetűs Sza
badka és szíved tán megszakad ma (parafra- 
zálom!) részleteket, ugyanígy nem lehet ma már 
tisztességgel szólni ezekről a dolgokról.”28 Most 
talán nem túl érdekes, hogy milyen dolgokról 
nem lehet ma már tisztességgel szólni. Mert nem 
csak a „megszakad tán” „Szabadkán” rím maradt 
ki a versből, más is kimaradt. Kimaradt az, hogy 
Kosztolányi „[C]öndesen beleéli magát abba, hogy 
a boldogtalan magyar történelmet mesélné. Hát 
igen, ezt nem vettem bele akkor a kollázsba. 
Érdekes, hogy a vers legvalódibb rohanatában 
csakugyan fontosabb elemek vannak, jönnek, 
(nem úgy értem, hogy a reálszférában fontosab
bak. A költészeti, az egzisztenciálisan érett tere
pen. A lény-világban.)”2§ A kihagyások nem a köl
tőt, a 70-es éveket minősítik. De nem is erről 
beszélek. Arról, hogy a Költészetregény Kosztolá- 
nyi-olvasata komplexebb, összetettebb és rétegzet
tebb, mint amilyen az évtizedekkel korábbi Kosz- 
tolányi-olvasat volt vagy lehetett. Nem a „reálszfé
rában” történt változások, a költészetben, a vers
értésben, a szövegformálásban, a nyelvi alapítás
ban bekövetkezett átrendeződések láttatják Tan
dori Dezső Kosztolányi-értésének alakulását. Ezzel 
együtt tartós változatlanságát is.

„A regény: ahol jártunk. Ami velünk mege
sett”^  _ írja Tandori. Ezzel együtt jár a „regény
hős” Kosztolányi-költészet kalandos útja a Tandori 
(ön)életrajzban: ,,[M]ost másfelé kanyarodik a
regény-út.”31
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Odorics Ferenc

Mit rejt a ládika?
(Az Aranysárkány elliptikus szerkezete)

Kosztolányi Dezső prózáját tekinthetjük az 
elhallgatás poétikája felé történő elmozdulásnak. 
Az elhallgatás poétikája nemcsak abban az érte
lemben hagyta nyomát Kosztolányi írásain, hogy 
beszélői inkább érzékeltetnek, sugallnak, körülír
nak, mintsem affirmálnának, hanem abban is, hogy 
bizonyos dolgokat egyszerűen elhallgatnak. Olyan 
információkat tartanak vissza, melyek - a regény- 
olvasás hagyományos stratégiái szerint - elenged
hetetlenek a narratív világ kezelhető/értelmezhető 
felépítéséhez. Narratív tények mellett folyamato
san hiányt termelnek Kosztolányi regényei.

Ez az elliptikus szerkesztésmód jellemzi az 
Aranysárkány narrációját is. A regényben születik 
egy fiúcska, s nem tudjuk, ki az apja. Az ese
ménysorozat egy jelentős ponján egy ládikát kap 
a regény főhőse, tartalmának látványa - fogalmaz
zunk finoman - erős érzelmi hatást gyakorol rá, s 
nem tudjuk, mi rejt a ládika. Nem értjük a hiá
nyosan eladott történetet. Az ellipszis azonban 
nemcsak a történetet, a narratívát hatja át, ha
nem az elbeszélést, a narrációt is. Hiszen szinte 
túltengenek a természetleírások és az időjárásra 
tett kijelentések; történetbeli szerepüket, narratív 
funkciójukat nem látjuk be, a fellépő diegetikus 
hiány következtében a narráció a tropológia terü
letére irányítja az olvasó figyelmét.

A természetnek és az időjárásnak kitüntetett, 
sőt mi több, formaszervező szerepe van az Arany- 
sárkányban. A regény szubjektivizált ő-elbeszélőjé- 
nek történetmondásában nem ritkák az időjárásra 
vonatkozó kijelentések, gyakran ékelődnek a narra
tív részek közé deskriptív, a természeti környezet 
bemutatását szolgáló passzusok, s nem lebecsülen
dő az sem, hogy a regény főszereplője, dr. Novák 
Antal „az országos meteorológiai intézet zivatar
megfigyelője.”! A realista regény konvenciói sze
rint az általában ártatlannak tetsző leírások itt már 
a regény felütésében is némiképp furcsán viselked
nek. Hamar megtudjuk, hogy a regény színhelyéül 
szolgáló déli városkába „előbb érkezik a tavasz, 
mint egyebüvé”2. Az „egyebüvé” jelölőereje ezt a 
városkát a tavasz kitüntetett helyévé teszi: minden 
más városkát, tájat, tájegységet, régiót megelőzően 
itt jelentkezik először a tavasz, a természet meg
újulásának, a termékenységnek az organikusság 
értelmében vett szimbolikus évszaka. A regény 
harmadik lapján egy viszonylag közhelyes termé
szet-allúzió olvasható: „A fanyar homályban rezgő

nyárfák feszültek, mint a székesegyház pillérei, és 
lombkoronáik úgy zúgtak a gyenge szellőben, mint 
a templomi orgonák.”3 Kosztolányi szövege jelen
tős bölcseleti hagyományokat követve az erdő szak- 
ralizációját hajtja végre. A következő idézet pedig 
végképp meg kell győzze az Aranysárkány olva
sóit arról, hogy a regény leírásai az ábrázolt világ 
sematizált látványait és tárgyiasságait folyamatosan 
kimozdítják kellékszerű, omamentális pozíciójukból, 
így a szöveg retorikai olvasására szólítanak fel:

„Vad kirándulók érkeztek, rohamcsapatokban 
estek az orgonabokroknak, s egy szempillantás 
alatt letarolták. Gyerekek másztak fákra, madár
fészket csenni. Bokrok fecsegtek embernyelven, 
fák gondolkoztak emberagyvelővel, s a kövekben 
is emberszív dobogott. Emberek lüktettek minde
nütt, elhozva a természethez a vágyat. Zsongott 
az erdő. Megdézsmálták, kifosztották, ellopták 
mindenét. Gázolták virágait, veszekedve tördösték 
harmatos ágait, belélegezték fűszerszámát.”4

Nemcsak az kelt feltűnést, hogy a kirándulók 
egy szempillantás alatt letarolták az orgonabokro
kat, s hogy mindenét ellopták az erdőnek, de ta
lán leginkább az, ahogy az antropomorfizáció 
szubsztanciális ereje szinte emberfejekkel labdá
zik: a bokrok embernyelven szólalnak meg, a fák 
emberagyvelővel gondolkodnak és a kövekben em
berszív dobog. De figyelmet érdemel a dezant- 
ropomorfizáció ellentétes irányú mozgása is: a 
kirándulók a természet szülötteinek attribútumát 
kapják: vadak, s a vágyat - ami mindszokásosan a 
természet illetékességi területén úgymond tenyé
szik - tehát a vágyat metaleptikusan az emberek 
hozzák el a természethez.

Milyen szerepet játszik a természet az Arany- 
sárkányban? Az antropomorfizáció és a dezantropo- 
morfizáció milyen viszonyt teremt természet és 
kultúra, emberi és nem-emberi között? S végül: Az 
Aranysárkányban az antropomorfizáció meg tudja-e 
tartani szubsztanciális, megnevező funkcióját avagy 
elhull a tételezésekre épülő, apóriákat termelő 
tropologikus nyelvhasználattal vívott harcában?

Cynthia Chase Arcot adni a névnek című 
tanulmányában Paul de Mán Antropomorfizmus és 
trópus a lírában című dolgozata kapcsán ejt szót 
az antropomorfizmus trükkjéről. Az antropomorfiz
mus trükkje a következőkben áll. „Ugyanakkor az 
»antropomorfizmus« nemcsak trópus, hanem azo
nosítás is a szubsztancia szintjén. Az egyik enti-

1 Kosztolányi Dezső: Aranysárkány. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. 435.
2 Ua. 411.
3 Uo.
4 Ua. 415.
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tást fölcseréli egy másikkal, és ezáltal a fölcseré
lésük előtt egyedi entitások létezését implikálja, 
valamit valami másnak vesz, amit aztán adottnak 
lehet tekinteni.”5 Eszerint az antropomorfizmus 
annyiban trópus, amennyiben végrehajtja a gram
matikai azonosítás műveletét, annyiban viszont 
nem trópus, hogy az azonosítottat, a tenort szubsz- 
tanciálisan adottnak tekinti. És ez azt is jelenti, 
hogy az antropomorfizmus mozgása (szemben 
azzal, ahogy a stilisztika könyvek említik) nem 
korlátozódik az emberi és a nem-emberi közti 
viszonyrendszerre. Az Aranysárkány fenti idézeté
ben megfigyelhető antropomorfizációs mozgás a 
bokrokat embernyelven fecsegteti, a fákat ember- 
agyvelővel gondolkodtatja, a kövekben embérszíve- 
ket dobogtat. Eszerint az érzelmi, az intellektuális 
és a nyelvi működés szubsztanciálisan adott embe
ri attribútumok, ebben az értelemben a felsorolt 
természeti jelenségek az Aranysárkány teremtett 
nyelvi világában emberi, kulturális jelenségekként 
azonosítódnak. Továbbolvasva de Mant: „Az antro
pomorfizmus egyetlen állítássá vagy lényegiséggé 
fagyasztja a tropologikus átalakulások és tételezé
sek végtelen sorát, s mint ilyen, kizár minden 
egyebet. Nem állítás többé, hanem tulajdonnév.”6 
S a konklúzió: „Az igazságot tehát két összeegyez
tethetetlen állítás segítségével határoztuk meg: az 
igazság vagy prepozíciók sora, vagy tulajdonnév.”7

Az igazság fogalmai körül fogalmazódik meg az 
Aranysárkány alapkérdése is: Létezik-e papírnehe
zékként, egyetlen bizonyosságként az igazság? S a 
megfagyott szubsztanciaként létező igazság képes-e 
megalapozni Novák Antal pedagógiai, erkölcsi és 
életvezetési elveit? Avagy a nyelv nehezen fékezhe
tő retorikai potenciálja következtében az elénk táru
ló regényvilágot inkább a bizonytalanság jellemzi?

A recepció szinte kivétel nélkül érzékel valami
fajta bizonytalanságot a regényben, leginkább az 
aranysárkány mint szimbólum esetében, miszerint 
a sárkány lexikailag egyrészt játék, másrészt fenye
gető szörny, amely kettősséget Novák és Fórizs 
beszélgetése meg is erősíti. A regény világát 
erőteljesebben bizonytalanítja el Szegedy-Maszák 
Mihály Idő, nézőpont és értékszerkezet az Arany- 
sárkányban című, 1984-es tanulmányában, melyben 
a kétértékűség regénybeli jelenlétére hivatkozva 
fejti ki: „Tagadhatatlan, hogy az Aranysárkányban 
kísért az értékviszonylagosság.”8 A bizonytalansá
got az uralhatatlanság irányában növeli Bónus 
Tibor, aki A kontextusra ráhagyatkozó jelentés 
című, 1998-as tanulmányában a nyelv uralhatatlan- 
ságának és a kontextus jelentésképző szerepének 
hangsúlyozásával arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy a regény szövege képes „odahagyni az önma
gával azonos jelentés esztétista eszményét”9.

A sárkány szimbolikus kétértelműsége, az érté
kek és a jelentés bizonytalansága mellett a recep
ció nem problematizálja a ‘történet tragikus, kri
miszerű elemektől sem mentes narratív szerkeze
tét. Sematizálva a sztorit: Novákot elhagyja 17 
éves lánya, aki a tanár úr egyik tanítványától 
gyermeket vár, majd Novákot két bukott diákja 
egy éjszaka megveri az utcán. Ezt követően 
Novák Antal öngyilkosságot követ el. A tulajdon
nevek elvégzik a szereplők azonosítását, így ga
rantálják a narratíva koherenciáját: dr. Novák An
tal, Novák Hilda, Novák Antal felesége, Csajkás 
Tibor, Huszár Bandi és természetesen a többi 
tulajdonnév önazonos szubjektumokat jelölnek. 
Előadásom elején az antropomorfizmusról szólván 
azt jelentettem be mintegy vizsgálódási feladat
ként, hogy az antropomorfizmus vajon képes-e 
szubtanciálisan, tulajdonnévként működni az 
Aranysárkányban. Most viszont azt a hipotézist 
fogalmazom meg, miszerint Kosztolányi regényé
ben nemcsak arról van szó, hogy az antropomor
fizmus szubtanciális működését lehetetlenné teszi 
a nyelv tropológiai ereje, hanem arról is - most 
még hipotézisszerűen -, hogy a tulajdonnevek 
sem képesek szubsztanciális, deiktikus, a szerep
lők önazonosságát biztosító szerepkörüket ellátni.

Ugyanis a retorikai potenciál fáradhatatlanul 
szívós munkával lebontja az Aranysárkánynak a 
recepcióban megképződött feszes narratív struktú
ráját, a textuális működés korrodálja a narratíva 
dongaszerkezetét összetartó pántokat. Az ismétlő
dések és a grammatikai értelemben vett metoní- 
mikusság a biológia törvényeit messze megszegve 
lányokat anyává, holtakat élővé alakít. A látszólag 
autoriter narrátor jóvoltából tudjuk, hogy Novák 
Antal egyedül neveli lányát, Hildát. Felesége közel 
hét éve halott, így családban betöltött helye helye 
éppúgy, mint ágya: üres. Az ágy ürességére két 
ízben hívja fel a figyelmet a regény. Elsőként az 
549. oldalon olvashatjuk: „[Novák] még egyszer az 
ágyhoz lépett. Hilda ágya üres. Akárcsak az édes
anyjáé, ki meghalt.”10 Az édesanya és Hilda egy
előre még csak motivikus, szövegszerű összekap
csolását a regény az „akárcsak” jelölővel hajtja 
végre. Azonban - tekintettel a narrátor és Novák 
szólamának az átélt beszéd (avagy szabad függő 
beszéd) alkalmazásából adódó összefonódottságára 
[ahogy ezt finom érzékenységgel Bónus Tibor 
megállapítja idézett tanulmányában] - eldönthetet
len, hogy Hilda és édesanyja motivikus összekap
csolását melyik szólam vállalja magára, ezért mind
kettőt támogatva azt mondhatjuk, hogy - egyéb 
textuális ellenérvek híján - a narrátor és Novák 
szólama egyaránt támogatja ezt. A két ágy üressé-

5 Paul de Mán: Antrpomorfizmus és trópus a Urában. Ford. Nemes Péter. In Uő: Olvasás és történelem. Budapest, 
Osiris, 2002. 371.

6 Uo.
7 Uo.
8 Szegedy-Maszák Mihály: Idő, nézőpont és értékszerkezet az Aranysárkányban. In A rejtőző Kosztolányi. Esszék, ta

nulmányok. Szerk. Mész Lászlóné. Budapest, Tankönyvkiadó, 1987. 99.
9 Bónus Tibor: A kontextusra ráhagyatkozó jelentés. In 107.
10 Kosztolányi Dezső: i. m. 549.
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gének most már letegadhatatlanul szimbolikus 
párhuzamosságára (ugyanis az ágyak ürességéről 
szóló beszámolók mindig együtt említik Hilda 
és édesanyja ágyának ürességét, gazdátlanságát), 
tehát erre a párhuzamosságra egy kívülálló, Glück 
Laci tekintete is ráerősít. „Glück Laci Hilda szobá
ját is látta, az összetört családi élet romját, a két 
gazdátlan ágyat: az anyáét és leányét.”11 A két 
szereplő ismételt szövegszerű összekapcsolása a 
funkcióbeli azonosság lehetőségét, így a szereplők 
tropológiai áthelyezésének, cseréjének, az antropo
morfizáció eshetőségét is felveti. A funkciót pedig 
a motivikus háló a képzavar tálcáján kínálja: az 
ágyak üressége az ágyak gazdátlanságával kerül 
összefüggésbe. S az ágyak nemcsak abban az érte
lemben gazdátlanok, hogy a beléjük való hölgyek 
mint gazdák használaton, azaz alváson kívül he
lyezték ágyaikat, hanem abban az értelemben is, 
hogy háláson, azaz szeretkezésen kívül helyeződ
tek maguk a hölgyek, s a gazda ebben az esetben 
Novák Antal. Amennyiben az ágy az ölelés metoní- 
miája, s amennyiben az ágyak ürességéből font 
motivikus háló a gazdátlanság funkcióazonosságá
ba, így felcserélhetőségbe sodorja anyát és lányát, 
annyiban felmerül az incesztus gyanúja. Amit fel
erősít egy olyan motivikus összekapcsolása anyá
nak és lányának, amelyet még Hilda szökése előtt 
produkál a történetmondás: „Hilda zongorázott az 
apjának. Finoman érzéssel játszotta Chopin Esz- 
dúr nocturne-jét, az anyja kedves darabját, melyet 
a megboldogult gyakran zongorázott, s halála előtt 
egy héttel is ennél hagyta nyitva a hangjegyfüze
tét. Ködszerű mélaság áradt a szobára a nocturne- 
ből, olyan fájdalom, mely régi volt, úgy rémlett, az 
embernél is régibb. Novák a karosszékben hallgat
ta.”12 Különösen hangsúlyozódik ez az idézet, ha 
hozzávesszük az előző napi kibékülés idillikus han
gulatát, amikor Hilda mulattatta apját, elkápráztat
ta figyelmességével, s az apja felé áradó kedves
ség: „Nem is egy lány kedvessége volt (...),
hanem egy asszonyé ”13

Tehát a nocturne (amit Hilda édesanyja is 
gyakran játszott) olyan ködszerű mélaságot árasz
tott a szobára, amely fájdalmas volt, s oly régi, 
ami az embernél is régibbnek rémlett. A „rém
lett” grammatikailag rejtett alanya a bizonytalan 
fokalizáció következtében még inkább elmosódott, 
azaz nyitott. A szó nyitottsága engedélyezi, hogy 
egyaránt rémként jelenjen meg a nocturne fel
idézte archaikus fájdalom mindhármuk számára: a 
narrátor, Hilda és Novák számára is. Novák ön- 
gyilkossága előtt egy közelebbről meg nem hatá
rozott rémmel viaskodik. Csak annyit tudhatunk a

rémről, hogy meghatározatlanul az öngyilkosság 
kiváltója. Feltételezhetően a rém Novák önmaga. 
Pontosabban: a rém Novákban, Novák szubejk- 
tumában, a Novák-énben lakozik. A következőket 
mondja tompa hangon Novák hazaérvén a megve- 
retésből: „Én”. „És megborzongott ettől az is
mert, rövid szótól: én.”14 Az egyenes beszéd 
fokalizációs ereje vallomásszerűen arra utal, hogy 
Novák meghasonlott önmagával. Meghasonlott, 
mert érzékelte magában a Másikat, az ösztön
lényt, a vágy forrását, a rémet, amely incesztusra 
is képes. A diákok szólamával keveredő narrátori 
szólam pedig egyenesen Novák embervoltát teszi 
kétségessé. „Nem is volt ő ember. Kevesebb volt 
és több, mint ember.”15

A „több, mint ember” Novák felettes énjére 
utalhat. „Ő Novák Antal dr. volt, a nyolcadik osz
tály főnöke, a mennyiségtan és természettan taná
ra, a fizikai szertár őre, az országos meteorológi
ai intézet zivatar-megfigyelője.W16 És - mintahogy 
dr. Ebeczky Dezső - ő is „az egész tisztességes 
polgári társadalm”17-at képviseli, hisz például 
lánya szökését követően számára legfontosabb, 
ahogy mondja is Pepikének: „Nekünk az a legfon
tosabb, hogy elkerüljük a botrányt.”18

A „kevesebb, mint ember” pedig a Novákban 
lakozó rémre, a vérfertőzést elkövető állatra utal
hat. Hiszen Novák mindentől, ami a nemiségre, 
különösen, ami lánya, Hilda női voltára utal, ret
tegés tölti el. Ebből a szempontból figyelemre 
méltó az a jelenet, amikor önmagából kikelve a 
„bikfic” és „mélák” szavakkal - később megbánva, 
s érthetetlennek tartva tettét - megszégyeníti 
Liszner Vilit. Az ominózus szavak kimondása előtt 
észrevette, hogy Huszár Bandi az ő lánya, Hilda 
fotográfiáját mutatja Liszner Vilinek. Novák per
sze „Ügy tett, mintha nem vette volna észre. (...) 
„Aztán járni kezdett, izgatottan, le-föl a padok kö
zött. Megkerülte a dobogót, újra visszament 
Liszner elé, a hetedik pádhoz.

Női nevek voltak idevésve, nyíllal átlőtt szívek, 
geometriai idomok, trágár ábrák. Gyűlölettel néz
te végig a szamárpadot. Utálta ezeket a kormos, 
fekete kamaszokat, ezeket a kanokat, (...) Egész 
testében reszketett.”i9

Mindaz, ami a nemiséggel kapcsolatos, mindaz, 
ami a benne lakozó rémet idézte, mind-mind fel
dúlta, kizökkentette, rettegéssel töltötte el. Az 
uralhatatlanságtól és a megfékezhetetlenségtől 
való félelmet váltotta ki belőle. „Gondolatai, más
kor oly rendezett, tiszta gondolatai összegubanco
lódtak, mint hosszú, női hajszálak, s nem tudta 
kibogozni őket. Maga sem értette, mit akar már,

11 Ua. 598.
12 Ua. 519.
13 Uo.
14 Ua. 578.
15 Ua. 435.
16 Uo.
17 Ua. 620.
18 Ua. 552.
19 Ua. 513.
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halálos fáradtság borult elméjére. Férfiesze, férfi
logikája csődöt mondott. Ügy rémlett, hogy egy 
szörnnyel birkózik, mely erősebb nála, s kijátssza 
őt, elsiklik ujjai közül.”20

A szörnnyel birkózik, amely gondolatait női 
hajszálakká tette, amely elméjét a nőiség ned
veivel borította el, amely a nemiség uralhatatlan 
működésével férfieszét csődbe jutatta, rendezett, 
a természet-tudományosság által irányított polgári 
életét nehezen azonosítható, illetve nagyon is 
pontosan azonosítható geometriai ábrák állandó 
felvillantásával földúlta, lehetetlenné tette. Polgári 
szubjektumát földúlta, lehetetlenné tette az 
incesztus iszonyatos, vaginális szörnye.

Módszertani megjegyzés. Nyilván meglehető
sen durvának tűnik dr. Novák Antalt a vérfertő
zés gyanújával (ami ráadásul még a kegyeletsér
tés gyanúját is felébreszti) illetni. Ez a gyanúsí
tás annál is inkább durva, hiszen közvetlen 
bizonyítékot nem ad kezünkbe az elbeszélő. 
Narratív tények nem támogatják ezt az elképze
lést. Azonban érdemes a regénynek arra poéti
kai sajátosságára felhívni a figyelmet, amely 
formaszervező elvként, azaz interpretációs stra
tégiaként képes működni az Aranysárkány olva
sásakor. Ez pedig az utalásos, kihagyásos, az ol
vasó számára felfejthetetlen deiktikus működés, 
a titok poétikája. Amikor például egy gyalulatlan 
ládikában Vigyázat, törékeny! felirattal csomagot 
kap Novák Antal, nem tudjuk meg, hogy a ben
ne lévő „Valami ocsmányság.” tulajdonképpen 
miféle ocsmányság. Rohadt alma? Pornófény
kép? Gúnyrajz Novákról? Emberszar? Vagy vala
mely állaté? Selyemzsinór? Fórizs szemüvege? 
Netán szemgolyója? Vagy csak 6 betű: A B J E 
K T? A narrátor, aki egyébiránt oly előzéke
nyen megosztja velünk narratív tudását, most 
mélyen hallgat. Itt is elveszti az elbeszélő a 
heterodiegézisből fakadó narratív fölényét, s 
titkos cinkosává válik Nováknak, Gergelynek és 
persze Liszner Vilinek. A Novák tekintete által 
irányított deikszis kódja titkos az olvasó számá
ra. Mintahogy titok lengi körül Hilda várandós
ságát is, hisz Hildát vallatása alatt leginkább az 
érdekli, hogy apja tudja-e azt. Hogy azt Tibor 
elmondta-e. így a titok poétikája és az elliptikus 
elbeszélőmód bizony lehetővé teszi az narratíva 
vérfertőző interpretációját.

De ahogyan a textuális működés megbontotta 
a recepcióban megkövesedett narratívát, éppúgy 
oszlatja el az incesztus gyanúját is. A tulajdonne
vek lázadása nem ér véget Hilda és édesanyja 
szerepcseréjében, folytatódik Tibor és Novák he
lyettesítéses viszonyában. A 485. oldalon olvasha
tó, hogy „[Tibor] alig emlékezett korán elhunyt 
apjára, édesapját látta benne (azaz Novákban).”21

20 Ua. 495-496.
21 Ua. 485.
22 Ua. 487.
23 Ua. 441.

24 Ua. 475.

Tibornak Novák személyiségével való azonosulását 
a funkcióazonosság még fokozza, hiszen Novák 
„éppen úgy gyötrődött (a felesége) miatt(a)”22, 
ahogy Tibor Hilda miatt. Hiszen „Azt beszélték, 
hogy az utolsó években nem szerette az urát 
(Novákot), mindenkivel udvaroltatott, s egy fiatal 
orvossal, kit a szanatóriumban ismert meg, viszo
nya volt.”23 Ahogy a gyötrődés funkcióazonos
sága Tibort Novák mellé helyezi, úgy távolítja el 
Tibort Hildától és - a most néhány mondat ere
jéig - közösnek vélt gyermeküktől, Novák Tóniká
tól. Tibor Huszár Bandi és Hilda feltételezett vi
szonya miatt gyötrődik. Emlékezhetünk arra, hogy 
a közös tanulás közben mintegy tudását és férfi
asságát fitogtatva Huszár Bandi feltárja Novák 
jegybeírásainak titkát. Erre a kódra csak Hilda 
segítségével lehetséges szert tenni. Azonban 
ennél többről is szó van. Ugyanolyan levélkét mu
tat Huszár Bandi, mint amelyekkel Tiborral is 
levelezik Hilda: „Huszár Bandi elővett a zsebéből 
egy gyűrött levelet, melyet előbb irónra göngyöl
tek, majd behorpasztottak keresztben. Kockás 
irkapapírra volt írva.”24 Tibor - miután megígéri 
Nováknak, hogy nem látja többé a lányt - mégis 
megszökteti, hazaviszi, feleségül veszi, s megszü
letik a gyermek, Novák Tónika. De nem is ez az 
érdekes, hanem a regény utolsó előtti, 31. feje
zete, melyben a még mindig nőtlen Huszár Bandi 
meglátogatja Fertő-tó menti kastélyukban az élet
től elzártan éldegélő Csajkás házaspárt.

A változás-változatlanság oppozíciója megosztja a 
három szereplőt. Huszár Bandi „Semmit se válto
zott.”25, Hilda ugyan vesztett egykori démonikussá- 
gából, azonban Huszár Bandi ottlétének idejére 
„haját halántékára (úgy) húzta, mint leányko
rában.”26 Egyedül Tibor változott (megférfiasodott), 
de férfiassá változása azt jelenti, hogy egyrészt itt 
a Fertő-tó kronotoposzában felzárkózik felesége és 
Huszár Bandi mellé nemiség tekintetében, más
részt laza utalás arra, hogy nem volt alaptalan 
Tibor gyanúja Novák jegykódjának felfedése és az 
egyenlevélke miatt. A gyanút erősítik az alábbi, itt 
a 31. fejezetben található passzusok is. „Huszár 
Bandi, ki állva maradt, barátja fölé hajolt, de foly
ton Hildára meredt.”2? A térbeliségre utaló (állva, 
fölé) és a Huszár Bandi állapotát kifejező (meredt) 
szavak jelzi Bandi férfias fölényét Tiborral szem
ben. Avagy Hilda Huszár Bandi házassági szándé
kaira utaló kérdésére, „Hát maga mikor nősül, 
Bandi?” adott válasza is meglehetősen beszédesnek 
mondható: „Én, kezét csókolom, engedelmével,
soha [nem nősülök]. Elvégzik azt helyettem 
mások.”28 S azt gondolom, a következő idézet sem 
kíván különösebb kommentárt: „Milyen barátságos 
itt - mondta (Huszár Bandi), s egy pillanatig arra 
gondolt, hogy esetleg ő lehetne Tibor helyén.”29

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az Arany- 
sárkányban szinte semmi sincs a helyén.

25 Ua. 673.
26 Uo.
27 Ua. 675.
28 Ua. 674.
29 Uo.
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Pomogáts Béla

A ..nagy költészet" magaslatán
— Jegyzet Kosztolányiról —

Négy esztendővel ezelőtt a kolozsvári Korunk 
szerkesztősége körlevelet juttatott el az egész 
magyar nyelvterület több mint száz irodalmárá
hoz: költőkhöz, írókhoz, kritikusokhoz és iroda
lomtörténészekhez, azzal a kéréssel, hogy nevez
zék meg a huszadik század tíz legszebb magyar 
versét, és hosszabb-rövidebb jegyzetben indokol
ják meg választásukat. Összesen száznégy válasz 
érkezett a szerkesztőség címére, ezeket a folyó
irat folyamatosan közölte, majd 2002-ben, termé
szetesen a legtöbb szavazatot kapott költői művek 
kíséretében, egy igen reprezentatív kiadványban 
közre is adta.

Némi meglepetést okozott akkor az, hogy a 
legtöbb szavazatot

Kosztolányi Dezső költeménye: a Hajnali
részegség kapta (csak a teljesebb tájékoztatás 
kedvéért jegyzem ide, hogy ezt Pilinszky János 
Apokrif, József Attila Eszmélet, Illyés Gyula Egy 
mondat a zsarnokságról, József Attila Óda, 
Kassák Lajos A ló meghal, a madarak kirepül
nek, Babits Mihály Esti kérdés, Füst Milán Öreg
ség, Babits Mihály Jónás könyve és Dsida Jenő 
Psalmus Hungaricus című költeményei követték), 
Kosztolányinak emellett további három verse: a 
Halotti beszéd, az Ének a semmiről és a Szep
temberi áhítat kapott szavazatokat, és a legtöbbet 
említett költők sorrendjében is az előkelő harma
dik helyet foglalta el - József Attila és Ady Endre 
mögött, Babits Mihály, Weöres Sándor, Pilinszky 
János és Szabó Lőrinc előtt.

Némi meglepetéssel szolgált ez az írói ,,köz
véleménykutatás”, minthogy Kosztolányi Dezső 
költői munkásságát jobbára a huszadik századi 
magyar irodalom ,,második vonalában” helyezte el 
az irodalmi köztudat, nemzedéktársai viszonylatá
ban mindenképpen Ady Endre és Babits Mihály 
(és talán Füst Milán), illetve az őket követő nem
zedékek vonatkozásában József Attila, Szabó 
Lőrinc, Illyés Gyula, Radnóti Miklós és Weöres 
Sándor mögött. Inkább regényeit és elbeszéléseit 
becsülte különösen az irodalomtörténetírás, mint
sem verseit, és ebben bizonyára nagy szerepe 
volt annak, hogy A szegény kisgyermek panaszai 
vagy később A Kenyér és bor és a Meztelenül 
című kötetek vagy éppen A bús férfi panaszai 
című ciklus nosztalgikus és játékos költészete 
némiképp ,,elfedte” vagy homályba szorította az 
utolsó kötet: a Számadás megrendítő lírai vallo
másait.

Pedig - és most itt, Szabadkán, a költő szüle
tésének százhuszadik évfordulóján erről szeret
nék, erről kell beszélni - Kosztolányi a ,,nagy” 
költők közé tartozott, és éppen utolsó kötetének, 
a Számadásnak a verseivel emelkedett arra a ma

gaslatra, amelyen mellette Ady Endre és Babits 
Mihály, A halottak élén és Az utolsó hajók, illet
ve a Versenyt az esztendőkkel és a Jónás könyve 
költője áll. Kosztolányi utolsó versei a ,,nagy 
költészetnek”: az emberi létezés gyötrelmeivel és 
végességével számot vető „nagy költészetnek” 
ugyanazt a megrendítő szólamát ütik meg, mint a 
kései Ady és a kései Babits „nagy versei”.

A kortársak és az utókor értelmezői közül 
viszonylag kevesen gondolták ezt így, hiszen az 
irodalomtörténetírás, mint az imént mondanom 
kellett, a prózaírót általában a költő fölé emelte. 
Ennek a megítélésnek a (számomra) leginkább 
meggyőző magyarázatát Cs. Szabó László adta 
meg az általa egybegyűjtött és szerkesztett, 1953- 
ban Rómában közre adott Magyar versek Adytól 
napjainkig című nagyszabású antológia bevezeté
sében. Itt olvashatjuk a következőket. ,,Kevés köl
tőt ítéltek meg hamisabban Kosztolányinál. Nem 
a nagyságára gondolunk. Kosztolányi népszerű 
költő s joggal az, mert egy odavetett sorával is 
az első ifjúság lelkesedését, hevét és édes fájdal
mait tudja felidézni. Behízelgő, könnyen érthető, 
mégis tiszta, igényes művész, nem tartozik azon
ban a legnagyobbak közé. A félreértés nem nagy
sága, hanem költői célja körül támadt. Kosztolá
nyi költészetének az a híre, hogy öncélú rímes 
játék. Ennek az otromba tévedésnek jórészt maga 
az oka, mert több versében, elsősorban a prog
ramversnek írt Esti Kornél Énekében kacérkodva 
elhitette az olvasóval, hogy a csillámló felszín, az 
első benyomás, a pillanatkép érdekli csupán, elhi
tette, hogy a vers: lepkefogó játék a rímekkel teli 
mezőn s a tragikus emberiét se több halálosvégű 
játéknál.”

Kosztolányi, mondjuk, Adyhoz és Babitshoz ké
pest, valóban könnyű kézzel szórta szét a világba 
a maga költői kincseit, és bizonyára ő maga is 
megküzdött azzal a kérdéssel, hogy a ,,nagy költé
szet” valójában mit jelent. Rónay László idézi 
(.Kosztolányi utolsó évei című tanulmányában) az 
írónak azt a jegyzetét, amely az ,,irodalmi nagy
ság” természetét próbálja értelmezni, nyilvánva
lóan egészen másként, mint ahogy ezt értelmezni 
szokás. ,,Gyakran olvasom - mondja itt Kosztolá
nyi -, hogy ez vagy az a regény »nagy« kérdése
ket tárgyal. Megírja például a háborút, vagy a 
házasság válságát, vagy egy faj, egy nép előretö
rését és hanyatlását. Azt hiszem, hogy ezek a 
»nagy« kérdések jellegzetesen kis kérdések. Ez a 
grand art voltaképpen petit art, mert az életet 
elszűkíti, körülkalodázza. (...) Uraim, tessék meg
érzékeltetni egy pohár vizet - jelzők és mesterke
dések nélkül - szerényen, de oly igézőén és kel- 
letően, hogy az olvasó megszomjazzék, és inni
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kívánjon. Aki ezt eléri, az »nagy« író, az »nagy« 
kérdésekről ír. Csak ilyen varázslónak érdemes 
lenni.”

Mindez természetesen nem csak a regényírás
ra, hanem a költészetre is érvényes, és persze 
Kosztolányi hiteles és igaz költő volt azokban a 
verseiben is, amelyek szó nélkül hagyták az em
beri élet úgynevezett „nagy” kérdéseit, a végső 
kérdéseket. Igazán mégis akkor emelkedett a 
,,nagy” költők közé, amikor ezekre a végső kérdé
sekre keresett választ és a létbölcselet, sőt a 
transzcendencia faggatásának magasságába emelte 
a költészetet. Utolsó verseire gondolok, minde
nekelőtt a Hajnali részegségre és a Számadásra 
és mellettük olyan költeményeire, mint az Euró
pa, a Költő a huszadik században, az Esti Kor
nél éneke, a Marcus Aurelius, A vad kovács, a 
Februári ódaf a Száz sor a testi szenvedésről, 
a Szellemidézés a New York kávéházban, a 
Könyörgés az ittmaradókhozt a M ár megtanul
tam, a Halotti beszéd és az Ének a semmiről.

Közülük a Hajnali részegség bizonyára nem 
véletlenül kapta a Korunk által megrendezett 
,,közvéleménykutatás” alkalmával a legtöbb szava
zatot. Ebben a nagyívű költeményében Kosztolá
nyi, már a testi gyötrelmek első elszenvedése 
után, számot vetve az élet végességével jut el az 
emberi lét értelmezésének egy olyan körébe, 
amelyről a valóságfeletti, transzcendentális magas
latokra nyílik kilátás. Valójában a mindig is szkep
tikus, mindig is hitetlen költő küzd meg azért a 
reményért, amelyet a Gondviselő eszméje kínál 
föl neki. De hadd idézzem a költemény záróso
rait:

Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem 
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen, 
de pattanó szívem feszítve húrnak 
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, 
annak, kiről nem tudja senki, hol van 
annak, kit nem lelek se most, se holtan. 
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, 
úgy érzem én, barátom, hogy a porban, 
hol lelkek és göröngyök közt botoltam, 
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak 
vendége voltam.

Szauder József, aki még 1947-ben kiváló tanul
mányban (A Hajnali részegség motívumának tör
ténete) jelölte ki azt az utat, amelyet Kosztolányi 
költői eszmélkedése és fejlődése e nagyszerű, 
mondhatjuk, a pályát lezáró költeményig megtett, 
a következőkben próbálta megfejteni ezeknek a 
zárósoroknak az üzenetét: ,,Mit jelentsen ez a 
vendégség? Nem tudjuk. Éppúgy jelentheti az

élet kimeríthetetlen bőségét, halhatatlan gazdagsá
gát (a Szeptemberi áhítatban), mint a földön túli, 
örök élet szépségének, múlhatatlanságának sejtel
mét (így a Hajnali részegségben). A megváltás 
eszméje, a testen túli lét nem idegen Kosztolányi
tól, de nem vezeti át se tételes metafizikába, 
se megtérésbe. Égi élményének remegő áhítata 
határsávra esik: arra, ahonnan a megváltásért
esengő lélek lebukik, mert későn érte el szemé
vel az égi vendégséget, de fölemelkedik a költő, 
mert látomása tökéletesen szép volt.”

Ügy vélem, hogy a ,,nagy” költészet talán leg
főbb titka éppen ebben: a ,,határsávban” való 
létezésben és megszólalásban lehet. A ,határ
sávban” bizonyosság és bizonytalanság, hit és ké
tely, transzcendencia és evilági létezés, a megvál
tás bizonyossága és az elmúlás szorongató félel
me között. Igazából talán ebben a ,,határsávban” 
születtek a huszadik század legnagyobb magyar 
versei, hogy ismét a Korunk körkérdésére adott 
válaszokra utalja Pilinszky János Apokrifja a tör
ténelem véres botránya és a megváltás kegyelme, 
József Attila Eszmélete az emberi szenvedéstörté
net és a mindenség közönyös rendje, Illyés Gyula 
Egy mondata a zsarnokság emberellenes hatalma 
és az emberi individuum ellenállása, József Attila 
Ódája a szerelmi érzés köznapi tapasztalata és 
metafizikai elragadtatása között, és így tovább. A 
,,nagy” költészet és a tapasztalatokon, érzéseken, 
eszméken belül lehetséges ,,határsáv” fogalmi kö
rei, úgy tetszik, összefüggenek egymással, talán 
ez magyarázhatja Kosztolányi kései lírájának fel- 
emelkedését is a magyar költészet igazi magasla
taira. Ezt a magaslatot látta meg Babits Mihály 
1936-ban írott Kosztolányi című szép esszéjében, 
ebben vett búcsút ifjúságának hű barátjától és 
mindenkor becsült költőtársától: ,,Egész életműve
- olvasom Babits tanulmányát - mintha csak elő
készület lett volna arra a néhány utolsó versre, 
amelyben ez a gondolat megérik és kiteljesedik: 
a halál gondolata. Imádta az életet minden kis 
jelenségében, minden legapróbb borzongásában; 
ezeken kívül csak a Semmit hitte. Ez volt a sötét 
háttere könnyűségének, művészete boldog célta
lanságának: mert semmi sincs ingyen. Imádta az 
életet és félt a haláltól már kora ifjúságától kezd
ve. Képzeletét delejes erő vonta a sötét partok 
felé. Művei tele vannak orvosok és betegek raj
zaival. Most egyszerre maga is ott állt a hatá
ron. Mily soká kellett ott állnia, s belenéznie a 
sötétbe. Rettenetes küzdelmet vívott a Rémmel! 
Lélegzetfojtva figyeltük, önzőén, mert magunkra 
gondoltunk. Utolsó versei, melyek a magyar köl
tészet legszebbjeihez sorakoznak, mindenkinek a 
saját haláláról énekelnek.”
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Brestyánszki Boros Bozália

A dramaturg naplójából -  egy 
„irodalomszínházi” előadás margójára

Nem ismerem őt. Nem eléggé. A szabadkai 
költő.

Beszereztem mindenféle irodalmat. Amit ő írt 
és amit róla írtak. Furcsa ellentmondások. Poros 
kisvárosba született nagyvilági, arisztokratikus író. 
„A szeretet kéjence és kurafija”, de szerető férj 
és családapa. Hipochondria és rák. Halálfélelem 
és a halálvágy. Ismét csak a halál. De szabadkai
- és ez már szinte természetes.

Sok. Nem tudom merre menjek. Földhöz csap 
a kép, ami fokozatosan kialakul. Kiírok mindenfé
lét, több mint 50 oldalnyi anyagom van, szűrni 
kell, de nincs szívem. Mesélem, majd mutatom 
Hernyák Gyurkának, olvassuk, vitatkozunk, de 
végeredményben ő is tanácstalan. És rettenetesen 
szorít az idő. Meg kell indulnunk valamerre.

Önmagát homo aestheticusnak tartja, aki „el
ítéli az erőszakot, mert rút, az, aki sohase tűrné, 
hogy az ízléstelenség arcul üssön egy öregasz- 
szonyt, akár vörös mosónő az illető, akár fehér 
grófnő”, viszont „a középszerűség halhatatlan. A 
hitványság örökkévaló”, és kíváncsisággal meg 
részvéttel fordul az elesettek, a kivetettek, az 
utcalányok felé. „Utcai nő: Lanyházó esőben, dél
után esernyő alatt. Száján egy behegedt seb, már 
meggyógyult, de olyan, mint egy rózsaszín, bárso
nyos hernyó.” „Aranka reggel táncol szeretőinek, 
ellenző alatt. A fürdőkádban ül és locsogja a vizet.” 
„Rózsi azért lett kurtfa, mert az ura egyszer azt 
mondta neki, a kurvák most gazdagok.” Vagy a 
„Fekete Manci, a szögletes arcú, kék szemű, ro
mán buja utcai nő” aki „a vendéget fűteni igyek
szik a legdisznóbb beszédekkel.” Nem idézem. Egy 
külön történet. És aztán megírja róluk a Lankadt 
ibolyát. „...Nyúlszőr boáját is / azért viseli, hogy 
alkalomadtán / legyen mivel védekezni, formálni / 
fejét s maga elé tarthassa, vagy belé- / harapjon. 
Sokat szenvedett nagyon. / Kevés öröme volt. 
Megcsalták, félrelökték. / Harminchárom éves. 
Mint Krisztus / abban az időben, mikor keresztre 
feszítették.” Amennyire megdöbbentő az empátiá
ja annyira kegyetlennek tűnik az elhatárolódása. 
„Természetesen együtt érzek szenvedő embertár
saimmal. Nem vagyok azonban hajlandó verseim
hez külön orvosi bizonyítványt is mellékelni, mely 
azt tanúsítja, hogy mennyit szenvedek miattuk, 
hogy nekem is fáj az, ami nekik, hogy vérzem, ha 
kést döfnek belém és beléjük, hogy a művészi 
teremtés mindig emberi gyötrelemből fakad. Ezt 
szigorúan magánügynek tekintem. A közügy a 
mű.” És éli tovább életét felesége mellett, akihez 
kegyetlenül őszinte: „Megszoktalak, akár a leve
gőt, / bármerre nézek, mindenütt te vagy, / szek
rényem alján, a fiókjaimban, / az agyvelőmben és

nem veszlek észre.” ...mégis, lelke mélyén valahol 
„Megszoktam, akár a levegőt. / Ő adja nekem a 
lélegzetet.”

De félre mindezt. Félre Heddát, félre Párizst, 
félre Csáthot. Most nem lehet korhatáros elő
adást csinálni, nem ez a feladat. Pedig mennyi 
különös, egyéni és megdöbbentő Eros-Thanatos 
párhuzam található az életében! Talán nem is ta
lálkoztam még emberrel, akire ez ennyire jellem
ző volt. Egyszer megérne egy misét...

Naplójában található egy idézet Pascaltól: „La 
silence éternel des espaces infinits m’effraie.” 
(Félek a végtelen terek soseszűnő csöndjétől.) 
Gyurka javasolja, és igazat adok neki: egy valami 
van Kosztolányinál, ami elkerülhetetlen. A halál. 
Amelynek tudata nélkül képtelen lett volna alkot
ni. Le is írja, hogy, „ha nem lenne halál, művé
szet se lenne”, de talán a legszebben a következő 
szavak tükrözik ezt: „Ha a lélek elborult, néha 
órák tompa egyhangúsága után tündéri káprázat- 
ban van része. Hirtelenül észrevesz például egy 
pohár vizet a folyékony frissességével, a tündökle
tes briliáns csöppjeivel, vagy valami narancsszín 
fénykévét, mely egy karosszék barna bársonyán 
lobban föl az alkonyaiban, s ezekben fedezi föl az 
élet szépségét, örömét, ígéretét. Egyébként kép
telen ilyen megfigyelésre. Csak az láthatja meg 
igazán a világot, aki távozni készül.” Talán ennek 
tudata ajándékozta neki a kegyetlen kínokat, ame
lyek halálához vezettek, de amelyeket meg kellett 
élnie ahhoz, hogy művészete beteljesedjék. És ő
- azt hiszem - kész volt megfizetni ezt az iszo
nyú árat. Itt valahol szorul egy abroncsba halálfé
lelme és halálvágya. „Mint régi, szent apáca, úgy 
vágyja már a mennyet, / hogy csak bélpoklost 
ápol s mert a sebet utálja, / magát megbünteten
dő felszürcsöli a gennyet: / úgy én dühös rajon
gó, aki e korba senyved / s homályban, állatok 
közt a tiszta fényt csudálja, / dacból sarat zabálok 
és kortyolom a szennyet.” De maró gúnnyal és 
öniróniával áthatott narcisszoid gőgje még itt sem 
hagy alább: „Tükör elé álltam - én, ripacs - 
lehunytam a szemem, s szemem rése alól kémlel
tem tükörképemet, milyen leszek majd, mint ha
lott. Még a szájamat is kinyitottam, hogy a kép 
valószerűbb és borzalmasabb legyen.” Lenyűgöző. 
Ez a nyílt arcátlan őszinteség, amivel leírja azt, 
amivel gondolatban már szinte minden ember 
eljátszadozott, ám lesütött szemmel tagadja, mint
ha a halál erkölcstelen volna... ez lenyűgöző. 
Valami hihetetlen méltósággal vágja pofon és pro
vokálja a halált, ami aztán végzetesen és hatvá
nyozottan üt vissza. Erről kellett előadást csinál
ni. Az emberről, aki arra tette fel életét, hogy a
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halállal küzdjön meg, és csak ritkán, eldugott, 
csöndes pillanatokban lehetett fáradt és gyenge. 
Dantét idézte naplójában: „L’homme n’avait le 
droit d’étre trés fier. II n’est qu’un sac de cuir 
avec quelques overtures sur l’extérieur” (Az 
embernek nincs joga arra, hogy túlzottan büszke 
legyen magára. Nem más, mint egy bőrzsák, 
melyből néhány rés nyílik a külvilág felé.)

Az előadás (a szöveg) lényegében ebből az 
érzésből fakadt. A költőről szól, aki két világ 
között vívódott. Kacérkodott a halállal, amelynek 
simogatását folyton az arcán érezte, mert szük
sége volt rá. Szüksége volt rá ahhoz, hogy élni 
tudjon, ahhoz, hogy alkothasson. Paradox módon 
lételeme volt a haláltudat. Ugyanekkor szüksége 
volt feleségére is, aki életre hívó józansággal tet
te lehetővé számára, hogy alkosson, aki megte
remtette neki az alapvető életkörülményeket, aki 
hű kísérője, megértő társa volt mindvégig.

A fatalitás világát az előadásban a hat démoni 
figura - hetedikként élükön a halállal - testesíti 
meg. A három örökké provokáló férfi és a három 
nő, a halál csatlósaiként hálózzák be Kosztolányit, 
és ezt ellenpontozandó jelenik meg időről időre 
Ilona, a felesége. A költő e két világ között vívód
va tudatosan sodródott az elkerülhetetlen felé, de 
ez a sodródás termékeny út volt.

Halála előtt írt naplójában van egy furcsa ön- 
életrajz-váz, amelynek titokzatos utolsó sora a kö
vetkező „Eltitkolni, amit tudok.”

Kosztolányi Dezső 120 évvel ezelőtt, 1885. 03. 
29-én született, és 70 évvel ezelőtt, 1936. 11. 
03-án halt meg. Az előadás e két évforduló jegyé
ben született.

Futó por
Kosztolányi és a halál

dance macabre

A szabadkai Népszínház Magyar Társulatának
I. bemutatója 2005. október 13-án, Zentán, és 
2005. október 25-én, Szabadkán, a Soltis Lajos 
Stúdióban

Kosztolányi Dezső Péter Ferenc
Mária G. Erdélyi Hermina
Ilona Vicéi Natália
1. férfi Pálfi Ervin
2. férfi Kálló Béla, Pataki Gyűrűdíjas
3. férfi Ralbovszki Csaba
1. nő Pesitz Mónika
2. nő Körmöci Petronella
3. nő Sziráczky Katalin

díszlet, jelmez Kreszánkó Viktória
zeneszerző Ifj. Kucsera Géza m.v.
dramaturg Brestyánszki B. R.

fény Flajsman Róbert
hang Matlári Miklós
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ügyelő
súgó
rendező

Kotroba Júlia 
Vrestyák Erzsébet 
Hernyák György

Fáj az érintésed is. Az örök istenek
re, ki vagy te, ki vagy? Ismerős vagy!

Csönd.

Az előadás szövege a következő írások 
felhasználásával született meg:

Egy őrülthöz, Elégia, Őszi koncert, Beszélő 
boldogság, A jelenés, Síppal, dobbal, nádi hege
dűvel, A komédiás dala, Fehér lányok, Félsz 
tőlem?, Egy lány emléke, Marcus Aurelius, Esti 
Kornél éneke, Feleségemnek, Ez a beteg, boros, 
bús, lomha Bácska, Nem félek a haláltól, Mér
gek litániája, Száz sor a testi szenvedésről..., 
Víziók, M ár megtanultam, Röpima, Utókor, 
Hajnali részegség, Méz (versek); Pacsirta, Édes 
Anna, Nero, a véres költő (regények); Esti Kor
nél első fejezete, Vendég, Az élet divatja (novel
lák); Lótoszevők (dráma), valamint Kosztolányi 
Babitsosai, Csáth Gézával, édesapjával és felesé
gével folytatott levelezése; Felesége, Harmos 
Ilona, Rónay László, Dér Zoltán és Levendel Júlia 
Kosztolányiról írott művei; Kosztolányi Dezső 
1933 és 1934 közötti naplófeljegyzései.

Ilona (off) Március 29-e, 1885-ben, mikor
születtél, éppen virágvasárnapra esett. 
Szép, enyhe, verőfényes tavaszi nap 
volt. A jó Rebi néni mikor téged be- 
pólyázottan a karjaiba vett, így szó
lott: »Szép és jeles napon született, 
híres ember lesz belőle.«

Mária (off) Száznyolcvanöt centiméter ma
gas, tökéletes termetű, pompás láb
szárú, izmos fiatalember.

Kosztolányi (off) ...én csak röpültem
és életem nehéz mézzé köpültem, 
bánattá jajjá, könnyé, tiszta mézzé, 
egy csonk világban egy fájó egésszé.

Zene.

Mária A hajamat. Fonjátok be a hajamat. 
Hol a fésűm? Hol vannak a gyökerek 
és a porok? A kenőcseimet, a mérge
ket, a tükröket. Most olyan szépnek 
kell lennem, mint még soha.
Király, szép vagyok? Nézz meg, csábí
tó vagyok?

Kosztolányi Az istenek sem ilyen szépek.

Mária Miért remeg a hangod?

Kosztolányi Ügy félek itt mindentől. Tőled is. Va
cogok az ölelésedtől, és fázom a csó
kodtól. Pedig szebb vagy, mint bár
melyik halandó leánya. A szemed 
nedves és tág. De nézésed szívtelen, 
s hajad hideg. Hideg karod olyan, 
mint a halál. A könnyeid is fagyosak.

Te a halál vagy.

Mária Az vagyok.

M ária el.

Kosztolányi Ilonkám, nézd csak, mi ez a piros itt 
az ínyemen? Itt alul, a két fog kö
zött.

Ilona Mutasd. Piros. Fáj?

Kosztolányi Érzékeny.

Ilona Mutasd meg holnap a fogorvosnak.

Kosztolányi Rákom van.

Ilona Mutasd meg holnap a fogorvosnak.

Férfiak jönnek.

Férfiak (dal) Indulj dalom, 
bátor dalom, 
sápadva nézze röptöd 
aki nyomodba köpköd  
a fájdalom.

Ne mondd te se ezt se, azt se, 
hamist se és igazt se, 
ne mondd, mi fás tenéked, 
ne kérj vigaszt se.

No fuss a kerge széllel, 
cikázva szerteszéjjel, 
ki és be, nappal-éjjel 
s mindent, mi villan és van, 
érj el.

Jaj, mily sekély a mélység 
és mily mély a sekélység 
és mily tömör a hígság 
és mily komor a vígság.

3. férfi Ki ez?

1. férfi Kosztolányi. Kosztolányi Dezső.

2. férfi Az a hírlapíró?

1. férfi Az. Nagy kommunista volt.

2. férfi Ez? Hiszen most nagy keresztény.

3. férfi Hát akkor tulajdonképpen mit akar?
Kikkel tart ez?

Kosztolányi Csak az örökkévaló dolgokról van vé
leményem...

2. férfi Fárasztja a politika?
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Kosztolányi Nem. Csak hiábavalónak tartom. Nem 
tudom, hogy újabban a politikusok 
betegek-e, vagy maga a politika. Ta
lán ezért nem értenek engem telje
sen a magyar földön, hol a „nagyok” 
mindig politikusok is.

3. férfi Hát akkor mi az, ami nem hiábavaló?

Kosztolányi Engem igazán mindig csak egy dolog 
érdekelt: a halál. Más nem.

1. nő Művészeink oltárt emeltek neki. Ha
lál-versek, halál-drámák, halál-képek, 
halál-szobrok, amerre néztünk.

Kosztolányi Rendkívül unom az embereket, s a 
kor úgynevezett vajúdó kérdéseit... 
Nekem nincs senkim. Állítólag zseni 
vagyok és híres író, de úgy élek, 
mint a kutya. Egy ember nélkül. Egy 
biztató szó nélkül. Minden remény 
nélkül.

Mária Azon az éjjel
az órák összevissza vertek.
Azon az éjjel
holdfényben úsztak mind a kerték. 
Azon az éjjel
kocsik robogtak a kapunk alatt.
Azon az éjjel
könnyben vergődtek a fülledt szavak. 
Azon az éjjel
égett szobánkba gyertya, lámpa.
Azon az éjjel
féltünk a borzasztó homályba.
Azon az éjjel
arcunk ijedt volt, halavány.
Azon az éjjel
halt meg szegény, ősz nagyapám.

Kosztolányi (off) Azóta vagyok ember, mióta 
nagyapámat láttam holtan, kilenc éves 
koromban, azt az embert, akit talán a 
legjobban szerettem akkor. Költő, 
művész, gondolkozó is csak azóta va
gyok. Az a roppant különbség, mely 
élő és halott között van, a halál hall
gatása, megértette velem, hogy vala
mit tennem kell. Én verseket kezd
tem írni. Ha nem lenne halál, művé
szet se lenne.

Kosztolányi Nem félek a haláltól mert tudom mi. 
Olyan, akár a többi holmi.
Nem nagyszerű hullás, mint egykoron, 
csak por és por és por, az én porom.

Csacska nők lépnek a fénybe.

1. nő Soha annyit nem írtak-beszéltek a ha
lálról, mint ebben a húsz-harminc év
ben, mely a háborút megelőzte.

2. nő Mi a felvilágosult és természettudomá
nyos jelenben a halál divatját terem
tettük meg. Végzetesen és ellenállha
tatlanul érdeklődtünk a halál iránt.

3. nő Igaz, hogy érdeklődésünk felszínes és
kacér volt - mint minden divat -, de 
a levegőben volt és a vérünkké vált. 
Komolyan nem számoltunk vele, nem 
készültünk el rá, azzal intéztük el a 
halált, hogy állandóan emlegettük.

Kosztolányi (dal) Mulassatok, a hinta indul, 
nézzétek e színes pokolt.
Keblem sajog a tompa kíntul, 
de jöjjetek, ajkam mosolyg.

Ti vagytok az úr, én a szolga, 
bohócruhába öltözöm .
S elfojtom értetek, dacolva, 
eget-kívánó ösztönöm . 

Fejemből a vér zúgva csordul, 
de rája süveget csapok, 
s nem érzem a tarka lomtul 
az égető, nagy bánatot.

Mária Te vagy a király, akinek eget ver a
híre. A cseléded leszek. Megmosom 
kimarjuk lábaidat. Énekelni fogok.

Kosztolányi Hiába énekelsz.

Mária Akkor megölellek.

Kosztolányi A karjaimat kötelek szorítják.

Mária (a kezét nézi, mint egy jósnő) En
gedd meg, király, (nevet)

Kosztolányi Miért nevetsz?

Mária Rossz a jóslat és jó. Az igazságot
mondom. (K.D. elindul)
Hová akarsz menni? A feleségedhez?

(Ilonáról:) Halottnak lát. Látja a te kék, sápadt 
hulládat.

Kosztolányi Micsoda?

Mária Kételkedel? A játék édes és veszedel
mes. Én is csak játszom. Nézd csak...

Kosztolányi Ne nézz rám.

Mária Miért? Mit borzongsz össze? Hisz
csak játék és csel az egész. Miért 
nem szólsz mostan, bölcs Király? 
Olyan sápadt vagy.

Kosztolányi Még sápadtabb is leszek nemsokára. 
Gyenge vagyok.

Ilonka felé fordul.
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Kosztolányi

Ilona

Mária

Kosztolányi

Ilona

Kosztolányi

Mária

3. férfi

1. férfi 

3. férfi

2. férfi

3. férfi

1. férfi

2. férfi

1. férfi

2. férfi 

Kosztolányi

Kosztolányi

(mutatja a fogát) Ilonkám...?

No, mutasd meg még egyszer. Piros. 
Mutasd meg az orvosnak. Én nem 
értek hozzá. Nem lesz semmi bajod.

Csodálatos babák, játékok a nők. Úgy 
látszik mégis ez ér a legtöbbet az 
életben. Megunhatatlan.

Nézd csak, nem halványabb valamivel?

De, mintha kicsit halványabb volna. 
Öblögesd kamillateával, és ne dohá
nyozz annyit, ne igyál annyi feketét.

Igazad van. Ne engedj többet, ha akar
nék se. Holnaptól kezdve nem szívok, 
csak ebéd után egyet és vacsora után 
egyet. Feketét pedig ne adjatok, ha 
kérek. Miért adtatok annyit?

(dal) A koffein komoly, nyugodt 
barátunk,
mélységek kútja, bölcsek itala.
A veronál vén gyermekek dadája, 
a morfium örök éjszaka.

A nikotin zavart füstfellegében 
keleti lázak fátyola remeg.
Az alkohol gyógyítja életünket 
ezt a fekélyes óriási sebet.

Ki ez?

A Kosztolányi.

Irt valami verset. Egy beteg gyermek 
haláláról. Vagy egy árva gyermekről. 
Nem tudom.

Nagy keresztény.

Azt olvastam, hogy fehérterrorista.

Nagy vörös volt. Pogány népbiztossal 
dolgozott. Le is fotografálták őket 
együtt a Vérmezőn.

És ott mit csinált vele?

Nézte.

Nem értem.

Természetesen megnéztem a terroris
ták kivégzését. A dolog politikai olda
la nem igen érdekelt.

(off) Csak a halál érdekel, mellyel na
ponta foglalkozom. Barátaim, az írók. 
Ők azt hiszik, hogy csaló vagyok, és 
hogy nem minden betűm a halál 
mélységéből sarjad. Ők nem tudják,

hogy az én virágaim a gyökerükkel a 
sírokba nyúlnak.

Ilona Ülj le.

Kosztolányi Nem ülök.

Ilona Feküdj le.

Kosztolányi Nem fekszem.

Ilona Hát mit akarsz?

Kosztolányi Itt maradok, (megindul) Itt maradok. 
Itt maradok.

Ilona Jó, maradj itt... Mi bajod?

Kosztolányi Hogy mi bajom? Hogy mi az én ba-

Ilona

j ó m . ' '

Igen, mi a bajod?

Kosztolányi Az a bajom... az a bajom... hogy gaz
ember vagyok.

Ilona Mi jut eszedbe. Te kedves, aki...

Kosztolányi Hallgass! Fogd be a szád. Gazember 
vagyok. Aljas, elvetemült gazember. 
Az vagyok.

A férfiak lepusztult, beteges kurtizánokat hívnak 
a színre.

Nő (dal) Félsz tőlem? Ó, ne félj.
Édes kín a veszély.
Rohanj a harcba, s vessz, 
a nőnek sorsa ez.
Légy vad, kevély, 
ne félj, ne félj!

Ugorj hozzám közel, 
ma rózsalomb föd el. 
Sáppaszt, fulaszt, gyötör 
a vérpiros gyönyör, 
a szenvedély.

Ne félj, ne félj!
Ma, édes angyalom, 
ajkad megharapom 
s tudd meg, nincs édesebb, 
mint ez a gyenge seb, 
égése kéj, 
ne félj, ne félj!

Kosztolányi Csiklandtak és ízekre téptek, 
kacagtak és fájt a fejem.
S a nászra, nászra jött a gyász 
és elfagyott a kacagás, 
és a legtáncosabb leányka 
meghalt a bús farsangi porban - 
hajnalra - tüdőgyulladásba.
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1. férfi Emlékszem még rá. Mindig mohó 3. férfi 
volt, szemébe láz s valami égi hóbort.

Embereket akasztanak és gyilkolnak, 
de szeretik az emberiséget.

2. férfi Olyan vadul ragadta meg kezünk,
hogy fájt s a szája reszketett.

3. férfi Szerette volna itt marasztalni
mit egyre csak hajszolt, az életet.

Ilona Ó, én tudom, ki vagy te és mi vagy te,
a te dalod rezgő rezedaillat, 
pünkösd a kedved, templom a szíved 
és hogyha szavad néha elijed, 
előtted szellemek és árnyak ingnak.
Én láttalak és nagy vagy és hatalmas, 
ha néha álomlátón hátra hajiasz.
Én láttalak kulcslyukon keresztül, 
hogy átölelt sok lenge látomány 
és egy tekintetedre 
halványan és remegve 
bús angyalok röpültek a szobán.

Kosztolányi Minden írásom, minden észrevételem 
nekik szól. Azoknak, akik szenvednek. 
Minden bajom abból származik egyéb
ként, hogy az emberiséget kimondha
tatlanul, véres szerelemmel szánom.

1. férfi (felcsattan) Minden szélhámos az em
beriséget szereti!

2. férfi Aki önző, aki testvérének se ad egy
falat kenyeret, aki alattomos, annak 
az emberiség az ideálja.

1. férfi Bepiszkolják a családi szentélyeiket,
kirúgják feleségeiket, nem törődnek 
apjukkal, anyjukkal, gyermekeikkel, 
de szeretik az emberiséget.

2. férfi Nincs ennél kényelmesebb valami.
Végre semmire se kötelez.

3. férfi Soha senki se jön elém, hogy én az
emberiség vagyok.

1. férfi Az emberiség nem kér enni, ruhát se
kér, hanem tisztes távolságban marad 
a háttérben, dicsfénnyel fennkölt 
homlokán....

2. férfi Csak Péter és Pál van. Emberek vannak.

1. férfi Nincs emberiség.

Kosztolányi Szeretnék kis dolgokról írni. Akkor 
lehet nagy dolgokról beszélni. Akik 
nagy dolgokról írnak, könnyen hasra 
esnek, és semmit se mondanak. Én 
latin költő vagyok. Gyűlölöm őket, 
akik a világot vissza akarják vinni a 
barbárok korába, utálom a bárgyú ba
bonáikat.

Semmi, ami barbár
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Szabadka.

1. férfi

2. férfi

3. férfi

2. férfi 

1. férfi

3. férfi

Mária

nem kell soha nékem, semmi, ami 
bárgyú...
...Nem kellenek ők se, kik titkon az éggel 
rádión beszélnek, a jósok, a boncok, 
a ferde vajákos, ki cifra regéknek 
gőzébe botorkál, csürhe silányok, 
kik csalva, csalatva egy jelre lehullnak 
s úgy fintorog arcuk, 
mint a bolondé.
Csak a bátor, büszke, az kell nekem, ő kell, 
őt szeretem, ki érzi a földet...

A hosszú úton könny van és szemét. - 
Vér és szemét, csak bánat és szemét.
- Emlékeimnek lombja is szemét.

Ó, te szegény, szürke, unalmas Szabad
ka, mily poros és unott, sőt komikus 
vagy még az összevetésban is. Neked 
még az a jog sem adatott meg, hogy 
igazán rossz és unalmas légy, mert a 
nagystílű rossz és unalom már meg
semmisítené önmagát, s nem illenék 
hozzád. Vadidegen vagy hozzám, kon
gó lelkeiddel, s kőházaiddal. Ezer em
ber között magam járok, mert nincs 
ember, ki úgy érezne és úgy gondol
kozna, mint én. Az emlékek, mik ta
lán a röghöz fűzhetnének, fakultak és 
bosszantóak. Te mostoha édesanya, 
csak tudnád, hogy dédelgetett és 
szoptatott az a másik, kit nemrégen 
elhagytam, az én édes mostohaanyá
mat: Budapestet értem.

(szláv hévvel) Ez a beteg, boros,
bús, lomha Bácska
Itt félve jár az úri kisgyerek.
Mérges virágok, nyiszlett emberek. 
Egy távol torony lángolásba.

Méreggel mart, fehér, virágos orcák. 
Lánggal rikító selymek, rác mennyor
szág.
Nehéz aranypénz a lányok nyakán, 
mindegyik oly finom és halvány.

A trombiták estente mint a szörnyek 
egy vörös kocsma ablakából röfögnek.

Trágár tivornya, részeg és tunya.
Sír a beteg és a méla szláv duda.

Most reszketek. Azt mondják, hogy 
mulatnak.

Sipít a síp, csörömpöl minden ablak, 
boros az asztal, véresek a kések, 
az ördög is fölpántlikázva lumpol, 
festett leányok lesnek a zsalukból 
s én meghalok, ha egyszer odanézek.

Gépek. Húsz év múlva itt nincs magyar.

Kosztolányi Én jó magyar vagyok. Magyarul mon
dom ezt: fáj, hogy meghalok. Én imá
dom a népemet, nyelvemet, csak itt
hon lélegzem és élek. Közelebb ér
keztem a célhoz.

Mária És mi volna a cél?

Kosztolányi A megsemmisülés.

Mária Eszerint a halál a föladatod?

Kosztolányi Nem a halál, hanem a meghalás.

Mária Szerényebbnek kellene lenned. Nem
szabad lehetetlent kívánni.

Kosztolányi Én nem kívántam lehetetlent.

Mária Hát mit kívántál?

Kosztolányi Semmit, (ordít) Vagy én hívtalak ide 
téged? Ki hívott ide most vagy bármi
kor is? Mindig magad jöttél. Mindig 
magad toltad ide a pofádat.

Mária Bocsáss meg...

Kosztolányi Eredj innen, takarodj! Takarodj!

Mária Azért ne haragudj.

Kosztolányi Nem haragszom.

Mária Hát... Hiába jöttem.

Kosztolányi Ügy látszik.

Férfiak (dal) Milyen lesz a halál, 
vajon rossz lesz-e, jó, 
ez a végső, komoly 
nagy-nagy szenzáció?

Lehet, hogy semmi lesz, 
egy sárga dálután 
elalszik szivarom  
s kinyílik néma szám.

Lehet, hogy furcsa lesz, 
reámtör rémesen, 
hogy belekancsulok, 
s kocsonyává esem .

Lehet, hogy enyhe lesz, 
úgy, ahogy áhitom 
s átzúgok rajta, mint 
a vasúti hidon, 
mint mély vizek felett, 
hogy a testem pihen 
a hálófülke lágy, 
párnázott mélyiben.

Lehet, hogy szörnyű lesz, 
mint a puskadurranás, 
fülembe lárma zúg 
s nem hallja senki más.
Csodás, iszonytató, 
iszonytató, csodás,
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vörös és fekete 
utolsó fölvonás.

Kosztolányi (off) Megszoktalak, akár a levegőt, 
bármerre nézek, mindenütt te vagy, 
szekrényem alján, a fiókjaimban, 
az agyvelőmben és nem veszlek észre.

Kosztolányi Én szabadságot akarok, halálig, dol
gos, korlátlan szabadságot, az nekem 
több, mint a boldogság.

1. férfi Csak írni akar, tragédiákat, verseket,
hosszú, remekbe készült mondatokat, 
melyek kemények és csillogóak, mint 
a márvány, bölcs mondásokat életről 
és halálról, s azzal mi ezen kívül áll, 
nemigen törődik. Más hite nincs, 
mint az írás.

2. férfi Sok kegyetlenség lakozik benne, sok
vérengző, gonosz ösztön. Csak ő tudja, 
hogy mint kisdiák, mit művelt szegény 
legyekkel és békákkal a mosókonyhá
ban berendezett kínzókamrában.

3. férfi Ő meg az unokaöccse konyhakéssel
boncolták föl a békákat s az öregany
juk macskáit is, meglékelve a kopo
nyájukat, kivették a szemüket, vagyis 
rendszeresen vivisectiót folytattak, 
tisztán „tudományos kísérleti alapon”. 
Kellő esetben bizonyára gyilkolni is 
tudott volna, mint minden ember.

Kosztolányi Nem tartod különösnek, hogy mióta a.
világ áll, senki se merte kimondani 
egész határozottan, hogy ölni nem 
szabad. Mindig hagynak valami rést, 
amely a gyilkosság régi szent jogait 
elnyeri.

1. férfi Borzasztó...

Kosztolányi Nem borzasztó. Csak emberi. Vagy 
nevezzük az emberit borzasztónak. A 
történelemben nincs kegyetlenség.

2. férfi Ez igaz...

Kosztolányi Egyelőre bizony öljük egymást. Az 
erősebb felfalja a gyengébbbet, mint 
a halak. Az ügyes gladiátor átszúrja 
az ügyetlent, a jó költő elnémítja a 
rosszat.

3. férfi Nincs kegyelem...
Kosztolányi Nem voltam szerény soha, de büsz

kén hirdetem most, hogy az életem 
volt szerény és alázatos, mert a mű
vészetnek szenteltem egészen.

1. férfi Senki oly intenzíven nem érezhette a
dicsőség szükségét,...

3. férfi ...senki oly öntudatosan nem nevelte
magát nagy költővé,...

2. férfi ...mint ez az okos szemű, nagyságra
lázasan kapzsi tanuló.
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Kosztolányi Olyan író akarok lenni, aki a lét ka
puin dörömböl, s a lehetetlent kísérli 
meg!

Ki ez?!

Kosztolányi. Kosztolányi Dezső.

Az a hírlapíró?

Az.

Ez írt is egyszer valamit. Valami ver
set. Egy beteg gyermek haláláról. 
Vagy egy árva gyermekről. Nem tu
dom.

Nagy kommunista volt.

Ez? Hiszen most nagy keresztény.

Egy bécsi lapban azt olvastam, hogy 
fehérterrorista.

3. férfi

1. férfi

2. férfi 

1. férfi

3. férfi

1. férfi

2. férfi

3. férfi

1. férfi 

3. férfi

1. férfi

Ilona

Nagy vörös volt.

Hát akkor tulajdonképpen mit akar? 
Kikkel tart ez?

Egyszerű. Mindenkivel és senkivel. 
Ahogy a szél fúj. Azelőtt a zsidók fizet
ték meg, s az ő pártjukon volt, most 
meg a keresztények fizetik. Okos em
ber ez. Tudja, hogy mit csinál.

Elhagynak, akiket szerettünk, elhagy
juk, akik szerettek, 
elhagynak a barátok, elhagynak a re
mények,
csak mi maradunk itten, a tenger időben, 
ébredve, elaludva, munkálkodó szívünkkel.

Mária Király, szép vagyok? Nézz meg, csábí
tó vagyok?

Kosztolányi Az istenek sem ilyen szépek.

Mária Min tépelődöl?

Kosztolányi Nem tudok. Nem tudok hinni.

Mária Akarj.
Kosztolányi Nem tudok akarni. Én boldogtalan va

gyok.

Mária Mindenki elérhető, aki boldogtalan.

Kosztolányi Haldoklom. Elviselhetetlen közérzet.
Elvesztetted senkiszigeted. Szeretnék 
megdögleni mennél hamarabb. Őszin
tén. Nincs segítség.

Mária Kórház.

Ilona Megtörve fekszel vaságyon,
parancsot osztogat kezed.
Sovány fejed magasba lendül, 
királyi gőgöd élvezed.
Kacagva hódolatra intesz, 
kezed kaszál a légen át 
s mi szívszorongva, mosolyogva, 
könnyezve bámulunk reád...
Nézlek soká, édes királyom, 
sápadt, beteg nagy mártirom.
Ágyad szemembe drága trón lesz 
s legfájóbb könnyem elsírom.

Szorgos ápolónők kötözni kezdik Kosztolányit.

Férfi (dal) Bús látományok, nagy, fe
hér nők
lengik körül az ágyamat 
s csiklandozó gyermekmosollyal 
szemembe néznek bágyatag. 

Csókolják ólomszínű arcom 
ringatva elfáradt fejem, 
lefektetnek, mint egy halottat, 
meredten és szerelmesen. 

Hideg kezükkel simogatnak 
s holt-fehér, nagy asszonyok, 
néznek reám nyugodt szemekkel 
s forró szemembe könny csorog.

Kosztolányi (M áriának) Kötözz meg erősebben.
A karjaimat, hogy vér serkedjen ki 
rajtuk.

3. nő. Csak kiveszem belőle a próbareggelit.

1 nő Hova tette a székletet? Azt nekem
látnom kellett volna. Nem lehet elzá
logosítani!

2. nő A kislányt, akit elgázolt a villamos
amputálni hozzák!

3. nő A röntgent beállítani!

2. nő Ma nincs vizeletvizsgálat, mert spe
nótot evett.

Kosztolányi Minden nőbe szerelmes vagyok mel
lettem, minden szobalányba, ápolónő
be, nappaliba és éjjelibe, minden mű
tősnővérkébe. Ó, a női karok között 
alélva élni! Ki ölelget egészen, és na
pokig csak tétlenkedem, kéjelgek 
benne.
A szeretet kéjence és kurafija vagyok. 

Hirtelen csönd.

3. férfi (Ilonától) Ön ugye tudja, hogy mi a
baja neki?
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Ilona Igen, tudom. Epulis.

2. férfi Nem. Nem epulis.

Ilona Sarcoma?

1. férfi Nem. Carcinoma.

Férfiak (dal)
Együgyű dal 
az én dalom, 
ő fújja ezt: 
a fájdalom.

Azt fújja: jaj, 
azt súgja: fáj, 
a fej, a fog, 
a szív, a száj. 

Metsz, mint a kés, 
szúr, mint a tű, 
oly iszonyú, 
oly egyszerű.
Nő és dagad, 
ha csenevész 
s apad, tűnik, 
sosem enyész.

Nem hagyja el, 
bármit teszel, 
vág, kalapál, 
fúr, vés, reszel.

Alig virrad 
már belekezd 
és hajnalig 
nem unja ezt.
Az életem 
lejtős felén 
így mulatunk 
mi, ő meg én.

A mélye mély, 
mert mélybe vet, 
készítgeti 
a végemet.

Halál-hívó 
vérem gagyog, 
nem ő a rossz, 
én, én vagyok.

Kosztolányi Mindazt mi fáj és van, megértem.
Nekem jutalmat hát ki adhat?
Nem zöld kölyök vagyok. Megértem: 
Halál, fogadj el fiadnak.

A halált pedig, kedves Ilonka, nem 
szabad késleltetni. Látod, később 
mégis bekövetkezik.

Ilona Elhagysz? Nem szeretsz már?

Kosztolányi Nem tudom.
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Ilona Jól van. ...Elengedlek.

Kosztolányi Élni nem úri dolog.

Mint egy gyönyörű, valószínűtlen tünemény: M á
ria.

Mária Rózsákat ide, koszorúkat... Ez a mi
diadalünnepünk.

Kosztolányi Mária...

Ilona Műtétek. Arca elferdült, s a seb -
mély, mint egy kút - nem gyógyul. 
Sebkezelés, mesterséges táplálás. 
Mindennap száz halál. Versenyfutás a 
halállal.

Kosztolányi gyermekkorom ábrándja. Mária, 
ifjúságom láza. Mária, 
az ötvenévem díja. Mária.

Ilona Sipoly támad a nyelőcsőben, köhög,
fuldoklik. A seb egyre mélyül. Műtét.

Kosztolányi dicsőségem babérja. Mária.
az életem fájdalma. Mária, 
haldokló ágyam fénye. Mária.

Ilona Két ízben kap kemény röntgenbesu
gárzást, tizenegyszer vérátömlesztést, 
kilenc műtétet végeznek rajta.

Kosztolányi Meghalok! Takarj be!
Nem halok meg?
Fogok én még nevetni?
Beszélni fogok tudni?
Nincs szepszisem?
Éhes vagyok.
Gyógyul? Gyógyul? Gyógyul? Gyógyul? 
Gyógyul? Meghalok? Mit mondanak?

Mária A harc itt végződik be. A koszorút
én teszem a fejedre, (csók)

Ilona Nem volt már emberi formája. A
húst mintha lefosztották volna testé
ről. Erőtlen csontjai nem is hevertek, 
hanem lézengtek a pamlagon, ajka su
tán lógott ki szájából, arca hegek és 
tapaszok koszorújában csupa víz volt, 
a könnytől, vagy nyáltól, vagy veríték
től. Hörgött, nyöszörgött. Nagy nehe
zen kimondta, amit akart. Nagy nehe
zen megértettem, amit mond. „Élni”
- ezt mondta.

Kosztolányi (off) Nézd csak, tudom, hogy nincsen 
miben hinnem
s azt is tudom, hogy el kell mennem 
innen,

de pattanó szívem feszítve a húrnak 
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, 

annak, kiről nem tudja senki, hol van 
annak, kit nem lelek most se holtan. 
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, 

úgy érzem én, barátom, hogy a porban, 
hol lelkek és göröngyök közt botoltam, 
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak 
vendége voltam.

Ilona (dal) Olyan vagy, mint egy álom
angyal,
Halaványszínű, ezüst nyakaddal. 
Szavad, minthogyha hegedűből 
Zokogna fájón sírva bűvöl.

Ó, mint szeretnélek téged szeretni, 
Őrjöngve hívni lázas éjszakán, 
Fátylas szemed bágyadtságába nézni, 
M íg ránkborul a csókos, halk 
magány.

Kosztolányi (off) Ölelj meg. És oldd el a kötelet.

Mária (off) Most te ölelj meg.

Most pedig megcsókolom a karodat. 
Az előbb csak kötelekkel csókoltam 
meg. Most a számmal csókolom meg 
a karod és a sebeidet. Fájnak még?

Kosztolányi (off) Már nem.

Férfiak (requiem) Ne tradas bestiis animas
confidentes tibi. Et animas pauperum 
tuorum ne obliviscaris in finem. (Ne 
dobd oda a vadállatoknak a teben- 
ned bizakodó lelket. És a te szegé
nyeidnek lelkét ne feledd el vég
képp.)

Kosztolányi (off) Utókor?

Megyünk az úton, s elfödi nyomunk a
futó por.

3. férfi Ki volt ez?

1. férfi A Kosztolányi.

2. férfi Az.
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Körösi Zoltán

Hazánk szíve
(regényrészlet)

Hirtelen, ahogy ott térdelt a földön, összegör
nyedve, előreejtett vállal a kislámpa permetező 
fényében, hirtelen mozdulni se tudott, súlyosnak 
és tehetetlennek érezte a testét.

Mintha az izmok, amelyek idáig segítették, s 
az imént még gondolattalan magabiztossággal lódí
tották Anya mellé, most merev és tehetetlen 
csontokká kötődtek volna, vagy mintha az akaratá
tól függetlenül valami soha nem tapasztalt erő 
szögezné le a kőhöz, valami nemtörődöm és vak 
súly, ami ráadásul csak úgy mellesleg lapította 
össze ezt a két testet, Anyát és őt, összenyomta 
őket, hogy el se tudjanak már válni sohasem, s 
már tovább is gördült, odahagyta az ő megcsonto
sodott és mozdulatlanságra kárhoztatott, ormótlan 
testét és Anyát kötényes, szoknyás, papucsos 
alakját, ami már most, ebben a pillanatban is 
csak olyan volt, mintha Anya lenne, holott világo
san látszott, hogy nem lehet az, olyan volt, mint
ha Anya arca, a barna bőre, a kövérkés, hízásnak 
indult teste volna, holott látszott, hogy ez a föld
re ejtett pongyolaként szétterülő halom nem 
lehet az, aki valósággal Anya volt, az, aki az 
imént még a tükör előtt dudorászott, felkapcsolta 
a lámpát, aminek a fénye most is egyszerre csil
log a falikaron és a tükörben is, megkettőzve, 
mint ahogy a tágra nyílt szemében látja ő is 
önmagát, látja azt a testet, amit Liszinek hívnak, 
de közben látja Anya szemét is, és rajta azt a 
hűvös, áttetsző párát, ami összetapadva, akár 
valami hártya, elfedte már Anya szembogarát.

Amikor a halottszállítók az emeleti fordulóban 
kanyarodtak, hallani lehetett, ahogy Anya teste 
előrecsúszik és tompa puffanással nekütődik a 
bádogtepsinek.

Nem fújt a szél, megült a köd a házak között, 
reggel valami havas eső szitált, nem tudott kisüt
ni a nap.

Liszi továbbra is heti pontossággal leveleket 
írt Durstnak.

Megírta, milyen egyedül állni a konyhában, a 
kredenc előtt.

Milyen megnyitni a falikutat, és aztán csak 
hagyni, hogy csorogjon a víz.

Megírta, miként dereng át a fény hajnalban a 
redőny rései között, mintha egy háló emelné ki a 
mélyből a szobát, benne Ani nyugtalan forgolódá- 
sát és az óra egykedvű kattogását.

Megírta, hogy az óvodában a gyerekek eleinte 
megijedtek a hegedűjétől, de később annál inkább 
megszerették, a bejárathoz új faliújságot is készí
tettek, ahová a gyerekek is kirakhatják a rajzai
kat, és ő pedagógusnapra jutalmat kapott.

Megírta, hogy milyen érzés látni az épülő 
Erzsébet-hidat, és hogy Éváék sokat járnak kor

csolyázni, evezni, ki a Római partra, néha még őt 
is hívják, de már nem nagy meggyőződéssel, 
hiszen látják, hogy kerüli a társaságukat, ha vala
kit nem tudtunk megszeretni, akkor nem szabad
na, hogy hiányozzon.

Megírta, hogy Ani egy volt hivatásos közvetítő 
révén egy New Jersey-ben élő magyar férfival 
kezdett levelezgetni, egészen jól alakult az ügy, 
olyannyira, hogy az az amerikás férfi levélben 
már megkérte a kezét, sőt, jól a papírok közé 
bújtatva egy vékonyka karikagyűrűt is küldött 
neki, mondjuk úgy, afféle jelzés gyanánt, hogy ko
molyak a szándékai, pedig személyesen még nem 
is ismeri, csak a fényképét nézi meg nap nap 
után, de Anit most sem lehet kiszámítani, Anya 
temetésén a koporsó után dobta ezt a gyűrűt, 
igaz, levelekben továbbra is válaszolgat a férfinak, 
aki kész volna azonnal Magyarországra utazni.

Megírta, hogy milyen az, amikor este mindket
ten otthon vannak, és levelet írnak.

Az egyik boríték Amerikába, New Jersy-be in
dul, a másik a Városmajorhoz.

Józsika lassan végez már lakatos ipari tanuló
ként, de senkire se hallgatva rossz úton jár, a 
Kaldenecker-gyerekkel minden nap kocsmába 
mennek.

Megírta, hogy hazugságban élni nem bűn, nem 
szokatlan, sőt természetes állapot, nem volna sza
bad hát, hogy ennyire fájjon az embernek, miért 
fáj, még a kérdésnek sincsen értelme talán, ki 
érti ezt.

Anya halála után három hónappal, a május 
elsejei ünnepléseket követő héten Durts egy dél
után megvárta Liszit az óvoda kijáratánál. Könnyű 
volt a levegő, alig egy órája zápor söpört végig a 
városon, aztán a zivatar után kibújt a nap, fémes, 
kékeszöld, vad színekben csillogtak az ázott lom
bok.

Durst a kerítésnek dőlve várt, öltönyben, nyak
kendőben, könnyű tavaszi kabátban. Hazakísérte 
Liszit, de nem egyszerre mentek fel a lépcsőn, 
Durst nem szerette volna, hogy lakók meglássák.

Liszi résnyire nyitva hagyta az ajtót, még az 
utcán elmagyarázta Durstnak a járást, az előszo
bái falitükörnél várta.

A tanár kopogtatás nélkül, csendesen lépett be 
a lakásba, követte Liszit a félhomályos hálóba, a 
kabátját is ott vetette le. Világított a fehér inge a 
derengésben. Átkarolta a lányt, ráhajolt és meg
csókolta. Liszi lassan rádőlt az ágyra, az orra 
megtelt a férfiból áradó kesernyés illattal. Érezte, 
ahogy Durst a blúzát próbálja lehúzni róla, felült 
hát, és segített neki, majd levetette a kombinéját 
és a bugyiját is, egy borzongó pillanatig ott állt a 
tanár előtt meztelenül.
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Durst lassan, óvatosan hatolt belé, Liszi meg
emelte a csípőjét, csak egy villanásnyi éles fájdal
mat érzett, s aztán Durst görcsös lihegését hall
gatta, összefolyva, mint a csöndet.

Behunyta a szemét, hogy sötétben legyen, 
mégis, mintha messziről szél zúgását hallotta vol
na, dúdolni kezdett magában hang nélkül valami 
dallamot, átkarolta a tanár nyakát és békesség 
fogta el, elmondhatatlan, újfajta nyugalom, nem is 
kellett jól megjegyeznie ezt az érzést, tudta, úgy
sem veszíti el többé.

Akkortól hetente, ha lehetett, s Durst el 
tudott szabadulni, hetente többször is szeretkez
tek.

Liszi is tegezte már a tanárt, és persze nem 
írt a lakásukra több levelet, a főiskolára címezte 
csupán a borítékokat, s persze ritkábban, mint a 
testi kapcsolat kezdete előtt.

Durst a szerelmeskedések után olvasnivalókat 
ajánlott neki, olykor koncerteket is, amikre jól 
tenné, ha elmenne a barátnőivel, vagy bárki más
sal, aki elkíséri. Liszi a félretett pénzéből Ani 
segítségével vett egy Supraphon táska-lemezját- 
szót, így már lemezeket is hallgathattak, Durst 
legnagyobb kedvence Beethoven volt, és szerette 
az orosz romantikusokat is, lehunyt szemmel, a 
fotelban hátradőlve hallgatta a zenét, azt mondta 
egyszer Liszinek, milyen szép lenne, ha nem vol
na többé idő, vagy ha volna is, de holmi fortély 
révén meg lehetne állítani, így, ahogy még érzi a 
lány illatát, félálomban ül itt az ablaknál, s a keze 
fent maradna a levegőben, ez a kép és ez az 
érzés jelentené a tökéletes boldogságot.

Liszi megittasulva, boldogan olvasta a tanár 
hetente érkező leveleit, azokon a napokon, ami
kor nem találkozhattak, naponta többször is elő
vette a papírlapokat. Durst olyan szenvedélyes 
hangon szólalt meg ezekben a levelekben, akár 
egy kamasz, vidám volt és csipkelődő, érzékeny 
és követelőző, türelmetlen és szerelmes.

- Te büdös, te olyan szép vagy, te olyan jó 
vagy, hogy én meg se érdemellek téged - írta a 
lánynak.

A megállapodásuk értelmében nem mutatkoz
tak nyilvánosan.

A megállapodás azt jelentette, hogy Durst a 
lány értésére adta, az ő presztizse, főiskolai állá
sa, tanári tekintélye és társadalmi ismertsége tel
jességgel lehetetlenné teszik a válást, mint aho
gyan azt is, hogy bárki is őt egy házasságon kívü
li kapcsolattal meggyanúsítsa, s hogyne értené 
meg, ha Liszi ezt nem viseli el, nem csoda az, ha 
többre vágyik egy ilyen szép, fiatal lány, egyéb
ként is, ő már lassan öregember lesz, nézze csak, 
egészen magasra kopott már a halántékánál a haj, 
szóljon csak Liszi, és máris szabad, mi több, szól
ni se kell, azt teszi, azt teheti, ami jólesik neki, 
vele egyáltalán nem kell törődnie.

- Te büdös, te olyan szép vagy, te olyan jó 
vagy, hogy én téged meg se érdemellek.

Ezerkilencszázhatvannégyben, az Erzsébet-híd 
felavatásán szorosan egymáshoz préselődve ott 
álltak az ünneplő tömegben.

November közepe volt, mégis sütött a nap, és 
Liszi tudta, akár áll az idő, akár észrevétlen 
sorjáznak a napok, ha most akarná, elég volna 
felnyújtani itt, a tömeg közepén a két karját, és 
már röpülhetne is, olyan könnyű, akár egy madár, 
mi ez, ha nem a boldogság.

íme, tudja már, milyen a világ: tág és kimerít
hetetlen, csak ismerni kell a rejtett járatait, és 
meg kell csinálni, végig kell menni rajtuk, nem a 
cél a fontos, hanem az elhatározás.

Két évvel Anya halála után, a temetés évfordu
lóján Liszi korán reggel indult el hazulról. Indulás 
előtt még benézett Anihoz, látta, hogy a húga 
mélyen alszik, nem akarta zavarni, csak a redőnyt 
húzta föl félig, hogy besüthessen valamennyire a 
nap.

Ej, te Ani, még milyen hangosan szuszog is, 
ki- és bejár benne a levegő, mintha vendégséget 
tartana.

Lusta kutya.
Délután, amikor hazaért, Ani még ugyanúgy fe

küdt.
Hideg volt már a teste, a takarója alatt ott he

vertek Anya kiürített gyógyszeresüvegei.
Dorlotin.
Előző este a mosogatás miatt veszekedtek, 

Ani, ha rossz kedve volt, nem végzett el semmit, 
de még a holmijait is szertehányta a lakásban, 
összevissza helyeken a ruháit, a koszos tányéro
kat. Liszi immár sokadszor tett ezért szemrehá
nyást neki, most azonban Ani nagyhirtelen abba
hagyta a perlekedést, és a mutatóujját rászegezve 
tréfásan annyit mondott: megállj csak, te kutya, 
még a végén nem hagyok rád semmit.

- Ne is hagyj, te lusta kutya.
Kelj fel, te lusta kutya.
Jaj, kelj fel, te lusta kutya.
Jaj, csak aludj, te lusta kutya.
A takaró alatt Ani a kezében szorongatta a 

családi fényképalbumot, sok-sok kép, cakkos szélű 
fotográfiák a selyempapíros, barna bőrkötéses 
albumban, aminek a fedelén egy agancsos szarvas
bőgte a lenyugvó nap korongja felé a soha nem
múló bánatát.

Kinyitva hevert azon az oldalon, ahol Anya mo
solyogva tartotta a fényképezőgép lencséje elé az 
újszülött Anit, Liszi mellettük állt Apával, fogja a 
kezét, ő meg átöleli a vállát, Apa is mosolyog, a 
hajdani Bakáts téri üzlet előtt, a fák alatt, Gyer- 
mekélet-fotográfia, Wesselényi utca hatvanhárom.

Kétsoros búcsúlevél: „Nem bírom már ezt így, 
Anya nélkül. Bocsáss meg, Liszi!”

A mentők tudatlanul jöttek, Kis Károlyné, 
Lucie hívta ki őket, azt hitték, beteghez érkez
nek, láza van talán a kis angyalkának, kérdezték 
tréfálkozva, nagy hangon a bejáratnál.

Nem vitték el aztán Anit, a rendőrséget se 
várták meg. Siltes sapkájuk megcsillant a lámpa
fényben, amikor behúzták az ajtót.

Másnap Liszi a Szvetenay utcai Kórbonctani 
Intézetben érdeklődhetett.

Barna, fényesre mázolt szárnyasajtajtó, az 
üvegtáblán ujjnyomok.
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- Öngyilkosság. Már reggel megcsináltam. Ke
vés ostya volt a gyomrában - mondta szenvtele- 
nül a szemüveges, fiatal orvos. Nézte Liszit, majd 
kilépett a folyosóra, rágyújtott egy cigarettára és 
hozzátette még bizonytalanul: - Sajnálom.

A Kozma utcában volt a temetés, Anit Anya 
mellé fektették, oda, abba a sírgödörbe, ahová 
két évvel előtte egy váratlan mozdulatával az 
Amerikából kapott karikagyűrűjét beledobta.

Már a végére járt a szertartás, amikor Liszi 
halványan elmosolyodott. Nézte a köveket szerte
szét a temetőben, a kerítésnél a kopaszodó fákat, 
amelyeket a sűrűsödő ködben inkább csak sejteni 
lehetett már, mint látni.

Kint is, bent is az egész világ. A nehéz tudás, 
ami, akár az ólom, megülepszik a szívben vagy in
kább valahol a gyomor alján. Végleges és változ
tathatatlan, ahol már nem mozdul az élet. És, 
mint akinek egy kedves emléket idéztek fel, mo
solyogva bólintajii akart, de ehelyett, akárha köhö
gés tört volna rá, nevetni kezdett, mélyről, szinte 
a gyomrából tört föl a hang, előbb csak valami 
csuklásszerű kényszer, majd egyre hangosabban, 
már görcsössé válva, úgy, hogy előre-hátra hajla
dozott, és egyre csak nevetett, önkéntelenül is 
meg-megütötte közben a mellkasát, mintha így 
akarta volna bentszakasztani a hangot, mert való
sággal fájt, szaggatni kezdte már ez az ellenállha
tatlan inger, abbahagyni mégse tudta, és zoko
gott, egyre hangosabban zokogott.

- Ne sírj, drága Liszi, ne sírj.
- Nem sírok, csak a szemem könnyezik.

Hol a forróság, hol a hideg.

Ügy izzadt, hogy valósággal könnyezett az 
arca.

Fáztak még az emlékei is.

Ani halála után Liszi elcserélte a lakást: az 
Angyal utcaiért két kisebbet szereztek, egyet neki 
és egyet Józsikának, Éváék a pártközpontba bejá
ratos férjével akkor már a Pasaréti úton laktak.

Liszi közelebb költözött az óvodához, Zuglóba, 
másfél szobás, kertre néző kis lakása mindössze 
három utcára volt attól a régi háztól, a Dorozs
mai utcától, ahol egykor Apa bérelt nyaralót.

Durst János ide, a zuglói lakásba már szaba
dabban járhatott, Liszi kulcsot is adott neki, 
jöjjön csak, amikor akar. A lakást úgy rendezte 
be, hogy a nagyobbik szobát valósággal dolgozóvá 
alakította, íróasztallal az ablak előtt és kényelmes 
borszékkel, akár egy főiskolai irodában. Durst 
hetente kétszer, háromszor érkezett, néha együtt 
is ebédeltek, a tanár olykor, minden szó nélkül, 
pénzt hagyott a ruhásszekrény felső fiókjában, 
ott, ahol neki is volt egy-két zoknija.

Liszi reggelente járt az óvodába, szerette a 
gyerekeket, ő maga, mint vezető, nem vitt cso
portot, csak foglalkozásokat tartott nekik, különö
sen a környezetismeretet, kockás füzetekbe írta a 
feladatokat, abból olvasta fel.

Mondjatok gyümölcsöket, alma, körte, cseresz
nye, eper. Ezek egy kosárba kerülnek, ugye, 
hiszen gyümölcsök.

39



Fiú, lány, néni, bácsi, férfi, nő, gyerek, ezek is 
összetartoznak, ugye, hiszen emberek. Mi itt 
mind emberek vagyunk.

Autó, repülő, vonat, hajó. Ezek közlekedési 
eszközök.

Labda, síp, karika, építőkocka. Ezek játékok.
Ló, kutya, cica, szarvas, oroszlán. Ezek állatok.
Kapa, kasza, kalapács, ásó. Ezek szerszámok.
Kenyér, kakaó, kolbász, vaj. Ezek ennivalók.
Délutánonként szívesen Liszi mesélt is, felolva

sott, vagy a maga kitalálta történeteket mondta 
el, az ágyak mellett guggolva a kezével még meg 
is mutatta a szereplőket, tátott pofájú farkasokat, 
nyulakat, királylányokat és soha nem volt állato
kat. Legjobban azonban énekelni szeretett, hal
kan, szinte csak gyámolítgatva a gyerekhangokat 
énekelt velük, vagy a hegedűjét elővéve hagyta, 
hadd próbálgassák ők a dallamot, folyton elnyújt
va a ritmust, mint sétakor a le-lemaradók, akik 
már szinte el is engedik a közös kötél végét.

November hetedikére, az ünnepre, mint az 
óvoda vezetőjének, beszédet kellett mondania. 
Durst két délután is segített neki, ötleteket adott, 
átolvasta és gyakoroltatta a szöveget, úgy hasson, 
mintha ott helyben rögtönözné.

Dalolnak a madarak, ágról-ágra szállanak, mint 
szabadság zászlait, lebegtetik szárnyaik.

A nagycsoportosok műsort is adtak a járműja
vító bordó függönyös nagyszínpadán, a kerületi ta
nácselnök és a végrehajtó bizottság tagjai előtt.

Valamikor réges-régen bilincs volt a szovjet 
népen.

De november hetedikén fegyvert fogott min
den szegény.

Éjjel-nappal szólt az ágyú, s annyi vér hullott a 
hóra,

Hogy vérpiros lett azóta a szovjet nép lobogó
ja.

Egyszer, egy tavaszi délutánon Durst elvitte 
Liszit a Kálvin tér melletti Badacsony étterembe.

Sütött még a nap, megtört a fény az étterem 
maszatos, foltos, nagy üvegtáblás utcai oldalán. A 
bejáratnál ácsorgó fehér inges, csokornyakkendős 
pincér hátul, a derekán összekulcsolt kezében egy 
kissé megszürkült, kékszegélyes kendőt szoronga
tott, azzal legyintgette néha a legyeket. Keser
nyés dohányfüst lebegett az asztalok fölött, a 
csapos ráérősen zörgött a süteményes hűtőpult 
mögött az üvegpoharaival és kiskanalaival. Durst 
a barna, keskeny hajtókás öltönyében volt, nyak
kendőben, a főiskoláról érkezett, már várta Liszit. 
Egy idősebb, ősz hajú, szemüveges férfi ült az 
asztalánál.

- Kedves tanárkollégám - mutatta be a férfit 
a lánynak.

- Kedves volt tanítványom - mutatta be a 
lányt a férfinak.

Ebédeltek is, noha már elmúlt ebédidő. Liszi 
némi szabódás után rántott gombafejeket rendelt 
rizzsel és tartármártással, a férfiak megittak két- 
két hosszúlépést is, ha már ebben az étteremben 
ülünk, nevetett Durst, hogyan mehetnénk el bor- 
ivás nélkül, a név kötelez.

Szép délután volt, a nyitott étteremajtón át lát
szott, ahogy odakint lassan sötétedni kezd.

Durst aranyszínű karóráján csillogott a lámpa
fény.

Az idősebb kolléga szorgalmasan bókolt 
Liszinek, időnként Durstra sandított, mint aki kér
dezni akarna, aztán inkább mégis hallgat.

Sokat nevettek, valami könnyűség bújkált ben
nük, könnyűség, amivel könnyű szeretni és amit 
csak szeretni lehet, legalábbis Liszi így érezte, 
minden egyszerűnek és barátságosnak tűnt, még 
a pincér mogorva, bajuszos arca is. Durst kijelen
tette, hogy Lisziben sokkal több rejtőzik, mint 
egy mégoly kiváló óvónőben, nem egyszerűen 
szép és csodálatosan fiatal, hanem kivételes érzé
ke van a művészetek iránt, érzékeny és fogékony, 
igazi műértő, a kolléga bólogatott, Liszi hálásan 
elpirult.

A Kálvin téren búcsúztak el egymástól, a két 
férfi szertartásosan kezetcsókolt Liszinek.

A Gellérthegy fölött még vörösen izzottak a 
felhők, holott az utcákat, a házakat beszitálta már 
az alkonyat.

- Mint egy hatalmas sörnyitó, ugye? - muta
tott Durst a szabadságszoborra.

- Sörnyitó? Szépen vagyunk! Csak vigyázzon, 
tanár úr, hogy meg ne hallják, amit beszél! - 
nevetett a lány.

Hazafelé Liszi taxiba ült, egészen a lakásáig 
vitette magát. Szinte táncolva szaladt fel a lép
csőn, hamar az ágyba feküdt, szívdobogva arra 
riadt fel nemsokára, hogy észrevétlen elaludt.

- Azok a fények - motyogta. - Azok a fények.
Aztán, mint aki valami nehéz lidércnyomásból

ébred, mély, álomtalan alvásba zuhant.
Fel, kommunista íjjú sereg, hajnal vezesse lép

tedet!
Ügy indulunk, mint zúgó vihar és úgy áradunk, 

mint a dal.
Édes hazánkért a forradalmi pártért, a néppel 

tűzön-vízen át.
A tanár családja sohasem szerzett tudomást a 

kapcsolatukról.
Liszi harminchat éves volt már, amikor elszán

ta magát a terhességre. Kivárta az időt, és csak a 
harmadik hónap elteltével mondta meg a férfinak, 
hogy állapotos.

- Ha meg akarod tartani ezt a gyereket, akkor 
soha többé nem találkozhatunk - mondta Durst.
- Én nem engedhetem meg magamnak, hogy ez 
az egész kitudódjon.

- Azt mondtad, csak addig kell várni, amíg a 
lányod iskolába jár. Már harminchat éves vagyok.

- Tudtad, hogy feleségem van és gyerekem. 
Ha meg akarod tartani ezt a gyereket, akkor soha 
többé nem találkozhatunk.

- Megtartom, és akkor többé nem leszek 
egyedül.

Másnap a tanár elment Zuglóba, már a lakás
ban várta Liszit. Lehúzta az ujj áról a karikagyűrű
jét, odanyújtotta Liszinek.

- Tedd el, ez legyen a tiéd. Te érdemelnéd 
meg igazán.
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- Amíg terhes vagyok, nem jöhetsz ide többet
- mondta Liszi. - Sétálhatunk, találkozhatunk, de 
addig ide nem jöhetsz.

Nézte Durst kezét, az ujját, milyen fehér a 
gyűrű nyoma.

Hetvenkettő májusában szülte meg a lányát, az 
anyja után Ilonának nevezte el. Ilona, Ilike.

Vágó Ilona.
Durst eleinte ritkábban járt hozzájuk, majd, 

ahogy a kislány már nagyobbacska lett és keve
sebbet sírt, akkor újra hetente többször is megér
kezett.

Ilike apának szólította a tanárt, felmászott az 
ölébe, amikor zenét hallgatott, és néha ott, az 
íróasztalnál jól befészkelődve el is aludt.

Liszi a saját óvodájába Íratta be a kislányt, így 
volt a legegyszerűbb. Az általános iskolában belé
pett a szülői munkaközösségbe, ő szervezte a 
kirándulásokat, csaknem mindegyikre el is ment, 
segíteni a tanárokat. Délutánonként Ilikével 
együtt tanultak, ha nem volt szép a füzetek kül
alakja, újrairatta a kislánnyal az órai munkát és a 
házifeladatot is.

Durst hetente kétszer, háromszor érkezett, né
ha együtt is ebédeltek, olykor, minden szó nélkül 
pénzt hagyott a ruhásszekrény felső fiókjában, 
ott, ahol neki is volt egy-két zoknija, inge, fehér
neműje.

Egyszer Prágából egy pár bakancsot hozott a 
kislánynak.

Liszinek lemezeket vett, olyan felvételeket, 
amiket ő is szeretett, s amiket szerinte Liszinek 
is érdemes többször meghallgatnia.

Ilike az általános iskola után közgazdasági 
szakközépiskolába ment, hamar kitűnt, hogy a 
számoláshoz van a legtöbb érzéke. Liszi minden 
reggel tízórait csomagolt, délután aggodalmasan 
kikérdezte mindenről, beleértve az ebédet és az 
osztályzatokat is. A kislány engedelmesen vála- 
szolgatott, mégis, sokszor az járt Liszi fejében, 
vajon hogyan tudná elmondani neki, az volna a 
könnyebbség, ha hagyná magát szeretni.

- Tudod, ahhoz, hogy szeressenek bennünket, 
előbb nekünk is szeretni kell. Akkor kaphatsz 
szeretetet, ha te is adsz.

- Igen, anya.
Durst még a nyugdíjbamenetel után is tanított 

a főiskolán, nagytekintélyű tanárnak számított, 
akinek kivételes érzéke van a művészetek iránt, 
nagytudású ember, érzékeny és fogékony, igazi 
műértő, akit nem csak eltávolítani, de pótolni is 
nehéz feladatnak tűnt.

Ezerkilencszázkilencvenegy májusában, amikor 
Ilike az érettségire készült, a vizsgaidőszak kezde
tekor Durst agyvérzést kapott.

Liszi napokig hiába várta, se üzenet, se tele
fon, végül a bátorságát összeszedve a főiskolán 
érdeklődött, így tudta meg a hírt.

Mentő vitte el, az irodájában lett rosszul.
Az agyvérzés következtében Durst beszédkép

telenné vált, mozogni is alig tudott, állandó ápo
lásra szorult. Ennél is súlyosabb volt azonban,

hogy a vizsgálatok áttételes rákot mutattak ki a 
szervezetében, már műteni sem lehetett.

Liszi régóta foglalkozott már a gondolattal, 
hogy az óvodából nyugdíjba vonul, nem csak az 
eljárt idő miatt, hanem mert a rendszer megválto
zása óta néha úgy érezte, az óvónők, s az önkor
mányzati tisztségviselők is másképpen néznek 
már rá.

Ugyanazok a tisztviselők, ugyanazok a kollé
gák, mégis, mintha őt hibáztatnák valamiért.

Arról is lehetett hallani, hogy a közlekedési 
vállalatnak nem éri meg fenntartani az óvodát, 
sokkal okosabb volna összevonni valamelyik 
önkormányzati intézménnyel, a helyiséget pedig 
eladni, vagy bérbe bocsájtani. Liszi kérte hát a 
nyugdíjaztatását, öszecsomagolta az irodai íróasz
talából a holmijait, külön, fűzős dossziéba rakta a 
régi rajzokat, amiket a gyerekektől a sok év alatt 
őrizgetett.

A rákövetkező héten elment a Városmajorhoz, 
becsengetett.

A fülledt melegben annyira rátört az izzadás, 
hogy szinte könnyezett az arca.

Hallgatózott, de nem jött az ajtón túlról sem
miféle nesz.

Fekete-fehér kockákból volt kirakva a folyosói 
padló, itt-ott repedések szelték át a négyszögeket.

Kanyargós karavánutak a síkságon át.
Már nem annyira a cél hajt, mint inkább a ko

nok elhatározás, hogy végig kell menni az úton.
Liszi éppen azon gondolkodott, hogy csenges

sen-e újra, amikor kaparászás hallatszott odabent- 
ről, majd kulcs fordult a zárban, és ott állt előtte 
felöltözve, utcai ruhában a tanár felesége.

- Jó napot kívánok - mondta Liszi. - Ne hara
gudjon, hogy zavarok. A tanár úr egy régi tanítvá
nya vagyok.

- Emlékszem magára - bólintott az asszony. - 
Még a nevére is emlékszem. Aliz, ugye?

- Igen. Liszi.
- Sajnos, most nem alkalmas a látogatás, a 

férjem nagyon beteg.
- Igen, hallottam róla, azért vagyok itt.
Liszi elmondta Durst feleségének, hogy óvónő

ként dolgozott, de ért a betegápoláshoz is, s mi
vel éppen munka nélkül maradt, a lehető legki
sebb fizetségért szívesen elvállalná Durst ápolá
sát. Segítene a gyógytornásznak, a logopédusnak, 
bevásárolna, megcsinálna mindent, amit kell.

- A férjem állapota visszafordíthatatlan - né
zett rá az asszony. Szőke haja szoros kontyba 
fogva búbosodott a tarkóján. A meleg ellenére is 
kardigánt viselt, ápoltak voltak a körmei, akár a 
csillogó kagylók.

- Igen, hallottam róla, azért vagyok itt.
A következő héttől kezdve Liszi minden nap 

elment Durstékhoz. A tanár állapotához igazodva 
próbálta tanítgatni, annál is inkább, mert Durst 
se a logopédusnak nem volt hajlandó válaszolni, 
se a gyógytornász közreműködését nem fogadta 
szívesen. A kérdésre, hogy érti-e a hozzá intézett 
szavakat, nehézkesen bólintott, ám beszélni nem 
volt képes.

41



Három hónapba telt, hogy Liszi elérje, hogy 
Durst megpróbálja utánamondani a szavakat. Ad
digra már nem járt hozzájuk a logopédus, sok 
értelme nem is mutatkozott.

Alma.
Alma.
Autó.
Autó.
Asztal.
Asztal.
Labda.
Labda.
Megnevettetnie akkor sikerült először, amikor 

a Népszabadság egyik fotójára bökve önkéntelenül 
hangosan is felidézte Durst egyik kedvenc mondá
sát: pislog, mint a rimóci nyúl a kandallóban. 
Még szinte be se fejezte a mondatot, amikor 
Durst valami furcsa, bugyborékoló hangot halla
tott. Liszi rémülten nézett rá, s pillanatokba telt, 
mire megértette, hogy a tanár nevet. Elmondta 
még egyszer a bugyuta szólást, s íme, a bugybo- 
rékolás csak erősödött.

A tanításra napi egy órát szánt, főként amiatt, 
hogy Durst erejéből nem telt többre. Vásárolt egy 
kazettás magnetofont, türelemmel átjászotta az 
otthoni lemezekről a közösen hallgatott, kedves 
felvételeket, s amikor már látta, hogy a tanár 
fáradtan hunyja be a szemét, ezeket a kazettákat 
indította el. Ha ő is behunyta a szemét, akár még 
azt is képzelhette, ott ülnek az íróasztalnál az 
ablak előtt, Zuglóban, lassan rájuk ereszkedik a 
délután.

Komoly és összetett tanítási rendszert dolgo
zott ki, mert a logopédus azt mondta, bármi, ami 
gondolkodásra, erőfeszítésre készteti a beteget, 
csakis jót tehet, vagyis időlegesen javulást is hoz
hat, s hosszabb távon lassíthatja a betegség lefo
lyását.

- A lefolyását?
- Igen, azt.
- Hosszabb távon?
Ha kimondjuk a szavakat, akkor részekre is 

bonthatjuk őket. Bemegy, kijön, átlát, összerak. 
A be, a ki, az át, az össze, ezek igekötők.

- Olaszország fővárosa?
- Róma. Ismételd: Róma
- Ausztia fővárosa?
- Bécs. Ismételd: Bécs.
Pislog, mint a rimóci nyúl a kandallóban.
Liszi tulajdonképpen úgy tekintett Durstra, 

mintha a gyereke lenne, s úgy is beszélt vele.
Gyermeke a meg nem született többi gyerme

ke helyett.
Ha kellett, tisztába tette, ha kellett, megmos

datta, megfésülte, borotválta.
Tanulás után a Népszabadság híreit olvasta fel 

neki, figyelte közben a tanár mozdulatait, nyögé
seit, ha nem volt érdekes a hír, már mentek is 
tovább.

- Akarsz egy kis rádiót hallgatni?
- Kossuth rádió, Budapest, pontos időjelzést 

adunk.
A tanítvány tanítja a tanárát.

Elhozta a környezetismerethez teleírt kockás, 
kék füzeteit, azokból tanított, haladtak előre szo
ros tanterv szerint.

Alma, körte, cseresznye, eper. Ezek egy kosár
ba kerülnek, ugye, hiszen gyümölcsök.

Fiú, lány, néni, bácsi, férfi, nő, gyerek, ezek is 
összetartoznak, ugye, hiszen emberek. Mi itt 
mind emberek vagyunk.

Autó, repülő, vonat, hajó. Ezek közlekedési 
eszközök.

Te büdös, te olyan szép vagy, hogy én meg se 
érdemellek.

Labda, síp, karika, építőkocka. Ezek játékok.
Ló, kutya, cica, szarvas, oroszlán. Ezek állatok.
Sokkal több rejtőzik benned, mint egy mégoly 

kiváló óvónőben, nem egyszerűen szép vagy és 
csodálatosan fiatal, hanem kivételes érzéked van 
a művészetek iránt, érzékeny vagy és fogékony, 
igazi műértő.

Kapa, kasza, kalapács, ásó. Ezek szerszámok.
Kenyér, kakaó, kolbász, vaj. Ezek ennivalók.
Kérsz enni valamit?
Pislog, mint a rimóci nyúl a kandallóban.
A kitartó erőfeszítések valóban hoztak átmene

ti javulásokat a tanár állapotában, azonban ezeket 
minden alkalommal egy még súlyosabb betegség
be fordulás követte. Nem használt a kemoterápiás 
kezelés sem, viszont olyan rosszullétekhez veze
tett, hogy végül is az orvosok közös megegyezés
sel felhagytak vele. Elsősorban az agyi daganatok 
okozták, hogy a harmadik évre Durst már se be
szélni, se mozogni nem tudott, magatehetetlenül 
hevert az ágyában, vagy ült a fotelban, ha Liszi 
átrakta oda.

Már csak a szemével, a pillantásával beszélt, s 
ezt egyedül Liszi értette.

A család, azaz Durst felesége és lánya tiszte
lettel és némi értetlenséggel figyelték Liszi erőfe
szítéseit, de nem is leplezett megkönnyebbüléssel 
fogadták az odaadását, és hamar beleszoktak a 
helyzetbe. Könnyebb volt úgy szeretniük Durstot, 
hogy akkor tehették, amikor akarták, s a felada
tok túlnyomó részét az ápolónő levette a válluk
ról. Az erős, tekintélyes és mindaddig csupán 
a, saját törvényeinek engedelmeskedő uralkodó 
helyett most már egy mozdulatlanságra és néma
ságra kárhoztatott társ élt velük, és ez a változás 
egy újfajta, s korántsem csak nyomasztó csendet 
is hozott nekik. Nem volt ez szabadság, hiszen 
egy mindannyiuknál erősebb folyó sodrása vitte 
őket egy irányba, s még csak a kiszállás gondola
ta se vetődhetett fel, ám mégis úgy érezhették, s 
érezték is, hogy a víz fölött tiszta és friss, soha 
nem érzett frisseségű szél fújja az arcukat, még 
ha ezt kimondani, bevallani nem is lehetett.

Liszi viszont a Durst iránt érzett szeretetét 
átvitte a családjára is.

Szerette a tanár feleségét, mert a felesége 
volt, és szerette a lányát, mert az ő lánya volt.

Szerette a lakást, az ágyat, az ablak előtti süp- 
pedős fotelt, a konyhai szekrénysort, a televíziót, 
a bejárati ajtót, a kövek repedéseit a lépcsőház
ban.
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Szerette Durst borotvakészletét, a csapot, aho
gyan a kislavórból a borotválkozóvizet odazúdí
totta.

Szerette a házat, a Városmajort. Olykor, ha a 
tanár elaludt, s kettesben maradtak a lakásban, 
kitakarított. Egyre inkább nem csak a Durstttal 
kapcsolatos teendőket látta el, noha ahhoz kétség 
se fért, hogy az ottlétének célja és értelme csak
is a tanár ápolása lehet.

Pislog, mint a rimóci nyúl a kandallóban.

A betegség harmadik évének végére Durst 
állapota válságosra fordult.

Az utolsó napon, noha már hónapok óta han
got se hallatott és meg se mozdult, halkan nyö
szörögni kezdett.

Liszi döbbenten tette le a kezében tartott újsá
got, s az ágyhoz térdelve közel hajolt a tanárhoz. 
Az jutott egy röpke pillanatra az eszébe, hogy 
Ani adott ki efféle hangokat, igen, akkor, azon a 
reggelen, amikor ő hagyta továbbaludni az ágyá
ban, mert úgy hitte, csupán pihenni akar.

Ahogyan letérdelt és Durst mellé támaszkodott 
az ágy szélére, a tanár hirtelen, teljesen érthetet
len módon erőre kapva megragadta az ő kezét, 
és lassan, rettenetes lassúsággal és erőfeszítéssel 
az arcához húzta, egészen a szájához, és a színte
len, száraz ajkait Liszi kezéhez nyomta.

Soha nem tett ilyet, csak egyetlen egyszer, 
valamikor a Kálvin téren, egy pirosas fényű esté
ben, búcsúzáskor, az is tréfa volt.

Csak egy pillanatra, aztán már nem bírta 
tovább tartani, elernyedt a keze és hátracsuklott 
a feje is.

Furcsa, szuszogásféle hang tört fel a torkából, 
akár egy bentrekedt káromkodás, vagy egy sóhaj
tás, aztán már halott volt.

Hiszen a lélek is képes odahagyni a testet, 
és megszabadulva a terhektől könnyedén élhet 
tovább.

Mint amikor egy eltévedt madár keveredik az 
ágak közé, és csak vergődik értelmetlenül, majd 
hirtelen fölcsap, ki a lombok fölé.

Már nem annyira a cél hajt, mint a konok 
elhatározás, hogy végig kell menni az úton.

A temetés költségeit a főiskola vállalta, a saját 
halottjuknak tekintették a tanárt.

Liszi hátul állt a gyászoló tömeg mögött, egé
szen a temetői sétánynál, a fák alatt.

Arra gondolt, hogy negyven évig szerette 
Durstot, abból tíz évig úgy levelezett vele, mint a 
tanítványa, arra gondolt, hogy tíz évig fel sem 
ismerte önmagában a szerelmet.

Harminc évig éltek egymással, mint szeretők, 
és soha nem fedték fel a titkukat mások előtt.

Több mint húsz év alatt felnőtt lett a lányuk
ból, aki úgy szólította a tanárt: apa.

Három évig ápolta Durstot, és a család soha, 
egy pillanatra sem sejtette meg, hogy milyen kap
csolat volt közöttük.

Negyven év, most pedig vége az életének.
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A temetés után három nappal elment a Város
majorhoz, fel a lépcsőházba, becsengetett Dursték 
lakásába.

Hallgatózott, de nem jött az ajtón túlról sem
miféle nesz.

A folyosói padló fekete-fehér kockáit itt-ott 
repedések szelték át, kanyargós karavánutak a 
síkságon.

Löszös folyópartok a falak, bennük aprócska 
madárfészkek a lyukak.

Liszi éppen azon gondolkodott, hogy csenges
sen-e újra, amikor kaparászás hallatszott odabent- 
ről, majd kulcs fordult a zárban, és ott állt előtte 
felöltözve, utcai ruhában a tanár felesége.

- Bocsánat a zavarásért. Itt maradt néhány 
holmi, ami hozzám tartozik. A kazettáim, a koc
kás füzeteim. Igen, a kockás füzeteim.

- Jöjjön csak, Liszi. Örülök, hogy eljött, hiszen 
magának csakis hálával tartozunk.

A tanár özvegye bevezette a nappaliba, és leül
tette az asztalhoz.

Liszi nézte a szobát, nézte azt az asszonyt, 
akire számtalanszor gondolt, s aki évekig nem 
tudhatta, hogy ő létezik egyáltalán.

Mély levegőt vett, s halkan, mintha csak magá
nak mondaná, mintha szinte hang nélkül dúdolna 
valami ismerős dallamot, elmondta neki, hogy 
milyen kapcsolat fűzte negyven éven át Dursthoz.

Elmondta, hogy tíz évig leveleket írt neki, 
mint a tanítványa, elmondta, hogy Anya halála 
után a tanár szeretője lett, elmondta, hogy van 
egy lányuk is, már felnőtt nő, elmondta, hogy van 
egy fiók a nagyszobájában, ahol csakis Durst 
ruhái vannak.

Hazugságban élni könnyű, mi több, természe
tes állapot, nem is szabadna, hogy fájjon.

Az asszony lehajtotta a fejét, simán hátrafé
sült, szőkére festett haja előrebukott az arcába. 
Amikor felemelte a tekintetét, Liszi látta, hogy 
könnyes a szeme, az ajkait szorosan összepréseli.

Nem haragudott Liszire.
Búcsúzáskor nekiajándékozta Durst karóráját, 

rátette a kazettákat és a füzeteket tartó doboz 
tetejére.

- Vigye el magával. Vidd el, Liszi. Ez az ő 
órája. Ó, hiszen tudod. Ha akarod, hát legalább 
ez legyen veled.

Liszi hetekig szinte ki se mozdult a lakásából.
Ült az ablaknál, az íróasztal előtt a kényelmes 

borszékben, nézte a kinti ködöt, az inkább csak 
felsejlő fákat.

Bekapcsolta a lemezjátszót, nézte a körbeforgó 
fekete korongokat.

Ha bevásárolni ment, néhány méter után fárad
ságot érzett, amikor kilépett a kapun, szédülés 
tört rá.

Ilike befejezte a főiskolát, egy szállodánál 
helyezkedett el, egyelőre a recepción. Albérletbe 
költözött, de naponta felhívta az anyját, talán ha 
valami munkát vállalnál, mondta neki.

Sorakoztak a napok, mint a jégcsapok.
Olvadt már a hó, amikor a szomszéd lépcső

házból egy ismerős megkérdezte Liszit, vajon

mint ráérő nyugdíjas, takarítást vállalna-e, ő pedig 
azonnal, gondolkodás nélkül igent mondott. Nem 
is kellett messze mennie, hamar végzett és még 
élvezte is az érzést, hogy valami hasznosat és 
kézzel foghatót csinál. Az ismerős aztán beajánlot
ta őt egy másik helyre, s Liszi hamarosan azon 
vette észre magát, hogy minden napra akad tenni
valója, némely némely alkalomra még több feladat 
is, mint amit vállalni tud.

Az idő azért van, hogy átéljük, nem azért, 
hogy túléljük.

Hajnalonta kelt, csupán a kislámpát kapcsolta 
fel, teát csinált és melegen felöltözött, sötétben 
utazott keresztül az utcákon. Mire felébredt a 
város, és munkába indultak az emberek, ő már 
vissza utazott, hazafelé. Eljárt dolgozni egy szállo
dához a Ferenc körútra, alig száz lépésre az 
Angyal utcai házhoz, ahol egykor lakott. Takarí
tott egy ügyvédi irodát is, egy fodrászműhelyt és 
magánlakásokat. Több pénzt keresett, mint valaha 
is az életében, gyakran ki se nyitotta a borítéko
kat, csak becsúsztatta abba a fiókba, ahol még 
akkor is szépen rendbe rakva hevertek Durst zok
nijai és alsóneműi.

Álmunkban valaki felemel bennünket, és addig 
forgat, amíg minden rossz ki nem potyog belő
lünk.

Délelőttönként főzött, a rádiót hallgatta, és 
várta, hogy Ilike telefonáljon. Egyszer azt is 
mondta a lánya, mennyire kellemetlen neki, hogy 
Liszi takarításból él, mások szemetét pucolja fel.

Mindig is féltem attól, hogy egyszer csak nem 
marad már komolyabb okom a létezésre.

Délutánonként leült az íróasztalhoz, az ablak 
elé, nézte odakint a fákat, az egymásra torlódó 
felhőket. Vannak olyan felhők, amelyek lassan, 
egészen lassan kúsznak keresztül az ablak négy
szögén, s vannak olyanok, hogy alig lehet követni 
őket.

Voltak emlékei; nagyon, túlságosan is sok em
léke volt; úgy száguldottak át a belső égboltján, 
akár a rakoncátlan felhők.

Az ember először nem a saját ítéletében, érzé
seiben, hanem a mások szemében öregszik meg, 
aztán lassan elfogadja a mások róla alkotott véle
ményét.

Pislog, mint a rimóci nyúl a kandallóban.

Néha ő hívta fel a lányát, néha Ilike telefonált, 
el is jött hozzá olykor, próbálta főzni tanítani, 
de a lány figyelme folyton elkalandozott. Engedel
mesen válaszolgatott, mégis, sokszor az járt Liszi 
fejében, vajon hogyan tudná elmondani neki, 
milyen könnyebbség volna, ha hagyná szeretni 
magát.

Fejébe vette, ha sokáig a napba néz, jobban 
elfelejti, ami vele történt, s a szemén keresztül a 
vérét is átjárja a nap, s mindent kipusztít belőle, 
ami másokat megfertőzhet.

Nem mintha bármit sajnálni kellene: ez volt az 
az élet, amit neki találtak ki. Ez volt az az élet, 
ami az ő boldogsága volt.
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Néha elővette a fiókból Durst karóráját, oda
fektette maga elé az íróasztalra. Rugós óra, régen 
lejárt már, nem húzza fel, nem mozdulnak a mu
tatók.

Mégis, ha valami fontos kérdése van, ha 
tanács kell és nem tud dönteni, akkor előveszi 
ezt az órát, kiteríti maga elé, odafekteti az íróasz
talra és beszélni kezd hozzá. Halkan beszél, mint
ha csak úgy, szavak nélkül dúdolna valami isme
rős dallamot.

Kérdezget és aztán figyel.

És látja, ahogy az arany csillogásban az óra 
kismutatója megrándul, majd icipicit, alig észreve
hetően megindul.

Visszafelé megy, nem arra, ahogyan az időt 
kellene mutatnia.

Már nem annyira a cél hajt, mint inkább a 
konok elhatározás, hogy végig kell menni az úton.

Ez volt az az élet, ami az ő boldogsága volt.
Mintha neki találták volna ki, semmi nem 

hiányzott.
Hol előre mozdul, hol visszafelé, beszélget 

vele, válaszol neki.
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Gulyás József

Éjszakai feljegyzések
1959

Április 18.
Tetszik nekem sajnos, hogy nem tetszik ezek

nek a költészetem, így tudom, nem vagyok hozzá
juk hasonló, nem vagyunk egyek, egyformák. Az 
volna ma az egyik nagy, tán a legnagyobb bajom, 
ha kellenék, ha elismernének, elfogadnának, ha 
szeretnék amit írok, mert akkor egy kévében len
nénk, amitől isten ments! Az egyetlen és biztos 
út az, amelyiken szembejövőkkel találkozom, mind 
többel. Ez végzetes helyzet, viszont szellemi lét- 
szükséglet számomra.

1967

Március 19.
Sokszor szégyenlem bevallani, hogy írok, hogy 

költő vagyok. írni szégyen, pirulni kell miatta. 
Mert mi az hogy vers? Mi az?

1970

Augusztus 8.
Furcsa, meglepő, bántó, visszás, megalázó, szé

gyent és szomorúság-érzést kiváltó kép a kisváros 
utcáin: papírba csomagolt kapa, illetve annak a 
vasa.

1991

Május 5.
„Maga olyan disszonánsán fejezi ki magát” - 

mondta Ildikó, a 7 Nap lektornője. A vallás új 
térhódítását, a volt szoc. államok (köztük Ma
gyarország) gyors vallásiasodását gúnyoltam ki. 
VMDK: Imádkozzatok! Abcd-személyek: Miatyánk 
Isten stb. stb.

1992

Október 10.
Istennel szembeni előnyöm, hogy én élek, va

gyok, ő pedig nincs. De én meghalok, ő meg, 
úgylehet, örökké fog élni.

December 14.
A Magyar TV új elnöke A II. Magyar hadse

reg a Donnál című dokumentumfilmet máris el
intézte, elvette az élét, kicsorbította. Amit külön 
szerettem és nagyon fontos volt benne és nagy
szerű: levágta az elejét, meg a végét is. A kora
beli, 45 előtti mottót, amely prólógus és epilógus. 
Tahát néhány nappal a TV puccsszerű elfoglalása

után máris drasztikusan intézkedett a magyar 
jobboldal. Ezeket a dolgokat nem bírták elviselni, 
lenyelni. Én ezt régóta tudom. Tudtam mi bántja 
a kormány csőrét, külön az Antaliét. Ezek és az 
ilyen dolgok zsenírozták. Tehát a TV új elnöke 
kicsorbította Sára Sándor filmjét, amit még akkor 
Sára becsületesen megcsinált. Na, Csoóri Sándor, 
ehhez mit szólsz? A te filmed, a te pártod, a te 
elnököd.

1993

Január 15.
Az Isten is kommunista - mondta a szegény

ház egyik lakója -, azért van annyi piros csillagja. 
Mennyi piros csillagja van!

Május 21.
Ami igaz, akkor is szép, ha csúnya. így vagyok 

a széppel is: akkor is igaz, ha mese.
A szépség (esztétika) mondanivaló. De a leg

főbb és legnagyobb szépség az Igaz.

Az év nyara.
Czine Mihály Leányfalun így hozzám: „Maga is 

Szatmár környékéről való református?”
„Nem. Én délről jöttem. Reformátusnak ugyan 

református, de azt én inkább szocialistának mon
danám. így hát szocialista református lennék, to
vábbgondolva: a szocializmus reformátora.”

*

A nő hogyan könyveli el a halált? Hogy számol 
el róla magával? A férfi dolga tán könnyebb? A 
férfi öl, alkot, iszik, háborút csinál, bosszút áll, 
megpróbál bosszút állni...

*

Az ember ne gyónja meg, hanem szolgálja le a 
vétkeit, mondta Vera, a sógornőm. Igen, szolgálja, 
dolgozza le, ha tudja, ha lehet, azt mondom én 
is.

1994

Május 10.
A nő ha meglát valami csillogóbbat vagy hasz

nosabb dolgot, rögtön faképnél hagy érte, mond
jam talán emígy: könnyen elhagy, otthagy, hátat 
fordít.

November 11.
Még az idén szükségünk lenne a jövőre, amit 

ígérnek!
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1995

Március 6.
Sörre lehet dinnyét?
Hogyne. A skót férfiaknál megszokott dolog.
Azért is járnak szoknyában.

Június 7.
Hogy van Isten, könnyű azt mondani, mert 

három ember közül most három és féltől ezt hal
lani. De ha ezek azt mondják, én miért nem 
mondhatok mást? Hol van az ő nagy demójuk, az 
a híres, világra szóló?

1996

Április 10.
Vali néni: Itt vagy te is... nyugdíj nincs, az új

ságok meg nem vagy alig fizetnek. Mi lesz veled?
Valahogy majdcsak lesz vagy nem lesz se

hogy...

1997
Ferbruár 10.

Csépe originális költői tehetség volt. Fehér Fe
rencről ez sajnos nem mondható el így, ilyen egy
értelműen. Szerintem igen szürke költő és íroga
tó volt. De van egy szép, igazán szép verse, a 
legszebb Fehér-vers, amely a Hét évszázad leg
szebb magyar versei köteteibe való, sok egy- 
versű magyar költő versével együtt; ez az Éjjel a 
Vágóhíd soron.

Egyébként sok egy-versű (egy-két-versű) költő 
található a költészetben, a miénkben is. Kövezze
nek meg: Szilágyi Domokos is az, egy-versű, ne
kem már annak látszik, a Kérvény című remeké
vel.

Néhány ilyen költőnk: Tompa (A madár, fiai
hoz, A gólyához), Lévay József (Mikes), Vajda 
(Húsz év múlva, Harm inc év után), Gyóni 
Géza (Csak egy éjszakára...), Mécs László (A 
királyfi három  bánata, Adys csengésével), 
Dsida Jenő (talán A sötétség verse), Juhász 
Gyula (Milyen volt...) stb.

De ha már ilyen szépen belemelegedtem, íme 
egy pár nagyon ismert, elismert és emlegetett, 
de alig-alig olvasható, illetve olvashatatlan, divat
ból kiment poétánk: Reviczky, Szép Ernő, Sík 
Sándor, Reményik Sándor, Erdélyi József, Balázs 
Béla (egy csomó Sztálin-verssel), Váci Mihály, 
Károlyi Árny (aki nemrégen még fönt magasan 
állt, de az ún. szavatossági időn belül), Zelk Zol
tán (Kossuth-díjas).

Szavatossági idő. Azt nevezem én így, azt az 
intervallumot, amikor még tart, nem cserél a köl
tőre jellemző divat és ízlés. A csere nagy próba
tétele a költészetnek, költői műveknek.

Február 15.
„Gulyás, a konok szabadverselő és autodidak

ta...” és „a Csoóri Sándoréval rokon hitvallás su
gárzik az ő nagyverseibol”.

Én Csoóri Sándorral semilyen rokonságban 
nem vagyok, nem vagyok... Juhász Ferenccel 
igen, akit Bognár Anti szintén említ velem kap
csolatban.

Köszönöm a rólam 60. születésnapomra a Ma
gyar Szóban közölt írását, nagyon jólesett ebben 
a velem mostohán bánó és csúnyán elbánó, a saj
tó által uralt kicsi, de nagy világban, de el kell 
oszlatnom egy tévhitet, akkor is ha ez fájdalmat 
okoz nekem mások miatt, leginkább ha a baráta
imról van szó, a barátaimnak: Sem őstehetség, 
sem autodidakta nem vagyok. (Mindkét szó el
hangzott rólam a köszöntőben.)

Május 6.
Bori Imre a vajdasági irodalom, a vajdaságias- 

ság hirdetője. Ha európai, az Vajdaság szerint 
európai, sugallja. Ennyi és ilyen lokalitás, kis 
megszorítással, számomra is elfogadható.

Május (?)
Borinak: „Utolsó előtti levelében azt írta: Aki

ket pedig név szerint említ versében, azok majd 
szidni fogják. Igen, sajnos fognak. De a szidásnál 
rosszabb, kedves szerkesztőm, csak az lenne szá
momra, ha nem szidnának. Ám ha szidnak, jobb 
lenne, ha hangosan, a fülem hallatára tennék 
vagy olvashatóan, mert aligha van rondább és 
pusztítóbb az ember háta mögött ejtett szavaknál, 
a sanda alattomnál”.

Szeptember (?)
Én hülyéket (a hülye szó ebben az esetben is 

nem csak tehetségtelent jelent), én hülyéket lát
tam már, de ekkorákat még nem, mert ekkorák 
nincsenek, nem lehetnek, mondom a Magyar 
Napló verseit olvasva.

1998

Május 11.
Nagy Lajos író, mint oly kevesen, amikor ír, 

minden megelevenedik, mert elhatol az élőig... 
míg mások, a legtöbb, mint például Szabó Palócz 
Attila, most olvastam szegényt, elakad a felszínen, 
rögtön az első centinél, nem jut tovább, lejjebb, 
üres, ötletezik.

November 2.
így nem játszunk! Engem a Híd negál, kizár. 

Igen, tudom, megsokallták a kritikusok, kritikusa
im, amit mostanában róluk, velük kapcsolatban ír
tam és mondtam...

1999

Május 15.
Zákány és a Szeli István-féle „fejlődéslíra”.
Zákány igazi költő. Erről, efelöl legyen meg

nyugodva (és aludjon békén, helyettem is) Szeli 
István. Ugyanakkor szeretném megnyugtatni azo-
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kát is, akik hivatkoznak rá, helyeslik, helyesnek 
tartják irodalomra vonatkozó szentenciáit. Én állí
tásai zömének pont az ellenkezőjéről vagyok meg
győződve. Szeli István nem ért a vershez. Zákány 
költészete „nem fejlődéslíra”, mondja, Thurzó La
jos meg kapott egy nagy előszót a Szeli által vá
logatott versei kötetéhez. Nem akarom én Thurzó 
Lajost bántani (a „lenézni” helyett használom a 
„bántani” szót), Szeli István kedves földijét, az itt- 
ott s néhanap nekem is olvasható költőt a nem 
régen kezembe került Szeli-féle Thurzó-antológia 
ürügyén, dehogy is akarom, isten ments, nincs rá 
semmi okom. Mert hát nem őt akarom bántani, 
erről van szó, ez az igazság, ő ugyanis ártatlan 
ebben a dologban (általában pedig nem oszt, nem 
szoroz), hanem azokat akik körülötte és az irodal
mi életben nyüzsögnek azt képzelve, hogy ilyes
miből (Thurzóból) meg lehet élni-lenni az iro
dalomban.* Továbbá azokat (ugyanazok, más orcá
val), akik idegesítenek vele: eltúlozzák jelentő
ségét, emlegetik, tanítják (még tanítják is!), válo
gatják, „melegen tartják”, citálják (nem a verseit, 
csak a nevét, mert hallják egyik a másikától, és 
nem csupán az alacsonyabb olvasó, a kibic, a 
sznob, a mindennapi értelmiségi, hanem a nem 
kellően hozzáértő, kisebb tehetségű, gyarlóbb 
szellemi képességgel megáldott vagy téjékozatlan 
íróféle is). Zákány költészetének meg nincs fejlő
désrajza, mondja Szeli és mondják, visszhangoz
zák szellemének idézői. így előz Thurzó, noha - 
újra és kiáltva: nem akarom őt bántani és senki 
költőt sem a maga helyén, az őt megillető he
lyen... nem könnyű kérdés, de és plusz: minden
nek van helye és a maga helyén minden megfér 
és elviselhetőbb így előz Thurzó, mondom, no
ha Zákánynak féllábszárig sem ér. Szeli István 
nem ért a vershez. És más se nagyon. Zákányról 
alkotott véleményéből -, kicsit is ismerve a köl
tőt - pusztán, elemzés nélkül is nyugodtan levon
ható ez. Thurzó Lajos még Urbán Jánosnál is ala
csonyabban repült a költészet egén vagy sekélyeb
ben szántott földjében. Neki, Urbánnak még 
vannak, mindennek ellenére vannak, de Thurzó 
Lajosnak egyáltalán... vagy alig akadnak, nem ver
sei, hanem csak verssorai is. „Nem fejlődéslíra”! 
Hát majd az lesz, ha kell és ha más szem nézi. 
De kell-e hogy az legyen? S ha nem az, akkor 
nem költészet? Mert úgy látom. És fordítva: ha 
az, akkor már költészet? Űristen, hogy lehet ek
kora butaságot mondani! Micsoda elvárás! Ilyet 
nem szabad mondani kritikusnak vagyis költészet
ről általános elítélő érvénnyel, hogy nem „fejlő
déslíra”. Csakugyan nem szabad, mert rögtön hi
telét veszti, sőt nevetséges lesz a mondó, ennek 
a mondója. Mire jó ez? Nekünk arra, hogy levon
juk: Szeli István nem ért a vershez.

Hallod-e Zákány Antal? Költészeted „nem fejlő
déslíra” és ez megbocsáthatatlan, úgy nézd. És 
levon, sokat... s így jön ki az, ami ellen én meny
nyit és mióta, de hiába beszélek: a nulla.

A nulla, Zákány Antal, a nagy, végtelen, kerek 
nulla.

(Déryről** és Maurics Ferencről, mint költők
ről - Bori és a Symposion - pozitívabb képet ala
kítottak ki a köztudatban, mint Zákányról.)

Én meg evvel a makacs, rossz, bolond fejem
mel azt gondolom, merem gondolni - jaj nekem, 
mit nem merek! hogy a XX. század második fe
lében élt és alkotott rozsdamentes magyar költők 
legjobb öt-hatja közt van a helye.

Az első, az 56-os leszögezések csúf bélyeg
ként, öröknek látszó érvénnyel pecsételik meg és 
gátolják költészetének valódi értelmezését, értéke
lését.

A szakma s ennélfogva a köztudat megmaradt, 
ottragadt és ma is ott vesztegel (lásd Juhász 
Gézának a költő összegyűjtött verseihez írt utó
szavát, jó példa rá) ennél az első, hibás, téves, 
de sajnos egy szilárd alapot teremtő, politikai 
eredetű (kényszerű, de nem kénytelen) hangle
ütésnél. Zákány pesszimista, Zákány saját bajainak 
a költője. A többi, a legújabb bottal, már az első 
leütések variációja. Tehát egész napjainkig nyúl
nak a szálak. Hogy ezentúl meddig? Válaszom: az 
irodalomkritika újjászületéséig.

Tovább is érvényben van, érvényes, újra, 
sokadszor íme prolongálva a pályázat: Kritikusok 
kerestetnek, közel és távol.

A „nem fejlődéslíra” és az „embergyűlölő volt” 
(Bori), rém összecseng, két fejből ugyanaz az íté
let.

Május 18.
Zákányról, tovább... a Szeli-féle megvilágítás

ban.
Újra csak: Szeli István nem ért a vershez. De 

mások se nagyon, közel és távol. De kérem, hogy 
ez őt ne vagy legalább ne nagyon vigasztalja eset
leg, az tehát, az a nyilvánvaló tény, hogy mások 
se értenek a költészethez, a magyar vershez és 
költészethez, itt és máshol, sehol sem. Ahhoz 
Pista bácsinak jobb, másabb, például tágabb fül 
kellene. Zákány lírája „nem fejlődéslíra”, mondja 
(a fejemben újra és újra, legalább századszor). 
Most szidalom ez vagy dicséret, Szeli úr, Szeli 
urak? Mindegy, Szeli István nem ért a vershez. 
Cifrázva egy kicsit - de mintha már említettem 
volna ezt valahol erre lehetne azt mondani, 
hogy magas színvonalú butaság, hozzá nem értés. 
Ha Végei László szerint Koncz István nagy költő, 
akkor én meg azt mondom: a kitűnő költő Zákány 
Szénlopó Ábel emlékezete című verse például,

* Pedig Thurzó Lajossal - meg kit mondjak még hirtelen? D. Magdólnával - nem jut messzire, még itthon sem, talán 
Zentáig sem Szeli és rokoni köre. Thurzó Lajossal nem lehet messzire érni. És megsúgom: Szeli Istvánnal sem.

** Bori nagyobb költőnek tartotta Déry Tibort, mint Zákányt; a Felhőállatokról, az írónak erről a korai szűrös, avan- 
tis, izmusos, ha jól tudom általa alig becsült, tán meg is tagadott micsodájáról Bori többször és elismerőbben írt, 
mint Zákány egész költészetéről.
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jól fogózkodjon meg a karszékében és az Akadé
miában, a legszebb magyar versek közé sorolható. 
És ezt nem hogy ő, Szeli, de mások sem tudják 
-, Szeli István azért nem, mert mások sem, má
sok meg azért nem, mer Szeli sem* - érdekes 
állás - és micsoda ördögi kör! -, de majd 
megrudják, ugyanúgy közel és távol. Igaz, tudom, 
ettől, vagyis hogy nem tudják, még forog, sajnos. 
Mások sem... de mondom, emiatt Szeli István bá 
feje ne fájjon és ne zavarja nagyon (aludjon 
békén, rossz alvó, helyettem is), ne röstelje, de 
ne is vigasztalja magát, hogy mások, más „értők” 
sem értenek hozzá és nem tudják, mi a vers. 
Tehát - van vagy nincs, kell vagy nem kell a hiá
nyolt „fejlődéslíra” - az említett Szénlopó Ábel 
emlékezete az egyik legszebb újkori magyar 
vers! Akinek ez nem tetszik, tegyen róla, vagyis 
no, gondolkozzon el jobban és főleg másként. 
Majdnem azt mondtam: aki nem hiszi, járjon utá
na, de nem, inkább: foglalkozzon klasszikus iro
dalmi kérdésekei, nyelvi problémákkal, fejteges
sen, hasonlítson össze, hasonlítgasson, akadem- 
izáljon, járjon a jól ismert csapáson - Petőfi, 
Arany, József Attila - ott nem tévedhet el, ha 
nem, mert vigyázat, még az se biztos.

Június 29.
Nem tudom milyen vagyok, sem kívül, sem 

belül. És azt se tudom, nincs hozzávetőleges, tá
voli elképzelésem se, milyen vagyok, milyen lehe
tek mások szemében, szemével - konkrétan és 
elvontan. Szeretném látni magam néhány méter
ről, kísérni, figyelni - kíváncsi vagyok nagyon. 
Szeretnék saját nyomamba szegődni és követni, 
figyelni magamat, mint egy idegent. Vagy maszk
ba bújva ismerőseimet faggatni, kérdezni G. J-ről, 
mi a véleményük róla, milyennek látják. Furcsa 
dolgokat hallanék biztos, gondolom olyanokat 
is, melyeket el se tudok, merek képzelni vagy 
eszembe se jutna. így hát nem ismerhetem meg 
magamat, pedig, mondom, mennyire szeretném, 
egy ilyen tükörben. Az alakom éppúgy, mint a 
gondolkozásom. Egyszer nagyon jó lenne valaki
vel, sok emberrel - írókkal, barátokkal (bár a 
Szabadkára nősült Mészáros Sanyi szerint nekem 
nincsenek, nem lehetnek barátaim, mert abban 
a kérdésében, hogy „Vannak-e barátaid?”, az ott 
van - úgy beszélgetni magamról, mint harmadik 
személyről. Sokért nem adnám. Olyan kicsit is
merjük magunkat, nincs erre módunk. így kell 
meghalni?

Magyar Jancsi festő barátomnál voltam egy
szer. Estefelé jött hozzá egy még javakorabeli nő, 
asszony, vevő, inkább rendelő a férjével, de úgy 
láttam, ő csak kísérője a nőnek.

Olyan szép naplemente kellene neki, mondta 
bent az ún. műhelyben, mint amilyenek ott lent 
voltak régen, a Magyariné-tanya körül és ecsetel
te, hogy milyenek. Harmincöt év körüli nagysága
forma asszony volt. Erről az esetről, inkább en
nek alapján én így írtam később egy helyen:

Tudjuk, bizony tudjuk: karszékben alszanak, ülve, 

a hajuk miatt, a hajukért élnek, ülnek s élnek és 

amikor megveszik őket vagy hozzámennek egy autóhoz, 

szép naplementét szeretnének festetni maguknak 

festőinkkel vadonatúj házukba, olyant, amilyen a 

majorok körül vala régen.

Július 30.
Én sokáig nem hittem magamban. Nem hit

tem, hogy meg tudok tanulni valamit. Ügy gondol
tam, hogy hitetlennek születtem. Később azonban, 
amikor elhatároztam magam valamire, minden 
erőmre szükség volt ehhez, láttam, hogy az aka
rat, az akarás hiányzik belőlem. Könnyen, játszva 
megtanultam például nyakkendőt kötni - és ez 
nem is annyira magától értetődő, ha tudjuk, hogy 
ahonnan jöttem, az a világ nem ismeri a nyakken
dőt sakkozni, előbb azt hittem, ezekre sem 
vagyok képes és csodálkoztam, amikor sikerült. 
Azt gondoltam, semmire sem vagyok képes, nem 
emberekkel kommunikálni, hanem egészen egy
szerű dolgokat sem, melyeket említettem és min
dig nagyon csodálkoztam, ha valami sikerült... S 
így lassan-lassan visszanyertem, sikerült visszasze
reznem valahol, valaki által, talán még elődeim
ben elvesztett hitemet, önbizalmam.

Augusztus 8.
Elejében, megmondom, én semmi se akartam 

lenni. Aztán sokáig úgy állt, hogy nem is leszek, 
semmi se lesz belőlem. De később összeszedtem 
magam, ahogy tudtam, mérgesen belerúgtam az 
ajtóba és kinyílt... Föl kellett mérgesíteni maga
mat vagy föl kellett, hogy mérgesítsenek. Indulat
ba kellett jönni akaratlan, álmos, fáradt, tán ősfá
radt valómnak... Elég ehhez annyi, hogy ludas
pusztai vagyok, Ludaspusztán, nagy homokban

Július 26.

* T. 0. egyszer, nem olyan régen többek közt azt mondta, hogy ő hívta fel a figyelmet ránk, Vajdaságiakra, mégpedig 
külföldön, talán Párizst mondott, és azóta jönnek, járnak hozzánk, keresnek bennünket az anyaországi kritikusok, iro
dalmi szakemberek, illetve, hogy ne hazudjunk, azelőtt is jártak errefelé (és nemcsak drótos tótok) tehát onnantól 
élénkült meg a felfedező célú közlekedés, jövés-menés, gyüszmékelés a Vajdaságban. Ebben lehet valami. Csakhogy a 
valóság azért másképpen fest. Csakugyan jönnek, járnak hozzánk odaátról, de nem felfedezni és megismerni minket, 
nehogy már azt higgyük és hitessük és elhitessük egymással. Egyrészt a mieink által sajátosan, „szimpátia” szerint 
válogatva és irodalmi estekre, felolvasni, beszélgetni, okítani, „téríteni” jönnek, másrészt saját maguktól, nem hozzuk, 
hívjuk őket, de előregyártott, kész koncepcióval és keresik az abba beleülő személyeket, dolgokat, és harmadszor 
azért, hogy itt legyenek s közben, ha már itt vannak, megkérdezik például éppen Szélitől, az irodalom szakértőjétől, 
tanártól, kritikustól, akadémikustól, hogy ugyan legyen szíves, mondja már meg, kedves tanár úr, ki a költő, az író itt 
a Vajdaságban. És ő megmondja. A tálalt módon.
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születtem. Igaz, a fekete föld se kíméletes. Azt is 
megjártam...

Január (?)
Dobó Tihamér (Tolnaitól kapott nagy méretű) 

fotójára: Hozzáképest Castro csak egy Dobó Tiha
mér.

Január 21.
Azt a jogot, törvényt és szokást, buta szokást, 

melyet a mai és mindenkori különbek is mély 
meghajlással tiszteltek: én tagadtam, semmibe
vettem...

A jogot, amely dolga és helyzete szerint kü
lönbséget tesz ember és ember közt; törvényt 
és szokást, hogy aki okosabb, többet ér s érde
mel... hogy a szellemi-értelmi ember a valaki, ne
ki több jár, azt több illeti, mint az egyszerű 
(mondjuk, halász) embert s halandót.

Február 8.
No, ennek a Márai-naplót (Föld, föld) a rádió

ban folytatásokban felolvasó Kertész Imrének sem 
jósolok sikeres, hosszú irodalmi jövőt. Nem szíve
sen lennék a bőrében holnap, holnapután...

(Hát nem Nobel-díjat kapott!)

Február 28.
A Kossuth Rádióban elhangzott hír - Kína: 

Figyelmeztetjük Amerikát, ne próbáljon beleavat
kozni Tajvan és Kína ügyeibe. Tajvan nem Irak 
és Jugoszlávia. Kínának megvannak az eszközei.

*

Itt a kiállításon nagy karimájú kalap, otthon 
meg lehet, hogy nyakig érő szegénység...

Március 14. (Hajnali 2,35 perc.)
„írok rólad, a verseidről”, mondta Kiss Fe

renc. A korzó sarkán találkoztunk újra, az önki 
ajtajában futottunk össze, onnan lépett ki épp 
felpakolva, 1972 lehetett, a Pirossal, feketével 
kötetem volt akkor ilyesmire aktuális. Sokáig vár
tam az írást, aztán lemondtam róla, elfelejtettem 
az ígéretet. A közelmúltban kirobbant irodalmi 
botrány Kiss és Dévavári Zoltán közt aztán 
eszembe juttatta. Mégiscsak írt rólam, gondoltam, 
csak Dér Zoltán neve alatt jelent meg a kritikája. 
Akkoriban ezt a csalást én nem is sejtettem, sen
ki sem sejtette, talán senki itt a Vajdaságban. Ki 
gondolt volna ilyesmire? Azért, emlékszem, volt 
valami furcsa, megmagyarázhatatlan, homályos 
érzésem erről, motoszkált bennem; Dér Zoltán 
azelőtt soha sem írt ilyen irodalomkritikákat és 
milyen bátor, alaposan szövegelemző, ítéletalkotó 
írás, írások, mert Kiss Ferenc kettőt is megeresz
tett a verseimről, sőt a költészetemről, vele kap
csolatban messzemenő, merész következtetéseket 
is levonva, de másokat is elővett, szinte minden
kit közülünk itt, költőt, írót a Szembesülések 
kötet tanúsága szerint...

Április 3.
A rossz újságíró (de van-e jó?) minden szarból 

aranyat csinál. Pedig tudjuk, mindenki tudja, a 
szarból nem lehet aranyat csinálni. Fordítva igen, 
az aranyból... De ehhez is nagyon értenek.

Április (?)
Nem, nem és nem, az Istennek sem tud meg

születni a régen elavult, de számomra sosem volt 
érvényes Symposionnal ellentétes, vele szemben 
való vagy másféle, elütő látás- és gondolkozás
mód! Mindent elöntött s mélyen eláztatott ez az 
árvíz. Meddig nyúlik még, mint a pokla, a 
Symposion-féle gondolkodás? Ezt is én csináljam? 
Mindent én csináljak? Mindent nekem kell csinál
nom?!

Április 8.
Sértő Kálmán... Egy új Ady, mondták fellépte 

idején. Nana. Olyan mingyán nem keletkezik ám 
egy új Ady Endre. Sok Sértő Kálmán-félének kell 
jönni-menni, mire...

Június 6.
Feri, hát nekem kell a védelmembe venni a 

szocialista eszmét és gondolatot, a szocializmust, 
nekem, akinek semmit sem adott, szemben azok
kal, akik szívták, fejték, apasztották, más képpel, 
más szóval, akik kiették, kirágták, mint a dinnyét 
és odadobták a disznóknak?

Június vége.
Drága kis nációm ezzel a szappannal akar be

jutni az EU-ba! Ezzel akarnak ők az EU-ba kerül
ni? Ezzel nem oda, hanem legfeljebb Ugandába 
lehet menni, de csak Bulgáriáig lehet vele eljutni.

Nem vagyok olyan és ebben az értelemben Ká
dár, a Kádár-korszak híve, ahogy sokan képzelőd
ve, mint rossz puska, félrehordó eszükkel gondol
ják, de azt mondom: Kádár legrosszabb szappana 
is jobb volt - talán azt a különbséget, a nagyképű 
csomagolást kivéve; a csomagolás új, ez változott 
általában -, mint a legjobb mai magyar szappan, 
mellyel az ország az EU-ba igyekszik, feléje me
netel, mert a szappan is benne van, azt képzelem 
én, az EU-ba jutás feltételeit képező egészben...

Azért oda fog kerülni, hamar, nem Ugandába, 
de Bulgáriáig, hanem az EU-ba, csak annak más 
oka lesz, politikai.

Június 31.
A szabadkai KODDE Kosztolányi diáksegélyező

ről:
Ejti, KODDE, KODDE 
(sok magyar, egy hit) 
szép az alakod, de 
nekem még se tetszik.

Augusztus 6.
Mi vén tűzoltók és más senkifélék, az ünnep

ség ruskaja, az iskolaudvaron, régi iskolám udva
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rán - ahol a jóelőbb az összegyűlt nép megszólí
tása a dobogóra lépett N. J. szájából „Uraim és 
hölgyeim” volt - a fal tövében eszegettük a Jegy
re” sűrűbabot kolbásszal, katonamódra, míg nem 
messze tőlünk, a Kanizsai-úti Otthonban, melyet a 
legszegényebb itteniek építettek, svédasztallal 
folyt a dáridó a ludasi falunap és vásári vasárnap 
délutánján...

Folytatva a „sűrűbabot kolbásszal, katona mód
ra” kis pofázást: Minket amoda nem hívtak. Jobb 
is, persze a részemről, a részemre, szerencse. 
Inkább a babot az önkéntes öreg tűzoltókkal és 
akár magam, más „senkifélékkel” az iskolaudva
ron, mint a közeli (hajdan én is építettem) Kul- 
turházban a svédasztalt hízott városi urakkal, a 
falu „jóakaróival” és más helybeli, rohamosan 
gyarapodó és őket kiszolgáló alakjaival...

„Nézze meg azt a két sapkát ott fönt” - mond
ta az öreg önkéntes tűzoltó babozás közben. Na
gyi Miskával ültek egy asztalnál.

És ezt én elértettem. Repetáért menve a kon- 
dérhoz s elhaladva az asztaluk mellett, egy szé
gyenletes nagy hibát követtem el. A megszólításra 
ezt mondtam:

„Maga meg nézze meg - mutattam föl az 
égre -, hogy otthon van-e az Isten!”

Miska (akit valamikor, nem tudom miért, Piros 
Tízes gúnynéven emlegettek): „No, azért azt már 
ne...”

Szóval a saját pénzén szépen, svéd módra 
(ahogy azt felénk szokták) vendégül látták, mege
tették, megitatták a falu szegény népét, úgy hogy 
el ne felejtse, emlékezzen rá, emlegesse száz év 
múlva is, hogy megemlegesse.

Csak nehogy majd az új vezetés is megemle
gesse.

Szeptember 5.
Örkény Istvánt hallgatom naponta. Őt szerepel

teti a Kossuth Rádió 15-20 perces délelőtti irodal
mi műsorában.

Kitaláltam róla egy kis szójátékot

Örkény,
nem Tömörkény.

Szeptember 6. (A Kanizsai író tábor megnyitó 
napján.)

Amit B. János ajánl, abból szerintem semmit 
sem viszünk magunkkal a XXI. századba, sőt a 
szerzőt, a könyv íróját sem visszük.

2001
Január 5.

Remélem, hogy Kína nem adja be a derekát, 
nem bírják rákényszeríteni, hogy kapitalizáljon. A 
Nyugattal szemben - Amerika, Anglia, Németor
szág - Oroszország, a volt Szovjetunió, ha kell, 
mindig kész lesz az egységre Kínával.

Január 6.
„Tollászkodnak”, mondja a nőkről gyönyörűen 

Domonkos Pista egyik, a Mese c. versében... 
Paraszt szó, kifejezés, a falu, a puszták népe jól 
ismeri, használja, eredeti értelmében és máshogy. 
Például, ha valaki húzza az időt, lopja a napot, 
lassan dolgozik, azt mondják neki: Ne tollászkodj, 
vagy Sinka-korabeli intézők, béresgazdák és újkori 
munkavezetők, brigadérosok fölényeskedő módján: 
Ne tollászkodjunk! Ilyen, eféle, idevágó rokonér
telmű szavak: bolhászkodik, vakaródzik, alszik, 
szunyókál, genyózik, gatyázik.

Most még csak azt Domonkosról, hogy Tolnai
tól ragadt, ragadhatott rá az a forszírozott irodal
mi szexualitás. Én, megmondom, nem szeretem, 
rontja az irodalmat, a művészi élményt, az igazit 
lehetetlenné teszi.

Január 18.
„Azám, a Csordás! Mikor láttad?”
„Éppen tőle jövök.”
„Hogy vannak?”
„Jól, éldegélnek... Nem akarják megváltani a 

világot.”
„Mért, ki akarja?”
„A Dudás például. Havonta többször is meg 

akarja váltani.”
„Az az ő baja.”
„Meg az enyém.”

Január 29. hétfő
Néha magam is meglepődök, sőt megijedek 

attól amit mondok, a szavaimtól, merész, túlme- 
rész gondolataimtól.

Április 2.
Fokhagymaszag ellen rágjunk petrezselymet, 

lepkeszegmagot (?) vagy édesköményt.

Június 2.
Nem azért születtem, hogy vigaszt keressek az 

életre... Én tudni akartam a rettenetes igazságot, 
mindent tudni akartam, vigasztaló hazugságok nél
kül... titkokat föltárni, vérezni és elvérezni, ahogy 
kell... jegyet harapni belé s itthagyni...

December 4.
Én, Gulyás József, ma 2001. december 4-én 

elhatároztam és kijelentem: Földet, vagyont pedig 
vissza nem adok. Úgyszintén mától kiméletlen 
(szellemi) harcot kezdek - már folytatva -, harcot 
hirdetek, meghirdetem ma és mindig, örökké tar
tó harcomat a tőkés társadalmi rendszer ellen - 
a dolgozó ember szent nevében.

(Én még Castronál is jobban gyűlölöm a kapi
talizmust.)

Szívemben Petőfi, Ady, József Attila.
Zászlómon vagy ingemen Szabadság, Egyenlő

ség, Testvériség.
Akinek nevethetnékje van, nyugodtan neves

sen. Még lehet. És addig nevessen, amíg lehet.
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(Azt az emberkáromlást már nem mondom, hogy 
aki nevet, az nevesen akkor is, amikor nem 
akar.)

Egyébként ez a három fenséges szó mindegyik 
járó francia fémpénzen ott látható. Hát ne legyen 
ott hiába.

2002
Január 31.

Eliot Hamvazószerda című hosszabb versét 
olvasva jut az eszembe:

A költő őse Rilke.
Ars poeticaja a lét abszurditása.
Pilinszky ezen a vonalon haladt. Mintha egy 

későn visszatért Eliot lett volna.
Egyfajta zamatos, keserű, savanyú édesség. 

Szopogatni való. Tessék hát!
Kevert; sok benne az automatikus vonás. 
Pilinszky, a magyar Eliot vagyis: mintha Eliot 

a nem hitt, nem remélt visszatérés után mégis
csak visszatért volna, de csak homályosan emlé
kezne mindenre, pl. hogyan írt és most így foly
tatná tovább. Ez, ilyen kb. Pilinszky.

Eliot a Rilkéi vonalon, egy ugrással és nagy 
erővel folytatta. Pilinszky, ha Rilke és Eliot mellé 
helyezem, valósággal elenyész.

Február (?)
Ilyen párnát, mint itt a kórházban adnak, én 

még nem láttam! Volt már a fejem alatt kiskabát, 
mezsgyekaró, kő, hancsik, sőt sziklás hegy, de 
ehhez a párnához képest hengerelt, sima lágy 
búzaföld...

Március 19.
Tudod-e, hol halt meg Napóleon?
Szent Ilonán.
Jó. És Műnk Artúr, orvos és író?
Azt nem hallottam.
Ferenci Ibolyán.
No. Ezt meg honnan veszed? 
így tudja valaki a városban.

Május 23.
Ünnepi könyvhét, 2000. Füst Milán összes 

levelei, Kossuth Rádió. (Felolvasás.)
Hát ezért nézett ő olyan hosszan és szomorú

an, rezzenéstelen arccal, pillantás nélkül a felve
vőgépbe...

„Hogy élsz? Családi állapotod? Nős vagy?” - 
kérdezte tőlem Mária.

„Sajnos legény vagyok, legényember, az marad
tam, öreglegény, az vagyok, az lett belőlem.” - 
mondtam a tanító néninek, Rozs Máriának, aki 
Ludason kezdő tanítóként, nagyon fiatalon tanított 
a negyedikben. Amilyen mindig volt, nem hiába 
Mária a neve, szelíden, sajnálkozó szeretettel 
nézett rám, picit hosszabban...

Szeptember 14.
A nő is csak ember, nem angyal, csupán a 

férfi számára tetszik annak... A férfinál egyébként 
mindenki jobb: az állat, a nő, természetesen, és 
különösen a gyermek...

Október 11.
A tejgyárban nagyok a fizetések. Hogyne, mi

kor a paraszttól ingyen veszik a tejet. Nem egé
szen. Na, úgye hogy jól mondom: ingyen. Nem 
egészen, de félig... ami alig több a semminél. Ez 
pedig akkor csak ingyen van, nem?

2003

Január 8.
„A magyar kultúra magva a keresztény hit”, 

mondja Erdő Péter és Kovács Nándor újságíró a 
Hét Naptól, a Hét Napban. Ezt nem kell, ezt sem 
kell kommentálni. Ekkora szamárságot már nem 
kell.

Ekkora butaságot ritkán hall az ember. De 
mostanában egyre sűrűbben.

Január 18.
Voltak otthon nyulaim, sok-sok nyulam volt. 

Erről most csak annyit, hogy megállapítottam, 
meg tudtam állapítani, melyik bak (baksi) és 
melyik nőstény, megnéztem és megállapítottam.

Milyen különös most ez is számomra.
Ja! Valamit még ide muszáj írnom.
„Szapora, mint a nyúl”, mondta apám, leszö

gezve egyet a nyulakkal, nyulaimmal kapcsolatos 
tapasztalataiból. Egyébként jellemző volt rá, hogy 
egykettő vagy ahogy nagy csodálkozásomra sokan 
mondták itt, áncvánc képes volt valamit definiálni, 
szólást alkotni stb. - Ilyen volt, csoda leleményes 
az egész Oldal-család, a testvérei, mindegyik, de 
legelöl járt ebben Illés bácsi, a legöregebb Oldal
- ezt a magállapítást is a gyorsan elszaporodott, 
a nyúlházból kitört és rövid idő alatt az egész 
ház környékét elözönlő nyulaim láttán fogalmazta 
meg.

Január 19.
Rosszini-nyitányt hallgatok; nem tudom melyik 

művéhez írta, lemaradtam az elejéről... Ez a nyi
tány felér Mozart legszebb műveivel. És Beetho
ven is mélyen benne van. Reggel megnézem a 
zenei lexikont, hogy is állunk. Tévedtem. Rosszini

Július 10-20.
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később élt a két óriásnál. A nagy német zenének 
akkor is az olasz volt a bölcsője.

Január 24.
Kontra Ferinek: Az hozzá kell hogy tartozzon 

az emberhez, hogy ne csak olyan dolgokat közöl
jön, amilyeneket lehet, hanem (ezt Déry biztos 
aláírná és nekem az ő szava szent lenne), hanem 
olyanokat is, amilyeneket nem lehet, nem szabad.

*

Minden, mindenféle elképzelés bír pártot alapí
tani, alakítani, ha néhány tagból állót is, de bír, 
ezt már illik tudni mindenkinek. Azért mondom 
ezt, mert Kertész Imre Nobel-díjas írónk abból 
is, hogy könyvének néhány példányát a minap 
szétszaggatták és elszórták széjjel az utcán, arra 
következtet, hogy Magyarországon dühöng az anti
szemitizmus. Németországban szerintem erősebb 
a zsidóellenesség, de Kertész ott jobban érzi ma
gát, boldogabb. Ami pedig az esze okosságát ille
ti, az egy valódi nagy „famászás”. Lehet hogy tud 
írni (amit én nem hiszek), de a filozófiája, a tár
sadalmi gondolkozása egyrészt arisztokratikus, 
másrészt pedig ókori és primitív. Kedvenc írói 
például Krúdy, Színi, a másod- és harmadsoriak. 
(Rejtőt nem tudom kedveli-e. Remélem.) Magyar 
zsidógyűlölet van, létezik és biztos óriási problé
ma. De Németországban nincs antiszemitizmus? 
Hát legyen, tisztelt Kertész, Márai rajongó, mert 
bizony van! Egy Nobel-díjas író azért ne legyen 
már ennyire okos.

*

Azért attól, hogy Vajda Gábor (újabban 
megint) dicsér, én még költő vagyok, annak hi
szem magam, kívánságom ellenére teszi, amit 
tesz, nem tehetek róla.

Január 25
A Csontvári-filmről. Méltóképpen megfogni 

Csontvárit? Ezek? Az izéjüket tudják ők méltókép
pen megfogni, ha és az az egyetlen, nem Csont
várit!

Január 26.
Tornán Lászlónak egy B. Fokit bíráló, bírálgató 

kis írását is elolvastam ma a K ilátóban. A „kriti
kusnak” a szerző könyvecskéjére vonatkozó véle
ménye tetszik, jónak ítélem, gondolom: objektív, 
reális, hangvétele nyugodt, mértéket tart, ami 
Tománnál ritka, elvétve fordul elő, tán ritkábban, 
mint kertásás közben az aranypénz. Ezt illetően 
akár békét is köthetnénk. Csakhogy ő Giont is 
belevonja az ügybe és igen furcsa módon. Ugyan
is nem Gion találta fel a spanyolviaszt, ahogy 
Tornán gondolja, hanem ő is csak használta, 
nyomta. Mert az hogy Gion a szereplői nevét, ke
resztnevét a kezdőbetűvel jelzi - és ezt az írás
módot szerinte sajnálatos módon B. Foki átveszi 
tőle -, nem Gion-találmány. A minta Kafkánál, az

egyik legismertebb és legközelebb eső helyen ke
resendő és található - a többi nyom, előtti-utáni, 
számomra elvész -, és Joseph K. ugye a szerző
nek a Per c. regényében. No, meg még valami, 
ami nevetséges okoskodás, az, hogy miért B. a 
Foki, amikor a Fokiak, ő utána nézett, nem 
bezdáni eredetűek.

Ejnye, Tornán László! Nem sok ez egy picikét?

Február 10.
„Lenin, az a marha!” Tudtam, hogy a Gyur- 

kovics Tiborok olyan rettenetesen okosak, még a 
hülyénél is okosabbak, de hogy ennyire, azt azért 
nem hittem volna.

*

Gyere át, mondom a telefonba a szomszéd Bö
zsikének.

Minek?
Ha átjössz, megmondom, de gondolhatod...
Nem érek rá.
Mit csinálsz?
Semmit.
Hűha, akkor csakugyan... De azért átjöhetsz... 

majd később, ha befejezted.
De én hű vagyok.
Ugyan kihez?
Magamhoz.
Hát akkor... mire vársz még?

Március 26.
Senkinek semmi biztos nincs a kezében az éle

tén kívül... Hát az meg a legbizonytalanabb.

Április 2.
Henin, egyik kedvenc, talán a leges-leg 

teniszezőnőm... De ebben a szoknyában nem 
megy neki: túlszűk, folyton huzgálja, mert felcsú
szik. Szóval így nem megy neki úgy a játék.

Április 29.
Füst Milán nagy költő (lehet), de nem abban 

az értelemben, mint Petőfi, Ady... nem is, vissza
felé haladva, mint Bori Imre, tehát ahogy József 
Attila, Ady, Petőfi nagy költő. Nagy, de kint a 
szélen van, a pálya jobb szélén, mint ma sok 
nagynak tartott.

Május (?)
A kenyeret ha elejtettük, „megsóztuk”, így 

mondtuk, meg kellett csókolni. Fölvettük, a 
kezünkkel leporoltuk, aztán meg lefújtuk és meg
csókoltuk... Egymást soha, minket sem senki, de 
a kenyeret... És így volt jó számunkra. Én apá
mat sose - esetleg csak kezet fogtam vele -, 
anyámat is egyszer csókoltam meg. Egyszer? Két
szer, merül föl most bennem, két alkalommal: 
amikor bevonultam, véletlenül, ügyetlenül és ami
kor hét hónap után leszereltem, leszereltek, 59 
január elején. Emlékszem, leszálltam Palicson a 
Kmecc-sarkon a villamosról; a jármű elhaladt,
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sivalkodva lassan elkanyarodott előttem, az orrom 
előtt és elhaladt, ott álltam a kofferral és láttam, 
hogy anyám jön át az úttesten a cukrászda felöl, 
karjával evezve, fürgén lépked, de alig-alig halad, 
mintha erős szélben, nehezen leküzdhető közeg
ben mozogna (pedig még csak 55 éves volt, igaz, 
nagyon kidolgozott); biztos az akkor még kis fű
szeres boltba igyekezett, ahol valamikor én dol
goztam. Kis alakja jött felém és mosolyogni kez
dett, ahogy meglátott. Én is elindultam és az út 
közepe táján, ahol találkoztunk, tán le sem téve a 
koffert-, Úristen, milyen süket voltam! - valahogy 
átöleltem, fél kézzel, ügyetlenül és lehajolva hoz
zá oldalról arcon csókoltam. Utoljára? Nem. De 
jóval később, 1978-ban, a halálos ágyán. Párszor 
vittem is a karomban, úgy akarta a sors. Akkori
ban sokat hajoltam közel hozzá, az arcához, hogy 
halljam, mit mond kérdésemre, hogy „Fáj valami
je?” Mindig azt súgta, nagyon halkan, alig hallha
tón: „Nem fáj semmi”. A lehetőséget kihasználva, 
igyekeztem, hogy arcomat mennél többször az ar
cához érintsem, odategyem, hozzá értessem. Ide
gen volt az arca, különös, furcsa, pontosabban az 
az érzés, idegen, mégis oly közeli... Ötvenöt éves 
koromig közel volt hozzám ez az arc, ismertem, 
mindent tudtam róla (semmit se tudtam), min
dent láttam rajta (semmit se láttam), de ilyen kö
zel még sosem volt, ilyen közel még sosem vol
tunk egymáshoz...

Május 21.
Valami Verebes Ernő: „Servood... elesett”... 

De - a költészetnek egy széles, talán világi kör
ben való (a magyar 19. század végi vagy annál 
is mélyebb) mélypontján - a költő is elesett, de 
nézetem szerint nem is állt soha kétlábon, négy
ről beszélt hozzánk, négylábról...

Hát ezért meg más ilyen színvonalú írásokért 
én nem fogom tovább venni a hétvégi dupla Ma
gyar Szót.

Május (?)
És voltak ott vasárnapok, micsoda szép boldog

talan nyári vasárnapok voltak! Igen, azok a vasár
napok, vasárnap délelőttök, melyekhez hasonlók
ról egy dalt is beszél, a világon a legszomorúbb 
hangon...

Június 5.
Az a Híd, amelyik nem bírja el ezt a súlyt és 

terhelést (az Éjszakai feljegyzések 1999 c. nap
lóm közlését), az rosszul van szerkesztve, nincs 
esélye a fentmaradáshoz, össze fog törni. De az 
ilyen Híd törjön is össze!

Június (?)
Az irodalomból egészen jól meg lehet élni! 

Csak nem az írónak, hanem a szerkesztőnek, 
kiadónak, könyvkiadónak.

*

Azt hiszem, én is istállóban születtem. De ez 
nem jelent semmit. Mért mondom, hogy azt hi
szem? Ház volt az, de olyan, hogy más büszkébb 
ember talán a lovát se kötötte volna be oda.

Június 12.
Én is magyar vagyok, csak nem olyan kicsi, 

mint amilyen nagy magyarok ezek.

Június 15. (Reggel korán, 7,35-kor.)
Tománnal és sok mással szemben meg kell, 

okvetlenül meg kell védeni Bori Imrét. De az 
igazsággal - meg kell mondani, amit én annak hi
szek, azzal - szemben sokszor már nem tudom...

Június 16.
Azt mondják, az ember Istennel messzebbre 

lát. Hát csak mondják és higgyék. Tévedni embe
ri. Meg hazudni is.

Június 25.
A lét titokzatos nagy sötétségében kis elem

lámpa csak az emberi ész. Rövid, gyenge és szűk 
sugár, mit mutathat meg? Szinte semmit. Tehát 
az orrunkig se látunk.

Július 9. (Hajnali 2,20.)
Meg van nekik egy időre a „gitt”, a rágnivaló, 

a mai magyar okosoknak, az elmúlt 45 év, csám
csoghatnak vele, rajta. Hogy meddig? Nem 
tudom, de sok időt nem adunk nekik, mert (én is 
segítem) eljön új alakban, új utakon, megújulva a 
szocializmus, mert még - akit, mint beszéd köz
ben a „praktikusan” és más töltelékszavakat, úgy 
ismételnek, a legnagyobb, akit a legnagyobb elis
meréssel emlegetnek, Marquez kolumbiai Nobel- 
díjas író szerint is a világ lassan - Lovas Ildikó 
Kilátós elmélkedéséből tudom, mert az írót ma
gát nem olvastam, azaz csak egy írását ismerem, 
úgy emlékszem A pátriárka halála a címe és 
valami esszé-novella - mert még őszerinte is a 
világ lassan, de biztosan, a szocialista rendszer, a 
szocializmus felé halad és, a szocializmus, újra 
mondom, hogy ne felejtsük el, előbb-utóbb megva
lósul, hiába túr fel Kárpátokat ezer vakond, meg 
fog valósulni.

Július 15.
A magyar „selypítésről”: Tudom, akiket ez 

illet, azok fülébe sosem jut el a szó, a szavam, 
mint mondjuk Kodályé 30-40 évvel ezelőtt a 
sport-tudósítókéba a „null” helyett a „nulla”.

Selypítés - olyan fogalmak, szavak és kifejezé
si formák tára nálam, itt és most, mint 
nyarvogás, édelgés, szépelgés, enyelgés, émely
gős, nyálas beszéd (Deák Feri szerint taknyos) és 
nemcsak a reklámokban (különösen a nők, külö
nösebben a hölgyek). A hangyaként nyüzsgő ma
gyar nyelvészek közül eddig tudtommal senki egy 
árva szót sem ejtett erről a kérdésről.
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A Szigetek könyve c. Sinka műről: Szép 
nagy magyar könyv, nem a költészet csúcsa, a 
magyaré, az nem, de szép nagy verseskönyv, 
mondom újra olvasgatva.

Nagy verse Sinkának, igazán nagy, Adyhoz érő, 
egy van, egy kicsi, benne ars poetica, emberi és 
szellemi önmeghatározás.

A vers cím nélkül, mint mottó áll a költő VÁD 
kötete élén:

Nagyanyáim s a szépanyáim 
lelket dalolt nekem a pusztán, 
hogy keljek fel a virágok közül 
s induljak a dalok jussán, 
hagyjam magára a nyájat, 
mert felőlem az rendeltetett, 
hogy vihar fújja meg a számat.

Az év nyara.
Harminc éve, több mint harminc éve keresek 

egy fényképet, magamról, itt Ludason. Mondjam 
azt, hogy keresem magamat és ezúttal egy
képen?

Valaki nemrég jelezte, hogy özv. Lajkóné, Tor
ma Ilonka a Halomi sorról, őriz egy iskolás
képet, amelyiken szerinte én is rajta vagyok. A 
telefonba Ilonka azt mondja, úgy emlékszik, hogy 
velem járt, csak ő másodikos volt, amikor én 
negyedikes. Kutatok az elmémben, de semmi. 
Nincs ott Torma Ilonka. Véletlenül nem valame
lyik öcsémről van szó? kérdezem tőle, Karcsi, 
Laci... ő Jóskára emlékszik, vele járt. Ha én 
vagyok a Jóska, akkor... Hol laktatok? Merről jöt
tél az iskolába? faggatom. Lent a Száricsok felé, 
onnan. Töröm a fejem. Hiába, sehogy se nem 
emlékszem Torma Ilonka nevű lányra. Ingadozik 
egy kicsit. Azért úgy gondolja, hogy mégis én
vagyok, én lehetek vele azon a képen...

Hát nem tudom. Nem hiszem. Nem merem 
hinni.

Megyek, sietek le, megnézem. De örülnék. Ez 
volna az első fénykép rólam. Egész majdnem 18 
éves koromig.

Augusztus 18.
Aki úgy gondolja, hogy rossz vagyok, bűnös, 

mert szocialista voltam ebben a könyvben, ezeken 
a lapokon, sőt annál is több és rosszabb, az 
mondjon értem egy imát a ludasi templomban, 
ahol kereszteltek s ahol mezitlábas első áldozó 
voltam... s ha ő nem is, az Isten majd megbocsát, 
mert „az a dolga”, mondom Heine XIX. századi 
német költővel...

Szeptember 6.
Ne foglalkozzon ő irodalompolitikával és társa

dalmi rendezgetéssel, ilyen szándékkal, elég őneki 
a szépírói lecke, feladat, tán még sok is és ne
künk tőle, ködösködjön, ködözgessen csak szépen

Július vége. ott ahol van, kisebb világában, az ég alján s az űr 
lábainál, Pista...

Szeptember 20.
K. I. „nagydíjas” író, tudja használni beszéd

ben is a szót, sőt jól forgartja és ezt a készséget, 
művészien kidolgozott képességét sokat arra hasz
nálja fel, hogy hazudjon, sőt tévedjen.

*

Hogy van neki, miből, nem értem, a mobil te
lefon mellett még kenyérre is pénze? Vagy nem 
eszik? Azt hogy lop, gondolni se merem.

Október 24.
56 polgári forradalom... forradalma... Addig ér

dekel engem 56, amíg nem csap át polgáriba a 
szocialista. A polgári, tudjuk, nem az egész és 
nem is az igazi magyar nép.

Október 25.
Amit a kapitalizmus egyik kezével percek alatt 

szétrombol, tönkretesz, azt a másik kezével, a 
másikkal megpróbálja felépíteni, rendbehozni. En
nek a kezének az egyik ujja, a kisujja pl. Kalkut- 
tai Teréz néni, Nobel-díjas öregasszony és mától 
szent.

Október 26.
Orvosi sztrájkjog? Hát legyen. De azt mondom 

én, egy joguk van az orvosoknak: a kötelesség. A 
munka joga. Az orvos ne sztrájkoljon, az orvos és 
az író ne. Ha én orvos volnék, soha nem sztráj
kolnék, amíg egy beteg van, addig nem, sose 
sztrájkolnék. A orvos és az író vagy az író és az 
orvos dolgozzon, ha kell, ha nincs más, kenyéren 
és vízen. Az öregasszony, Teréz néni nem 
sztrájkolt! Hát nincs itt egy Nobel-díjra való, arra 
érdemes orvos se?! És hiszem, nemcsak itt nincs. 
Én az öreglányt nem szerettem, mert naív, gyer
meteg volt, de most leveszem emléke előtt a 
kalapomat.

*

Megölhetnek ezért az orvosok, de akkor se 
nem tudok mást mondani. Nem szeretem a politi
záló és sztrájkoló orvosokat, illetve az orvos vagy 
politizáljon vagy gyógyítson. Teréz anyát nem sze
rettem valamiért, de most felmagasztosul előttem.

Nem jó, de jobb híján - ahogy Churchill mond
ta - nem is a legjobb a kapitalizmus, mint tár- 
sadami rendszer.

A vallás hamis vigasztalás és vigasztalódás.

★
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Lajkó Félix mindenkit bolonddá tesz (kenyeret 
és cirkuszt), még egy rendező Film Jancsikát is. 
Mert annyi hülye mindig van, hogy egy legyen... 
hogy mindenkinek jusson, egy legalább.

*

Néha magammal teljesen ellentétes, ellenkező 
dolgokat csinálok, pl. felhajtok a biciklivel a járdá
ra...

★

T: Segíts neki, hiszen te örökölsz mindent.
É: Ha meghal. És ha nem hal meg?

*

Ezek a rossz művek (a .tévében pl.) könnyeket 
csalnak ki szemünkből. Igazibb művészeten meny
nyi jót lehetne könnyezni! Mennyi elfolyó sírást 
meg tudnánk spórolni méltóbb alkalomra, mű
vekre.

December 10.
Az önkiben... van aki nem nézi és nem kérde

zi az árakat, csak rakja, pakolja a kosarat. Boldog 
ember!

December 25.
Amikor Sofia Loren de Sicanak dolgozik, meg

bocsátom neki, hogy nem tetszik. Mert nem. 
Mert se szép, se jó. Az utazás c. de Sica filmet 
nézve írom ezt.

*

Van aki válogatottan rossz árut visz ki a piacra 
és eladja, utolsó szálig. (Krumplinál is lehetséges 
ez: rossz fajta, szétfőlős vagy nem fői meg, kristá
lyos marad, csomós a bélé, üveges.) Aztán van 
aki válogatottan rossz verseket ír és ad ki. Az el
ső eset, hogy ír, még nem volna baj, írjon ami
lyet akar, az ő dolga, de kiadja, kiadják neki és 
ez a legrosszabb, kiadják és könyvkiadók adják ki, 
nem ő saját-pénzen vagy hülye mecénás robotoló 
szegény munkások vérén gyűlt pénzén...

December (?)
Ellenzéki: Mi tett a kormány, hogy... ?
Kormánypárti: Azt, hogy maga önkritikát gya

korolhat.

*

Barbarikum és bestiárium, rokon fogalmak; egy 
elszabadult kor jellemzői. Nem tudom, az 
anyaóban születtek-e 90 után hasonló fogalmú mű
vek?

*

A ludasi Halász... tőle tudok Kariról, Pocok 
Kariról legtöbbet. „Hogy is volt az a Karival...?” 
És újra elmondja, amit már sokszor, ugyanúgy 
vagy másképp, esetleg új részletekkel bővítve ki

történeteit. Nagyon szeretem hallgatni. Szeretek 
hallani Kariról. Izgalomba jövök tetteitől, bátor
ságától. (Talán szellemi rokona vagy örököse 
vagyok.) „Ha ivott”, kezdi a öreg, „a második po
hár után, a második pohárnál feszelegni kezdett. 
„Az anyját... Az anyjába a jót”, morgott és ez már 
rossz jel volt, tudták a cimborái”, mondta volt ko
mája, az öreg Halász...

2004
Január 28.

Aki két, egymással szöges ellentétben álló, 
homlokegyenest különböző társadalmi rendszer
ben feltalálja magát, jól feltalálja, sőt menő 
ember, az, ha víz volna, a ló kiköpné, mert a ló 
csak a tiszta vizet issza meg.

Február 13.
Rövid párbeszéd a Nelly Sachs Hetedik ke

reszt c. regényéből készült filmből:
Nő: Most hová fogsz menni?

Férfi: Hollandiába.
Nő: Mit csinálsz majd Hollandiában?
Férfi: Dolgozni fogok.
Nő: Igen, kell a pénz.
Férfi: Nem, nem...
Nő: Megfizetsz majd azoknak, akik bántottak.
Férfi: Nem... Dolgozni fogok azokért, akik

segítettek...

Április 22.
A kapitalista, a kapitalizmus a holtig tanulj 

helyett a holtig dolgozz elvét vallja és szeretné 
megvalósítani.

Május 10.
„Én még őszinte ember voltam...” Ebben ben

ne van, ebben a versben a költő összes verse, 
fölsejlik, ha olvassuk, ha ismerjük azt jól, fölme
rül József Attila egész költészete. Ez az egyik, le
het hogy a legnagyobb nagy vers a világon - nem 
tudom, mit szól ehhez Ady és Rimbaud még 
Füst Milán igaza, bizonyos fenntartása mellett is; 
az utolsó versszakot birálta, hamis, üres, mondta
- és amelyet sírva lehet olvasni, lehet másképp 
is, de úgy nem érdemes... De a kritikusok, a pati
kus utódok és unokáik ne, a patikusok és kritiku
sok, csak némelyik, egy Bori Imre például, mert 
nem nekik írták, nem nekik írtuk ezt a verset 
sem...

Május 19.
Jó napot. Hoztam egy Hét Napot. Nem em

lékszem, hogy rendeltünk volna. De én szóltam 
bent, hogy Sinkovics Ferinek és Terinek adjanak 
egyet. Kik azok? kérdezték. Tudom én és ez 
legyen elég. Megérdemlik? Meg hát. Igaz, egy 
jobbat jobban megérdemelnének, de ha nincs. 
Különösen a Tériké. Ha ott járok, mindig megkí
nál valamivel, tea, kompót, finom kis ebédmara
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dék. Majd megeszitek ti estére, a Feri, mondom 
én pro form, szabadkozok, ahogy valamikor ott
hon megszoktuk. Nem, mondja Tériké és beszél 
és mindig rábeszél. Ezért kértem ma nekik bent 
a szerkben egy Hét Napot.

(Nincs mindig kedvem vagy erőm, bátorságom 
kérni. Ilyenkor, ha nem néznek oda, elveszek 
még egyet.)

Május 20.
Kiadó a középút. A bezdáni ember jegyze

te. (Hét Nap)
Kiadó a középszer is, de annak már van egy

néhány gazdája, Tari, Foki...

Május 21.
„Egy hazában...” két ellenség: a vallás és a 

kapitalizmus.

Június 4.
Reklám: Én sokat nyerek az EU-csatlakozással.
De nem annyit, amennyit én vesztek vagyis 

mindent, hogy veletek kell élnem.

Augusztus 1.
Irodalmi tévéműsor: Vers az utcazajban. Hát 

méltó ahhoz a lármához.

Augusztus 7.
Lehetetlen tőlük különbözni, nem tudsz, nem 

engedik meg, egyszerűen nem közölnek... És las
san, előbb-utóbb mindenki beadja, az a kevés is 
beadja a derekát, ha nem akar kiszorulni, meg- 
dögleni. így uniformizálnak, így uniformizálódik az 
ember, a másként gondolkodó, hogy az ő lovukat 
nyergeljem én is. Nem engedik meg hogy más 
legyél, de ők valamitől, nem amitől ők különböz
nek, hanem ami tőlük különbözik, követelően má
sok akarnak lenni. Te meg dögölj meg, ha mást 
akarsz és másként akarod.

*

Ludas jelene... De a jelene is félig már az em
lékek közé tartozik.

*

Irodalom és film... A film? De némelyik jól 
udaver az irodalomhoz. Mondjuk, a Taviani test
vérek Tolsztoj Feltámadás c. regénye alapján 
készített alkotása. Alkotás? Igen, ez már az.

Augusztus 9.
Öt éve várok egy levelet Kanizsáról, amelyik 

körülbelül így hangzik: Tisztelt Gulyás József... (a 
meghívás ismert szavai).

Utóirat: És Papp Gyurát, titkos kívánsága sze
rint száműztük a városból, mert Magát, ahogy 
írja, 4 évig nem hívta meg az írótáborba. A bosz- 
szú oka: Maga, ahogy mi tudjuk, nem akart, nem 
volt hajlandó egy szociológiai körkérdésben meg
szólalni. Most már tiszta a levegő, jöhet. Szere
tettel várjuk. Az írótábor új kommandirja.

Chaplinért meg kell állni, mindig meg kell áll
nunk, abba kell hagyni amit csinálunk, írást, 
evést, alvást, ha ő jön (mondjuk a tévében), meg 
kell állni...

Amit ő csinál, az már nem művészet, több an
nál, sokkal több és a művészetben a művészetnél 
többet, sokkal többet kell adni, mert „mit érde
kelne engem a költészet maga?”

Szeptember (?)
Demokrácia, demokrácia, gügyög egy vén agyalá- 

gyult európai, a szocialista-kommunista József Attilát 
egykor „útmutatónak” nevező kritikus vagy micso
da. Demokrácia, demokrácia, nyalogatja a szót és 
átveszi a legnagyobb mai magyar kitüntetést.

Szeptember 18.
A kapitalistától ne várd, mert semmit sem 

kapsz ingyen! Mert amit ajándékul, gratis ad, azt 
háromszor veri le, bocs. fizetteti meg veled, ami
kor félrenézel vagy elbámulsz egy pillanatra.

Szeptember 19.
Mandula Petrát nem a Williams-lány veri meg, 

hanem ő, Mandula veri meg saját magát. Williams 
(az egyik) és Mandula játszanak. US opfen. (De 
mi az hogy Petra? A Mandulát értem). A magyar 
lány nagyon rosszul játszik, pontosabban nem tud 
játszani, kettős hibákat vét vagy második ütésre 
is ászt akar ütni, szegény, ami a dilettantizmus 
jele, de Willi sem forog úgy ahogy tud, ahogy 
szokott, szóval ő is rosszul, gyengén játszik, úgy
hogy, még egyszer, azt lehet mondani, hogy Man
dula önmagát veri meg...

Szeptember 20.
„Megvilágosodás”, mondják a vallási szférában. 

Szerintem elborulás (az elméé).

Október 10.
Gyurkovics Tibor: „Lenin, az a marha!”
Azért vigyázzunk ám, kerülhetünk még a ke

zükbe, a munkás, a dolgozó ember kezébe... nem 
kívánom ezt, mert rosszat semmit se kívánok sen
kinek, de sajnos, a degradált, érték nélküli, mert 
azzá tett embereknek dühükben nincs szemük és 
a kezüket összeszorítva néha véletlenül a gazem
berek nyaka is az ujjaik közé kerül...

Október 13.
Kézcsókot csak olyan kéz érdemel meg, ami

lyen anyám keze volt - melyet soha senki se csó
kolt meg, még szóval se - és amilyen Jean-Marie 
keze, a bronz színű, a fegyverek füst fogta bron
zához hasonló, Rimbaud versében.

Október 14.
Ördög bon az életbe, meg abba is, aki kitalál

ta, de leginkább abba, aki a szegényt kigondolta

Augusztus 29.
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és örök időkre (?) konzerválja a szegénységet, 
mert csak úgy lehet valaki...

Október 15.
Kérdésemre, hogy hogy van, így válaszolt: Ed

dig még valahogy megvagyok. Aztán meg lesz, 
ahogy lesz. Vajda László, 72 éves ember, régen 
valahonnan faluról idekeveredett, most kisnyugdí
jas, az öt köbméter fát, tüzelőfámat ma behord- 
ta... A holnapra én se akarok, merek gondolni. 
De ő már 72 éves és nyugdíja mellett dolgoznia 
kell. Most jött ki a kórházból, szürkehályog miatt 
operálták a szemét (voltam is bent nála). Mikor 
indult haza gumikerekű talicskájával - jó messziről 
túrta a kertvároson keresztül a derekát fájlalta. 
Egy kicsit én is panaszkodtam neki, aztán elkö
szöntünk, Isten, Isten, mondtuk. Majd találko
zunk.

Október 18.
Akárhova nyitok, tévé, rádió: mindig s minden

hol Bach, Beethoven, Mozart, mindig ők. De 
akkor mi lesz velünk, Ravel, Csajkovszkij... és 
velem?!

Október (?)
Csépét nagyon kell válogatni - és óriási mér

tékben függ attól, milyen Csépét kapunk, hogy ki 
végzi ezt a munkát -, Gált, Ácsot, Fehért nem, 
ők egyenletesebb alkotók. De Gál: könnyű, Ács: 
okos, Fehér: szürke.

*.

Vége a nagy Rodič-onkinek a város központjá
ban! Nem tudom mi lesz a helyén, dolgoznak. 
Más boltokba járok. Nincsenek kedvemre való 
boltok. Annál a kurva Rodiőnál minden olcsóbb 
volt és ott voltak kiszolgálók is!

(Nagyon lassan, de kezd elterjedni a kiszolgá- 
ló-kedvesség.)

*

Aki szocialista volt, az vagy nem volt az vagy 
most is az.

November 8.
Forradalom-ellenes időkben a seprű a forradal

mi. Magyar honi reklámszövegben hallottam: For
radalmi seprő.

Ha egyszer mi vesszük a kezünkbe!

November 13.
Térey Jánost nézve és hallgatva Mészáros 

Sanyi műsorában, azt gondolom: Vannak idők, 
amikor az írók, költők és mások, nem lobbannak 
lángra, nem tudnak fellobbanni, lángrakapni, 
hanem csak elfüstölögnek, mint rossz gyufaszál... 
Biztos mással is előfordult, aki ismeri és használ
ja még a gyufát, látott már olyat, hogy a meghú
zott gyufaszál nem lobban föl, nem kap lángra,

hanem csak úgy füstölögve elég, elsertyog, mint a 
Térey...

November 29.
Egész Magyarország beszédhibás - no, mond

juk több, mint a háromnegyed része -, azonkívül 
összevissza beszél: politikus, történész, író, kriti
kus, szociológus, filozófus - kivéve Tamás Gáspár 
Miklóst.

December 16.
Szerintem nem kell és nincs sok értelme ma 

olyat írni - talán nem minden műfajban -, ami 
nem állítja dilemma elé a szerkesztőt: Közöljem 
és lemondjak? Vagy ne közöljem s akkor marad
hatok. Élhetek tovább.

December 18.
Nem mondhatok mást, nem tudok mást mon

dani: a sors így akarta, mindent ő akart; egy cél 
felé mozgatott... A célt elértem és most itt va
gyok romokban a Mária Vojnics utca 3-mas számú 
házában, fönt az emeleten... Előbb, e szavak előtt 
a Ludasi sori házra gondoltam, ahol sokáig 
éltünk, laktunk és onnan egy nap mennünk kel
lett, ki a pusztára, onnan pedig tovább, Palics 
felé vezetett az utunk. Hogyha a Soron maradunk 
valahogy, tán még most is ott laknánk; de a sors 
mást akart, terelt bennünket és engem a már 
elért célom felé és most itt fekszem*.. Az előbb a 
mentőket hívtam, leráztak. Feküdjek le és nyu
godjak meg, a magas, 220-as vérnyomásom le fog 
szállani, ha megfogadom a tanácsukat, de ha még
sem, hívjam őket újra. Jó, ha élek még, gondol
tam... Idáig hozott a sors a ludasi háztól, élőbbről 
meg a szülőháztól, a Milkovics-sorról, ott lettem 
én...

December 19.
A piacon sétálgatok; almát vettem már, répát, 

sárgarépát kell még vennem, nem a nyulaknak; 
naponta, mondta Erika (milyen jó rímecske: 
mondta/naponta) egyek répát, ő a fiának, a ke
resztfiam, ha látja, hogy megfogta valami, húzódo
zik, citrommal, mézzel kevert reszelt sárgarépát 
ad és az segít, mindig. Keresgélek, nézem hol 
sárgul. És az eszemben tartom, vigyázzak, nehogy 
megfázottat vegyek, ízetlen és nincs hatása. Meg
állók egy asztalnál; nagy, magas, kövér lány van 
előttem. 15 dinár kilója - a gyönyörű jonatán, a 
jánosalma is ennyi vagyis ingyen kínálják. Sze
gény paraszt! gondolom. Ingyen dolgozik, mint az 
író. Csak az író kap ilyen semmit a dolgaiért. 
Nem mérem én össze a magam dolgít a paraszté
val, méltatlan volna. Hiszen mi az író munkája a 
parasztéhoz! Kiválasztok kettőt, két szálat, napi 
fejadagom, s akkor látom, hogy a nagydarab „kis
asszony” rágózik. „Ezt itt nem szabad”, mondom 
neki álmérgesen, igaz viszont, hogy nagyon zavar 
a csámcsogás. A rágózás primitív és idegtépő. Aki 
kapál, az ne rágózzon vagy csak otthon, saját por
táján, a maga részére és az övéinek. Vállat von
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és pukkant egyet és fogja a pihekönnyű najlont, 
hogy majd abba tegyem. Az anyjába a jót, mon
dom halkan. „A piacon nincs rágógumizás, tilos, 
mint betolni a kerékpárt”. A najlont visszateszi, 
de látva, hogy nem mozdulok, kicsit szétpislant: 
„Nincs sehol kiírva, hogy nem szabad”, mondja 
szinte bájosan, lányosán, kövér paraszt-lányosan 
és, mondom, körül is tekint. Megállók. Mert in
dultam volna. „Csak veszek magától, noha nem 
tetszik, hogy olyan csúnyán bánik az emberiség
gel”. Újra pukkant. Én kifizetem a 3 dinárt a két 
szál répáért. Szegény paraszt! Ingyen adja. De rá- 
gózni azt azért tud, a fiatalja, megtanulta, megta
nították rá ezek az állatok.

Január 12.
Egy ember van, egy olyan ember él ma Ma

gyarországon, akivel szeretnék találkozni: Tamás 
Gáspár Miklós! És köre. Vagy olyan nincs? Ha 
nincs, majd lesz. És legyen! Szerintem mesz- 
szebbre, széjjelébb tekintve, ököré kellene gyűlni, 
rakódni az igazi, haladó, új baloldali magyar értel
miségnek és az ország nagyobb felének, a jobbik
nak...

Január 15.
Maga is köhög, én is köhögök, de szép, beteg 

pár lennénk. Tán együtt is tudnánk meghalni.

Január 16.
Szó se lehet róla, hogy én a parasztot jóra biz

tassam! Soha! A paraszt akkor jó, ha rossz, 
nekem akkor. Hogyne, majd lenézik (ez se kevés 
ám, de a legkevesebb), kifosztják, félrelökik, le is 
köpik, torz, piszkos, túr a ganéban és még jó is 
legyen hozzánk, ehhez a világhoz, amelyik állati

sorba taszítja és ott tartja. Azt már nem. Bolond 
volna tisztességes, becsületes lenni, mink meg 
majd, ahogy tanuljuk, tanultuk, ahogy tanították 
velünk, ahogy örököltük: ölj, nyomorgass, rabolj 
és henyélj. Hát nem! Szó se lehet róla, hogy jóra 
biztassam.

Február 17.
Az öreg Bush, az öbölháborút szépen befejez

ve, alig néhány, talán a két (mocskos) kezén 
megolvasható amerikai áldozattal (?), kicsit lever
ve a port, a sivatag porát, tenyerét összecsapkod
va, indulóban hazafelé, elgondolkozott. Hogy is ál
lunk? Mit kellene még csinálni? Magához intve tá
bornokát, megkérdezi: Mit gondol, uram, intézzük 
el egyúttal Irákot is, hogy ne kelljen még egyszer 
jönni?

És mi vártunk, mit döntenek.

Irak az ifjabb Bushra maradt.

Február 19.
Rádióhír: A Duna tévé V ilágóra c. hírközlő 

műsora komoly díjban részesült. Az indoklásban 
az állt, hogy ezt a díjat azért kapta, mert sokolda
lúan és elfogulatlanul tájékoztatja Magyarországot. 
Sokoldalúan és elfogulatlanul?! Azt még megérte
ném, hogy a magy. hírműsorok közül esetleg a 
Világóra az amelyik legsokoldalúbban és legelfo
gulatlanabb módon tájékoztat, de hogy elfogulatla
nul... Azt mondják annak, aki bottal törli az abla
kot.

Május 20.
Amit ezek annyian József Attiláról mondanak, 

ha azt a kutya megenné, megdöglene tőle.
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Béla Duránci

Napló jegyzetek

„A jó emberek még jobbak, a rossz 
emberek még rosszabbak lesznek!”
1959-ben helyeztek át dolgozni a Városi Múze

umba. Egy idő után felkeltette a figyelmemet egy 
kiállítási tárgy: egy halálraítélt üzenetének a fény
másolata. Közvetlenül a kivégzés előtt íródott. 
Egy olyan ember tömören megfogalmazott és 
megírt szövege, aki mélyen meg volt győződve 
arról, hogy nem volt hiába. Pontosan hét nappal 
élte túl harmincadik születésnapját. A Híd folyó
irat szerkesztője, az ifjak 1938. október 9-én meg
nyílt emlékezetes kiállításának egyik szervezője 
írta. Annak idején az egyik leglátogatottabb kép
zőművészeti szemle volt Szabadkán. Akkor a Nép
körben állított ki Ács Jóska, Hangya András, 
Almási Gábor, Bosán György, Vanyek Tivadar és 
mások. A résztvevők között nincs ott a későbbi 
világhírű szobrász, Glid Nándor (1924-1997). Ő 
még gyermek, még tizennégy éves sincs. Rövide
sen ,, megöregszik”.

A huszadik század harmincas évei, egytől egyig 
rosszat sejtettek. Majdnem mindegyik hozott ma
gával egy baljós üzenetet. 1933 januárjában Adolf 
Hitler (1889-1945) pártja Németországban átveszi 
a hatalmat, már május 10-én Berlinben könyveket 
égetnek, nyilvánosan, a téren; 1938. november
9-ről 10-ére virradóra a figyelmeztető Kristály-éj- 
szaka, amikor különböző városokban 900 zsinagó
ga ég; 1939. szeptember 5-én kezdetét veszi a II. 
világháború, különböző dátumok, aggodalomkeltő 
üzenetek a gondolkodók felé, de nincs, aki elgon
dolkodna. A dachaui koncentrációs tábor alapítása 
1933. március 20-án nem volt aggasztó, ha nem 
volt az az 1940. április 27-én kelt parancs Ausch- 
witz megalapításáról sem!

1939 őszén a Népkörben nem rendezték meg 
a fiatal magyar alkotók második kiállítását! Euró
pa felett a szorongás és a rossz előérzet sötét 
felhői gyülekeztek. Németországban és a Szovjet
unióban szörnyű dolgok történtek. A kafkai idő 
elérte Csehszlovákiát, majd átterjedt Lengyelor
szágra is. A festői Wannsee szigetén 1942. január 
20-án megszavazzák „a zsidókérdés végleges meg
oldását”.

A Híd szerkesztőjét és elvtársait, az ellenálló 
mozgalom aktivistáit a megszállás után, 1941 ápri
lisában letartóztatták. Elítélték, és november 
18-án felakasztották őket a kaszárnya udvarán. 
Glid Nándor pedig gyűjtötte a tapasztalatokat, 
elveszítve családját és barátait, kényszermunkával, 
harccal, sebesüléssel. Tartósan megbélyegezve a 
szenvedéssel, a szorongó tűnődéssel.

2003. 11. 18. Később, a szörnyű halálgyárak megsemmisítet- 
len áldozatainak egész hegyeit fedezték fel ,,a 
végső megoldás” koncentrációs táboraiban.

Szabadkaijainak a felkérésére a Villon balladá
jától már korábbról megrázott művész 1963-ban 
megformálta az emberi szenvedés apoteózisa jel
képes vertikálisának a vázlatát. így az emlékmű 
már létezett, még mielőtt leleplezték volna 1968. 
november 18-án, az egykori kivégzőhelyen. Glid a 
gonoszság borzasztó dokumentációját kristályosí
totta beszédes élet-formává. Egy olyan emlékjelet 
keltett életre, amely az emlékműi szobrászat leg
meggyőzőbb alkotása. Szerénységében monumen
tális, univerzális mérföldkő, figyelmeztető felkiál
tójel az elvadult civilizáció számára - amely az 
esztelenségek ellenére - sehogyan sem akar ész
re térni. Egyéni tragédiájával és az emberi termé
szet kettősségének a felismerésével Glid szobrá- 
szi költőiségével megalkotta a balladát, ezt az 
időn kívüli emlékjelet. Szomorúfűzre emlékeztet, 
de a mindig volt és mindörökké fennmaradó, jól 
ismert jelképre is, a benne rejlő jóság és gonosz
ság között megfeszített emberre.

Szombaton, november 15-én, épp a halálraítélt
- hatvanöt évvel ezelőtt megírt - üzenetének 
évfordulóján nézzük a tévében Danilo Kis (1935- 
1989) antológiái TV-jegyzetét két nőről, akik bűn- 
telenül bűnösen megjárták Goli otokot, amely az 
emberiesség soha véget nem érő elértékte- 
lenítésének következő balladája. A képernyőn 
lelketlen, tüzes kövek, egy őrült - ugyancsak em
beri - elgondolás jelképei, hogy az embert meg
alázva minél nagyobb szenvedésnek tegyék ki.

A megismételhetetlen író egyik alanya (Éva) 
azt mondja: „Épp a szélsőséges körülmények
között, a koncentrációs táborokban, amikor az 
ember a legszörnyűbb kínokat éli át, a jó embe
rek még jobbak, a rossz emberek még rosszabbak 
lesznek!”

Fransois Villon (1431-1480?), ugyanabban az 
évben, amikor Rouenban az orléans-i szüzet 
boszorkányként megégették, Párizsban született. 
Volt ő egyetemista, csavargó, a bűnözők csoport
jának tagja, talán még gyilkos is, a tudományok 
mesterének egyetemi oklevelével pedig a papság
hoz is tartozott.

1461-ben, vagy talán később, amikor arra várt, 
hogy társaival együtt felakasszák, megírta az 
Akasztottak balladáját, amely ,,a világköltészet 
egyik legmegrázóbb lírai költeménye” (Sreten 
Maric). Aztán megkegyelmeztek neki, majd eltűnt, 
teljesen nyoma veszett. Már húsz évvel később 
először adták ki versgyűjteményét. Egyik-másik 
költeményét kortársai egy szuszra szavalták el.
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Tehát, a szabadkai Akasztottak balladája egye
dülálló örökség, a civilizáció emlékezetének mér
földköve, minden kínszenvedő méltóságának em
lékjele az emberi pallérozottság útján, de egyben 
figyelmeztető felkiáltójel is az emberi természet 
titokzatos tévelygései miatt.

Villon ugyanis, egyebek mellett ezt mondja:

„Embertestvérek, még élni tudók,
Ne tekintsetek ránk szívtelenül.
Ahogy ti most rajtunk, előbb-utóbb 
Rajtatok Isten akként könyörül.
Itt függünk kötéllel nyakunk körül...
(...)
Ne vessetek meg, bárha volna ok...
Ejtsetek szót, ha a mi szánk kihűl,
A Szűz Fiánál: bármit cselekedtünk,
Adjon kegyesen módot menekednünk... ”

(Francois Villon összes versei, Gyász-irat (Illyés 
Gyula),

Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979.)

2003. XI. 27. és 28.
Hármasfonat

Annak idején, 1986. június 14-én Stevo 
Raičković (1928) költő - mondhatnám itteni, 
még a gimnáziumból ismerem - Herceg Noviban 
egy tévéműsorban idézett egy sort egyik költemé
nyéből

Szálak
-  A megszületetlenek és a holtak között
mi csupán szálak vagyunk...

Ezekben a napokban, pontosabban a múlt csü
törtökön és pénteken a hármas fonat három szála 
három szabadkaira emlékeztetett bennünket: 
Balint Vujkovra (1912-1987), Jovan Devićre 
(1935-1998) és Dévics Imrére (1922-1971). 
Mennyire sajátosak voltak! A hármas fonatba 
beállítottságuk közelsége fonja őket - odaadóan 
szolgálták az emberi kreativitást, abban a 
meggyőződésben, hogy az emberi alkotóerő képes 
kijelölni az utat a fennmaradás őt megillető mél
tóságához. Természetesen itt, most a környezet 
kollektív emlékezetében való megmaradásra gon
dolok.

Balint Vujkov - Dida elsősorban a népkincs 
gyűjtője, ,,a népi irodalom régésze” volt. Mint azt 
Jabuka s dukatima (Osvit, 1986) című köteté
ben írja: ,,dukátos magvú almákat terem a fa”, 
Balint Vujkov a fél évszázad alatt ugyanúgy állí
tott össze tizenöt kötetet az örökkévalóságnak. 
Képletesen szólva - kitermelt egy egész szállít
mányt a bunyevácok aranyat érő népköltészetéből. 
A Nyitott könyvön történő bemutató (április 17.) 
találkoztunk a régi színház hat oszlopánál, 1986. 
március 20-án. Az erős szél ellenére sokáig be
szélgettünk mesékről, a korzóról, a tanyákról...

Ma este, a városháza dísztermében álló mell
szobor előtt, gondolatban évtizedeket repülök 
vissza. Most vannak másodszor Balint Vujkov 
napjai, valamikor többször is alkalmatlan, nem 
megfelelő volt hol egyikeknek, hol a másikaknak. 
A negyvenes évek végén magasságával a síkság 
jegenyéje volt, később alkotói beállítottságával 
szikla és örökös határkő. Most is látom, ahogy 
széltől ostorozva áll az oszlopok tövében.

Sava Halugin sikerrel oldotta meg a felada
tot. Megformálta a Sziklát. Aki ismerte Didát, fel
ismeri benne alakját, tekintetét, az élet tapaszta
lataival rovátkolt vonásait. Az érdes faktúra felidé
zi bennem jellegzetes hangját. A fiatalok számára 
az erőteljes szikla a forma életén keresztül a 
kitartás, a tudás, az elszánt munkálkodás jelképe 
lesz. Remélem, hogy az előző nap elkészült mell
szobor gipszből mielőbb bronzba öntve megtalálja 
majd helyét környezetünkben is.

* * *

Ma, november 28-án, két múltidéző!
A Dr. Vinko Perčic Galériában 18 órakor Em

lékezés Jovan Devićre halálának ötödik évfor
dulóján. Alkotása szerepelt a gyűjteményben, agy 
nyilvánvaló, hogy Olga Kovačev Ninkov folytatja 
a dr. Perčiđ gyűjteményében szereplő művészek 
bemutatását.

Jovan Devic a legtehetségesebb diák volt a 
szabadkai gimnázium megboldogult tanárának Milán 
Mijačevićnek (1919-1999) a csoportjában. Már 
tizenhét évesen felvették a belgrádi Képzőművé
szeti Akadémiára. Visszatért Szabadkára, festőként 
és szobrászként ismertük, temperamentumos mű
vésznek, aki csodálta Milán Konjović festészetét 
és Iván Meštrović szobrászatát. Ők voltak a pél
daképei. Egy időben a Városi Múzeum művészeti 
gyűjteményének kusztoszaként tevékenykedett. A 
katalógusbeli fényképen két egyedülálló, de gyor
san feledésbe merült ember társaságában látható. 
Egyikük a galéria népszerű őre és a preparátor, 
Gušto Nađčilag bácsi (1902-1975), a másik pedig 
Szekeres László régész jobbkeze, a jól ismert 
Róka bácsi (Róka László, 1903-1970).

Devićet betegsége akadályozta meg abban, hogy 
példaképeihez hasonló ismertségre tegyen szert. 
Kitartóan dolgozott, teljesen átadta magát a szob
rászatnak és a festészetnek. Lassan és mindin
kább festő lett, műterem nélkül.

A kiállításon mgr. Vojislav Dević, a testvér, 
művészettörténész, rendkívüli egyetemi tanár be
szélt. Az unoka muzsikált képzőművész nagyapjá
nak. Megrázó és feledhetetlen kiállítás.

A Városi Könyvtár tudományos olvasótermében 
19 órakor Barácius Zoltán könyvbemutatója, de 
Dévics Imréről volt szó, az itteni színház ma
gyar társulatának egykori igazgatójáról.

Dévics Imre a vajdasági művészettelepi mozga
lom egyik kulcsfigurája, a topolyainak az alapítója 
(1953), a Képzőművészeti Találkozó létrehozásá
nak kezdeményezője, 1962-től a nagy jugoszláv
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kultúrtér művésztelepeinek résztvevője. Kétségte
lenül az ő érdeme, hogy Szabadka 1960-tól 
képzőművészeti központtá válik. Igazgatása 
idején, hathatós egyéni törekvéseinek eredménye
ként Szabadka egyedülálló összejövetelek házigaz
dája volt: a jugoszláv festők első találkozóját
(1962), majd a képzőművészet-tanárok, pedagógu
sok, grafikusok... találkozóit.

Az intézmény, a Képzőművészeti találkozó elis
merést kapott. Vük Díjat kapott a Színház és a 
Képzőművészeti Találkozó is. Dévics Imre - soha 
semmit. Tevékenységével szembehelyezkedtek a 
szabadkai művészek, akik megijedtek a nagyvárosi 
alkotók konkurenciájától, gyűlölték őt a „kultúr- 
trégerek”, a tradicionalisták, az absztrakció ellen
zői. Egyszóval, ellenezte a KISVÁROS! Kishegye
sen temették el. Szabadka igyekezett őt minél 
előbb elfelejteni. December 31-én 11 órakor hunyt 
el, a Képzőművészeti találkozó helyiségeiben meg
hirdetett szilveszterezést nem mondták le akkor, 
az 1971-ről 72-re virradó vidám éjszakán.

Lehet, hogy észbe kellene kapni, és esetleg 
emléket állítani az itteni képzőművészethez és 
színházhoz való hozzájárulásának.

A régi naplójegyzetekben lapozgatva, kutatva a 
mai hármasfonat három szálával kapcsolatos emlé
kek után ráfutok egy elmélyült, sokatmondó fel
jegyzésre: ,,Ott, ahol a felületesség ragyog, a 
bölcsek lassan visszavonulnak saját árnyé
kukba” - mondta Miroslav Antid (1932-1986) az 
Intervju 133. számában, húsz nappal a halála 
előtt.

2003. december 15. és 16.
Todor Manojlović — Todoš

Az ünnep előtti és másfajta lobogások sokasá
gából ezúttal három - látszólag békés és többje
lentésű esemény mellett döntöttem két napból, 
amelyek teljesen különbözőek, mégis kapcsolód
nak egymáshoz.

Hétfőn, december 15-én részt vettem a Manoj- 
lovic élete és munkássága című szimpóziumon. A 
Matica srpskában húsznál is több dolgozatban fog
lalkoztak ezzel a kivételes költővel, drámaíróval, 
műkritikussal, művészettörténet-tanárral, a két 
világháború közti belgrádi és újvidéki művészeti 
életének megismételhetetlen alkotói személyisé
gével.

Todor Manojlović - Todoš (1850-1968) egy 
nagybecskereki tekintélyes családban született. 
Szülővárosában kezdett el tanulni, ami meghatá
rozza majd további beállítottságát. Gimnáziumi 
tanára Streitmann Antal (1850-1918), a századfor
duló központi alakja, az első vajdasági formaterve
ző, nagybányai festő-tanuló, képzőművész-pedagó
gus, aki az országban először szervezett modern 
gyermekrajz-kiállítást még a huszadik század ele
jén.

Todoš apja és anyja szinte egy napon haltak 
meg, 1899 decemberében, mégis időre érettségi
zett 1900-ban. A rokonok kívánságára (a családi

hagyományokra való tekintettel) először Buda
pesten iratkozott be a jogi egyetemre, majd 
Nagyváradon folytatta, de sohasem lett ügyvéd. 
Találkozott a lázadó költővel, Ady Endrével 
(1877-1919), és ezzel bekerült az avantgárd ér
telmiségiek körébe.

Még a család polgári otthonában korának szo
kásaival és a városiasodás szellemével összhang
ban Todoš beszélt szerbül, magyarul és németül. 
A gimnázium a szellemi értékek felé terelte, 
érdekelte az irodalom, a színház, a zene és a 
képzőművészet. Nagybecskerekről indult útjára, 
alaposan felvértezve a Monarchia értelmiségijének 
a szerepére. Nagyváradon egyenrangúnak bizo
nyult, képzett volt, sokoldalúan érdeklődésről és 
érző szívről tett tanúbizonyságot, készen arra, 
hogy a Nagyváradi Holnap avantgárd folyóirat 
asztaltársaság kreatív tagja legyen.

Ezután sorra látogatja a müncheni, római, ve
lencei múzeumokat és képtárakat, Firenzében él, 
a kubizmus és a futurizmus vezéregyéniségeivel 
kerül egy társaságba, az európai és országunk 
modern művészetének meghatározó alakjaival po
lemizál. Majdnem ugyanazt az utat járta be, mint 
valamivel fiatalabb iskolatársa, Fülep Lajos 
(1885-1970), ugyancsak Streitmann tanítványa. 
Fülep művészettörténész és -teoretikusként szer
zett hírnevet, volt egyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja lett. A művészvilág 
számos tekintélyes alakja azzal dicsekedett, hogy 
nála tanult.

Todošt az I. világháború kitörése Baselben 
érte, ahol 1914-ben művészettörténetet tanult. 
Egy ideig Olaszországban élt. Hazaszeretete Kor
fu szigetére vitte, ahol önként jelentkezett a se
regbe 1916-ban, ahol olasz és francia fordítóként 
dolgozott. 1919 őszén érkezett Belgrádba.

Az elkövetkező években kétségkívül ő a legtá- 
jékozottabb modern műkritikus, később a Művé
szeti Iskolán (a későbbi belgrádi Képzőművészeti 
Akadémia elődje) tanár, költő és a történések sű
rűjében levő értelmisége.

Belgrádban és Újvidéken élt és dolgozott. Ba
rátkozott Crnjanskival, Ivó Adrictyal, Sava Šuma- 
novictyal, valamint A. G. Balázzsal, a Baranyi há
zaspárral, ismerte Farkas Bélát és Petar Dobro- 
vicot, és sorolhatnánk tovább az itteni és az 
európai művészeti történések résztvevőihez fűző
dő kapcsolatait.

Később, a másként gondolkodók eufóriája és 
az új, partizán hatalom nagy szerbnek bélyegezte 
meg, aki együttműködött a megszállókkal. Nagy- 
becskerekre, Petrovgradra, Zrenjaninba száműz
ték, ételjegyek és jövedelem nélkül, mert meg
vonták tőle polgári jogait és csak Vera nevű roko
nának köszönhetően éli túl ezt az időszakot.

Annak idején, amikor megkérdeztek a háborús 
művészetről, a Napló 1940. 12. 25-i számának 
azt nyilatkozta, hogy ha a politikai erő átveszi az 
irányítást a szellemi élet felett, akkor szó sem le
het alkotói szabadságról. Az ilyen kornak - mon
dotta - lehetnek igazi művészei, akik azonban a 
korlátozások nélkül sokkal jobban alkotnának, és
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nem csak szurrogátumokat. Akkor még nem tud
hatta, hogy áldozattá válik.

Kedden, december 16-án lelepleztük a ház 
falán elhelyezett emléktáblát. Itt, ebben a szobá
ban és konyhácskában tengődött haláláig, bűn 
nélküli bűnösként, éveken át, mintha csak nem is 
létezne.

A barátai segítettek. 1949-ben vásárlójegyeket 
kapott, 1951-ben felvették a Jugoszláv írók Szö
vetségébe, nyugdíjat kapott. Megjelentették írá
sait...

1966. szeptember 1-jén ismertem meg az 
écskai művésztelepen. Akkor már minden „rend
ben volt” körülötte, Todoš csupán lelkében hor
dozta a tartós hegeket és a keserűséget, ha olyas
valakivel találkozott, akik soha nem fognak felelni 
azért, amit tettek.

Most, miután hazatértem Nagybecskerekről, 
2003. december 16-án nézem a tévét: szabadkai 
írók tesznek 10 méteres tiltakozó sétát, egyik 
mellszobortól a másikig. Önkezdeményezésre 
kihirdették Danilo Kis utcáját, ha már azt az 
illetékesek nem tudták megtenni.

Nem lényeges, hogy holnap lesz-e, a szörnyű 
az, hogy a tegnap megismétlődhetett volna ma! 
Szemmel láthatóan valaki - mindig - újabb Todo- 
šokat fog kitermelni, így vagy úgy.

Indikatív V iktorija Aladžić munkájának címe: 
Senki sem m enthet meg bennünket önm a
gunktól a megrázó igazság kapcsán: „a színház 
falaiba van beírva története és városunk történe
te”. Szorongásra késztet Ljubinko Markovié til

takozása, hogy „körbe kell kerítenünk a várost, 
hogy száz ember ne terrorizáljon százezer em
bert”.

(Subotičke novine, 12. 12.)

2004. február 4.
TRIGLAV

Gyakran haladok el egy falmélyedés előtt, 
amelyben Nepomuki Szent János szobra áll. Ő az, 
aki megvéd az árvizektől és ő a gyónási titok 
védszentje. Egykoron ez a szobor a régen volt 
Füzes patak partján állt. Most a palota - a Radič 
hagyaték - falában áll. Kétlem, hogy megtisztelte
tés számára az emlékmű az árvízveszély miatt. A 
csehek védszentjének tartják, a XIV. század máso
dik felében a királyné gyóntatópapja volt. Nem 
árulta el a titkot és a legenda szerint a király pa
rancsára a Moldvába fojtották. Nyilvánvalóan hall
gatott. Nem hajolt meg a politikai érdekek előtt. 
Vajon az aktuális politika ,,szentjei” miről lesznek 
emlékezetesek?

Mindjárt Nepomuki Szt. János mellett van a 
Triglav.

Annak idején iskolatársam, Joso Kujundžić 
(1930) és én, 1961. július 17-én pontosan 8 óra
kor a Triglav csúcsáról szemléltük egész Jugoszlá
viát. A hó, valójában egy ritkán látott hóvihar elő
ző nap (vasárnap) befedte a varázslatos tájat az 
érintetlenségtől vakítóan vibráló fehér lepellel. Mi 
tényleg láttuk a jugoszláv térséget, egyik végétől
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a másikig. A barátom szertornász-bajnoka volt 
annak a nagy térségnek, később atléta, ugyancsak 
az ország legjobbjai közül. Számomra a következő 
évben, 1962-ben az újonnan megalakult Képzőmű
vészeti Találkozó munkatársaként kezdődött a 
jugoszláv kiállítások és tanácskozások szabadkai 
szervezésének egyedülálló időszaka, amelyeket az 
összes, akkor még miénknek mondott terület lel
kes megszállottjainak csoportjával együtt szervez
tünk.

Később, 1969. augusztus 27-én a szabadkai 
Triglav Cukrászdában Slavko Matkovid (1948- 
1994) itteni festő és költő megalapítja a BOSCH 
+ BOSCH alkotócsoportot. Ő és a csoport tagjai 
hosszú ideig lesznfek a jugoszláv művészeti törté
nések tevékeny és egyenrangú résztvevői, akiket 
az országhatárokon túl is ismertek.

Az említett dátumtól a Triglav Cukrászda a 
Radic palota földszintjén már nem egy egyszerű 
cukrászda volt. A város újkori művészettörténe
tének mérföldköve lett. Később, a belső tér átala
kításakor a falakra kerültek Slavko Matkovid alko
tásai. Időközben alkotói tekintélyre tett szert, 
ismertek lettek a társalapítók is még a nemzetkö
zi kortárs alkotóművészetek színpadán is.

1985-ben Slavko Matkovid, aki soha nem élt 
meg háborút, megjelentette Fotobiografija (Matica 
srpska, Újvidék) című kötetét. Ebben többek 
között azt írja: ,,A lövészárokban egykedvű arccal 
áll / Grgo Bajic, a nagyapám / fényképezkedik a 
történelemnek / a későbbieknek / ennek a vers
nek.” Az utód, a költő, akkoriban még nem tud
hatta, hogy nemsokára ismét lövészárkokat ásnak, 
a gyászjelentéseket pedig a Korzó fáira ragasztják
- ahogyan azt mondta Boško Krstid.

Később, 1992. május 22-én Slavko Matkovid a 
városháza félemeletén, a 7 Nap Galériájában állí
totta ki ragasztószalag szövegeit, amelyekkel ,,a 
gazdag képzelőerő újabb módot talál arra, hogy a 
mindennapi művészieden mellékeszközöket beve
zesse a művészetekbe: (...) A feledés és a lebom
lás áthat mindent, de ideiglenesen túlsúlyba kerül 
egy ilyen esztétizált forma önmagukról, önmaguk 
segítségével... (Vladan Radovanovic).

Mára feledésbe borult a Galéria, nincs már, 
sok máshoz hasonlóan. Akkor feljegyeztem Slavko 
szavait: ,,Ez a káosz esztétizált megélése - min
den itt van, és semmi sincs!”

Minden ugyanis ragasztószalag - ragacsosan 
keskeny irányjelző, kegyetlen irányultságának ellen
állunk, majd meghajolunk előtte. Az eredmény az 
ember tragikus tehetetlensége, hogy bármit is 
megváltoztasson. Még a véletlen is tervezett vég
zet!

,,Meg kell teremteni a véletlent, hogy az em
berek játszadozhassanak és higgyenek a szeren
csében vagy a balsorsban, ami enyhíti a bűntudat 
érzését.” (Jean Bálidrillard, Fatális stratégiák)

A könyvet, amelyből idéztem, Slavko minden
napi beszélgetőtársa, kollégája Pero Vukov 
(1941-2003) ajándékozta nekem. Vajon ez is csak 
a véletlen műve?

Éppen úgy! Most, amikor minden nap sétám 
során találkozom a Triglawal, ismerem fel a 
slavkoi imagináció ragasztószalagjának erejét. Em
lékezetemben mindig magammal viszek egy szelet 
ragasztószalagot!

Belém ragadt a Triglav feledhetetlen csúcsa és 
mindaz, amit számomra jelent, Joso születésnapját 
(február 9.); a feledhetetlenül inspiráló beszélge
tések, amelyeket Slavko Matkovid nyugtalansága, 
vagy Pero Vukov örökös tűnődése fűszerezett; a 
Bosch + Bosch és más kiállítások; az elmúlt évti
zed balsejtelmei és szorongásai... És így a végte
lenségig, amíg van bennem fogadókészség, amíg 
uralkodom önnön tudatom felett és elmesélhetem 
ezeket, a bennem rejlő ragasztószalagra támasz
kodva. Mert, ragasztószalagok keletkeznek az 
elborult elméjű teremtményekben is.

A ragasztószalagok, Slavko kreatív költészeté
nek sajátossága, csupán egyik módját jelentik az 
emberiesség kinyilatkoztatásának. Mert hiszen 
akaratunkon kívül is működnek, beleragadnak em
lékezetünkbe, hatnak...

íme, így ragadt belém 2003. február negyedi
kéje. Véletlenül, mint ahogyan véletlenül ajándé
kozta nekem Pero azt a könyvet 1992. március 
4-én.

Tavaly, ezen a napon esett a hó, aztán meg je
ges eső. Húsz évig tartó lebomlás után végleg 
megszűnt az a Jugoszlávia, amelynek a Triglav 
volt a legmagasabb csúcsa.

Nyelvészeink megpróbálták azt javasolni, hogy 
a jugoszlávok helyet szerbhegyiek legyenek. 
(Danas, 2003. 02. 11.)

Nekünk pedig megmaradnak a ragasztószalag 
szövegek, mindannyiunkban fennmarad ,,a káosz 
esztétizált megélése - minden itt van, és semmi 
sincs”!

2004. április 25.

Tegnap a dachaui konc-lágert emlegették, ma 
Jasenovacot. Senki számára sem kell külön tájé
koztatás arról, hogy tudja, mit is jelentenek. A 
civilizáció előrehaladásának útközbeni mérföldkö
vei. Nos, de velük nem fejeződött be, lehetne 
sorolni az őket követőket is. Laza, a sanyargó 
ember, a költő és író, fordító, barát, annak idején 
a 36374-es sorszámú dachaui táborlakó regényé
nek - amelyet a recenzens kísérletinek nevezett 
el - azt a címet adta: Pút dug pet života (Az út 
hossza öt élet). Ebben többek között a következő
ket írta:

,,Mert volt egyszer egy távolság, nagy távolság 
az indulások és érkezések között.

Ezen elesett Iván és Vanja.
És nem volt senki, hogy megállítsa az esésü

ket.

(...)
Egy SS-es Iván és Vanja után egy lassú, piros 

tehervonattal utazott el.
De az SS-es magával húzta Georgest.
Mindannyian egy szentestére utaztak.
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Elutaztak, mielőtt még visszatértek volna az 
indulások és érkezések közötti távon. Elutaztak 
az úton, amelynek a hossza öt élet volt.”

Olvasom, és gondolkodom. Lazar Merkovič 
Szabadkán született 1926. június 14-én, megjárta 
a dachaui koncentrációs tábort. Majd megírta a 
Pút dug pet života című könyvét, összefoglalva 
benne a pusztulást és a kegyetlenséget az emberi 
lamentálás megrázó tűnődésébe.

Felmerül bennem, ma, hogy Lazo még a távoli 
1963-ban miért írta mottóként, hogy ,,Beszélek-e 
minden nyelvet, angyalit, vagy emberit, ám ha 
nincs bennem szerelem, akkor csörgő vagyok, 
csörgő, amely csörög.” (Máté evangélista)

Kertész Imrét, aki 1929. XI. 9-én született, 
Auschwitzba hurcolták. Szerencsésen hazatért és 
megírta könyvét, amely 1975-ben jelent meg. A 
Sorstalanság 2002-ben Nobel-díjat kapott. Tavaly 
olvastam benne a következő sorokat: ,,...csak
adott helyzetek vannak és bennük levő újabb 
adottságok. Én is végigéltem egy adott sorsot. 
Nem az én sorsom volt, de én éltem végig... ha 
viszont szabadság van, akkor nincs sors, azaz
hogy... akkor mi magunk vagyunk a sors.”

1945 áprilisában, amikor megkerülték az öt 
élet hosszú utat, Lazo M. nem volt még tizen
nyolc, K. Imre meg tizennégy múlt. Nem voltak 
nagykorúak!

,,Georgest két nappal később a lágerplatzon 
harmincháromezer táborlakó szeme láttára felkon
colták... Georges nem volt rossz ember... És még
is, Georges ölt. A békés bácsika nem legyet ölt, 
hanem embert. Georges ölt, mert szerette Ivánt 
és Vanjat, mert Vanja szerette Ivánt, Iván meg 
szerette Vanjat, mert Vanja szerette Aaront, 
Georgest, Hansot és engem.

Mindannyian szerettük egymást!” - írja Lazo 
1956 nyarán, amikortól a kézirat elkezdte várni 
1963-at.

,,Hazám” - emlékszik vissza Lazo - ,,téged 
hordoztalak magamban a hosszú, átvirrasztott 
áprilisi éjszakákon, éjszakákról nappalokra, nappa
lokról éjszakákra, bemocskolatlanul, tisztán, mint
ha csak asszonyaik könnyeiből kristályosodtál vol
na ki, amikor elbúcsúztunk egymástól azon a 
nagy, szomorú, fekete búcsúzáson...”

A szabadkai Osvit kiadásában jelent meg a 
könyv 1963-ban, és elmondja nekünk, hogy a 
konc-lágeri Lazo a 36.374-es sorszám előttiekre 
és utániakra egyénenként-személyiségként emléke
zett. És nem hordára!

Lazo könyve azt üzeni, hogy az emberek nem 
számok. Mindegyikük erőszakos és értelmetlen 
halála borzalom, és mindenki szégyene.

Aztán, mindannyian normálisan éltünk, anélkül, 
hogy bármit is örököltünk volna a múlt becstelen
ségeinek tanulságaiból, egészen a holnapba vezető 
máig.

Lazo összes szenvedőtársa, kortársaink, akik 
túlélték az adott sorsot vagy velünk együtt élnek 
egy adott helyzetben, egyéniségek, sajátságos vilá
gok, méltók arra, hogy az emberiesség kaleidosz
kópjának kiindulópontjai legyenek.

Most a sokak közül némelyekre emlékezem. 
Pista bácsira (Szentgyörgyi István, 1921-2004), a 
bölcsre, aki hallgatott szenvedéseiről, mindig, és 
valóban mindig segített nekünk könyvtárosként, a 
saját és a mi munkánk kiváló ismerőjeként. Misa 
festőre (Mihajlo Dejanovic, 1913-1982), aki a 
puszta tájat a kilátástalanság jeges napjával 
„ékítette”, így illusztrálva Lazo könyvét, s akinek 
életemben először, megnyitottam a kiállítását pon
tosan fél évszázada, 1954 májusában. Gyelmis 
Lukácsra (1899-1979), a szabadkai festőre, aki 
1936-ban kiállított a velencei biennálén, s akinek 
a kiállítását múzeumunkban rendeztem meg 1969- 
ben. Vele a hetvenes évek közepén találkoztam 
utoljára, budai udvarában az alig befejezett me
dence szélén ült, amelyet szó szerint egyedül 
készített. Bori tanár úrra (dr. Bori Imre, 1929- 
2004), az irodalomtörténészre, a Híd szerkesztőjé
re, az akadémikusra. A szellem óriása iránti köte
lező tisztelet mellett is mindannyian akkor érez
tük a szót a legőszintébbnek, amikor valakinek 
azt mondta: barátom.

Sajnos, emlékszem azokra az időkre is, ame
lyeket Adolf Hilter (1889-1945) neve fémjelez. A 
rikácsoló hangú bűnöző, aki demagóg szónoklatai
val a megvadult hordákat a genocídium falanxjaiba 
mozgósította. Április 30-án gyáván öngyilkos lett, 
ötvenkilenc évvel ezelőtt, a meddő évek tanulsá
gaként.

Mintha Lazo hiába írta volna le könyve végén 
a következőket: ,,...a lila-rózsaszín és fehér, ha
vas, zsenge virágok és a lepkeszerű, zöld levélkék 
felett mintha csak homályosan felsejlett volna a 
véres felkiáltójel.”

2004. július 23.
Nem ér a nevem!

A napokban olvasom a Danasban: ,,A régi-új 
hidat július 23-án ünnepélyesen megnyitják, és 
ismét összeköti majd Mostar két oldalát... A vára
kozások szerint a megnyitóünnepségen jelen lesz
nek a régió országainak a vezetői is”.

Nézem a díszkivilágítású mostari híd fényké
pét, az alkalmi felvételt épp arról a helyről ké
szítették, ahonnan mi is szemléltük a civilizáció 
emlékművét, amikor megálltunk pihenni útban az 
Adriai tengerre. Azután nem utaztunk többet a 
tengerünkre...

A hidat a horvát tüzérség pontos találataival 
rombolták le 1993-ban. Pontosan 436 éven át 
hetykén tükröződött a vízfelszínen. Egyszerű uta
zók és hídépítő csúcsszakemberek egyaránt cso
dálták. Műemlék volt. Nos, mégis a legfontosabb 
az, hogy HÍD - volt. Van, aki nem szereti az 
együvé tartozás jelképeit. Van, aki lerombolja 
őket az önelégültek és esztelenek hordái nevé
ben!

Az építészetnek ezt a műremekét ifj. Hajredin 
építette, Sinan építőmérnök tanítványa. Ez a 
Sinan, azaz Kodzsa Mimar (1489-1588) török épí
tőmérnök elhurcolt gyermek volt, janicsárnak
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nevelték. Részt vett a mohácsi csatában 1526-ban 
és Bécs ostromában 1529-ben. 1539-től II. Szulej- 
mán udvari építője, a török birodalom főépítésze. 
Az ő nevéhez fűződik a visegrádi Drina-híd, 
Mehmet Sokolovid pasa büszkesége, a híd, amely 
Nobel-díjasunk, Ivó Andrid (1892-1975) számára 
meghozza a hírnevet.

Hajredin, Sinan tervei, és persze saját, eredeti 
megoldása alapján teremtette meg ezt a gyöngy
szemet, az emberi civilizáció egyik mérföldkövét, 
az emberi tudás példájaként. Idővel a tudatos épí
tés gyümölcse jelképpé lett. Épp emiatt, egy elva
dult romboló elme szerint a jelképet meg kellett 
semmisíteni!

A már említett Ivó Andric Az út menti jelek
ben a következőket írja: ,,az építés és a rombolás 
emberi sorsunk két arca, ugyanazon szükségszerű
ség két ellentétes formája. Ugyanolyan értelemből 
építenek és rombolnak, még ha ellentétes célok 
miatt is. Ám az építésért vagy a rombolásért fize
tett áldozat mindig szent és szent marad az építé
sek és a rombolások felett.”

A régi híd áldozat lett! Számomra pótolhatat
lan érték, az emberi lényhez hasonlóan örökre 
meggyilkolt műemlék. Annak idején, ' 93. novem
ber 21-én a tévé képernyőjén néztem végig a 
mostari híd meggyilkolásáról készült amatőr 
videó-felvételt, amely arról a helyről készült, 
ahonnan évtizedeken keresztül csodáltuk a hidat!

Olvasom az 1993. évi jegyzeteimet: megsérült 
a híd, találat, majd egy újabb, egy kicsit semmi, 
aztán ismét! Forgácsolódik a híd, újabb találat a 
közepe felé - füst, hatalmas darabok hullnak a fo
lyóba, majd tátongó űr. Mindent tudtam előre, hi
szen 1993. november 9-én a Híradóban néztem a 
légi felvételt, és a hírt, hogy a mostari híd nincs 
többé. Mégis, amíg ezt a gyilkosságot néztem, 
egy pöffeszkedő tábornok lelketlen rombolásának 
következményét, szinte magam előtt láttam az 
emberi civilizáció időbeli előrehaladása során 
elkövetett pogromok összes ártatlan áldozatának 
megsemmisítését. Felrémlett a filozófus, aki an
nak idején halálos ítéleteket írt alá, aztán két 
tekintély, akik „jobbra-balra” döntöttek életről s 
halálról, kiválogatva a tömeges kivégzés áldoza
tait. Természetes halállal haltak meg, megbecsült 
öregekként, lelkiismeret-furdalás nélkül. Mintha 
csak valami gyerekes csínyt követtek volna el.

Előre-hátra lapozgatok az 1993. évi jegyzeteim
ben. Fellapozom a július 23-i oldalt. Azon a 
napon Nagykikindán voltam, a TERRA szimpóziu
mon, fiatal szobrászok, abszolvensek vagy már 
végzett akadémiai művészek között. A szünetben, 
az asztalnál ülve megjegyeztem: „Ma van tíz éve, 
hogy meghalt Lazo Trifunovic.” - és nem tudták, 
ki volt ő. Megszégyenülve elhallgattam, mert elő
zőleg azt szerettem volna javasolni, hogy készít
sünk egy táblát agyagba égetett emlékezéssel a 
tanárra, a jugoszláv kultúrtér legismertebb művé
szetkritikusára, dr. Lazar Trifunovicra (1929- 
1983).

Ösztönösen lapoztam fel 1993. november 4-ét. 
Akkor nyílt meg a Danilo Kis Városi Könyvesbolt

(a Mirkónál). Olvasom a sajátos meghívót, a 
Danilo Kis Korai gyötrelmekből származó sorait: 
,,Tudja, annyi év után minden eltűnik... Hölgyem, 
lám, a gesztenyefáknak már nyomuk sincs. Ez 
tudja, azért van hölgyem, mert a gesztenyefáknak 
nincsenek SAJÁT emlékeik”.

Remélem, hogy még nem felejtettük el mind
annyian a kilátástalanság szorongató napjait. Em
lékezzenek csak: kilométeres sorok a határátkelő
kön, november 15-én 700 százalékkal megdrágul
tak a gyógyszerek, a következő napon pedig az 
áram lett drágább 69,5 százalékkal. November 
18-án egy kilogramm szerémségi kolbász 231 mil
lió dinárba került, egy postai levélbélyeg pedig 
mindössze 450 ezerbe. Alig néhány napra rá a tej 
2.590.000, a barna kenyér pedig 790.000 dinár 
volt. A nyugdíjak 7 millió körül mozogtak!

No, de térjünk mégis vissza a mostari hídhoz. 
Még 1903-ban festette meg - arról a helyről néz
ve, ahonnan mi is mindig megcsodáltuk - egy 
festő, akit Csontváry Kosztka Tivadarnak (1853- 
1919). sajnos, tudatlanságból a festménynek a 
Római híd Mosztárban címet adta. Azután 1907- 
ben (június 7-e és július 7-e között) önálló párizsi 
tárlatán számos más képe mellett kiállította a 
hidat is. A mostari Öreg hidat akkor láttatták elő
ször a világban olyan értékként, amely méltó, 
hogy festői motívummá váljon. Csontváry állítólag 
megbomlott elmével halt meg. Később Jean Cassou 
1949-bena párizsi kiállítás kapcsán egyedülállónak 
vélte. Akkori nyilatkozatával Picasso vele egyen
rangúnak vélte, alkotásait pedig megcsodálta Cha
gall is.

Az 1958. évi brüsszeli világkiállításon A mo
dern festészet 50 éve című kiállítás keretében 
Csontváry képe Grand prix-t kapott. Egyértelmű, 
hogy a tiszta elme ismerői az eszéki születésű 
zsenit, a későbbi gyógyszerész-segédet, aki egye
dülálló művésszé növi ki magát, a párizsi kiállítá
son, csak 1949-ben fedezik fel. Értékítéletük 
1958-ban nyer megerősítést, ma meg már köztu
dott, ki is Csontváry. Tehát ő 1903-ban rendelke
zett annyi ép elmével, hogy meg tudta ítélni a 
híd értékét. Sajnos 1993-ban a tábornok ezt nem 
tudta.

Azután 1993. november 23-án kelt szárnyra a 
hír Zágrábból: bizottságot alakítottak a mostari 
híd felújítására. Talán a bevált recept szerint 
,,szebbet és régebbit építünk majd...” Mintha 
csak gyerekjáték lenne. Hát nem épp ezért NEM 
ÉR A NEVEM! Épp a bölcs Albert Einstein kije
lentésével összhangban: „A nacionalizmus lénye
gében gyermekbetegség, az éretlen elmék filozófi
ája”.

2004. szeptember 19.
Simulacrum

írok, közben a Szabadkai Rádióban hallgatom 
Tilly Róbertet, aki Charles Bukowskit (1920- 
1994) olvassa a költészet pillanataiban. Csenge
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nek a költői próza hangjai, „ma, ma...”. Nyilván
való, hogy olvasni tudni kell, ő pedig tényleg tud.

Ma sok minden eszembe jutott. íme, szeptem
ber 17-én múlt 85 éve, hogy meghalt Macskovics 
Titusz (1851-1919) itteni építész. A hosszú ideig 
polgármesterkedő Mamusich Lázár (1847-1916) 
műépítésze volt, azé a polgármesteré, aki Szabad
kán végrehajtotta a városiasodást. Szabadka akkor 
vált várossá! Macskovics Titusz tervező Sárga 
háza 1881-től a mai napig volt pénzintézet, bör
tön és kínzóhely, menekültek menedéke, amely 
szinte memorizálta a város összes, a legendás 
Ikarusz végzetéhez hasonló sorsfordulóját. A Nap 
felé törve őt megperzselte annak közelsége.

Titusz túlélte Lázárt, de feledésbe merült 
egyik is, másik is. A félreállított polgármester 
ablakai alatti platánok megnőttek és elfedték a 
szégyent - a létezéstől megtépázott külsejű közös 
művet. Átellenben az 1904-ben befejezett Raichle- 
palota, Lázár lakójának és barátjának, Raichle J. 
Ferencnek (1869-1960) az egyedülálló műve, 
amelyet ma állások borítanak. A megismételhetet
len építészeti örökség, a városiasodás egyik jelké
pe kap felújított homlokzatot építésének századik 
évfordulójára. Csakhogy akkor már Bíró Károly 
(1864-1952) volt a polgármester, akit a város 
ugyancsak feledésbe taszított, noha felismerhető
ségét épp neki köszönheti!

A múlandóság elkerülhetetlen, ám a művek 
mégis tovább tartanak, mint az emberek. Igaz, a 
művek (tárgyak) bizonyos állapot látszatát is kelt

hetik, de mindenképpen valódiak. Mint ahogyan 
azt Eklézsiás mondja az Ó-szövetségben (A prédi
kátor könyve): „A simulacrum sosem az, ami elta
karja az igazságot, hanem az igazság az, amely 
leplezi, hogy nem létezik. A simulacrum igazi.” 
Ez Jean Baudrillard (1929) filozófus Tökéletes 
bűntény című könyvének mottója, amelyben napja
inkkal foglalkozik.

Épp ezekben a napokban három kiállítás is, 
talán véletlenül, a látszatot népszerűsítik valóság
ként és fordítva! Szerdán részt vettem Penovác 
Endre (1956) retrospektív tárlatának a megnyitó
ján a topolyai Képtárban. Zsúfolásig megtelt te
rem, a látszattól elragadtatva látták igazából a 
bácskai tájat, a pulikutyát, amely mintha csak 
élne, és a tárgytól valódibb árnyékot. Természete
sen, festészete felülmúlta a mimézist, és a narrá- 
ció helyett olyan látványt tár elénk, amilyent látni 
szeretnénk: nyitott a saját valóság továbbgondolá
sa, az ember és a természet valódi összhangja, a 
megfontolt emberekhez méltatlan természetelle
nes valóság helyetti illúziók iránt. Valójában alko
tásai összhangban vannak a mával, közel állnak a 
ma emberének szenzibilitásához. A regionálisból 
nemzetközivé sarjadt.

Szombaton Ólja Ivanjicki (1931) kiállítása kap
csán beszéltem a Vajdasági Múzeumban. A kiállí
tást 2004 januárjában nyitották meg a Képzőmű
vészeti Találkozóban. Impresszív volt a téma: Ólja 
Ivanjicki díjnyertes ötletei - projektjei az ameri
kai nemzetközi pályázatokon.
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Ólja mindig is egy tépelődő, reneszánsz típusú 
alkotó volt: szobrász, festő, költő, műépítész és 
képzelődő. A reneszánsz zseni, Leonardo da Vin
cihez (1442-1519) hasonlít, mintha csak a lánya 
lenne. Az Emlékközpont számára (a 2001. szep
tember 11-én lerombolt Világkereskedelmi Köz
pont helyén) beterjesztett javaslata egy bábeli 
szentély volt, „a népek közötti testvériség jelké
peként”. Ugyancsak ő terjesztette be egy monu
mentális torony ötletét, amelynek csúcsán egy 
alma helyezkedne el. Csoda gyümölcsfa - New 
York jelképe -, amelyet Ádám és Éva óta emle
getnek. Ólja ötlete, hogy az almát fentről is felis
merjék, ami kozmológiai építészetéhez tartozik. 
Vajon észreveszi-e valaki az űrből?

A tépelődés visszavezet a szabadkai városháza 
építéséhez. Annak idején ' Jakab és Komor azt 
mondogatták, hogy tervük olyan léptékű, amelyet 
repülőgépből is csodálni fognak. A polgárok szá
mára ez simulacrum volt. Ám nagyon gyorsan 
Szárits János, ez az itteni álmodozó felszállt saját 
repülőgépével, méghozzá 1910-ben, még mielőtt 
befejeződött volna a városháza építése, bizonyítva, 
hogy a víziók meg is valósulnak!

Lehet, hogy egyszer a földlakók a Marson 
olyan monumentális létesítményeket építenek 
majd, mint amilyeneket Ólja javasol. Piero della 
Francesca halhatatlan XV. századé festő portré- 
diptichonjától ihletve, amelyen Urbino hercege és 
Battisto Sforza látható, olyan formát ajánlott, 
amely annak sapkájából illetve hajdíszéből fakad.

A harmadik kiállítást szeptember 22-én, szer
dán nyitom meg: Petar Curčiđ (1938) rajzkiállítá
sát, mégpedig az újvidéki Belartban. Az alkotói 
alkat játékosságából - ahogyan maga az alkotó 
mondaná - jött létre Vera, a feleség portréinak 
ciklusa, amely több éven át készült. A legfonto
sabb mindenképpen a rajzok sajátos világa, amely 
az egységes kozmosz alkotói törvényszerűségeiből 
fakad. Ezek a rajzok az alkotói titkok előtt meg
hajolva nyilvánvalóan nem tekinthetők látszatnak, 
de még az alkotóművészet realisztikus felfogásá
ból fakadó sablon valóságának sem. Ezek alkotá
sok (tárgyak), amelyek az üzenet tartósságára 
törekszenek. A már említett Endréhez és Óljához 
hasonlóan. Függetlenségükkel, tépelődésükkel, 
tudásukkal, képzelőerejükkel hitelesek, ezáltal 
értékesebbek a képzőművészet színterén, ráadásul 
a mi vidékünkről származnak.

Mit takar viszont a simulacrum választási kam
pány egyik résztvevőjének üzenete, aki a szószék
ről a következőket harsogja: „Súlyos büntetésben 
részesítjük azokat, akik a szemetet az ablakon 
keresztül dobálják ki!” Ezt a valóságot láttam sa
ját szemeimmel és hallottam saját füleimmel a 
tévé-képernyő előtt ülve szeptember 14-én 18 óra 
27 perckor.

Vajon a nagyvárosi emeletes épületek ablakain 
kidobált szemét, itt és most, látszat vagy valóság? 
Lehet, hogy a költő idejéből a Krisztus utáni har
madik évezredbe tévedtünk?

A szemét népszerűsítése sajnos igencsak mély 
értelmű és többjelentésű üzenet, igazi kihívás a

simulacrum innenső vagy túlsó oldalának gondol
kodó embere számára.

2004. december 12.
Feltámadt istenek

Minden nap elsétálok Glid Nándor Akasztottak 
balladája mellett. Ez a szomorúfűzre emlékeztető 
bronz vertikális az emlékezés búskomor melódiá
ját sugározza az emberi lélek szándékai feletti 
megrázó tűnődés időntúli civilizációs szimbóluma
ként! Ma nyolcvanéves lenne, ha nem halt volna 
meg 1997-ben. Itt született 1924-ben. Halála előtt 
teljes három évtizeden keresztül foglalkoztatta a 
szobrászilag megformált gödör, valójában tömeg
sírok horizontális képzőművészeti megoldása - 
egy motívum, amelyben az örökkévalóságba vetett 
remény szellői rétegenként fejtik le a titok leplét 
és lemeztelenítik a gaztettet. Sajnos Glid emlé
keztetői továbbra is időszerűek, csupán az okok 
mások.

Ma azonban valami más rémlik fel a kollektív 
emlékezés fél millenniumának elejéről. Nem régi 
történések és egy közelmúltbéli esemény: október 
20-án Londonban megnyílt a Rafael Urbinotól 
Rómáig című kiállítás, amelyet Leonardo és Mi
chelangelo alkotásaival fűszereztek. Elhaladva a 
ballada mellett a múltra gondolok. Az olasz érett 
reneszánsz idejére, az aljasság és a felemelő 
értékteremtés egyedülálló korára. Machiavelli 
(1469-1527), a három géniusz kortársa a despo- 
tizmus cinizmusát és képmutatását híressé vált 
szállóigéjével igazolta: a cél szentesíti az eszközt.

A három megkerülhetetlen géniusz - akik nyo
mán joggal nevezik az adott kort az érett rene
szánsz idejének - egyike volt a legidősebb és 
megismételhetetlen Leonardo (Leonardo da Vinci, 
1452-1519), korának univerzális bölcse. Az Utol
só vacsora festése közben gondolatainak a feljegy
zéséről sem feledkezett meg: ,,a festészet legne
mesebb és legnehezebb célja gesztusokkal és a 
végtagok mozdulataival bemutatni az emberi lélek 
szándékait”. Folytonos tűnődés marcangolta, átjár
ta az emberi belső életének titokzatossága. Tartó
san ezt sugározza Mona Lisa alakja, amely hosszú 
ideig, 1503-tól 1505-ig készült.

Ugyanazokban az években és ugyancsak Firen
zében a valamivel fiatalabb, zseniális alkotó-re
mete Michelangelo (Michelangelo Buonarroti, 
1475-1564) épp a híres Dávidot véste, ezt a kihí
vó harcost, a reneszánsz ember-felfogásának jel
képét, a civilizáció múltja és jövője közötti útmu
tatót. 1504-ben állították fel a Palazzo Vecchio 
előtt a Firenzei Köztársaság szimbólumaként. 
Valójában Dávid, az elsuhant öt évszázad ellenére 
is még mindig azok jelképe, akik hisznek abban, 
hogy mindenek ellenére még van remény az em
ber számára.

A harmadik, az egészen fiatal festő, Rafael 
(Raffaello Santi, 1483-1520) épp akkortájt érke
zik Firenzébe. A városállam többi lakójához 
hasonlóan őt is szórakoztatta a két sajátos mes-
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tér, felülmúlhatatlan, homlokegyenest eltérő tem- 
peramentumú művész vetekedése. Leonardónak 
elrendelték, hogy fesse meg az egyik falat ugyan
abban a teremben, amelyet Michelangelónak is 
ékítenie kellet volna. Ez hosszú ideig bizonyult a 
nap témájának, a versengés azonban elmaradt, de 
nem az ő hibájukból, a tervek ugyanis elvesztek. 
Leonardónak Az anghirai csata című festménye, 
amely P. P. Rubens kiváló másolatában maradt 
fenn, kétségbeesésének ékes példája. A harc irra
cionális látványát festette meg, az emberek és 
állatok lelketlen esztelenek őrült szándékai által 
kiváltott dühét. A keserű élettapasztalatokkal még 
nem rendelkező fiatal Michelangelo Cascinai csa
tája szép festmény volt. Rafael megértette, hogy 
a vetélytárs ,,kreatív energiájának” kisugárzása 
valójában segít a saját stílus megformálásában. 
Madonnája (Madonna dél Granduca, 1505) abban 
az időben keletkezett, Mona Lisára emlékeztet, 
de a mindennapok személyisége, nőies és azért 
egyedülálló, mert valóságos. Valamivel később, az 
Athéni iskolája (1510-11, Vatikán) kétségkívül 
Michelangelo és a Sixtus-kápolna hatása alatt 
készült, híressé válik. Minden más erénye mellett 
a monumentális alakok sokaságának hátterében 
megfestett építmények majdhogynem látnokként 
harangozza be a római Szt. Péter-bazilika belső 
kinézetét. Azt Bramante (1444-1514) kezdi el, de 
felülmúlhatatlan monumentalitását Michelangelo 
szellemétől nyeri el.

Annak idején, szabadkai gimnazistaként - a vá
rosba hat évtizeddel ezelőtt jöttem - a Városi 
Könyvtárból többször is kikölcsönöztem az ismert 
író, Dmitrij Merezskovszkij trilógiájából a FELTÁ
MADÓ ISTENEKet. Számomra az volt az első, 
igazi irodalom a művészetekről. Csodáltam az 
izgalmas történetet arról a korról és központi fi
guráiról: Leonardóról, Michelangelóról, Rafaelről. 
Akkor még nem tudtam, hogy később ismerem 
fel sajátosságaikban a három különböző zsenit. 
Ma fedezem csak fel, hogy mennyire is jelképei 
ők a civilizációnak. Leonardo sokoldalú alkotó és 
látnok, ki tudósi kíváncsiságában tépelődik a 
kísérletek és a megvalósulás felett, bölcs, tapasz
talt, éleslátású öreg, mint amilyen az Önarcképen 
(1512 körül). Michelangelo, a magányos zseni, aki 
az alkotói versengést a létezés örök titkaival, Dá
vidtól a festményi Ádámig, aki a Sixtus-kápolna 
mennyezetén a jól ismert érintéssel veszi át a 
Teremtőtől az isteni szikrát, sardonicus görccsé 
formálja az Önarcképben, az Utolsó ítéletben, 
ugyanazon kápolnában 1434-ben. A két vetélytárs 
az önarcképeken épp akkor festették meg önma
gukat, amikor hatvanévesek voltak, megbecsültek 
és magányosak. Rafael volt az egyetlen, akit közü
lük a mai igazi értelemben vett világi ember jel
zővel lehet illetni, híresen és fiatalon halt meg 
1520-ban. Közülük egyiknek sem lett sem utódja, 
sem követője. A feltámadt antik istenekhez hason
lóan elérték az elérhetetlent, és visszatértek a 
semmibe, amelyben minden létezik. Útmutató 
autoritásuk azonban tovább él az őket követő 
alkotók nemes révületében - az emberi lélek

szándékainak titkában. Glid Nándorhoz a megkín
zotthoz, a tanúhoz és a művészhez hasonlóan, 
akinek a balladája a következő kérdéssel provo
kál:

Vajon az ember szándékai - a gyűlöletnek a 
legártatlanabb helyzetekben is mind gyakrabban 
előforduló szikrázása - vajon bármilyen kapcsolat
ban állnak-e a lélekkel?

Egy egészen egyszerű dolgot harangoztak be 
szenzációként ezekben a napokban. Mától, íme, 
ez is normális lett, bizonyos lelki szándékok mel
lett. A MÁV vonatai először közlekednek a mi 
területünkön, a rövidebb úton, Kiskunhalas és 
Szeged között, illetve fordítva, méghozzá rendsze
resen és minden nap! Mi magunk meg sehogyan 
sem tudjuk felfedezni a valamikor tökéletesen 
kitaposott, Európába vezető legrövidebb utat.

2004. december 24.
Miki egér

Ehhez a dátumhoz régóta számos szívszaggató 
történet fűződik. Mint minden mást, így az embe
ri kisugárzással még ezt az egyedülálló ünnepet 
is sikerül a visszájára fordítani. Amerikában évti
zedek óta gyártják a filmeket erre a témára. Ná
lunk úgyszintén a vásárlási láz gyakran legyőzi az 
ünnepi hangulatot. A külső csín és a látható jelek 
elsőbbséget élveznek a kifinomultabb tartalmakkal 
és az elmélyültséggel szemben. Az élet örömei 
helyett tudatosan rendezik meg a boldogság rövid
idejű látszatát.

Engem azonban más valami foglalkoztat. Épp 
az előző napokban egymást követték a kultúrmun- 
kások halálának az évfordulói. Megfelelő sorrend
ben elhelyezve általuk leképezhető, milyen is 
nálunk a civilizációs hangulat.

Időrendi sorrendben Partos Gyula az első. 
1845-ben, Apatinban született és 1916. december 
22-én hunyt el. Ismert építő volt, a neves Lech- 
ner Ödön munkatársa, akivel együtt írták alá 
1892-ben a Leovics palota terveit. így ez a bér
palota - 1893-ban, amikor elkészült - jelentette 
Szabadkán a szecesszió első mérföldkövét, amely 
jóformán egyidejűleg keletkezett a budapesti Ipar- 
művészeti Múzeummal (1891-96), illetve az Euró- 
paszerte mind gyakoribb szecessziós stílusú épít
kezésekkel. A város életében ez az adat sokat 
jelent. Mindenekelőtt a modern építészeti gya
korlat iránti nyitottságot tükrözi, összhangban a 
világgal. Szemmel láthatóan Szabadka a városiaso
dás folyamatában Leovics Simon közjegyző palotá
jával elkötelezte magát korának recens műépíté
szete mellett.

A másik megkerülhetetlen név Husvéth Lajos. 
Zomborban született 1894-ben és ott is hunyt el 
1956. december 18-án. Szülőföldjén élte le az éle
tét, minden nap festegetve, többnyire a környé
ken. Noha tehetsége eleve kiváló animalista szob
rásznak rendelte, mégis kizárólag festőként ma
radt meg az emlékezetünkben, méghozzá az agrár 
Bácska krónikásaként. Hiszen tényleg minden
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nap, kisméretű kartonlapokra Husvéth azt festet
te, amit látott, gyors ceruzavázlatot készített, 
majd azután alakította az egészet az őszinte 
élmény festményévé. Különösen a két világháború 
közti időkben így fűzte egymáshoz a paraszti min
dennapokról készült krónikájának lapjait, többnyi
re emberalakok nélkül. Tájakat festett, ökör von
tatta ekét, lovakat az itatónál, gémeskutakat a 
legelők végtelenében, falusi udvarokat, kakasokat 
és tyúkokat a trágyadombon, a falu aljában meg
bújó pocsolyákat a fehérlő libaseregekkel. Veljko 
Petrovič épp az ilyen Vajdaságnak a felülmúlhatat
lan ismerője, azért írt az emberekről és a róna- 
ságról, mert sejtette, hogy eltűnnek. Talán ezért 
is első látogatóként tisztelte meg Husvéth belgrá
di kiállítását 1935. december 15-én. Az ugyancsak 
zombori látogató Husvéth képein az ugyancsak 
letűnő agrári Bácskát szemlélte, amelyet tökélete
sen ismert. Mi ma valószínűleg Husvéth Lajos 
alkotásai előtt éljük meg a vajdasági égtáj alatt 
sokáig létező és végleg letűnt síksági valóról 
készült művek tényleges dokumentáris értékét. 
Valamikor az ezerkilencszázhetvenes évek végén 
Husvéth özvegye, Sarolta a festő hagyatékát átad
ta a szabadkai Városi Múzeumnak. Kár, hogy 
helyhiány miatt az értékes adomány a raktárban 
hever.

A harmadik Hangya András festő. Bácskossuth- 
falván született 1912-ben, de már gyermekként 
szabadkai lakos, mégpedig a társadalmi ranglétra 
legalján. Szeretett rajzolni, motívumként minden
napi környezete szolgált. Autodidakta festőmű
vésszé nőtte ki magát. A városi periféria nagy 
hatású krónikása lett. Mosónőket, utcai bitango
kat és kétségbeesett munkanélkülieket, újságki
hordókat és prostituáltakat festett, lepusztult házú 
utcákat, amelyeket csak pislákoló fény világít 
meg, napszámosokat és koldusokat. Itteni újság
írók fedezték fel, Magyari Domokos 1933. június 
11-én jelentetett meg színes tudósítást Festőzseni 
a pult mögött címmel. A kereskedősegéd, a meg
rázó látvány dokumentáris értékű festője így lett 
egy csapásra híres. Megrendezték kiállítását, ösz
töndíjat kapott a Rotary Klubról, tanult és diplo
mázott. Sajnos a betegség az első sikereitől kezd
ve végigkísérte egész élete során.

Hangya Londonban halt meg 1988. december 
20-án. Mégis, mindenek után, úgy tűnik számom
ra, hogy művészetének felülmúlhatatlan periódusa 
a harmincas évek eleje, a sanyargó autodidakta 
festő képei a gazdasági világválság éveiből, amely 
Szabadkát is alapjaiban rázta meg. Hangya, való
színűleg akaratlanul is, egyike azon keveseknek, 
akik a legjobban sújtott réteg őszinte krónikásai 
voltak. Emlékezetünkben a szabadkai gazdasági 
válság autentikus festőjeként marad meg!

Természetesen a véletlennél senki sem jobb 
rendező a valóság színpadán. Disney (Walt 
Disney), a híres képregény-szerző, aki rajzfilmjei
vel számos Oscart érdemelt ki, 1966. december 
15-én hunyt el. Elsősorban Miki egérről marad 
meg emlékezetünkben, arról a kedves egérfigurá
ról, amelyet még 1928-ban rajzolt meg. Ezután

jöttek a gazdasági válság évei összes szörnyűsé
gükkel és az egyszerű emberek keserűségével. A 
szimpatikus egér mindinkább jólelkű állampolgárrá 
alakult át, a közvetlen környezetünkből származó 
lénnyé. A válsággal sújtottak alteregójává lett az 
egyszerű emberek kívánatos, sőt lehetséges pél
daképeként, vágyaik céljaként. Nagyon gyorsan át
kelt az óceánon, és az itteni sajtó oldalain találta 
magát az élet rövid szalagepizódjaiban. Ezután a 
Miki egérről készült képregények gyorsan kedvelt 
olvasmányainkká váltak, nekünk, akik akkoriban 
még gyerekek voltunk. Gyorsan szaporodott a 
család, megjelentek Mini és az unokaöccsök, Ka
csa Pali és a balszerencsés Plútó, majd pedig a 
többiek is. Miki egér saját autót hajtott, amikor 
errefelé még nem voltak autók, három unokaöcs- 
csét táborozni vitte, amikor itt a sátrakat csak a 
katonasággal hozták összefüggésbe... Csoda bol
dog élet a kis és elérhető örömökkel, mindig ven
dégségben Miki egérnél vagy Mini néninél, ami a 
nincstelenség és feldúlt házasságok világában iga
zából a túlélés elixírjét jelentette. Számunkra itt, 
az agrárvilágban, nekem meg különösen a falusi 
mindennapokban Miki egér és társai valós polgá
rok voltak! Távoli réteg, talán elérhető is, ha 
felnövök.

Most, az év végén, amely felismerhető marad 
a mindent átható képmutatásról, Miki egér jelkép
pé válik. Mind jobban hasonlítunk tehetetlen ege
rekre és vágyódunk a boldog létezésre Miki egér 
kisugárzásában!

2005. február 22.
A harmadik ember

Néhány nappal ezelőtt egy késői órában egy 
film a tévében, A harmadik ember. Carol Reed 
filmje, amelyet 1949-ben forgattak, a színészek: 
Orsón Welles, Alida Valii, Joseph Cotten és 
mások, a cselekmény a háború utáni, szektorokra 
osztott Bécsben játszódik. A titokzatos harmadik 
ember lehet a felhígított penicillin eladásával, a 
szurrogátummal gyógyított gyermekek szenvedésé
vel kapcsolatos rejtély megoldásának a kulcsa, 
amelyet a haszon reményében dob piacra egy ke
gyetlen gazember, márpedig a kapzsiság örök 
időktől fogva létező emberi tulajdonság. A film 
műalkotásként kérdések felvetésével teszteli a hu
manitást. Épp azokban az években, amelyekben 
megingott az emberi elmébe vetett bizalom.

Tökéletesen ábrázolja az egykoron fölöttébb di
namikus, magával ragadó nagyváros megállított 
életének légkörét. Kísértetiesen kihalt, lerombolt, 
megfélemlített és láthatóan gyanakvó, kafkaian 
titokzatos. Az éjszaka, amelyben az árnyak ural
kodnak, elvétve koppannak léptek, a nedves jár
dák kihaltak, a történelem patinája vonja be az 
ósdi falakat. Antológiái jelenet a főbejáratnál: a 
macska idillje a számára kedves, jól ismert cipők
kel, majd egy pillanatra felvillan az állítólag 
halott, most pedig élő harmadik ember alakja. 
A barát, illetve a szerető párbeszéde a gyerme
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kék elleni elképesztő gaztett most már kétség
kívül élő elkövetőjéről. Majd sötétség, árnyak, 
léptek visszhangja, mindezt a citera mélabús 
hangjai kísérik, melynek húrjai úgy vibrálnak, 
mint a bűnnel, illetve a besúgás etikusságával, az 
erkölcsi kategóriának számító lelkiismerettel és a 
szolidaritással, a kétségtelen gaztettel, és annak 
szükség szerinti magyarázatával kapcsolatos kéte
lyek.

Eszembe jutott 1945, az idő, amikor a bécsi 
történések anyagot szolgáltatnak a jövőbeni film 
alkotóinak Danilo Kis szavaival összhangban: ,,a 
valóság hitelesebb minden leleménynél”, illetve 
,,az irodalmat a részletek és nem az úgynevezett 
nagy húzások” jelentik. Az életmentő gyógyszer 
szurrogátuma, amelyet telhetetlenül árusítanak, 
egy egyetemes részlet, amelyből bokorrá nőnek a 
mérgező növények, és amely a mindent átható, 
időt, teret és nemzeti határokat nem ismerő 
becstelenség bűzét árasztja! A megrázóan szőtt 
szimbolikus történetet Bécs egy meghatározott 
időszakában helyezték el, az örök kérdésekkel, 
amelyek fel- és felmerülnek, amióta csak világ a 
világ. Egyszer csak, rádöbbenek, hogy képzele
temből előtör egy 1945-ös jelszó, amely nálunk is 
aktuális: „A hadinyerészkedők feljelentésével se
gítjük az ország újjáépítését!” Akkoriban, a nyár 
végén, sok mással együtt feljelentették, megvádol
ták, majd elítélték az egyik szabadkai nagykeres
kedőt. Azután már csak Neutschek sarkaként tar
tották számon. Államosított háza lassan lepusztult,

egy ideig még állt megégett fedélszerkezetével, 
2004 októberének végén pedig végleg eltűnt a 
Matija Gubec és a Makszim Gorkij utcák sarká
ról. De továbbra is visszhangzik majd a megöre
gedett szabadkaiak fülében, mindaddig, míg ők 
maguk is feledésbe merülve át nem adják helyü
ket az újabb, hasonló emlékezéseknek.

Tényleg sokszor megnéztem A harmadik em
bert. Mindig a kornak megfelelően éltem meg. A 
szorongásokkal teli kilátástalanság egyedülálló 
képeként készült, amely az örökkévalóságba men
ti át Albert Camus és Jean-Paul Sartre és sok 
más alkotó irodalmi hagyatékát. Carol Reed saját 
történetének megismételhetetlen igazságát ren
dezte meg, amely erőteljesen bizonyítja a valót 
akkor, előtte és utána. A film épp emiatt mintha 
a minden későbbi szembesülés pillanatában hite
les üzeneteket hordozna magában.

Ismét csak Danilo Kišre emlékeztet, aki a mai 
napon született 1935-ben, amikor a beavatottak 
számára világos volt, hogy mi vár az emberiségre, 
mégsem tettek semmit sem, hogy megakadályoz
zák a gonosz burjánzását. Danilo Kis azután a 
rákényszerített sorsot élve éli a Tapasztalat kese
rű üledékét (Gorki talog iskustva), majd pedig 
megírja, hogy ,,a történelem meghatározatlansága 
egy adott egyén lesz, az irodalom pedig kijavítja 
a történelmi tények érzéketlenségét”. 1985-ben 
mondta ezt ki, három és fél évtizeddel A harma
dik ember után, megerősítve, hogy a film is, az 
irodalomhoz és más művészetekhez hasonlóan a
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lélek tudománya, valójában az absztrakt történe
lem konkretizálása.

Minden a párbeszédekben forog, filmesen 
konkretizálva. Először a barát (Joseph Cotten) be
szélget egy szökevény lánnyal, aki a kommunista 
paradicsomból érkezett Bécs nyugati részébe. Ez
után következik beszélgetése a Práter szimbolikus 
töltetű kereke alatt a baráttal, a nő álmainak 
emberével, Harryvel (Orsón Welles), a skrupulus 
nélküli bűnözővel, aki számára azok a távoli pon
tok nem szolgáltatnak okot az önvizsgálatra és 
önnön bűneinek felismerésére. Ana (Alida Valii) 
képtelen elfogadni a valóságot, amely megsemmi
síti a szerelmet, az egyetlen értelmes dolgot a 
történelem által kikényszerített valóság értelmet
lenségében. Számára elviselhetőbb lett volna, ha 
ő a megboldogult és a harmadik ember az abszt
rakció.

És most, amíg ki tudja, hányadszor nézem a 
filmet, visszhangzik bennem egy idézet a Tapasz
talat keserű üledékből: ,,Tudni, hogy az életet 
nem hiába költjük el, lehetővé teszi számunkra, 
hogy küzdjünk, és talán le is győzzük a halált. 
Csupán a szerelem adhatja meg az embernek ezt 
az erőt” - amit ajánlásként írtam ki 1991. novem
ber 7-i születésnapra a könyv 246. oldaláról, a 
Danilo Kissel 1988. október 2-án, három nappal a 
joghurt-forradalom előtt készült interjújából. Mie
lőtt még kiírtam volna az ajánlásnak szánt szöve
get, a 64. oldalon aláhúztam néhány sort: „A 
nacionalizmus giccs: szerbhorvát változatban ez a 
MÉZESKALÁCS SZÍV nemzeti eredete körüli 
hatalmi fölényért folyó harc”. Kada most hívja fel 
a figyelmemet arra a könyvre, amelyet az 1979. 
évi boldog új évre írtunk alá Buco és én. Abban 
az Anatómiaóra (Čas anatomije) 34. oldalán 
Danilo Kis a következőket írja: ,,ami azt a bizo
nyos MÉZESKALÁCS SZIVET illeti, amelynek 
nemzeti eredetéről annak idején heves viták foly
tak (...) én azt a mézeskalács szívet kilencéves fi- 
úcskaként láttam Magyarországon, a baksi vásá
ron, és az a tükrös mézeskalács szív is trikolorral 
készült...” és így tovább, mindig az elejéről. A 32. 
oldalon szépen írja: ,,A nacionalizmus céljai min
dig elérhető célok, elérhetőek, mert szerények, 
szerények, mert aljasak.” Mint minden más a 
becstelenség kínálatából. A film végén zúg Kárász 
citerája, majd évekkel később A harmadik ember 
dallama kíséretében Ana a temető lemetszett lom
bú fasorán lépdel a semmibe. Megmarad bennünk 
a mindig tehetetlen egyén egzisztenciális jelkép
ének jelenete. Ő mindig, mindenek után szenved, 
csakúgy, mint holtak tízezrei a lerombolt és 
felégetett Drezdában, amelyet 1945-ben, a mai 
napon bombáztak. Mint mindig, ezúttal is az a 
bizonyos harmadik a bűnös.

2005. március 11.
Az Ember

Ha az olvasót magával ragadja a cím, szobrá
szati időutazásra indulunk. Csodálatos folyón hajó

zunk, melynek partjait a képzeletünk tükrében 
vibráló alkotások szegélyezik. Ebbe a kalandba az 
Üzenet folyóirat 2004/4. száma kergetett bele. A 
napokban jelent meg, igaz, bizonyos késéssel, ami 
nem lényeges. Saját tapasztalatból tudom, hogy az 
értékes alkotások időn kívüliek. A többi kézmű
nek mindegy. Csak a remekművek fonják át a 
memóriát, tartósan irányítva azt.

Az említett Üzenet címlapján és oldalain rész
letek láthatók Gustaf Vigeland (1869-1943), a 
legismertebb norvég művész megismételhetetlen 
szoborparkjának központi alkotásából, a Mono
litból. Vigeland 62 évvel ezelőtt, március 12-én 
hunyt el a II. világháború idején. Mondhatnám, 
egészen véletlenül, a szabadkai folyóirat az 
Embernek szentelt egyedülálló galéria alkotója 
halálának évfordulójáról emlékezik meg.

Vigeland szoborparkja Oslo jólelkű, békés és 
szorgos lakói számára - előtte és utána is - sza
badég alatti szentély, amelyet az ember sorsa 
tölti ki gránitba és bronzba formálva azaz embrió
tól a halálig. A Monolit 17 méter magas obeliszk, 
amelyet 120 emberalak monumentális görcsberán- 
dulása alkot. Körül még 150 alkotás helyezkedik 
el, illetve nők, gyermekek, férfiak, illetve cso
portok szoboralakjai. Mindez sokféle jelentést su
gároz, meleg emberi érzelmeket. A szoborpark 
egy szobrász alkotása, az egyedülálló Gustaf 
Vigelandé. Az egész úgy kezdődött, hogy tanulmá
nyai után Párizsba, majd Itáliába indult. 1900-tól 
ismét Oslóban volt, ahol az elképzelést önmagá
ban hordozza, majd nekilát a megvalósításhoz, 
mindenkitől függetlenül, varázslatosan, összhang
ban a természettel, annak a titoknak a forrásával 
és torkolatával, amelynek csodás rezdülése az 
Ember.

A szobrász Párizsban, Auguste Rodin (1841- 
1917) Pokol kapujának kompozíciója előtt határoz
za el, hogy ő maga is örök emléket állít az 
embernek. A zseniális Rodint ugyanis elbűvölte az 
ember, aki kifogyhatatlan alkotói kihívást jelentett 
a számára, és 1877-ben megformálta a fiatalem
ber alakját, aki álmából ébredve nyújtózkodik. A 
vizuálisan elképesztően realisztikusra sikerült re
mekmű általános felfordulást okozott. Rodint azzal 
vádolták, hogy egy élő emberről öntötte a formát, 
és így készítette el a lenyűgöző alkotást. Művészi 
megszállottságában, amely 1880 és 1917 között 
kerítette hatalmába, tökéletesítette megismételhe
tetlen alkotását, a Pokol kapuját. Híres és nép
szerű alkotásai, a Gondolkodó és A csók... való
jában a portál részei, amelyek önálló alkotássá 
léptek elő.

Vigeland Párizsból azon az úton indult el, ame
lyen korábban Rodin járt. Mindketten csodálták 
Michelangelo Buonarrotit, ugyanazt élték meg, 
mint ami annak idején lázba hozta őt is. Ez a 
firenzei Battistero keresztelőkápolna keleti kapuja 
volt, Lorenco Ghiberti (1378-1455) remekműve. 
A monumentális kétszárnyas ajtó az Ó-szövetség 
jeleneteit tartalmazó tíz mesteri dombormű, ame
lyeket 24 szobrocska és ugyanannyi portréfej 
szegélyez. A domborműveken festői megoldással
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teremti meg a mélység látszatát, amelyben szá
mos alak mozog. Ghiberti, ez a sokoldalú művész, 
szobrász, aranyműves, építő, festő és író volt a 
reneszánsz univerzális emberének első képviselő
je. Annak idején Michelangelo Buonarroti Ghiberti 
portálját, amely 1425 és 1453 között készült, a 
Paradicsom kapujának nevezte el.

Michelangelo 1475. március 6-án született. Ő 
később, 1504-ben alkotja meg Dávidot, a rene
szánsz jelképét, valamivel később pedig megfesti 
Vatikánban a Sixtus-kápolnát. Az Utolsó ítélet a 
hatalmas ítélőbíróval, a haragos Jézussal századok 
óta sugározza a kiszámíthatatlan emberiesség 
izgató titkát. Valójában ezzel kezdődik a körülmé
nyek hozta mai izgalmas történet is.

Michelangelo nem tudta figyelmen kívül hagyni 
Ghiberti zseniális alkotásának hatását. Fiatalon 
megérintette őt a tudás, a képzelet és a léleknek 
a már megvalósultba való bele nem nyugvása. A 
feledhetetlen benyomás tudatában nevezte el a 
művet a Paradicsom kapujának.

Rodint lenyűgözték a már említett művészek 
alkotásai, és hatásukra 1877-ben elkészíti az Éb
redést vagy A bronzkorszakot. Mindkét elnevezés 
megfelelő. Rodin műve ugyanis a híres Dávid 
párja! Hozzá hasonlóan Rodin fiatalembere is 
mérföldkövet jelentő alkotás. Ezúttal az öntudat 
ébredése vetíti előre a modern szobrászatot, az 
életformák, a fény és az árnyék játékát impresszi
onista, már-már festészeti eljárással. Szerette vol
na elkészíteni A munka tornya című monumentá
lis kompozícióját, ám az elképzelés nem valósult 
meg.

Vigeland, méltányolva példaképeit, alkotói kar
rierjét egyetlen szándékra tette fel, amely a Mo
nolittal és annak környezetével meg is valósult! 
Látnokian, a humanista igazi lelkesedésével for
málta meg az emberi lét örök témáit, a szenve
dést, a fájdalmat, a szerelmet és a kétségbeesést, 
az emberek közötti viszonyokat tartós jelentésű 
jelképes üzenetekké alakítva azokat. Vigeland 
parkja felbecsülhetetlen értékű, mesterkéletlenül, 
ám mégis mély benyomást keltve tükrözi a huma
nizmus norvég értelmezését - a szó igazi értel
mében. hallatszik Rodin feledhetetlen üzeneteinek 
moraja: ,,A legfontosabb izgatottnak lenni, szeret
ni, remélni, remegni, élni. Először embernek kell 
lenni, és csak utána művésznek!”

A szárnyaló képzelet 580 év hosszú patakját 
Ghiberti, Michelangelo, Rodin és Vigeland illetve 
alkotásaik szegélyezik, amelyekben felismerhető a 
bizonyított humanisták közös eszménye, akik meg 
voltak győződve arról, hogy alkotásaikkal az em
beriséget szolgálják. Azzal a szándékkal alkottak, 
hogy üzeneteik hozzáférhetőek legyenek mindenki 
számára és minden helyzetben. Talán a legjobban 
ma, a hanyatló értékek és az üres beszéd telje
sen megbolondult mindennapjaiban.

Az Üzenet folyóiratban reprodukált fényképe
ket egy orvos, az itteni Ethnocor együttes tagja, 
dr. Zorán Dukic készítette. Ő kétségtelenül tudja, 
hogy miért nyűgözte le Gustaf Vigeland szobor
parkja, amikor a közelmúltban Norvégiában tartóz

kodott. Én pedig egészen fellelkesültem a körül
mények és a véletlenek összejátszásától. Mintha 
csak így kellett volna történnie az Ember és az 
emberi remény nevében - a lélek méltó mérföld
köveiben tükröződve!

2005. március 25.
Megfeszített

Az ember régtől fogva igyekszik kieszelni a 
hosszú és fájdalmas halál szörnyű módozatait - a 
magához hasonlók kiirtására valamilyen - ugyan
csak kieszelt - okokból. Különösen kreatív volt 
akkor, amikor a megsemmisítés látványos előadás 
keretében, szórakoztatásul történt, hogy kielégít
sék a vérszomjas tömeg ösztöneit. Mindig, ami
kor olyan hatalmi pozícióba kerül, hogy büntetle
nül sanyargathatja és ölheti meg a tehetetleneket, 
az ember elképesztően vadállati energiákat képes 
megmutatni! Kezdve az infantilis végrehajtótól a 
mindenható megbízóig. Az első kedvét leli a má
sik szenvedésében, mint az éhező, aki egy falat 
elemózsiához jut, az utóbbi, középszerű-üzletiesen 
táplálja önnön ürességét, a mindenható és kegyet
len igazságosztó szerepétől megszállottan. Az első 
az alattvaló mentalitásával kegyetlen, amit igyek
szik a félreállított ravasz alázatosságával leplezni. 
A másik a veszélyesebb!

A jólelkűség tulajdonságaival maszkírozza ön
magát, és kézmosással tartja fenn lelkiismere
tének nyugalmát. Poncius Pilátus a hatalomnak az 
a képviselője, aki törvényesítette a szörnyű út 
menti jeleket, a szerencsétlen megfeszítettekkel. 
Később meg másoknak volt nyugodta a lelkiisme
retük, míg előítéleteik élő fáklyái lobogtak a láza
dó Jézus nevében, kit elődeik törvényei feszítet
tek meg!

A MEGFESZÍTETT EMBER, Isten Fia a hit 
jeleként ma jól ismert jelkép. Sokáig nem az volt!

„Olyannyira megszoktuk azt a gondolatot, hogy 
a megfeszítés a kereszténység legfőbb szimbólu
ma, hogy szinte elszörnyedünk a gondolatra, a ke
resztény művészetek történetében milyen későn 
ismerték fel annak erejét - hangsúlyozza Kenneth 
Clark (1903-1983) NÉZETEIM A CIVILIZÁCIÓ
RÓL című művében. Ő az első megfeszítést az 
ötödik századra teszi, amely a római Szent Sabina 
templom ajtaján jelent meg, de alig észrevehető 
motívumként. Később azt írja: „Csak a tizedik 
században, abban az időszakban, amelyet az euró
pai történelem megvet és elvet, alakult ki a meg
feszítésből a keresztény hit megrázó jelképe.”

A művészi út menti síremlékek tárházába ko
rábbról természetesen beletartozik az értékes 
Lothar-kereszt (850 körül keletkezett) a Karoling- 
kori művészet egyik igazi remekműve. A mester 
a kereszt elejét a kor szellemében munkálja meg, 
drágakövekkel díszítve. A hátoldal a művész 
intim, megrázó kinyilatkozása: ezüst lapocskába 
vésve a Megfeszített alakja, remekül megrajzolva 
az istenember nyugodt testének szenvedésében -
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az emberi megváltás nevében hozott áldozat képe 
ez.

Szinte ugyanabban az időben, 870 körül ké
szült Lindauban a pazar kötéstáblájú Evangélium 
a négy evangélistával. Arany és drágakő övezi a 
keresztszerű Jézust, széttárt karokkal, él és nem 
sanyargó. Az még az az időszak volt, amikor 
elképzelni sem lehetett, hogy Ő a fájdalmat em
berként éli át.

A halott istenember motívuma Nyugatra való
színűleg a bizánci művészetekből került át. Ahhoz 
az ábrázolásmódhoz tartozott, amely a nyolcadik 
századi képromboló viták idején alakult ki a szen
vedő Krisztusról. Azután a hagyományok folytatá
saként az Athén melletti Dafni kolostorban fenn
marad egy mozaik a Szenvedő fenséges ábrázo
lásával. Kreatívan alakították át Isten Fia áldoza
tának jelképévé, formájában azonban teljességé
ben az emberi végzetet szemlélteti.

Az emberközeli szenvedés beharangozásában 
ez a könyörületességi vonulat a bizánci ábrázolás
ban alakult ki, de csak a középkori nyugat tárhá
zában szabadul fel a részvét alkotói imaginációja.

Gero kölni Feszülete, amely 950 körül keletke
zett, de mindenképpen az új évezred beköszönté
se előtt, a már említett, rokonságot mutatja a 
későbbről származó mozaik kiindulópontjával. A 
németországi bizánci hatást csak tovább erősítette 
II. Ottó császár házassága a bizánci hercegnővel.

Gero Feszületén a megfeszített alak az emberi 
szenvedést egyedülállóan ábrázolja, ami új motí
vumként jelenik meg a nyugati művészetekben. A 
fából faragott Feszület lenyűgöző méreteivel (1,88 
m) az alkotónak az Űr szenvedése iránti együttér
zését tükrözi, ám az emberi tapasztalatnak megfe
lelően! A görög-római művészetekből ismert ko
rábbi sok-sok példa, majd a hellenisztikus ábrázo
lásmód is átadja helyét az új művészi ideálnak. A 
jó pásztor, majd a hagyományos trónon ülő ural
kodó motívuma a múltba vész. így a megfeszítés 
motívuma sem a törvényes kivégzést ábrázolja, 
hanem az emberi reményért hozott isteni áldoza
tot. A REMÉNYNEK nevezett titokzatos érzés, 
amely csak az emberre jellemző, a jézusi szenve
dés értelébe vetett mély hit valójában elnyomja a 
kegyetlen valóságban oly gyakori emberi szenve
déstől való félelmet. Ebből ered ennek a motí
vumnak a kifogyhatatlan energiája, hogy évezrede
ken keresztül, újra és újra olyan kiváló alkotáso
kat ihlessen a FESZÜLET, amelyek a civilizációs 
folyamatok mérföldkövei.

Gero Feszülete a keresztre feszített ember 
szörnyű szenvedés okozta halálának megrázó, 
valószerűen megalkotott látványa! A testet a szob
rász valamely kortársa holtestének tökéletes felis
merhetőségével ábrázolja. A legőszintébben, ezzel 
a megfeszítéssel modellezte az ismert személyek 
szenvedése iránti együttérzést, egyúttal kifejezés
re juttatja nem csupán a kitartással kapcsolatos 
emberi tapasztalatot, hanem az emberiesség le
hetséges győzelmének a reményét is.

Az emberi képzelőerő győzelmét mindennél 
ékesebben bizonyítja, hogy a kivégzés látványát a

humánus eszmék legragyogóbb jelképévé formálja 
át.

A Megfeszített motívuma évszázadokon keresz
tül ihlette a művészeket, az emberi alkotói kíván
csiságból és az elért távlatok kiszélesítése iránti 
vágyból fakadó különböző stílusok és izmusok so
kasága az alkotói lelkület újabbnál újabb távlatait 
nyitják meg. Mindebben a MEGFESZÍTETT az 
elviseléssel világszerte megihleti a művészeket.

Nem csupán az ódon és az újabb templomok, 
székesegyházak és kápolnák, hanem az emberiség 
művészi örökségét őrző legnevesebb képtárak is 
a megfeszítés megrázó motívumának világhírű 
alkotásaival várják a látogatókat.

Az időutazás szárnyain ma a többi látogatóhoz 
hasonlóan én is számos megfeszíttetést láttam a 
művészek többé vagy kevésbé ismert alkotásain. 
Az őszinte együttérzéssel megfestett vagy megfor
mált megfeszíttetés mindig megrázó. Felsejlik 
előttem Iván Meštroviđ Feszülete a Marjan hegy 
lábánál levő monostorban, a Megfeszített Krisztus 
a studenicai kolostor szentélyében, a barátom, 
Kondor Béla által festett megrázó megfeszíttetés, 
a Megfeszített Jézus, amely az itteni szobrász, 
Szarapka Tibor alkotása, s amelyet épp most né
zegetek, míg e sorokat írom...

2005. május 10.
A letűnt és a fenyegető között

Volt egyszer egy Lennon utca... (Magyar Szó, 
2005. április 28.)

Nemrégiben néztem a tévét, Újvidéken kérdez
nek egy korosabb polgárt az egyik utca újabb 
átnevezéséről. A dühös lakos szenvedélyesen, a 
nép szócsövének autoritásával kijelenti: ,,Róla
nem hallottam, ezt meg tudom, hogy kicsoda!” 
Persze, nem hallott az énekes-költőről, a fiatal 
korosztályok egykori eszményképéről, az ő vilá
gukból való személyiségről, de állítja, hogy ismeri 
a forradalmárt, akinek a nevét még abban az idő
ben sem sokan jegyezték meg. Ő maga - mondja 
dühösen - ha nem úgy lenne, ahogy van, leverte 
volna természetesen a saját utcájának a névtáblá
ját. Tudniillik, végtelenül dühítette, hogy egy 
ismeretlenről elnevezett utcában volt kénytelen 
élni.

Felmerül bennem ezekben a napokban, hogy 
hányán lakunk többé-kevésbé nyugodtan, anélkül, 
hogy tudnánk ki volt ez és ez a nevek, utcák, 
terek, de még egyes településnevek tengerében 
is?

A megkérdezett, láthatóan, a körülmények foly
tán VALAKI soha nem nyugtalankodott amiatt, 
mert saját véleményét ráerőltette másokra! Az 
egyoldalúság hatása azonban mindig kétirányú: a 
kezdetben csak ártatlan szikrázás, amelynek tűz a 
vége. Baljós tűzijátékok azok, amelyek bevilágítják 
a megalázást, a rombolást és a szenvedést. A 
vesztébe rohanó civilizáció fordulópontjai, gyako
riak, kilátástalanok. A különböző egységében rejlő
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gazdagság előfeltételét jelentő tolerancia csupán 
elvont fogalom.

Szombaton, május 7-én kint jártam a Bucka 
Gányó Művésztelepen. Alkalmi összejövetelen em
lékeztünk meg 1991. május 10-ére, amikor ez a 
művésztanya élni kezdett. Mindannyian emlék
szünk azokra az észbontó évekre, amelyeket azóta 
éltünk le. Viszont 1391. május 7-én írásos formá
ban először említették Szabadkát. Nem ezt és 
ilyet. Valószínűleg az náddal fedett vermek kis 
csoportja volt, amelyet mocsár vett körül és a be
láthatatlan puszta, amely elérhetetlen távolságban 
ölelkezett össze az éggel. A feljegyzés egy szöveg 
volt, amellyel közhírré tették, hogy mindenki 
jogot kapott, hogy vadként üldözze a gonosztevő
ket, köztük egy zabatkai Augustint. Lehet, hogy 
épp itt bujdokolt a pusztában, amelyen lágyan 
hullámzott a bozótos?

Még korábban - jut eszembe - az 482. május 
10-én született Justinianus bizánci császár idejé
ben, amikor a híres konstantinápolyi katedrális 
építették, azt a remekművet, amelyet még ma is 
Aj a Szófia néven ismerünk, már 535-ben említet
ték Bácsot. Később, ez a Dunához közel fekvő 
város, Metodije pannon-szerémségi érsek székhe
lye is volt 869 után. Ott töltött be tisztséget 
Váradi Péter érsek is nem sokkal 1500 előtt. 
Bács messze híres város volt, a humanista kor 
értelmiségijének gyülekezőhelye, amely kifejezet
ten gazdag könyvtárral rendelkezett. Szabadka is

1470-től rendelkezni fog, igaz egy kis várral, 
1496-ban pedig már biztosan van temploma, 
amelyben Lukács plébános teljesít szolgálatot. Ezt 
a román stílusú kápolnát látjuk a Szabadkáról 
1697-ben készült vedután is. Zabadka, a szeren
csétlen Augustin tartózkodási helye is gyarapo
dott, bokrosodott egy nagy síksági várossá. Bács, 
az ősi érseki székhely a XX. század második felé
re Bácska legszegényebb községévé hanyatlott. 
Most meg, a harmadik évezred elején Szabadkát 
is az ősi Bács sorsa fenyegeti.

Szemmel látható, hogy ebben a térségben csu
pán a dátumok, a kulturális örökség és a nevek 
maradnak fenn, akik műveikkel a következő gene
rációkat inspirálják. Az egyoldalúság perzselte 
fel Vračaron Szent Száva ereklyéit 1595. május 
10-én, abban a reményben, hogy a szél a hamuval 
együtt feledésbe meríti az alkotói példakép méltó
ságát is.

Az a végzetes - máglyával megjelölt - május
10-e ismét baljósan villan fel ismét 1933-ban, Ber
linben. A nácik éjjel elégették azoknak az íróknak 
a könyveit, akik nyugtalanították a német kultú
ra története új korszakának egyként gondolkodó 
építőit. És így szépen sorban a kirakatok bezú- 
zásán és a tehetetlenek megalázásán keresztül 
eljutottak 1938 novembere 9. napjának éjjeléig. 
Akkor több száz zsinagógát perzseltek fel, az 
utcákat mindenütt üvegtörmelék borította. A zsi
dók pogromját Kristály éjszakának nevezték el,
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amely elővetítette a katasztrófát, de a világ ezt 
nem vette komolyan. Egy évvel később sem, ami
kor 1939. szeptember 1-jén felvirradt a II. világ
háború első napja. Több tíz millió halott nem 
kapott lehetőséget, hogy megünnepelje a fasizmus 
feletti győzelmet. A rombolás nyomait azóta hat 
évtizede teszik teljessé a kis háborúk és az új ál
dozatok nagy sírjainak jelei.

1945. május 10. már a béke második napja 
volt. Még javában tartott az ünneplés, amikor má
sik emberek épp hogy csak megindultak a békét- 
len szenvedés és az emlékezés felé vezető úton. 
Ma, több mint fél évszázad távlatából a történé
sek összezsugorodtak egyesek fájó emlékeinek 
tárházába, mások számára viszont az okot szolgál
tatott a lenyűgöző ünnepléshez. Számos, kivételes 
művészi értékű emlékmű épült, ezek némelyikét 
figyelmesen gondozzák, a másikat meg elhagya- 
tottságában kikezdi az idő vasfoga. Űjabbakat 
készítenek, amelyek más neveket jelölnek meg, a 
közelmúlt másfajta fényével besugározva a megrá
zó történésekkel fémjelzett idő múlását. így vala
ki ismeri a korábbi, mások meg nagy becsben 
tartják, és a hozzájuk méltó neveket akarják meg
jegyezni. Egyébként is, különbözőek vagyunk! 
Egyesek azért kelnek útra, hogy megcsodálják az 
Aja Szófiát, mások meg gyakran fordulnak meg 
arrafelé a csencselés okán. Itt meg, csak nagyrit
kán látogatja meg Bács lerombolt várát, pedig az 
még ilyen állapotában is egyedülálló, és közel- 
távol nincs hozzá hasonló ebben a nagy rónaság- 
ban. Csakúgy, mint a Palics tó partján található, 
egyedülálló és attraktív épületegyüttes, amely 
igaz, kevesebb mint százéves, mégis örökségünk 
értékes darabja. Még fiatalabbak az emlékműve
ink, az emberi alkotóerő bizonyított remekművei, 
amelyek sajnos ma a forgandóságot jelképezik, s 
amelyeket építőik újabb keletű egyként gondolko
dásának megvetése ékít.

Semmi sem beszél ékesebben a bárminemű 
egyként gondolkodásban lappangó szikrákról, mint 
a műemlékek, építmények, emlékművek, szenté
lyek és könyvek, vagyis az emlékezés egységében 
megnyilatkozó másság gazdagságának humánus je
gyei.

Mikor lesz már egyszer bennünk, önmagunk
ban megformálva a messziről is látszó, figyelmez
tető emlékjegy? Tartósan, minden élő tudatában, 
külön-külön építve a sajátos kegyelettel? Jó lenne 
látni, hogy körülötte a tartós alkotói értékeket 
képviselő személyiségekkel kapcsolatos tudat kel
versengésre, amely a kreatív igazságra és nem a 
mítoszokra alapul! Hogy végre az emberi értékek 
megszűnjenek az egyként gondolkodás jelentékte
len felkapaszkodottjai mindennapi politikai szenve
délyének az eszközei lenni. Hogy a győzelmeket 
ne a letűnt és a fenyegető civilizációs melléfogá
sok közötti távolságok méricskélésével ünnepel
jük.

Hol tartanánk itt, ezen a történelmileg szélfút
ta helyen, ha a viharok homokként nem sodorták 
volna el a különbözőek egységének hagyatékát, ha

nem lett volna számtalan sziszifuszi felemelkedés 
és hanyatlás?

Aja Szófia nevű világhírű templomba vezet, 
amely ma már nem keresztény székesegyház, de 
nem is török-mohamedán imaház, hanem - hála 
Kemál Atatürk modern gondolkodásának - a múlt 
minden emlékét őrző különleges múzeum. Isztam
buli magyar emlékeink is itt kezdődnek. Az Aja 
Szófia egyik XII. századi mozaikja II. Komnenos 
császárt mutatja be feleségével, Eirene császárnő
vel. Ez a finom művű mozaik rendkívül értékes 
történelmünk szempontjából: Eirene (Irene) Szent 
László k irályunk lánya volt, eredetileg Piroská
nak hívták. Szent László korán, 16 éves korában 
árván maradt leányát Kálmán királyunk adta nőül
I. Komnenos bizánci császár hasonló korú fiához, 
a későbbi császárhoz, hogy ezzel is erősítsék a 
magyar-bizánci kapcsolatokat. Házasságukból szü
letett és korán elhalt legidősebb fiuk, Alexios mo
zaikportréját.

2005. június 12.
Erkölcsi cselekedet

„A műalkotás elsősorban erkölcsi cselekedet! ”
- mondta annak idején Mica Popovic (1923- 
1996), kétségkívül egyik legtekintélyesebb értel
miségek, aki elsősorban festőművész volt, de 
film- és színházi rendezéssel, jelmez- és díszlet- 
tervezéssel is foglalkozott, könyveket írt, és má
sok köteteit készítette elő. A könyvek között válo
gatva felfedezem az általa tervezett címoldalt 
Anne Frank naplójához, amelyet a belgrádi 
NOLIT adott ki 1972-ben, és amelyet Szabadkán, 
a Birografikában nyomtattak.

Az első oldalon: „Pénteken, június 12-én már 
reggel hatkor felébredtem. Érthető, hiszen akkor 
volt a születésnapom.” - írja 1942. június 14-én, 
vasárnap. Az év június 12-től egészen 1944. 
augusztus 1-ig egy kislány, Anne, aki 1929-ben 
született, lejegyezte gondolatait, a négy fal között 
felnőve, elszigetelve a külvilágtól, kegyetlenül 
beszűkített látókörrel, amely egy „ketrecre” szo
rítkozott, s amely a II. világháború éveinek zsidó 
balsorsával volt beterítve. Születésnapjára egy 
naplót kapott, pontosabban egy füzetet, kihívóan 
fehér lapokkal. Megszűntek a feljegyzések, mert 
augusztus 4-én felfedezték őket. A családot kon
centrációs táborba hurcolták, Anne pedig a hír
hedt Bergen-Belsenben halt meg 1945 márciusá
ban.

Ma június 12-e, vasárnap van, több nap után 
végre napos reggel. 1942 nyara óta több mint hat 
évtized telt el, befejeződött ez - egy század alatt 
immár a második - világháború is! Ezután egy
mást követték a kis háborúk, egészen napjainkig, 
remény nélkül arra, hogy valaha is véget érné
nek. Mint ahogyan azt olvassuk a szerencsétlen 
holland lány utolsó feljegyzésében: „...keresem a 
módját, hogyan lehetnék olyan, amilyen lenni 
szeretnék, és lennék is, ha... nem volnának má
sok is a világon. ”
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Ezek a „mások a világon” valójában, ŐK voltak 
előttünk, illetve lesznek utánunk is. Mint ahogyan 
most mi vagyunk azok „egyes szám első szemé
lyében” - ahogyan azt mondaná az aktivista - 
művész, Kassák Lajos (1887-1967). Anne Frank 
ugyanis, abban a hiú reményben, hogy nem jelez 
a szomszédbeli besúgó - folyamatos félelemben 
élve - minden nap feljegyzi: „Én a halálom után 
is tovább szeretnék élni! Ezért vagyok hálás az 
Istennek, hogy olyan adottságokkal jöttem a vi
lágra, amelyek segítségével tanulhatok, írhatok, 
papírra vethetem mindazt, ami bennem él.” 
(Kedd, 1944. április 4.) Ez a kilátástalansággal 
szembeni tudatos ellenállás CSELEKEDETE volt, 
emberi, a szó igazi értelmében, amelyet ugyan
csak megerősít a következő feljegyzés: „...leghőbb 
vágyam, hogy valamikor híres újságíró vagy író 
legyen belőlem. Majd meglátjuk, mire viszem 
ezzel a nagyzási hóborttal (vagy bolondsággal?). 
Igaz, néhány ötletem már most is van hozzá. A 
háború után mindenképpen kiadok egy könyvet, 
amelynek a címe „A hátsó traktus” (Hét Achter- 
huis) lesz. Kérdés, sikerül-e. Ez a napló lesz az 
alapja.” Később, amikor már nincs az élők sorá
ban, a feldúlt REJTEKHELYEN, a szétszórt tör
melék között megtalálják a naplót, amely Anne 
Frank naplója (A hátsó traktus) címmel jelent 
meg, majd számos nyelvre lefordítva adták ki. A 
könyv rendkívül olvasott lesz! A kislány megrázó 
leírásával hiteles olvasmány lett, amely vádolja az 
erőszakot és az esztelenséget, kihívás az emberi 
lelkiismeret számára - erkölcsi cselekedet! 
ANNE FRANK NAPLÓJÁNAK olvasásával köteles
ségünk kiváltani a tépelődést önmagunkban és 
másokban is, és ma, az iszonyat hasonló helyzete
iben és pillanataiban lehetőségeinkhez mérten 
megfelelően cselekedni! mart, ahogyan azt Anne 
Frank üzeni, a halála után is élve: „Nem hiszem, 
hogy a háború csak az uralkodók, a nagyfejűek és 
a kapitalisták bűne. Nem bizony. A kisember is 
hajlandó harcolni. Ha nem így volna, már régen 
fellázadtak volna ellene! Ügy látszik, az emberben 
benne él a pusztítás és öldöklés ösztöne, a gyil
kolás és tombolás vágya. Amíg az emberek, éspe
dig kivétel nélkül, alaposan meg nem változnak, 
egyre dühöngeni fog a háború...”

A háborúnak véget ért, az élet új ritmust 
kapott, másfajta élő emberek másfajta illúziókat 
hintettek szét. Mića Popovié, aki ugyancsak jú
nius 12-én született, épp az informel (1959-1968) 
időszakában fejleszti ki angazsáltságát erkölcsi 
cselekedetként. Majd későbbi látványfestészeté
ben, amelyben összefonja az informelt és az új-fi- 
gurálist, a keserű jugoszláv mindennapok megrá
zó, kritikus beállítottságú jeleneteit tárja elénk. 
Gvozden-ja - Bata Stojkovid színész alakja - a 
szertefoszlott illúziók jelképe, amelyben egy állha
tatos kisember arra kényszerül, hogy elinduljon a 
nagyvilágba a megélhetést keresve, még ha telje
sen fekete-fehér körülmények közepette is.

Az informel a jobb világ iránti gyanakvás krea
tív víziója volt. A hagyományos kép szétrombolása 
a forma lebontásán keresztül valójában metafora

- a társadalomról demagógiával ránk kényszerített 
kép lerombolását jelentette.

Nálunk a képzőművészetben összetűzésre ke
rült sor. Az informel és a mediális, az erkölcsi 
szerepvállalás cselekedete jól felismerhetőek vol
tak, mint a szebb jövőbe vezető szocialista út 
dogmája iránti kétkedés magva. A képzőművé
szet nyugodt konvencionális holtágának felkorbá
csolása azt idézte elő, hogy egyesek veszélyez
tetve érezzék magukat. Az összetűzések 1962- 
ben csúcsosodtak ki. A Jugoszláv Festők Első 
Találkozóján, Szabadkán, az érvek és ellenérvek 
csatája a várost a történelmi események képző- 
művészeti központjává léptette elő. Azon a nyá
ron, az első képzőművészeti találkozón, a pali- 
csi Vigadó nagytermében kiállított alkotások kö
zött szerepelt Mida Popovic Obala (Part, 1961, 
162x140 cm) festménye, az egyik akkori leglát
ványosabb informel kép. Megvásárolták, a Képző- 
művészeti Találkozóban őrzik. A képzőművészi 
állásfoglalás másik mérföldkövet jelentő alkotása 
A föld (1962, 70x95 cm), a szabadkai Petrik 
Pálé, a vajdasági művészetek egyedülálló infor- 
melistájáé. Ezek az alkotások arról az időről val
lanak, amelyben „a művészi alkotás erkölcsi cse
lekedet”, ám kockázatos vállalkozás is volt. A 
politika örömest támogatta az absztrakt elleni tá
madásokat, a közép-szerűek pedig ösztönzést 
kaptak a modern művészetek és az avantgárd 
irodalom elleni támadásokhoz.

Ez visszavezet bennünket Anne Frank idejébe. 
Ő imigyen gondolkodott: „...a szerelemre, amely 
majd elkövetkezik, a jövőre, a boldogságra s az 
olyan »gyönyörűségekre', mint a világ; a világ, a 
természet, a szépség és minden együttvéve, ami 
szép!(...) És aki maga boldog, az másokat is bol
dogít.”

Ezzel ellentétben elbátortalanítanak az ugyan
abban az évben született Lazar Trifunovié 
(1929-1983) szavai, aki művészetkritikusként 
Mica Popovid informeljéről a következőket írta: 
„Sötét szakadékok, lyukak, hegek, széttépet és 
elégett anyagok, a képeknek ez az öngyilkossága, 
ahogyan elneveztem 1963-ban, nem volt semmi 
más, mint egy nagy metafora a világról, a 
társadalomról és az emberről, aki magányos a 
világmindenségben, elhagyatott a földön és elide
genedett igazi énjétől. "

Végezetül visszhangzanak Anne Frank szavai, 
aki úgy vélte, hogy az ember számára az lenne 
az igazán nemes, ha „...esténként, lefekvés előtt 
végiggondolnák az aznapi eseményeket, s ponto
san megállapítanák, hogy mit cselekedtek jól és 
mit rosszul.”

„Végiggondolni” és „megfigyelni”! Két élményt 
vélek látni: az egyik, Anne 1944 halálverítékes 
látóköre, a másik meg Iso Planié (1965) peda
gógusé és alpinistáé, 2005. május 29-éről, amikor 
a világ tetejéről szemléli a tehetetlenek félelmei
ben létező „másik élő emberek” nélküli végtelen
séget.
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Remarque — „...a helyzet változatlan”
1941 nyarára sok minden miatt fogok emlékez

ni, de kiemelem június 22-ét Monostorszegen. A 
német csapatok azon a napon lépték át a SSSR 
határát, a számunkra oly titokzatos országét, ame
lyeket a karikatúrákon általában medvének ábrá
zoltak, amelyet veszélyes felébreszteni téli álmá
ból. No, de akkor nyár volt és forró nap, az udva
runkon játszottunk. Én elsőnek tudtam azt, amit 
a többi fiú még nem: A németek megtámadták 
az oroszokat! Ezután gyerekésszel megsejtettük, 
hogy ez egy sordöntő fordulat. A gyógyszerész 
fiával és a két átmenekült fiútestvérrel, akiket a 
szülők Horvátországból küldtek át, négyen voltunk 
összesen. A Duna túlpartjáról érkezett fiúk és én 
úgy véltük, hogy a támadás felgyorsítja a dolgo
kat, hogy a háború nem fog elhúzódni, és hogy 
minden olyan lesz majd, mint korábban volt. A 
patikus fia nem akarta, hogy olyan legyen, „mint 
korábban”. A faluba a háború szele sodorta őket, 
valószínű a gyors végkifejlet visszavinné őket oda, 
ahonnan jöttek, itt meg éppen egészen jól alakul
tak dolgaik. Monostorszeg meg egyébként is, 
gyermekkorunk legszebb faluja. A Duna holt med
re a falu végi házak alatt álomszerű volt: sem 
előtte, sem utána nem láttam hozzá hasonlót - 
maga volt a a gyermeki képzelgés földi paradicso
ma! A gyógyszerész valahonnan hozott egy igazi 
csónakot, két evezővel és kormánylapáttal, fehér 
volt, székei kerekeken gurultak. Egyszerre a ked
velt, kátránybűzös halászcsónakok túlságosan is 
egyszerűek és pillantásra sem méltóak lettek. 
Átellenben a mozi, amely nemrégiben nyílt meg. 
Minden vasárnap délután távoli világokba röpített 
bennünket. Éppen vasárnap van! A baljós törté
nelmi eseményt elnyomta az általunk várt elő
adás. A mulatságos Kabos Gyulát (1887-1941) 
nézzük majd, akik már láttunk filmekben, a 
teremben ülők pedig fetrengtek a nevetéstől.

Nagyon gyorsan rájövünk majd arra, hogy már 
semmi sem lesz olyan, mint korábban volt. Ne
künk is el kellett hagynunk Monostorszeget, 
mindörökre. Soha többet nem láttam a gyógysze
rész Tibikéjét és a horvátországi testvéreket.

A háború valósággá vált, szerencsére szá
munkra kevésbé szörnyű, mint mások számára, 
de eseményekkel, szörnyűségekkel és fájdalmas, 
felejthetetlen emlékekkel teli. A háborúval tartó
san besugárzott generációvá lettünk!

Június 22-én született Remarque (Erich Maria, 
1898-1970) író. NYUGATON A HELYZET VÁL
TOZATLAN című regényét többször is elolvas
tam, időről időre most is forgatom lapjait ennek 
a tartósan időszerű olvasmánynak, találomra felüt
ve a könyvet. Természetesen többi kötetét is. 
Még a gimnáziumban kezdtem, leginkább a múlt 
század ötvenes, hatvanas éveiben. Olyan író volt 
ő, aki a leginkább volt összhangban századunkkal. 
Igaz ugyan, hogy nem tartozott a kötelező házi 
olvasmányok közé, de érzelmi töltetében a legkö
zelebb állt az emberekhez, akiket bármilyen mó

2005. június 22. don is megérintett a háború szele. Környezetem
ben azokban az években mindenki emlékezett a 
keserűségre. Szinte nem volt olyan, aki ne veszí
tett volna el hozzá közelállót, mások megtapasz
talták a koncentrációs táborok kilátástalanságát, 
majd következett a kolonizáció, a konfiskálás, a 
mezőgazdasági „feleslegek” hírhedt felvásárlása, a 
besúgások időszaka, a szorongás, mindezek tetejé
re pedig a háború által kinevelt kreatúrák gőgje! 
Sokan azok közül, akiket ismertünk, hirtelen meg
változtak, azt mesélték, hogy közük volt a letar
tóztatottak bántalmazásához és kivégzéséhez a 
„felszabadulások” előtt és után, először 1941-ben, 
majd pedig 1944-ben. Háború előtti létünk nemes 
lelkű személyiségeiről kiderült, hogy lapuló 
gonosztevők. A háború össze-vissza kavarta a 
mércéket, egyes ismeretlenek bizonyították em
berségüket, bátorságukat és áldozatkészségüket.

Remarque Nyugaton a helyzet változatlan 
című regényével szuggesztíven tárta elénk a po
kol értelmetlenségét egy olyan korosztály tapasz
talatain keresztül, amely a lövészárkokban élte át 
az I. világháborút. Ők és kortársaik is akkor húsz 
évesek voltak. Megjárták a poklot, megundorod
tak a valóságtól, amelyben ismét - a szörnyűsé
gektől megkímélt - bűnösök uralkodnak, ügyeske
dők, akik a többség szerencsétlenségén harácsol
nak össze vagyonokat a bizonytalan béke és a 
háború utáni hiánykorszak zűrzavaros körülményei 
között.

A harmadik kötetben, A Három bajtársban, 
szemmel láthatóan önéletrajzi feljegyzéssel, az 
egyik így összegez: „A gyermekkor, az iskola, 
egy együttes, távoli, eltűnt, már valótlan. Az iga
zi élet csak 1916-ban kezdődik. Épp hogy csak 
besoroztak. (...) 1917. Flandria. (...) jött a gáz 
és behatolt az óvóhelyre. Mi, igaz ugyan, idejé
ben felvettük az álarcokat, de Mindorfé el volt 
romolva. Amikor ezt észrevette, már késő volt. 
Míg levették róla és egy másikat adtak rá, any- 
nyi gázt nyelt, hogy vért hányt. A következő reg
gelre meghalt, arca zöld és fekete volt. A nyaka 
teljesen felszabdalva - körmeivel próbálta meg 
szétszaggatni, hogy levegőhöz juthasson. (...) 
1919. Itthon. Forradalom. Éhínség. Kint folyto
nosan kelepei a géppuska. Katonák katonák 
ellen. Bajtársak bajtársak ellen...”

Később, a panzióban, ahol lakott, gazdasszonya 
a következőket mondja:

Furcsa fiatalemberek maguk. Gyűlölik a 
múltat, a jelent megvetik, a jövővel meg nem tö
rődnek. Hogy lehet ennek jó  vége!

- M it tart maga jó  végnek? - kérdeztem tőle.
- A vége csak akkor lehet jó, ha előtte rossz 
volt. Akkor a rossz vég kedvezőbb. "

Remarque, valójában a Kramer visszafelé olvas
va, több szakmával is foglalkozott, mielőtt még 
első regényével szédületes sikert ért volna el, 
amelyet 1928-ban folytatásokban közöltek. A Nyu
gaton a helyzet változatlan című regénye után 
egymást követik ennek az egyedülálló regényíró
nak a kötetei. Kedvenc hősei: az értelmiségiek, a 
háború értelmetlenségével megbélyegzett, és a
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háborút követő gazdasági válság kilátástalanságá- 
ban vergődő bohémek a tragikus színteret átenge
dik az újabb világméretű összetűzések résztvevői
nek, a konclágerek foglyainak, az orosz télben 
megdermedt német katonáknak, a szerencsétle
neknek, akiket saját sírjuk megásására kényszerí
tenek, a civilizáció esztelenségétől szenvedőknek. 
Ezért veti papírra A fekete obeliszk mottójaként 
a következő sorokat:

„Ne haragudjatok, amiért, íme a régi időkről 
beszélek. A világ ismét az apokalipszis zavaros 
fényében fekszik, az utolsó rombolások pora, a 
vér szaga még el sem oszlott, a laboratóriumok 
és a gyárak ismét teljes gőzzel dolgoznak, hogy 
fenntartsák a békét olyan fegyver feltalálásával, 
amellyel szétzúzható az egész földgömb.

Világbéke! Soha nem beszéltek róla annyit és 
soha nem tettek érte olyan keveset, mint manap
ság, soha nem volt több hazug látnok és 
hazugság... ”

Mintha csak minden ismétlődne. Eszembe jut 
az első háború utáni év. A Hrvatska riječ 1945. 
november 12—i száma Remarque-ról ír, megemlíti, 
hogy a Nyugaton a helyzet változatlan című köny
vet is a többi között máglyára vetették 1933-ban 
abban a baljóslatú berlini éjszakában. A lángok 
körül őrjöngő „egyetemisták”, akik a könyveket 
égették, a nácizmust vetítették előre! Most, a 
szöveg írója többek között Kramer kapitányról is 
beszél, az auschwitzi és bergen-belseni haláltábor
ok parancsnokáról, aki az ítélkezést várja, megje
gyezve: „Az átlag német ember számára ez a

háború után még mindig közelebb áll Kramer 
kapitány, mint Remarque.”

Ez a mondat, amely annyira időszerű, még 
tragikusabbá teszi számomra Remarque első regé
nyének végét: „1918 októberében, egy olyan
napon halt meg, amelyen a front nyugodt és 
csendes volt, és a hadijelentés csak egy mondat
ra szorítkozott: nyugaton a helyzet változatlan. "

Mintha csaknem kilenc teljes évtizeden keresz
tül visszhangzana: ...a helyzet változatlan!

2005. július 2/3.
JADRAN

hat évvel ezelőtt, a mai napon váratlanul el
hunyt barátom, Nikola Zurković (1933-1999), an
nak idején neves atléta, később a Jugoszláv Vas
utak első embere, amikor még a vasutak hálózata 
befedte egész „hazámat”. Holnap lesz Franz 
Kafka (1883-1924) születésének évfordulója. író 
és látnok volt, a valóságot írta le, az olvasók 
viszont olvasmányukat abszurdként éltek meg. 
Azután megértették, hogy abszurd valósága, de 
még mennyire valóbb a feltételezett valóságtól. 
Július 3-án született és június 3-án halt meg. 
Az én Zurkóm meg június 2-án született és július 
2-án hunyt el. A dátumok csupán lehetséges tám
pontok, inkább kihívások, hogy megkapaszkodhas
sunk a történések forgatagában. Azok formálják 
ugyanis a mozaikot, amelyek - a memóriával kör
befont érzelmek nyomán - mindenki egyéni meg
látásait tükrözik. Egyformán vagy másként, a
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közelállókra vagy a szembenállókra sajátos mó
don, a maguk módján igaznak, mind az egyik, 
mind a másik, és a többiek számára is.

Mind gyakrabban veszem észre, hogy a jóval 
fiatalabbak is gyakran összetettebb, fájdalmasabb 
és megrázóbb múlttal rendelkeznek, mint azt 
feltételeznénk. Az én generációm lassabb időkben 
nőtt fel, a gyorsulás a háborúval kezdődött. A 
fiatalabbaknak megvolt a maguk háborújuk, azon
nal az elején - a kilátástalanság saját gyorsulásá
val. Lendületünket a képmutatás évtizedeken 
keresztül lerakodott tapasztalat általi felismerése 
fékezte. Az övéké meg értékét veszítette az úgy
nevezett civilizáció megbízhatatlan eszéről szóló 
idejébeni információk tömkelegétől! A kafkai lát
szat igazából egy lappangó valóság, amely min
denkire egyenként leselkedik. Minden a kis dol
gok nagy halmazának tűnik, amelyek azután 
kecses kígyóként ölelik át és roppantják össze a 
magunk körül felismert és önmagunkban formált 
világot. Meg leszünk bélyegezve, mint a csorda 
marhái, amelyeket becsapnak azzal, hogy a zsen
ge örökzöld legelők felé haladnak, nem pedig a 
történelem fordulópontjain található vágóhidak 
felé.

Épp a két nap válaszhatárán csuktam össze 
Lovas Ildikó, K ijárat az Adriára, alcímében 
James Bond Bácskában (Kalligram, Pozsony, 
2005.) című könyvét. A regényt fordításban - 
Izlaz na Jadran - Dzems Bond u Bačkoj cím
mel mutatták be június 28-án a Városi Könyvtár 
olvasótermében.

Amíg a mások megnyilatkozásaival összefonó
dó, őszinte, tépelődő és megrázó feljegyzéseiből 
álló kirakósdit olvastam, emlékezésem hajtásai 
gyomként terjednek és olvadnak be olvasmányom 
„absztrakt valóságába”. Elkábít a végtelenül értel
metlen káosz logikája, amelyet mindannyian meg
éltünk már, jobbára abban a meggyőződésben, 
hogy biztonságosan úszunk a jövő felé. Lenyűgöz
ve az elérhetetlen boldogságtér apró dolgaitól, ne
hezen nyugodtunk bele az illúziók szemmel látha
tó széthullásába.

A könyv, természetesen csak a fertőzött kor
osztályok számára lenne olvasható emlékkönyv, 
ha nem lenne a mesterien komponált spontanei
tás a történések menetében és az állapotok ábrá
zolásában, amelyekben felsejlik a tartós jelentések 
felismerhetősége. A 38. oldalon: „A nappaliban, 
egymás mellett, Wiehler: Szarvasbika a napkel
tében és Tito elvtárs a Galeb fedélzetén fehér 
kesztyűben!” Mondhatnám, a kispolgári álom és a 
megvalósulás látványának gobelinje - az elvetett
kívánt és a hangoztatott dolgok abszurd „egysé
ge” - a fájdalmasan lehetséges és a fedezet nél
küli jövendő lépéskülönbségének jele.

Ismét eredeti idézet kell a 201. oldalról: „Egy 
világban eltöltöttünk húsz-huszonőt évet, nem 
gyűlölhetjük, de nem is szerethetjük. Nem azért, 
mert egy újabb háborúban szétzúzták, hanem 
azért, mert hazugságokkal volt teli, amelyeket leg
inkább csak sejtettünk.”

Ahhoz, hogy forgatókönyvében összefonja az 
élettapasztalatain kívül eső szálakat, Lovas Ildikó 
(1967. 08. 18.) a tökéletes kém szolgálatait veszi 
igénybe: „Bond azon gondolkodott, milyen lehet 
egy olyan ország első emberének lenni, amelynek 
elsősorban a megmaradásáért, s nem a fejlődé
séért kell ügyködnie.” (227. old.)

Majd a 245. oldalon ezt írja: „Úgy tűnik, bár
merre is indulok, mindig felbukkan az, ami 1991 
és 2000 között történt. És nem olyan áthatóan és 
tragikusan, hanem inkább rejtve, csendben, többé- 
kevésbé a biztosból. Emiatt kevés a szégyenletes 
beszélgetés arról, hogy mi történt, ha nincs elha
tárolódás, irónia, és ha az nem olyan, mint a 
leszámolás. Ha érzelmekkel van tele. De milyen 
is lehetne? Nyolc éven keresztül, mint egy jósdá- 
ban történtek körülöttünk a dolgok, csak nem 
tudtuk, hogy mikor, melyik tavaszon kerül ránk a 
sor...”

Sorjáznak az angazsált személyiség tépelődő 
vallomását tartalmazó oldalak, aki írásában a sa
ját és a mi emlékezetünk kalászait fonja kévé
be, amelyet mindannyiunk szeme láttára szórtak 
szét!

„Tényleg, egy évvel a marsall halála után állan
dóan énekeltük: Tito elvtárs, megfogadjuk né
ked...” a 40. oldalon pedig idézet Radomir Kon- 
stantinovidtól, ettől az 1928-ban Szabadkán szüle
tett, kivételes gondolkodótól: „Elveszítettük Titót. 
Elveszítettük a történelem nagymesterét. De gon
dolkodásrendszere olyan örökség, amely nem ve
szíthető el...”

„Nem csodálkoztam sohasem azon, hogy a fo
lyó nélküli város mozija a tenger nevét viseli. 
Nem azért, mert természetes volt, hogy a tengert 
a sajátomnak tartottam, nem. Ennyire sohasem 
sajátítottam ki. Mindig, amikor a vonatból, autó
ból, repülőből megpillantottam a tenger egy 
darabkáját, elbűvölve hálálkodtam, hogy ott van. 
Ezért nem csodálkoztam a mozi tenger nevén, 
mert szép volt. Lenyűgözően hangzott: Jadran 
mozi.” (247. old.)

Közös számunkra a Jadran. Benne rajzoltam 
együtt Zurkóval. Ott hittünk a báboknak, nőttünk 
fel a filmeken, gyakoroltunk, edzettünk, onnan 
indultunk a katonaságba, álmodoztunk, majd gyer
mekeinket is oda vezettük. Alapkövét abban az 
évben helyezték le, amikor születtem. Később lett 
Sokol-otthon, majd Levente- és Ifjúsági otthon, de 
leghosszabb ideig mégiscsak Jadran, amíg az 
országhoz hasonlóan szét nem zúzták. A tengert 
először vonatból láttam meg a gimnázium tanuló
jaként 1947. szeptember 27-én. Ismét vonatból 
búcsúztam el tőle 1990. szeptember 20-án, talán 
örökre.

„Mégis, újra keresztül kell utazni Bosznián le 
a tengerig. Nem tehetünk úgy, mintha elfelejtet
tük volna, úgy viselkedni, mintha nem az ellenség 
oldaláról érkezünk, érezni a vétkező bűnét, meg
játszani, hogy az, amiben felnőttünk, rendben 
volt. Nem hiszek a saját illúzióimban sem...” 
(271. old.)
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Szemmel láthatóan a regény világunk kiinduló
pontjának/gyülekezőhelyének tengerére kínál „kijá
ratot” a szembesülések révén. Ebben rejlik felis
merhetősége és tartós értéke.

Valaki ismét el fog utazni az Adria partjára, a 
többség pedig nosztalgiázva gondol vissza a 
Jadranra. Emlékeinket senki sem zúzhatja szét! 
Hinni fogjuk, hogy létezik „kijárat az Adriára”, 
még ha az csak a remény beláthatatlan kékségé
nek szivárványához hasonlítana is.

2005. szeptember 23. 
EKLEKTIKA

1874-ben a mai napon fordult levélben a város- 
vezetéshez és kínálta fel szolgálatait Macskovics 
Titusz (1851-1919) ösztöndíjas. Tájékoztatja őket 
arról, hogy befejezte tanulmányait a zürichi, aa
cheni és bécsi egyetemeken. Köszönetét mond az 
ösztöndíjért, és ezért most „mély tisztelettel 
ajánlja magát” alázatos szolgájuk, Macskovics 
Titusz építész.

Azon a napon, 1874. szeptember 23-án az alá
zatos szolga, aláírva beadványát, öntudatlanul is 
megpecsételte a felemelkedőben levő síksági vá
rost szolgáló városi mérnök - sok mindenben 
egyedülálló - sorsát. Iványi István krónikás, alig 
négy évvel később azt jegyzi fel, hogy „felébredt 
a lakosságban az építési kedv itt még soha nem 
látott mértékben"

Macskovics Titusz 1851. március 15-én szüle
tett itt, és itt járt elemi iskolába illetve gimnázi
umba is. Építészeti tanulmányait 1869-ben kezdte, 
épp abban az évben, amelyben szeptember 11-én 
egészen csendben és pompa nélkül Szabadkára 
begördült az első vonat. Jellemző a krónikás két 
megjegyzése: az egyik szerint az első vonat meg
érkezése nem szenzáció, egy évtizeddel később 
pedig a lakosságban felébred a még soha nem 
látott mértékű építési kedv. Minden jelen szerint 
az egy igazi parasztos település volt, amely egy
szer csak felébred és a világgal kommunikálva 
rendkívül ambiciózussá válik. Szemmel láthatóan 
rendelkezett a tehetősek megfelelő számával is, 
akik úgy döntöttek, hogy az európai városokban 
és a fővárosban uralkodó stílusnak megfelelő új 
palotákat építenek. A „vas útnak” köszönhetően 
gyakran utaztak oda és át is vették az ott tapasz
taltakat. Titusz kétségkívül ebből a paraszti 
közegből származott, de lenyűgöző ösztönökkel 
rendelkezett. Tévedhetetlenül döntött Zürich mel
lett!

Egész Európában az eklektika az időszerű épí
tészeti stílus. Épp Zürichben tanár Gotfrid 
Semper (1803-1879) német műépítész, az eklekti
ka legismertebb szakértője.

A műépítészetben az eklektika az utolsó szuve
rén stílus, amely egyedülálló kompozícióval egye
síti egy koherens formába a görög-római építészet 
elemeit és azoknak a stílusoknak az elemeit, ame
lyek kiindulópontjául szolgált, a reneszánszot és a 
barokkot, de elegendő teret hagy az egyéni ötle

teknek, illetve azokat az elemeket, amelyek távol 
állnak a görög-római hagyományoktól. Vagyis, 
kompilálva formál újat a történelmi stílusok felis
merhetőségéből. Elnevezését már a kortársak is 
használják, az eklektika a tizenkilencedik század 
második feléből származó kifejezés. Később jófor
mán egyhangúlag elítélik, de senki sem mérte fel 
valós értékeit. Elvetve, félretéve önmagát helyezi 
előtérbe, szőrét veszített fényűző bundára hason
lítva, amelyben felismerni véljük a megvetett pol
gári réteget képviselő elaggott asszonyságokat. 
Csak a II. világháború után, másutt korábban, 
nálunk később az eklektika újból színre lép, akár
csak a polgári réteg. A modern és funkcionális 
építészettel szegényessé vált az emberi környe
zet, amelyet az ésszerű szükségletek szintjére 
csupaszítottak le. Emlékezzünk csak a háború utá
ni egyformára épített lakótömbökre. És akkor, 
egyszer csak az ember ismét elkezdte felfedezni 
a „szükségtelen” díszítés varázsát, a fényűző, 
eklektikus homlokzatok színpadát többnyire a jel
legzetes bérpalotákon, amelyek épp a városiaso
dás idején jöttek divatba. Számos újítás mellett 
itt is meghonosodott a rentírozás, mind gyakrab
ban épültek emeletes, bérlakásokat magukban fog
laló házak, illetve földszintjükön a városiaso
dáshoz nélkülözhetetlen üzlethelyiségekkel. így a 
cikornyás homlokzatok, százhúsz év távlatából, 
elmesélik számunkra történeteiket, amelyek más
milyen időkről és szükségletekről szólnak. Sok 
„felesleges” dolognak, de még mennyire, hogy 
megvolt a kor embere számára jól felismerhető 
funkciója. Az eklektikus művek társadalmi értelme
- a ma embere számára - gyakran teljesen isme
retlen, különösen azon kritikusok számára, akik 
csupán a dolog formai oldalát szemlélik.

Az eklektika, azaz a burzsoá realizmus művé
szete a kor meghatározott szociális csoportjainak 
a problémáit dolgozta fel. Ezek a csoportok, első
sorban a formálódó polgári réteg rendelkeztek sa
ját eszményekkel, etikával, erkölcsi értékekkel. A 
művészek teljesen magától értetődően elégítették 
ki a társadalmi szükségleteket és alkottak a kor 
szellemének megfelelően. Az eklektika stílusának 
felvirágzása valójában a polgárság győzelmének 
politikai apoteózisa. Tehát az építészet, de külö
nösen a burzsoá realizmus festészete egy kor 
megrázó és ékesszóló krónikája, egy látszólag 
fényűző, de lényegében szorongásokkal teli koré. 
A polgár a vagyonszerzésben a társadalomhoz való 
tartozás erősödését látta, de tudatában volt a pol
gári liberalizmusban való tevékeny részvételével 
járó felelősségének is. Az előrehaladás, de a bu
kás soha nem sejtett távlatai nyíltak meg előtte. 
A bankrott, a mindenkit fenyegető lappangó 
veszély a sikerrel együtt épült. A városiasodás és 
a tőkésedés így egy kegyetlen színházzá vált, 
amelyet mesterséges fények világítottak meg és 
csillogó illúziók díszítettek. Épp úgy, mint a gaz
dagon díszített homlokzatok, amelyeket márványra 
hasonlító díszekkel borítottak. Minden átverés, 
mert a robogó fejlődés senkinek sem szavatolja a 
megszerzett jogokat. Mégis, az újgazdagok, a
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nemesek kastélyaihoz hasonló héjat építve, igaz, 
csupán gipszdíszekkel ékítve azokat, igyekeztek 
kialakítani saját - természetesen hamis - hagyo
mányaik látszatát. Hasonló történt a II. világhábo
rú után is. Amikor térségünkben szétzúzták a pol
gári réteget, az új osztály nagyon gyorsan elkezdi 
lakásai belsejét a polgári lét kincseivel és ingósá
gaival berendezni.

Az eklektika azonban a tizenkilencedik század 
hatvanas éveinek végén a haladás stílusa. Macs
kovics Titusz tisztában van ezzel, szorgalmasan 
tanul és figyelmesen hallgatja Gotfrid Sempert. A 
tanár azt javasolta, hogy hangsúlyozzák a rene
szánsz domináns szerepét, ugyanakkor mérsékel
jék a görög-római hagyományokét. Számos művé
vel eredményesen hirdette ezt az álláspontját.

Macskovics Titusz a bankház monumentális 
építményével (Sárga ház) 1880-ban bizonyította 
tanulmányai sikerességét, amely összhangban volt 
az akkori építészeti gyakorlattal. Ugyanígy folytat
ta a rákövetkező években is, ismét csak összhang
ban az európai színtér történéseivel, és formálta 
Szabadka arculatának hangsúlyos részeit. Fellelke
sítette a svájci építészet, amiről Vermesék palicsi 
kastélya, a Bagolyvár tanúskodik. Sajátos stílusá
nak ragyogó része Manojlovics György családi 
palotája, amely 1881-ben épült. 1882-ben úgyszin
tén ő tervezte Samko Manojlovié bérpalotáját, 
ugyancsak a szabadkai Korzón. Erre a harmoni
kus eklektikus építményre felfigyelt Veljko Petro- 
vié (1884-1967) is, amikor a múlt század húszas 
éveiben anyagot gyűjtött a vajdasági szerb művé
szetekről szóló kapitális tanulmányához.

Macskovics Titusz házakat épített, de téglát is 
gyártott. 1879-ben helyezte üzembe az első kor
szerű téglagyárat. Városrendező volt és vállalkozó. 
Szabadka számos épülete fűződik a nevéhez, 
vagyis, szó szerint formálta a város arculatát. Píz 
urbánus szövet eklektikus felismerhetőségéből 
sarjadnak majd ki a szecessziós elemek. Ez a szö
vet, az eklektikus és szecessziós, bizonyítja, hogy 
Szabadka Európával együtt haladt. A tervezőt, az 
egyik legtermékenyebbet, Macskovics Tituszt, saj
nos még mindig a feledés fátyla borítja. Szabad
kán hunyt el 1919. szeptember 17-én.

2005. szeptember 28.
Veduta

A veduta olasz szó, festészetbeli jelentése: egy 
város vagy városrész látképe. Tehát, lehet egy 
távoli város képe, de lehet egy lefestett tér, egy 
utca, vagy egy táj egy emlékművel, valójában egy 
olyan motívum, amelyben az építészeti elemek 
vannak túlsúlyban. Általában a festő vagy a grafi
kus igyekszik a látképet valósághűen ábrázolni. A 
látképi rész lehet csupán egy figurális kompozíció 
háttere is. Például a portrén ábrázolt személy 
mögött a város látképe. Idővel a portré személye 
érdektelenné válik, a mögötte található látkép 
pedig egy város kinézetének dokumentumává lép 
elő. Az idő ilyen múlásával van beszórva a távoli

való, a festő tekintetével és kezével a kompozíció 
egy részébe tömörítve, amely teljesen más okból 
keletkezett, korunkra pedig értékes forrásanyag
ként bukkan elő. A veduta önálló művészeti 
ágként jelentkezik, sokkal korábban, mint mielőtt 
megjelenne a fénykép. A XVII. században rendkí
vül népszerű volt, de már a XV-ben megjelent, 
természetesen nem azzal a céllal, hogy az időuta
zások pótolhatatlan eszközévé váljon. Mégis, szá
mos példa bizonyítja a látkép jelentőségét. Nem 
csupán Szabadka, hanem számos más, térségbeli 
város egykori kinézetét ezekről a látképekről 
ismerjük.

Ma egy ilyen látkép köti le a figyelmem, amely 
semmiképp sem tekinthető művészeti alkotás
nak, hiszen valójában egy vázlat, amely később 
arra szolgál, hogy bemutassunk egy, a távolban 
látható kis települést. De még csak nem is az a 
település a veduta motívuma, amelynek a nevét 
tévesen tüntették fel. Valójában, pontosan leraj
zolták a csapatok elhelyezést a Palicsi tó partján 
a történelmi jelentőségű zentai csata utáni pihe
nőjük alkalmával, 1697. szeptember 11-én. 
Savoyai Jenő herceg (1663-1736) győztes se
rege, amely Zentánál megverte II. Musztafa 
(1659-1703) szultán számszerű túlerőben levő 
hadait, Mélykútra visszatérőben rövid pihenőre 
megállt a mocsár partjánál. F. N. Sparr csapat
kartográfus, akiről keveset tudunk, köteles volt a 
parti elhelyezést lerajzolni, nagyvonalakban bemu
tatni a tavat és a környéket, mindezt a történelmi 
esemény kísérődokumentációjaként. Ott a távol
ban látható volt egy település, amelynek Sparr 
ismeretei szerint Sabastka volt a neve. Támpont
ként ez a település is szerepel az említett térké
pen. A pihenő csupán egy éjszakát tartott.

A tó keleti partjaira a zentai úton érkező soka- 
dalom nem mindennapi esemény volt. Amióta 
világ a világ, történt valami, ami teljesen felboly
gatta a tavi madarakat és a rét apróvadait. A 
susogó nád évezredes zaja először hőkölt meg 
valamilyen más hangok előtt. Tudjuk, milyenek 
voltak ezek a hangok. Valószínűleg, ha voltak, a 
tanyasiak is megdermedtek és halálra rémültek. A 
katonaság érkezése, tudjuk, mindig rosszat jelent, 
odavesz a jobbágy és a lánygyerek. Csakhogy, 
amíg a mocsári madarak rikácsolása az alkonyt 
romantikussá teszi, addig a jobbágyok nesztelenül 
keresnek menedéket a bozótosban, amíg a ve
szély el nem múlik. Sparr térképész meg csak 
rajzolt, nyergéből szemlélte a települést, amely 
mögött a naplemente a nap végét jelezte.

Másnap, amíg áthaladnak a településen, kiegé
szíti, vagy csak megjegyzi a részleteket.

így keletkezett Szabadka első látképe 1697. 
szeptember 28-án! Píz első szabadkaiak, akik a vá
rost ugyanúgy „látták”, mint Savoyai Jenő herceg 
térképésze, a mi Történelmi Levéltárunk levéltá
rosai voltak, elűzve azt a sötétséget, amely Bécs- 
ben borította Szabadka látképét kereken 273 esz
tendőn át. Magyar László (1937-1998), ez a 
kiváló szakember később több alkalommal is fog
lalkozik Szabadka 1697. évi látképével. Különvá
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lasztotta a színes vázlat és a valódi rajz jelentő
ségét. Szemmel láthatóan nem egyidejűleg készül
tek. A színezett változat a pirosló tetőkkel kétség
telenül később keletkezett. Asz eredeti rajz azon
ban csak 1984 júliusában került elő - írja Magyar 
László.

A látképet - amely mintha része lenne egy na
gyobb egésznek, és amelynek vázlata azon az 
1697. évi szeptemberi estén készült - a követke
ző napon talán egy kicsit módosították, de valójá
ban hiteles látvány, olyan csoda, amely ritkán 
fordul elő. Sparr térképész szemmel láthatóan 
igyekezett hitelesen ábrázolni a látottakat. Az 
árnyékok alapján délután rajzolhatott, amíg a 
katonaság elhelyezkedett, ő közelebb lovagolt a 
településhez és vázlatot készített. Látszik a 
kanyargó út, amely áthalad a településen - azon 
fognak a csapatok Mélykútig vonulni. Körül sző
lőskertek látszanak, Szabadka körül voltak ilye
nek, amihez nem fér kétség. A települést két 
masszív építmény uralja, biztosan a vár épületei. 
Oldalt, ahol ma a pravoszláv templom található, 
nyereg fedélszerkezetű házak láthatók, egészen 
biztosan náddal fedett földszintes épületek. A 
házak között alig sejthetően látszik a templom 
tornya. A házakhoz hasonlóan kicsi. Mindenkép
pen kisebb, mint az 1470-ben épült vár. így is 
kellett lennie, mert az idősebb szerbek emlékez
tek rá, hogy az első templom építése előtt (két 
és fél évtizeddel a veduta keletkezése után) léte
zett egy kis imaház, kékre festett deszka tetővel. 
Én azt szögezném le, hogy a középkori templom, 
amelyet a törökök dzsámiként használtak, ezért 
mennyezetét kékre festették. Lehet, hogy ez volt 
Lukács plébános kis temploma, amelyről a neves 
kalocsai érsek, Váradi Péter írt 1497-ben a be 
nem fizetett egyházi adó kapcsán? A már említett 
vár, azaz a szabadkai torony másik oldalán ugyan
csak földszintes házak láthatók. Nem kétséges, 
hogy a veduta városunk lehetséges valós látképét 
tartalmazza.

Az, ami viszont nincs hangsúlyozva, de sejthe
tő, az az átláthatatlan bozótos a település körül, 
az a puszta, amelyet csupán néhány legrégebbi 
szállás körüli mezőkön sikerült megőrizni. Ezek 
nem voltak láthatók, vagy talán Sparr nem akarta 
látni őket? Ellenkezőleg! Léteztek, csak az egyko
ri völgyekben, a másik oldalon, azaz a Ludasi tó 
környékén és másutt. Nem szerepeltek a térké
pész látómezejében. Egyébként is, ki lenne az az 
őrült, aki egy olyan út mellé építene szállást, 
amelyen a katonaság közlekedik?

Mindent összevetve, a veduta híven ábrázolja 
Szabadkát, olyannak, amilyen három évszázaddal 
ezelőtt volt. Most nap mint nap keresztülhaladok 
rajta a Vasa Stajid utcán keresztül, a régi vár és 
az egykoron volt Rogina bara partjain álló utolsó 
házak között. Nézem azt a hatalmas gödröt, 
amelybe egy hatalmas új épület kerül, talán egy 
jövőbeni új veduta motívumaként.

Egy ilyen, az átláthatatlan pusztaságban terebé
lyesedett egy kis település várossá - amelyet 
többször is vedután ábrázoltak. Később, egy újabb 
szeptember 28-a, ezúttal 1962-ben ismertté teszi 
Szabadkát. Azon a napon, itt, a Képzőművészeti 
Találkozó szervezésében a jugoszláv kultúrtér 
képzőművészei, a történelem során először ösz- 
szejöttek a Jugoszláv Festőművészek Első Találko
zójára. Azb elsőre, egyben az utolsóra is! Soha 
többé ugyanazok a művészek nem fogják hasonló 
összejövetelen képviselni az egységes ország alko
tóművészetét. Megmaradnak csupán az egység 
emlékei, egy vedutához hasonlóan a most már 
távoli múltból. Akkor, szeptember 28-án, 29-én és 
30-án a Városháza dísztermében lelkesülten vitáz
nak majd a mi modern művészetünk problémái
ról. Mostanra ugyanaz már lebomlott a mi és az 
ő művészetére, annak ellenére, hogy a kreativitás 
kizárólag az ember tulajdonsága, vagyis az embe
riség egyesítő felismerhetősége - évezredeken 
keresztül - gyártja a nagyszerű önállóság újabb 
vedutáit.

Akkor, 1962 szeptemberének végen az összejö
vetel résztvevői joggal állapították meg, hogy a 
Városháza a művészetek szintézisével kora lelkü- 
letének jelképe, a másság különbözőségének pél
dája.
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Fenyvesi Áron

A totális múzeum, 
mint nemzeti-arculattervezés

A belgrádi Nikola Tesla Múzeum

Releváns kérdésnek számít-e ma a múzeumok 
kritikája Szerbiában? Teszi föl a kérdést a tanul
mány, és rögtön mentegetőzni is kezd. Nyilvánva
ló, hogy múzeumaiban is erősen megtépázottnak 
számít mind a mai napig Szerbia. Az is, hogy a 
háborús, és az azt követő gazdasági regresszió 
évei alatt kifejezetten övön alulinak számított vol
na a kulturális mecenatúra színvonalának számon 
kérése. Azóta azonban sok idő telt el, mégis a 
legtöbb intézményt szinte érintetlenül hagytak az 
elmúlt években, évtizedekben, ami kifejezetten az 
értelmezhetőségük kárára vált. Ennek a múzeum
típusnak, talán a legszebb iskolapéldája, az egy 
esettanulmányt mindenesetre megérő, belgrádi 
Nikola Tesla Múzeum.

Belgrád szívében található, az egykor Proletar- 
skih Brigada 51. szám alatt virágzó, (ma már 
Krunska u. 51. alatt szinte elhagyatottan burján
zó) Nikola Tesla Múzeum. Nikola Tesla személye 
komoly kultúrpolitikai jelentőséggel bír Szerbia 
számára, alkalmas arra, hogy szalonképes nemzeti 
arculatot lehessen rá építeni, a világ minden 
pontján elismert feltaláló, az egykori Jugoszlávia 
számára pedig nem volt más, mint a jugoszláv 
tudományosság 'pár excellence’ megszemélyesí
tője. Mindenki előtt ismeretes, hogy mind a mai 
napig portréjával díszítik a 100 dináros bankje
gyet. (Rajta kívül talán már csak néhol tartják 
számon az újvidéki származású fizikusnőt, Mileva 
Maricot, aki arról vált híressé, hogy feleségül 
ment Albert Einsteinhez. Konspirátorok még azt 
is tudni vélik, hogy Einstein a relativitáselmélet 
ötletét tőle lopta, majd gyorsan elvált tőle). Per
sze mindez csak közel mai szemszögből tűnik 
ilyen szépen letisztultnak. Nikola Tesla ikonszerű
ségét meg kellett csinálni, ami komoly arculatter
vező munka eredménye. Beletartozik ebbe, hogy 
szinte minden városban van legalább egy Nikola 
Tesla névre hallgató iskola, utca, stb... A folyamat 
végére azonban sikerült elérni, hogy ma nevének 
említése egyértelműen szerb tudós konnotációját 
kelti. Zárójelben elég csak megjegyezni, hogy a 
hajdani Csehszlovákia ontotta magából, a „Tesla” 
márkanévvel bíró lemezjátszókat, vagyis a sze
mély védjegyét mindenki magáénak érezte, aki 
egy kicsit is szláv volt. Komolyan le kellett védet
ni először a déli szlávok számára, ami nem is 
olyan egyszerű feladat az életrajz, életmű ismere
tében.

A múzeum ma, már első ránézésre is finoman 
szólva, ártatlan vállalkozásnak tűnik, de akár ala
pításának, akár Nikola Tesla Belgráddal kapcsola

tos viszonyának gyökereit vizsgálva érdekes dol
gok kerülnek a felszínre. A múzeum struktúrájá
nak koncepciója egyértelműen a dokumentáció 
totális lefedésére építkezik, alapítóinak deklarált 
szándéka Nikola Tesla emlékének teljes kisajá
títása, mondhatni monopóliumjogokat gyakorolnak 
felette.

A múzeum története bizonyos értelemben rög
tön el is kezdődik, ahol Tesláé véget ér, 1943. 
január 7-én, New York-ban, a „New Yorker” Ho
tel egyik szobájában. Halála előtt meglebegtette 
ugyanis a sajtóban, hogy tökéletesítette az általa 
„halálsugárnak” becézett technológiát. Persze még 
mielőtt publikálhatta volna eredményeit, meghalt. 
Eddigre természetesen, mivel fegyverkezésről volt 
szó, az amerikai kormány és az FBI is komolyan 
érdeklődött Tesla után. Mivel komoly veszély mu
tatkozott arra nézve, hogy Tesla tervei kiszivá
roghatnak a szovjetek, netalán a tengelyhatalmak 
markába, ugyanis az egyetlen örökös, Sava 
Kosanovic, Tesla unokaöccse, egy feltörekvő jugo
szláv államhivatalnok, ráadásul gyanús kapcsolatok 
fűzik a kommunista párthoz. Sava Kosanovic a 
nagybácsi halálának másnapján érkezik annak la
kására, ahol élete utolsó éveit töltötte, de addigra 
Tesla testét már elmozdították, és szemmel látha
tóan házkutatást is végeztek. Kosanovic szerint 
fontos, az új találmánnyal kapcsolatos feljegyzések 
tűntek el, Tesla fekete-jegyzetfüzete, amit mindig 
magánál hordott. Hosszú pereskedés után, csak 
1949-ben utalta ki az amerikai bíróság az ingósá
gokat Kosanovičnak, miután jogerősen is megálla
pították, hogy ő az egyetlen örökös. Ekkor min
dent elszállíttattak Belgrádba, ahol is 1952-re 
gyűlt össze a Tesla örökség, gyakorlatilag a jövő
beli múzeum teljes alapanyaga.

A Tesla örökség kiemelt jelentősége, a hideg
háborúval aktualizálódott újra, és az érdeklődés 
főleg a halála után eltűnt, az ún. „Tesla-coil” cso
dafegyverre vonatkozó papírosokra koncentráló
dott, mivel megújult az érdeklődés a sugárfegyve
rek iránt. Tesla papírjainak állítólagos másolatai 
feltűntek a daytoni Patterson Bázison, ahol az 
amerikai állam anyagi támogatásával folytak kísér
letek, „Nick”-kódnév alatt. Az operációt ugyan 
rövid úton lezárták, eredményeit soha nem publi
kálták, annyi történt viszont, hogy az állítólagos 
Tesla-papírok újfent nyom nélkül eltűntek. A belg
rádi ágon, sok éven keresztül, Tito alatt, szinte 
lehetetlen volt nyugati újságírók számára, a nem
zeti kincsként őrzött Tesla-archívumhoz való hoz
záférés. Nem úgy, mint a szovjet tudósoknak,
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akiknek delegációi évente zarándokoltak a Tesla 
Múzeumba. A komoly Tesla-visszhangok 1960 kö
rül erősödtek fel újra, mikor is Hruscsov bejelen
tette, hogy új fantasztikus szuperfegyvert tesztel
nek. Ekkor ismét egy Tesla alapú projektre gya
nakodtak. Mivel azonban sem a szovjet, sem az 
amerikai sugárfegyverkezési pogram nem hozott 
átütő sikert, Tesla valószínűleg magával vihette a 
sírba a „halálsugár” receptjét.

A fenti Tesla recepció rezüméje, csak azt hiva
tott példázni, hogy az intézmény nem mindig az 
extravagáns fizikus zseni ártatlan emlékhelyeként 
funkcionált, hanem komoly politikai mellékzöngéi 
voltak.

A múzeum birtokába jutott Kosanovidon ke
resztül, Tesla szinte minden személyes tárgya. Az 
archívum jegyzéke 160 000 dokumentumot szám
lál, tekintet nélkül arra, hogy ezek Tesla magán
életével, vagy tudományos eredményeivel kapcso
latosak. Ebben bennefoglaltatik Tesla könyvtára, 
és ehhez külön hozzáférést biztosít kutatók szá
mára a múzeum, ez közel 2000 db könyvre, folyó
iratra, újságra rúg. De csatolták ehhez Tesla 
70 000 újságkivágását is.

Az épületét, ami eredetileg villának készült, 
1927-ben Dragisa Brasovan, egy jegyzett szerb 
építész tervezte. Csak 1952. december 5-i ülésén 
adományozta, a kötelező ünnepélyes keretek 
között a jugoszláv kormány a létesítendő Nikola 
Tesla Múzeumnak. Az épület mindösszesen hét, 
külön címekkel is tematizált szobából áll. Nehéz 
eldönteni, hogy a koncepció szerint egy találmá
nyoktól zsúfolt természettudományi, vagy Nikola 
Tesla intimebb szférájának megismertetését maga 
elé célul tűző múzeumba téved a látogató. Persze 
a bevallottan legfőbb probléma az, hogy berende
zése felett ma már kissé eljárt az idő, apró vál
toztatásokkal ugyanis, de lényegében az 1955-ös 
(!) utolsó berendezést lehet látni mind a mai na

pig-
Ennek megfelelően az érdeklődőt főleg kinagyí

tott fotók és az archívum kisebb-nagyobb kiállított 
tárgyai kalauzolják. A múzeum első két szobájá
nak szakaszán, a célkitűzésnek megfelelően, kissé 
konvencionális lineáris narratívát kapunk, az amúgy 
igen kalandos élettörténetet végigkövetendő. A 
belépőt rögtön egy nagyalakú fénykép fogadja 
Tesla graz-i tanulóéveiből, valamint három szimbo
likusan, az állam legitimációját, igényének bejelen
tését demonstráló hivatalos okirat, hogy kétség 
ne férjen ahhoz, hogy Tesla szerb tudósként élte 
életét:

- Születési anyakönyvi kivonata. Ebből megtud
hatjuk, hogy a monarchia határsávján született, 
1856. július 10-én, a helyszín pikantériájához hoz
zátartozik, hogy a mai Horvátország területén 
levő aprócska faluban, Smiljanban.

— Érettségi bizonyítványa a karlovaci (szintén 
a mai Horvátország területén levő) gimnáziumból. 
Pályája ezután gyorsan átível az egész monarchi
án, ugyanis a gimnázium elvégzése után 1875-től 
1878-ig a graz-i politechnikumba jár, majd 1880- 
tól a prágai Károly Egyetemen tanul. Magyar

vonatkozása is van, 1881-82 között a budapesti 
Központi Telegráf Irodában dolgozik. Sőt állítólag 
itt veti papírra a reputációját megalapozó változó
mágneses mező ötletét 1882 februárjában. Ezután 
francia áramszolgáltatóknál házal ötletével, siker
telenül.

- A harmadik tárgy pedig útlevele, amivel 
1894-ben utazott New Yorkba.

A következő narratív komplexum is egy fotó 
alatt található, mégpedig szülőházáról és arról a 
templomról, ahol apja volt a pap. A fotók mellett 
számos, szelektált elismerő levél, amit elismert 
tudósok írtak Teslának: Einstein, Röntgen, Kelvin, 
Pupin... Vagyis a nagyok tisztelgése egy eldugott- 
nak hitt, kicsike nép fiának, szorulhat össze a szí
vünk a koncepció koreográfiája szerint. Természe
tesen az elismerések egy, már komoly európai 
formális képzést kapott, tulajdonképpen amerikai
ként emlegetett tudósnak szólnak. A továbbiakban 
természetesen elmaradhatatlan a szokásos, Tesla 
tulajdonában volt semmiségek rovata: kalap, uta
zótáska, meghívók, színházi belépők, tagsági 
kártyák... Romantikus népi mítoszként kiemelve 
aztán az állítólag halálig őrzött emléket, anyja egy 
kézimunkáját, aminek formakincse jellemző likai 
szülőföldjére. Ismét a koncepció intim-zónájába 
ütközünk.

További hírességek állnak Tesla mellé. Fényké
pek barátaival, írókkal: Westinghouse-zal, Mark 
Twainnel... Westinghouse személyének megjelené
se fontos epizódot jelent Tesla életében. O pén
zeli vállalkozását, miután Tesla sértettségében 
otthagyja, az általa önfejűnek és a tudományban 
túlságosan is a véletlenre apelláló Edisont, akinél 
óceánon-túli pályáját kezdi, a mítosz szerint 4 
centtel a zsebében. Tesla sok kalandorral ellentét
ben, kezdetben nem rajong Amerikáért. Azt írja 
naplójában, hogy Európától vagy egy évszázadnyi 
lemaradás választja el akkoriban. A DC Edison ál
tal kifejlesztett technológián alapul a világítás, ut
cai áramellátás, aminek következtében annyira 
mindenapossá válnak az áramütések Brooklynban, 
hogy ennek nyomán a helyi baseball csapatot 
Brooklyn Dodgers-nek keresztelik. Ám Tesla fej
lesztése, az AC-DC technológia sokkal biztosab- 
banak ígérkezik, főleg az 1893-as chicagói világki
állítás sikere után, mikor is a váltóáramot a jövő 
energiaforrásának kiálltják ki, és az USA 80%-a 
átáll ennek használatára. További kultúrtörténeti 
érdekesség, hogy a váltóáram ellen folyó kampá
nyában, aminek hátterében Edison alakja sejthető, 
egyetemi katedrákon próbálták bizonyítani életta- 
nilag káros hatását. Először lovakon és kutyákon, 
majd az első villamosszék üzembehelyezése is 
ehhez a mozgalomhoz kötődik. Rosszakaróik 
nevezték el ezt a fajta kivégzési módot „Westing- 
housing”-nak, mikor is William Kemmlert, New 
Jersey-i baltásgyilkost végeztek ki ilyen módon 
először 1890. augusztus 6-án.

Belgrád és Tesla kapcsolatát természetesen 
külön terem tematizálja, és legitimizálja is egy
ben. A múzeum szépséghibája az ugyanis, hogy 
Tesla nem töltött túl sok időt a szerb fővárosban.
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1892-ben egy európai előadó turnéja során tett 
egyedül hivatalos látogatást Belgrádban. így 
ennek az események az évfordulóit kiemelt jelen
tőséggel kezelik. Tesla akkori látogatására reflek
táló korabeli újságokat állították ki, és Laza 
Kostic, szerb költő, hozzá intézett leveleit.

A harmadik szobát, egyben a múzeum egyik 
főattrakcióját hivatottak bevezetni Tesla halálát 
igazoló és a temetésére vonatkozó dokumentu
mok. Teslát ugyanis elhamvasztották, és nem kis 
diplomáciai sikerként könyvelhették el azt, hogy 
1957-ben kiadták Jugoszláviának a hamvakat, amit 
ma a harmadik terem márványpulpitusán láthat a 
nézőközönség, egy arany-gömböt formáló urnában. 
A totalitás elvét követve, ez a múzeum legszél
sőségesebb és egyben legmarkánsabb gesztusa, 
Nikola Teslanak, mint személyiségnek a kisajátítá
sa. A teljes lefedés jegyében, kiállítják Teslát, a 
róla elnevezett Múzeumban.

Ezután már nehéz lenne bármi személyesebb 
jellegűt hozzátenni a dokumentációhoz. így a mú
zeum a továbbiakban sorra veszi Tesla találmá
nyainak tudománytörténeti jelentőségét. Bár ön
magát interaktívnak mondja, ma már nem számít 
igazán annak az, ha megfogdoshatjuk a gépeket.

A termek címe: „Tesla tündérmeséje az elektro
mosságról”, mivel a látogatók valószínűleg igen 
nagy hányada nem érti (beleértve a dolgozat író
ját) milyen elvek alapján is működnek a gépeze
tek, azért az újítások korszakalkotó jelentőségét 
felfogja. Ezt nagy részben segíti a fotomontázs, 
ami a Földet ábrázolja, először Tesla előtt, majd 
után, előbbin egy koromfekete gömb, utóbbin 
pedig az urbanizáció fényszennyezése, ami még 
az űrből is látszik. A múzeumban lekicsinyített 
makettek láthatók az akkoriban a világ egyik cso
dájának számító 1899-es niagarai generátorokról. 
Tesla oszcillátorait pedig nagy részben ma is 
használják, de legalábbis előfutárként kezelik min
den ún. „wireless”-technikában. Kevéssé ismertek 
azonban a nem szorosan az elektromossággal kap
csolatos felfedezései, mint a korát jóval megha
ladó távirányításra tett kísérletei. Rekonstruálta a 
múzeum Tesla 1898-as New Yorkban bemutatott 
kísérletében használt hajó modelljét. A World 
Wireless Station Long Island-re megálmodott ter
ve utópia maradt, ami nemcsak híreket, de zenét, 
és fényképeket is közvetített volna. A múzeum 
szerint még specialisták sem nagyon tudják, hogy 
például Tesla hívta fel a figyelmet először arra, 

hogy a röntgen-kép hosszú expozíciója 
nyomán élettani károsodások lépnek 
föl.

A múzeum befejező szobája végül az 
institucionális emlékezet szolgálatában 
áll, kiállítják Tesla okleveleit, díjait, ki
tüntetéseit. Köztük a legnagyobb, csak 
poszthumusz, elismerés az 1960-ban a 
villamosmérnökök nemzetközi bizottsá
gának Philadelphiában odaítélt díja. Ez 
az a rendelet, ami szerint a ’tesla’ 
válik majd a mágneses indukció Sí 
mértékegységévé. így Teslát jelképesen 
olyan megbecsült tudósok sorába emel
ték be, mint Volta, Faraday, Ampere, 
Kelvin... Végül Nikola Tesla halotti 
maszkjával búcsúzhat a látogató, rajta 
E. Armstrong amerikai feltaláló méltató 
szavaival: „Azt hiszem a világ, még so
káig várhat arra, hogy jöjjön egy 
Nikola Tesla képzeletével és eredmé
nyességével bíró ember.”

Nekünk pedig marad a végső konk
lúzió, hogy a kiállítás döcög néhol, iga
zából azonban elrontani nem nagyon 
lehet. Nem annyira a múzeum, sokkal 
inkább Tesla tehet erről. Persze a lel
kesedés adódhat abból is, hogy szinte 
állandóan Tesla-reneszánszot élünk, ha 
tetszik Tesla-retrót. Számtalan számító- 
gépes stratégiai játékban használják a 
„Tesla-coil” márkanevet, ami így ravasz 
módon nem engedi törlődni az új glo
bális emlékezetből. De nyilván az lehet 
a helyzet, hogy Nikola Tesla nem csak 
egy lokális memória struktúrájának ré
szét képzi.
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Gregor Strniša (1930-1987)

Hó
Theanak

I.
Aki ízét érezte valaha az örök létnek,
azt nem rettenti halál,
csak néha boldogtalanabbul
éli át azt a kevéske pár napját.

Jóllehet semmi se foszthatja meg napját, 
melyek nem is léteztek tán, egyáltalán, 
és még ha örök is a létünk, 
olyanok, mint voltunk, sose leszünk.

Lesz-e valamilyen emlékünk e Földről, 
a legelők, erdők, hegyek tájékáról -  
Marad-e emlék róla -  zöld?
Emlék azokról a csendes napokról?

ii.
Legalább az ég visszhangját halljuk-e, 
amikor a csillagok még hangosan énekeltek?
-  Hideg, milyen az ízed?
Üres, mintha boldogság nem is létezne.

Illata, vajon illata van-e?
Annyi, mint az álmainknak.
Amilyet néha a tenyerünk sejt?
Simán, mint a kicsiszolt szikla.

Hisz róla tudomásunk se lesz, 
a csillag ég alatt, ezen a Földkerekségen.
A fenyő Télen zöldell -  
s a ligetek tényleg zöldek?

Mindezek a csodálatos dolgok: 
városaink, mégsem fehérek, mint a hó, 
a fehér hegy, mely ragyog, 
nem ragyog, nem -  nem is örökkévaló.

v.
Azon égitestek, e csillagrendszerek 
Nem örökkévalók, hisz nem is léteznek, 
és maga az a kék csillagzat -  
csak mi vagyunk szomorúak.

Szomorúak, mint ahogy a hegyek közt 
néha egy apró állat nyöszörög, 
csakhogy nekünk talán rosszabb: 
emlékünk vajon lesz-e róla?

Egykor majd kettesben, az emlékekben, itt, 
mint szokás, élnek-e majd -  vagy eltűnik? 
Legalább kettesben, emlék nélkül, közösen? 
lesz-e róla fogalma neki, és neked?

Lukács Zsolt fordítása

Látják-e szemeink azt valaha?
A miénk, az nem. Másoké? Nem tudni. 
Milyen? Van vagy nincs?
Éppen olyan, amilyen, halhatatlan.

in.
Éppen olyan, amilyen, örökkévaló, 
nem lesz, de nem is volt.
Csak a Földet, csak a csillagokat 
uralja és az időt kioltja.

Itt zöld hegy terül el,
áll, mint a világ emlékezete.
Mi az örökkévalóság: gyötrő délibáb 
vagy csak szép hazugság?

Se nem álom, se nem kínlódás 
se nem hegy, se nem hazugság -  
nem a világ: mint hajdani téli havazás 
nyári napokon a tenyerekre szálldogál.

ív.
Tenyerekre hó esik a nyári napokon. 
Ezért vagyunk néhanapján boldogok, 
mint ahogy szerencsétlen a zöld hegy -  
örök a létünk avagy mégsem?

GREGOR STRNIŠA (1930-1987) Ljubljanában szüle
tett. 1949-ben szüleivel együtt börtönbe zárták - azzal 
gyanúsították őket, hogy szökött emigránsokkal és 
háborús bűnösökkel álltak kapcsolatban, közben pedig 
csak egy rokonuk meglátogatásáról volt szó, aki a 
háború után egyből Ausztriába menekült. Családjuk 
vagyona nagy részét lefoglalták, állampolgári jogaiktól 
is megfosztották őket. 1952-ben leérettségizett és 
beiratkozott a ljubljanai egyetem bölcsészettudományi 
karának germanisztikai szakára, közben pedig előadáso
kat hallgatott az akkád és héber szakokon is. Diplomá
ja ellenére sohasem volt állandó munkája, egészen a 
haláláig önálló szabad művészként élt.

Költészetét a szimbolizmus sajátos kortárs árnyala
tának tekinthetjük, hiszen a gazdag immagináció és 
kozmikus irányultság jellemzi azt. Strniša verseskötetei
ben (Mozaikok, 1959; Odüsszeusz, 1963; Csillagok, 
1965; Makk, 1972; Szem, 1974; Olló, 1975; Tojás, 
1975) a metafizika felé való vonzódása ismerhető fel. 
Jellemző rájuk a szigorú forma (többnyire 3 négysoros 
versszakok) és az asszonancia valamint a népdalok 
ihletettsége.

Drámaírással is foglalkozott, rádiójátékokat is írt, 
gyermekirodaimat és esszéket valamint pop dalokat.
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Szakmány Györyy

Apu nem megy sehová
Éppen ott, ahol geográfiailag kezdődik a Bal

kán, a Duna-parti Pétérváradon vártam Futrinkát, 
amikor hazajött a katonaságból. Stílszerűen a 
Pisztoly kávéházban adtunk egymásnak találkát. 
Egy éve nem találkoztunk, és amikor megjött, mi
után kezet ráztunk és összeölelkeztünk, szerb 
szokás szerint háromszor arcon is csókolt. Leül
tünk kedvenc sarokasztalunkhoz, és Futrinka az 
asztalra helyezvén mintegy imára kulcsolt két 
kezét, nagyot sóhajtott. „Tudod mi a legször
nyűbb a katonaságban? A gennyes pattanások.” 
mondta, s egy nagyot húzott a frissen csapolt, 
hideg, korsónyi Jelen sörből, amit a pincér - aki 
úgy látszik, mint valamikori törzsvendégeket, egy 
év után is megismert bennünket -, kérdezés nél
kül az asztalunkra tett. Futrinka, időt sem hagy
ván számomra az ilyenkor szokásos „Na, hogy 
vagy? Milyen volt?” kérdések feltevésére, miután 
jobb kézfejének külsejével letörölte szájáról a 
habot, imigyen folytatta:

- Bizony, a katonaságban a legszörnyűbb do
log, amit el kell viselni, az az emberek arcán, 
nyakán és halántékán lévő gennyes pattanások, 
kelések és kezeletlen mitesszerek. Civilizálatlan 
ország lévén a miénk, ezekből van éppen elég a 
katonatársak nyakán. És rákényszerítenek, hogy 
minden áldott nap, napjában többször is, közelről 
és sokáig nézzed, tanulmányozzad ezeket a geny- 
nyes pattanásokat és keléseket, mert a katonaság
ban sokszor állítják az embert különböző olyan 
formációkba, ahol test a test mellett szorosan, fej 
a fej mellett egészen közel áll, mélyen megsértve 
ezzel az ember intim szféráját. Ahogy az „eche- 
loMban”, „kettős sorban”, vagy „jobbra igazodj- 
ban” mereven bámulod katonatársaid arcát vagy 
tarkóját, látod, hogy ezek a pattanások a kötelező 
rendszeres borotválkozás, a tisztálkodás hiánya, a 
piszkos és fertőző takarók és az állandó hideg 
hegyvidéki szél miatt nagyobbak, pirosabbak, sár
gábbak, zöldebbek, begyulladtabbak és gennyeseb
bek, mint amilyeneket valaha is láttál. A legérde
kesebbek a halántékon lévő, gombostűfej nagysá
gú fekete mitesszerek. Ezekből még a fülben is 
van néha. Amikor echelon formációba kényszerít
ve átlag fél órát vársz az étkezdébe való bebo- 
csáttatásra, olyankor van a legtöbb időd, hogy 
mindezeket közelről, az orrod előttről tanulmá
nyozzad. Mire sorra jutsz a vacsorához, fölfordul 
a gyomrod - fejezte be Futrinka az eszmefuttatá
sát, majd újra egy nagyot húzott a söréből.

*

Ami engem illet, én a hadseregeket teljesen 
feleslegesnek, a sorkatonaság intézményét pedig 
az alapvető emberi jogok lábbal tiprásának tar
tom. Szerintem, ha valakik háborúzni akarnak 
bizonyos céljaik eléréséhez, akkor is az lenne az

igazságos, hogy háborúzzanak ők, vagy az általuk 
megfizetett hivatásos katonák, azok, akik ezt 
tekintik munkájuknak, mint ahogy a te munkád az 
iskolában tanítás vagy az enyém az írás. De, hogy 
besorozzanak, hogy erőszakkal rákényszerítsenek 
arra, hogy háborúzzál, az az alapvető emberi 
jogok lábbal tiprása. Ehhez még akkor sincs joga 
az államnak, ha éppen a saját országunk háború
zik. Miloševič diktatúrája alatt például, ha behívót 
kaptam volna, soha nem vonultam volna be kato
nának, s ha nem sikerült volna Magyarországra 
szöknöm, akár tanyákon is elbujdostam volna, 
csak hogy ne kelljen részt vennem abban a mocs
kos és igazságtalan háborúban. Mert az embernek 
alapvető emberi joga, hogy eldöntse, részt kíván-e 
venni egy háborúban, azaz, hogy az országa/hazá
ja (kinek hogy) valamilyen hatalmi törekvését 
kívánja-e fegyverrel (is) támogatni. Sőt, szerintem 
még honvédő háború esetén is jogod van eldönte
ni, hogy kívánod-e fegyverrel, az életed kockázta
tásával védeni a hazát és a néped szabadságát, 
vagy ebből is inkább kimaradnál, s tegyék ezt 
azok, akik akarják, vagy akik nálad jobban érte
nek hozzá, s akiket ezért fizetnek; s ha ezeknek 
nem sikerül megvédeni a hazát, akkor vállalod a 
megszállás következményeit. Nem azt akarom 
ezzel mondani, hogy pacifista vagyok, és hogy a 
világ egyik legnagyobb, legszomorúbb problémájá
ra, az állandó háborúskodásra a pacifizmus a meg
oldás. Nem; én csak az egyén döntési szabadsága 
mellett érvelek, a sorozás kényszerével szemben.

Ami a pacifizmust illeti, szerintem épp a paci
fisták ártanak legtöbbet a béke ügyének. Békesze
retőnek és pacifistának lenni nem ugyanaz. Én is 
békeszerető ember vagyok, de azt gondolom, 
hogy az erőszakmentesség csak akkor jó, ha hatá
sos. De hát számtalan történelmi példán láthat
tuk, és láthatjuk ma is, hogy sokszor nem az. 
Nézzük csak a II. világháború kitörése előtti 15 
évben Németország és Anglia példáját! Mivel 
Anglia, amikor még sokkal erősebb volt Németor
szágnál, s amikor még megtehette volna, nem 
lépett fel Németország ellen kemény eszközökkel, 
akár háborús fenyegetéssel időben, Németország 
felfegyverkezett. Utána már hiába próbálták a 
pipogya angol pacifisták bebeszélni maguknak és 
a németeknek is, hogy a németek nem akarnak 
háborút, Németország pontosan tudta, hogy azt 
akar. Láthatjuk, ha egyszer egy ország vagy egy 
csoport a fejébe veszi, hogy az érdekei azt diktál
ják, hogy agresszorként lépjen fel ellenünk, akkor 
hiába a békés csitítgatás, úgysem nyugszik, amíg 
el nem oltotta a vérszomját. De el lehet oltani 
ezt a vérszomját az ő vérükkel is, miért hagynánk 
akkor, hogy a miénkből igyanak? A választás erő
szak és békés megoldás között nem elvi kérdés, 
mint ahogy a pacifisták hiszik; ez pusztán prakti
kus kérdés, amely a körülményektől függ. Az erő
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szakkal egyenlő, vagy nagyobb hatékonysága ese
tén természetesen a békés megoldás a követen
dő. De ha a szelídség nem használ, akkor nem 
kell félni az erőszaktól. A pacifista, pont azzal, 
hogy abszolútummá emeli az erőszakmentességet, 
kiszolgáltatja az ártatlanokat és a szépséget a 
sakáloknak, hogy azok aljas ösztöneiket kiélhes
sék rajta. A békeszerető, pont azért, mert a béke 
elkötelezett híve, kész megvédeni a békét (vagy 
az ártatlanokat és a szépséget a sakáloktól) min
den áron, ha kell, erőszakkal is.

Szóval, láthatod, nem vagyok pacifista, és nem 
azért beszélek a sorozással felállított hadseregek 
ellen, mert a szemellenzős pacifizmust tartanám 
gyógyírnek a világban uralkodó erőszakra. Azért 
beszélek a regrutáció ellen, mert a sorkatonaság 
intézménye, mint mondtam, az alapvető emberi 
jogok egyik legocsmányabb lábbal tiprása, amit 
valaha látott a világ.

Mindemellett felhívnám a figyelmedet minden 
háború alapvetően vérlázító ostobaságára és feles
legességére is. Egyszerűen nem értem, hogy ne
kem, mint normális, egészséges embernek, akár 
csak elméleti szinten is, hogyan juthatna eszem
be, hogy bárkinek is erőszakkal elvegyem valami
jét, hogy bárkit is megöljek, leigázzák, elfoglaljam 
az országát, kinyírjam a tantiját, elvegyem a 
kutyáját. Igazság szerint én irtózom az erőszaktól, 
érthetetlennek és abszurdnak tartom azt. Ha min
denki úgy gondolná, mint én, nem lehetne többé 
háborúkat csinálni, mert a politikusoknak egysze
rűen nem volna kivel megcsináltatni a háborúikat 
(mert ők maguk, ugye, soha nem állnak neki, a 
saját két kezükkel, csinálni).

De hát sajnos az emberek többsége nem így 
gondolkodik, és én, látod, még békeszerető em
berként is elfogadom, hogy a világ rendje olyan, 
hogy vannak háborúk. A háború emberi szükség
let, egyszerűen az emberi természetből fakad. 
Úgy tűnik, az ember háború nélkül nem tud elin
tézni semmit (nem mintha azzal elintézne bármit 
is). És mivel úgy gondolom, hogy ez a világ rend
je, ezért azt is gondolom, hogy lesz még háború. 
Lehet bárhol, bármikor. Akár Európában is. Húsz
huszonöt, de akár egy-két év alatt annyira meg 
tud változni a politikai helyzet, hogy bárhol, bár
mikor ki tud törni a háború. Ugyan ki hitte vol
na, mondjuk, a testvériség-egységben tobzódó
1986-os Jugoszláviáról, hogy röpke öt év múlva 
milyen véres háborúk helyszínévé válik? De te
kintsünk a jövőbe! Itt, a Balkánon olyan rendezet
len a politikai helyzet, annyira tisztázatlanok a 
délszláv népek érzelmi, politikai, s egyéb viszo
nyai, hogy szerintem leghamarabb olyan 15, leg
később olyan 35 év múlva megint lesznek itt 
háborúk. Nem is beszélve arról, hogy az itt élő 
muzulmán népek és a délszlávok ennél már sok
kal előbb össze fognak torzsalkodni, vagy, hogy 
egy kicsit történelmiesebben fejezzem ki magam, 
itt lesz a Balkánon az iszlám harcos szárnyának 
és a keresztény világnak az egyik ütközőzónája, 
és a délszláv-muszlimán ellentét egy ugyan nem 
annyira véres, nem annyira intenzív, de ugyan

olyan állandó háborúskodássá fog fajulni, mint az 
elmúlt évtizedek zsidó-palesztin konfliktusa. De 
ne menjünk a részletekbe, nem szeretnék egyet
len népet sem megsérteni, és remélem, nagyon 
remélem, hogy tévedek, hogy történelmileg és po
litikailag hozzá nem értők és pesszimisták a jósla
taim. Hanem, ha mindez ne adj' Isten mégis így 
lesz, és szerintem így lesz, s ha elvonatkoztatva 
mindezektől a konkrétumoktól, elfogadod a hábo
rút, mint a világ „rendjét”, akkor az is teljesen 
logikus, hogy készülsz a háborúra, készülsz rá 
testben és lélekben, s elmész katonának, megta
nulsz Kalasnyikowal lőni, aknát telepíteni, gráná
tot dobni, satöbbi, hogy tudd ezeket a praktikus 
dolgokat.

Futrinka ezzel megemelte a korsóját, s mint- 
egy nyomatékosítva az elmondottakat, felém 
bökött vele, majd kiitta belőle a maradék sört is. 
Én is kiittam a magamét. Amikor a pincér felénk 
pillantott a bárpult mögül, Futrinka rámutatott a 
két üres korsóra, majd mutatóujjával egy kört írt 
le felettük. A pincér odahozott újabb két harma
tos, gyöngyöző kriglit, teli hideg, frissen csapolt 
Jelennel, az üres korsókat pedig elvitte. Futrinka, 
miközben belekortyolt, még a szemét is lehunyta.

*

- Várj, ehhez rá kell gyújtanom - mondta Fut
rinka, miközben elővett a zsebéből egy doboz 
rossz minőségű hazai Moraua cigarettát. - A kan
tinban csak hazai cigiket lehetett kapni, ezért 
rászoktam erre a szarra. Ezt még elszívom, aztán 
egy időre leállók. De most majd segít felidézni az 
élményeket. Gyújts rá te is nyugodtan - mondta, 
miközben elém dobta a paklit, majd a jobb kezé
be fogva a gyufaskatulyát, ugyanazon kézfején 
lévő ujjaival vett ki egy szál gyufát, és a szokásos 
mutatványával, egy kézzel sercintette fel a lángot. 
Miután a cigijét meggyújtotta, lehunyt szemmel 
szívott egy nagyot, majd hátradőlve, karjait a 
széktámla mögé akasztva, a székén kissé lecsúsz
va, elmélyült arccal fújta ki a füstöt.

- Az első nap, amikor késő délután megérkez
tem, nem volt rossz - kezdte Futrinka a beszá
molót. - Még túlságosan is az utazás izgalma 
alatt álltam, lenyűgözött az útközben látott táj, a 
hegyek - tudod, hogy imádom a hegyeket -, és 
persze bennem volt még az új nagyvárosba érke
zés izgalma is, és a majdani felfedezésének ígére
tétől érzett izgalom, úgyhogy nem volt még alkal
mam gyötrődni. Másnap kezdtem szenvedni, de 
azt mindjárt kora reggel, amikor még civil ruhá
ban, civilként terelgettek sokadmagammal a ka
szárnyában mindenfelé, és egyszerre rám zúdult a 
katonáskodásnak az az egész iszonyata, tudod, az 
egyenruhák, a fegyverek, a hihetetlenül barom 
arcú altisztek, tisztek, és a nem kevésbé állatias 
arcú katonák, a mérnöki pontossággal megkapált, 
virágágyásos, rendezett körletek látványa... Akkor 
rögtön szenvedni kezdtem, és nem tudom, mikor 
szökött az első könny a szemembe, már abban a 
pillanatban, amikor hajnalban felvertek, és rádöb
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bentem, hogy nem a saját ágyamban alszom, vagy 
csak icipicit később, amikor elkezdődött a tisztek 
és az altisztek állandó, felesleges és egy éven át 
tartó üvöltözése, vagy amikor az első reggelin a 
büdös étteremben az első pillantást vetettem a 
zsíros műanyagtányéron elém lökött főtt tojásra 
és virslire, és észrevettem, hogy disznósörték áll
nak ki a virsliből, és szemen spriccelt a zsír, ami
kor a villámmal beleszúrtam, vagy amikor üvöltö
zés, káromkodás és sürgetés közepette először 
cibáltam magamra a zöldpenész, naftalin és pus
kaolaj keverék szagától bűzlő terepszínű egyenru
hát, amelynek egyik része természetesen túl kicsi 
volt, a másik meg túl nagy, vagy amikor először 
rángattam magamra az előttem már ki tudja hány 
csámpás balfasz által széttaposott, egyszerre túl 
nagy és túl szűk, de minden lépésnél fájdalmat 
okozó bakancsokat...

Utána egész álló nap egzecíroztattak bennün
ket ilyen jobbra át, balra át marhaságokkal, amit 
normális ember már az általános iskolában torna
órán megtanul, vagy ha nem, akkor elég, ha egy
szer megmutatják neki, és máris tudja. De körü
löttem vajmi kevés normális ember volt, mert 
nem volt elég nekik egyszer megmutatni, úgyhogy 
egész nap ezzel baszogattak bennünket, két egze- 
círoztatás között pedig, pihenésképpen, puszta 
kézzel szedették össze velünk a fűben szétdobált 
cigarettacsikkeket. Miközben a markomba gyűjtö
gettem a mások nyálától levedző büdös cigaretta
csutkákat, azt gondoltam, úristen, ez szörnyű, hol 
van itt az irodalmi élmény (annyira rosszul vol
tam, hogy nem vettem észre, ez máris az), gye
rünk, ide a puskát, menjünk lövöldözni, csináljunk 
már valami érdekeset, és az éreztem, hogy ha ez 
így megy továbbra is napról-napra, akkor vagy 
megszököm haza, s még aznap Magyarországra, 
vagy idegösszeomlást kapok.

Nem tudom már, mikor tolult először könny a 
szemembe, de mindez az iszonyat megtörtént 
már az első nap első délelőttjén, és én csak 
álltam ott a sírás határán a könnyeimmel küsz
ködve, de nem akartam nyugtatót bevenni, mert 
kíváncsi voltam rá, hogy milyen ez az egész 
teljes valójában. Néztem a katonatársaimat, első 
pillantásra többségükben barom arcokat, és azt 
gondoltam, hogy én ezekkel nem tudok semmiféle 
lelki közösséget vállalni, nincs itt közöttük egy 
ember sem az én szellemi nívómon, nem fogok 
itt semmiféle barátra szert tenni, és ebben a ma
gányban nagyon gyorsan idegösszeomlást fogok 
kapni. így ment ez első nap, és a második teljes 
napon. És aztán, ki tudja miért, mi történhetett, 
miért változott meg a hangulatot meghatározó ké
miai anyagok aránya az agyamban éjjel, amíg 
aludtam, de a harmadik napon reggel egyszerűen 
arra ébredtem, hogy jól érzem magam. Ügy lát
szik, nekem ennyi kellett az akklimatizálódáshoz; 
két nap szenvedés. Néhány hülye naptól kezdve

jól érezte magát, aztán voltak, akiknek a beleszo- 
kás tovább tartott, és voltak páran, akik egyálta
lán nem tudtak megszokni, ezek idegösszeroppa
nást kaptak, és leszerelték őket, hogy azután pár 
év múlva megismételtessék velük a katonaságot. 
Én viszont, azzal együtt, hogy visszajött az élet
kedvem, azonnal visszakaptam az igazi énemet is, 
a minden élményt irodalmi szempontból átfiltráló 
énemet - monda Futrinka, majd szívott egy utol
só slukkot a cigarettájából, és a füstöt igen önér
zetesen fújta ki.

- Nagyszerű, halljunk akkor egy érdekes, iro- 
dalmias sztorit, elég volt a bölcselkedésből! - 
mondtam, meghúztam a sörömet, és várakozással 
telve néztem Futrinkára.

Futrinka is meghúzta a sörét, és, természete
sen egy kézzel, újabb cigarettára gyújtott.

- Egy érdekes sztorit, várjál csak - mondta, 
majd elmerengve bámulta a kifújt füstöt.

- Egyszerre észrevettem - kezdte kisvártatva 
-, hogy ott olyan pofákat láthatok, amilyeneket 
még soha életemben sehol se láttam, olyan hülye
ségek történhetnek meg velem, mint még soha, 
és olyan történeteket hallhatok, amilyeneket sehol 
máshol nem hallanék. Az volt a legfurcsább, hogy 
sokan a katonatársaim közül nagyon ismerősnek 
tűntek. Sokat gondolkodtam, hogy honnan olyan 
ismerősek ezek a pofák. Egész nap röhögtem, 
amikor végül rájöttem, hogy a körülöttem lévő 
népség fele a Talpraesett Tóm1 képregényekből 
ismerős. Mind-mind vadnyugati pofa volt a Talp
raesett Tomokból, és ami igazán okot adott a 
röhögésre (hiszen a pofájukról nem tehettek), az 
volt, hogy úgy is viselkedtek, mint a képregény
figurák.

Ott volt például a kamaszkor végén járó, 190 
centi magas, cingár Mirko Josipovid, aki szegény 
mentálisan olyan éretlen volt még, hogy vigyázz- 
ban állni sem tudott rendesen. Neki vigyázzállás
ban a feje előre állt, az álla előrenyomva, a vállai 
előre lógtak, vékony, inas karjai pedig mindig úgy 
elálltak a testétől, mintha legalábbis olyan izmos 
lenne, mint valami buggyant body builder, akinek 
olyan vastagok a karjai, hogy nem is bírja őket a 
teste mellett tartani, és a pipaszár lábain mindig 
kis terpeszben állt vigyázzba.

Mirko Gnjilanéból jött, egy szerb faluból 
Pristinától keletre, az ENSZ-protektorátus alatt ál
ló, egyre kevesebb szerb lakta, albán többségű 
Koszovóból. Amikor megjött, megkérdezték tőle a 
többiek: „Jesi ti šiptar, bre?” „Ma jók, ja sam éist 
Srbin!” „Pa jebi ga, pričaš kao šiptar!”2 S való
ban, olyan különös szerb nyelvjárást, mint az övé, 
nem hallottam még soha. Ezen kívül Mirko bőre 
kreol volt, ajka barna, haja fekete, szeme sötét, 
szemöldöke összenőtt... Egyszóval: albán prototí
pus. De, hogy mégis „čist Srbin”3, az hamarosan 
kiderült.

1 a.m. Lucky Luké
2 „Hé, te siptár vagy?” „Má’ honnét, én tészta szerb vagyok!” „Hát baszd meg, úgy beszélsz, mint egy siptár!”
3 „tiszta szerb”
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Mirko még csak 18 éves, épp a katonaság 
előtt fejezte be a középiskolát, s habár soha nem 
kellett volna neki szolgálnia Szerbia és Monteneg
ró Katonaságában - hiszen Koszovóban a szerbiai 
közigazgatás nem működik és nem érvényes -, ő 
önként jelentkezett a szerbiai sorkatonai szolgá
latra.

Mirkót két évvel ezelőtt elrabolták a siptárok. 
A siptár ugye vulgáris elnevezés, amelynek hasz
nálatát mi kerüljük és elítéljük; de Mirko nem 
nevezhette őket másképp, mert ezek, akik elra
bolták, az UQK tagjai voltak; albán szeparatista 
terroristák.

Az egész úgy történt, hogy egy pénteken, isko
la után, de még fényes nappal, Mirko egy barátjá
val a falujukból egy másik faluba ment szórakoz
ni, autóval. Útközben megállították őket az erdő
ből előbukkanó felfegyverzett UQK-harcosok. 
Kiparancsolták őket a kocsiból, s az igazoltatásuk 
során a nevükből és a lakóhelyükből egyből kide
rült, hogy ők szerbek. Amit persze ők nem is 
akartak, igaz, nem is mertek volna letagadni. 
Azonnal bekötötték a szemüket, és hosszasan ve
zették őket az erdőben a hegyeken át. Amikor 
végre megérkeztek valahová, s levették szemükről 
a sálakat, Mirko egy házban, egy hosszú, folyosó
szerű szobában találta magát, amelynek a fala 
mentén sorban börtöncellák voltak. Ő a legszélső, 
a hátsó fal melletti, az ablakhoz közeli cellába ke
rült. Barátja közvetlenül melléje. Azzal kapcsolat
ban, hogy miért rabolták el őket, meddig és mi
lyen célból akarják fogva tartani őket, semmit 
sem közöltek velük, s egyáltalán, semmi különös 
nem történt velük rabságuk ideje alatt. Moslékot 
kaptak enni, és minden nap megverték őket. 
Mirkót néhány helyen késsel megvagdosták, és 
eloltottak rajta néhány cigarettát.

Két hónap múlva egy este, hogy, hogy nem, 
de miután belökték neki a vacsorát, elfelejtették 
bezárni cellájának az ajtaját. Éjfél után kinyitotta 
a rácsot és odament az ablakhoz. Barátját és a 
többi rabot ott kellett hagynia. A kulcsok az őrök
nél voltak, akik a szomszédos szobában aludtak. 
Mirko kinézett a sötétbe az ablakon, és nem 
látott a házat körülvevő tisztáson senkit. Kilépett 
az ablakon, és beszaladt a szemben lévő erdőbe. 
Órákon át szaladt - egy szál gatyában és fehér 
alsóingben. Elvették ugyanis a ruháit még akkor, 
amikor bezárták. Nem mert lefeküdni, nehogy 
megfagyjon, mert hideg ősz volt már. Hajnalig 
bolyongott az erdőben. Reggelre kibukkant egy 
hegytetőn, és a völgyben megpillantott egy falut 
egy templommal, s a templomot egy keresztet 
tartó harangtoronnyal. Rögtön tudta, hogy egy 
szerb településhez érkezett. Elindult völgynek le 
a falu felé, és kijutott egy aszfaltútra. Hamarosan 
arra jött egy autó, és Mirko lestoppolta. A helyi 
szerb pópa volt az éppen. Mirko röviden elmond
ta, hogy mi történt vele, s erre a pópa azonnal 
hazavitte, a jó sok kilométerre, több órányi autó- 
útra lévő falujába. Volt nagy öröm, amikor megáll
tak a házuk előtt. Összecsődült az egész falu. A 
szülei, testvérei sírtak, és sírt Mirko is. Mint

utóbb kiderült, a szülei hiába tettek feljelentést a 
KFOR-nál, valamint a helyi szerb és albán hatósá
goknál is, senki semmilyen hathatós lépést nem 
tett az előkerítése ügyében. A barátjáról, akit 
kénytelen volt otthagyni, soha többé nem hallott 
semmit.

- Te jó isten - fakadt ki belőlem -, ismerve 
az ottani állapotokat, azon nem csodálkozom, 
hogy nem történt semmi az ügyükben, hiszen azt 
sem tudták, hová lettek, merre vannak, de az 
már durva, hogy miután ő elmondta, hogy mi tör
tént vele, senki sem próbálta megkeresni a barát
ját, vagy azt a helyet, vagy ahol fogva tartották 
őket.

- Ezt nem tudom, de az tény, hogy Mirko 
részletesen beszámolt mindenről mind a három 
helyi hatóságnak, de a barátja mégsem került elő 
mindeddig. És ezzel még nem is ért véget a tör
ténet. Nekünk ott a katonaságban úgy tűnt, hogy 
Mirko lelkileg, talán azért, mert még fiatal és 
életerős, elég jól átvészelte az ügyet. Később 
kiderült, ez közel sem biztos, hogy így van. 
Mindenesetre ő volt közöttünk például a fő móka
mester.

Még csak pár hete voltunk a katonaságban, de 
Mirko nem sokkal az után, hogy elmesélte ne
künk a történetét, jelentkezett a századosunknál 
kihallgatásra. Ezt a beszélgetést csak akkor kér
heti valaki, ha nyomós oka van rá. Mirkónak volt: 
bosszút akart állni. Elmesélte a századosnak el
rablása történetét, és kérte, mielőbb helyezzék 
át szolgálatra a Szerbiát Koszovótól elválasztó
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Kopnena zóna bezbednostiba4, amelyet Szerbia és 
Montenegró katonasága ellenőriz. Ebben, a több
ségében albánok lakta zónában - Bujanovac, 
Preševo, Medveda falvak és környékük - tevé
kenykednek most megint az albán szeparatista 
terroristák, vagy ahogy újabban a hazai médiában
- szerintem elég röhejesen - nevezik őket: a sip- 
tár extrémisták. A százados azt mondta Mirkónak: 
ő megérti az indokait, de egyelőre nem lehet. 
Legyen jó katona, s akkor a kiképzés után (4 
hónap) majd meglátja, mit tehet érte.

Mirko komolyan vette, amit a százados mon
dott. Anyait-apait beleadott a kiképzésbe, és tény
leg, a gyalogsági akadálypályától kezdve a lövész- 
árokásásig mindenben az élen járt. A legrühösebb 
munkákra is, amelyektől mindenki húzódzkodott, 
mint a vécésikálás vagy a szemétlapátolás, Mirko 
önkéntesen jelentkezett, és elvégezte őket szó 
nélkül. Végül aztán eljött a kiképzésünkben a 
nagy pillanat, az első éleslövészet. Kalasnyiko- 
vokkal lövöldöztünk a 100 méter távolságban 
lévő, ember nagyságú és embert formázó céltáb
lákra. Mirko Josipović mellettem feküdt, tőlem 
balra. Először 5 próbát lőttünk, azután 25 igazit. 
Ebből 10-et egyesével, 15-öt pedig rövid soroza
tokban. Összesen 30 golyót eresztettünk ki, egy 
teljes tárat. Mirko Josipovid egyetlen golyója sem 
találta el a táblát.

- Gondolom, ezek után nem lett átdobva a 
KZB-be - mondtam kuncogva.

- Nem, hála istennek, sőt mi több, a követke
ző éleslövészeten annyira sikerült bizonyítania 
rátermettségét, hogy a hosszúállás lehetősége 
végleg, de legalábbis a katonaság utánig el lett 
halasztva. Az történt ugyanis ezen az éleslövésze
ten, hogy amikor a mezőn felcsapódó céltáblák 
felé kocogtunk csatárláncban, a mellettem haladó 
fiatal hadnagyocska valami utasítást kiabált Mirko 
Josipovic után, hogy tartson kissé balra, mert 
nem fogja meglátni a céltábláit, s erre Mirko, ke
zében a csőre töltött és beélesített Kalasnyikowal

megfordult felénk, hogy „Hö, mi?”. Erre a tiszt 
már azt üvöltözte neki, hogy forduljon vissza a 
céltáblák felé, de ő ezt, az általános puskaropo
gástól nem hallotta, úgyhogy a köves, hepehupás 
hegyi legelőn, amelyen könnyen elbotolhat, kezé
ben a kibiztosítatlan puskával, elindult felénk ko
cogva, megismételve a „Hö, mi, nem hallom?!”-ot, 
mire mi a hadnaggyal hasra vetettük magunkat, 
és a hadnagy ekkor már paprikavörös arccal, tor- 
kaszakadtából üvöltözte neki, hogy forduljon visz- 
sza a hegyoldal irányába. De ez a buggyant ezt 
se hallotta, és nagy igyekezettel kocogott felénk 
tovább, és amikor odaért hozzánk, és megállt 
előttünk a tipikus enyhe terpeszállásában, arcán a 
hason fekvésünk felett érzett csodálkozás kifejezé
sével, kissé tátott szájjal, akkor a kezében tartott 
puska csöve szomorúan lógott lefelé, és ezzel 
pont a hadnagyocska fejére mutatott. Erre az 
felpattant, és miközben magából kikelve, ellilult 
arccal azt ordítozta, hogy „Egy ilyen hülye állat 
miatt dögöljek én meg?! Egy ilyen hülye állat 
miatt dögöljek én meg?!”, kicsavarta Mirko kezé
ből a Kalasnyikovot, kibiztosította, a földre dobta 
a puskát, és két ököllel elkezdte csépelni Mirko 
feje búbját, miközben az csak állt ott tovább cso
dálkozva, tátott szájjal, és az egész ütlegelésből 
nem érzett semmit, mert természetesen rohamsi
sak volt a fején.

Ezért a balhéért Mirko kapott három nap 
áristomot, majd elküldték a pszichológushoz, aki 
megállapította, hogy makkegészséges. De azért 
puskát soha többé nem adtak a kezébe, az ágyú
inknak a közelébe sem engedték, a későbbi had
gyakorlaton ételhordó lett, a hadnagyocska pedig, 
amikor csak ügyeletben volt, a katonaság végéig 
Mirkóval sikáltatta a vécéket, gázálarccal a fején, 
sósavval és fogkefével, és közben vádló tekintet
tel ismételgette neki, hogy „Miattad majdnem 
kinyiffantam, én! Miattad majdnem kinyiffantan, 
ÉN!”

4 a.m. Katonai Biztonsági Zóna (szerb rövidítése KZB) 
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Snjexana Ronéevié

A tábor kijárata

Szent Demeter napja.
Kedvező hírek a közeli harctérről.
A szocializmus nem tart nagygyűléseket.
Az égen izzó vörös csillag.
November. A kommunizmus lombja lehull.

Beteríti az utakat.
És én mindig ezen az úton.

íme egy formás kő, őszes Danilo.
Bontják a Berlini-falat.
Holt és élő tanúk szeme láttára 

Végzi a második világháború.
Elvakulunk szemben az emberi bűn porától. 
Nagymellű, elnehezült asszonyok sírnak 

Negyven nappal a szülés után.

Elmentél?
Beszéld rá Sziszifuszi a magasban 
Hagyjon fel minden napi foglalatossággal.
M i értelme halhatatlan lenni az istenek között.

Éjjel a halál kiválasztja, mely arc előtt időzzön el.

Fogadd el az eget! Büntetettek vagyunk.

Nem vettük fel a terhet.
Versünk is késedelemmel született.

Válasz vagy emlékezés

Mindenki ugyanannak látott.

A jöttment újabb hitetlenséggel teli bőröndjének.

Hogy ki vagyok, csak te tudtad.

Szükségtelen minden beszéd, 

ahhoz, hogy a retorikát felismerd.

Ugyanazon éhség szükségeltetik, 

az vezet el minket saját kérdéseinkhez.

Egyformák, kérdeznek, 

s válaszadáskor elbizonytalanodnak.

Alig akad, aki valamit feljegyezne.

A kerék megakadt. Az égnek mindegy.

Csak a föld állhat nyerésre.

Az ég és a tükör színét megváltoztató.

Szabadka, 2000. október 30.

A költő betéve tudott nekrológja

Petar Vukovnak, a barátnak

A számba rágják:
Terhétől a feszület megfáradt, leengedte karját. 

S az ég színében magára ismert.

A föld meg se rendült a ledobott súlytól.

A fáradtat magához vonta, mikor a falánk szó 

Bekebelezi a várakozás betűjét.

Kérdezni nem tanultam meg.
(Nem vagyok ott, ahol várnak.)

Leggyakrabban a keresztúton tévelyedünk el.

Én, a hitetlen, megvetem a fény melegét.
A lélek a költőnek teher.
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Tomislav Žigmanov

Nappali sötétség1

M i van velem? Sötétség! 
Sűrű sötét! Hol vagyok?

Miroslav Krleža

I. Komor éjben

Nehéz és 
Álomtalan 
E komor 
Éj

E Pannon 
Éj
Teljesen
Sötét

***

És tartósan 
Tart 
Túlontúl 
Hosszan

M ár régen 
E sáros 
Lapályon 
Mélyen 

***

Maradandó
Véges
Rémes

Sorsszerű 
E majdnem 

Éj

***

Régtől fogva 
Mintha 
Itt lenne

M int 
Forrás 
Es létezés 
Mindenben

Kérés 
Hívás 
Nélkül 
Csak úgy 
Érkezetten 

***

És most
Fekete
Itt
Minden
Mindenütt

Az éjben 
A fény 
Ó hol 
Sehol

II. A sötét békéje

Sehol 
Fény 
A sáros 
Bácskában

Es minden
Csöndes
Itt

És
Hangtalan 
Süket is 
Most minden 

***

Feketében 
Sötét éjben 
Sem harangdal 
Sem madárdal

A csend 
Sötétjében 
Az idő
Múlik egyedül 

Semmi
Csak sötétség 
Más itt 
Nem 
Lelhető 

***

Fáradhatatlan 
Ez az 
Éj
M ár rég

Hallgat 
Mélyen 
A reggel 
A kezdet 
Kezdetén 

*** 

Mintha 
Ez a reggel 
Sehogy 
Sem 
Érkezne

Mintha 
Többé már 
Hajnal 
Sem lenne

III. Álomtalan éjben

Immár mély 
Az éj

Komor
Régi
É j

* * *

Álomban
Kellene
Járn i

Alomban 
Elindulni 
Ebben az 
Éjben

* * *

1 Fordította: Molcer Mátyás - A mű eredeti címe: BEZ SVLAKA MRAKA (Poema)
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És aludni 
Csak aludni 
Ha lehetne 
Aludni

Az álomban
Igazat
Álmodni
Igazságot
Tenni

***

De az álomnak 
Nem ad 
Reményt 
A fekete fény

Nem jő  
Nem jő  
Ébredés 
E sötét éjben 

***

Nem enged 
Nem enged 
E sötét 
A hajnali 
Derengésnek

Nem jő  
Nem jő  
Ébredés 
E komor éjben

IV. Sötétség 
uralkodik

Sötéttel
Törékeny
Éberség
Nő

Teljes
Izzó
Olthatatlan
Sötét
Uralkodik

***

Olthatatlanul
Uralkodik
Bácskában
Földünkön
Kitartóan

Hosszan
Éberen
Ezért
Áll
Némán

Némán 
Bénán 
Itt és 
Vakon

Vakon 
Lehetetlen 
Reménytelen 
Itt és most

A romlás 
Baljós jelei 
Következnek

A kétségbeesés
Áradón
Fenyeget

Rémület 
Magány 
Települ 
Az éjben

Amikor 
Az éjben
Minden könyörület 
Elvész

V. Életjel a 
vészterhes éjben

Mély 
M ár 
E sötét 
Éj

Sötét
Mély
Késő
É j

Itt
Ellenállás
Nélkül
Tartós

Csak úgy 
Ellenállás 
Nélkül

Nem látszik 
A sötét 
Az imádságok 
Tévesek

Állandóan
Eltűnőben
Állandóan
Titokban

Itt
Az ismeretlenek
Kétségbeesése
Uralkodik

Apró 
Drámái 
A nagy
Elmaradottságnak

Számos
Befejezetlen
Álom
Jelentéktelen
Maradt

Elveszett 
Akarások 
És áldozatok 
Bolygnak 
A sötétben

A saját 
Balsikerek 
Reménye 
Éltet
Még tovább

Tehetetlenül
Görnyedve
Némely
Apostol
Mászkál

Valahol
Apostol
Mászkál
Hitében
Maga mögötti
Igazában
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VI. A sötétség 
birtokában

M ár az alkony
Előtt
Lehullt
Itt
Az éj
Hagyományos
Időben
Az itteni tájra

És uralkodik 
Majdnem 
Mindenen 
Mindenütt

M intha 
A sötétség 
Hagyományunk 
Volna

Rejtett 
E sötét 
Végtelen 
Pannon 
Bizonyosság

Végtelen 
Áthatolhatatlan 
Az éj
Amig uralkodik

És uralkodva 
Uralkodik 
Ez a sötét 
A földszintes 
Gondokon

Fenyegetve
Ismétli
Örökös
Örökké
Az elveszejtést 

Itt
A mélyben 
Sárban 
Ahol 
Történik

De ostoba 
Igen ostoba 
A tehetetlen 
Megalkuvás 
Stratégiája

A jelentéktelen 
Életet 
Maradiság 
Szipolyozza

A maradi 
Életet
Jelentéktelenség
Szipolyozza

Élő
Sötétség 
Tépi 
A fényt 
A reményt

Hiába
Hallgat
Közeli
Örökké

VII. Hajlottak sorsa 
-  sötétség

Sáros 
Ez az éj
A megsemmisülés
Elhaló
Máglyája

A hitet 
M ár rég 
Elnyelte 
Az éj

Sötétség 
Sötét mély 
Itt az éj

Bánat
Marad
Marad
Marad

És minden
Hamarosan
Az
Lesz

Régtől fogva 
Könny nélkül 
Vált 
Ilyenné

M ár
Sírás - rívás nélkül 
Tartós

Tart
Kilátástalanul 
És könny sincs már

Itt
Zárt kör 
Az éj

A kezdeti 
Sötétség 
Egyúttal 
A vég

K iút
Csak ott lehet 
Ahol jellemek 
Nem rejteznek

A jellemek 
A jellemek 
A sötétben 
Sötéttel 
Nem rejteznek
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miivoj Préié

Emlékmű Didó Vukoviénak
(Monodráma)

(A színen korosabb asszony feketében dívány
on ül, előtte asztalka két karosszékkel, megboldo
gult édesapja történetét meséli ismeretlen látoga
tónak. Időnként a függöny mögül kávét hoz a 
láthatatlan látogatónak, feláll, gesztikulál, majd 
visszaül. Végül a látogató és a közönség felé 
fordul zárószavaival édesapja emlékművével kap
csolatban...)

- Uram, Ön tudja, hogy apám Josip Vuković 
Didónak nincs emlékműve sem bronzból, sem 
márványból, ezért arra kérem Önt, hallgassa meg 
a történetét. Majd meglátja, miből áll emlékműve, 
mert volt neki!

„Mily kicsi vagy, és máris rabnak hordasz 
kosztot” - így szólt hozzám a szabadkai börtön 
őre, amikor a mamával, a fehér kendővel letakart 
kosarat vittük Didónak, alig voltam két éves, még 
iskolába sem jártam.

Akkor volt ez, amikor Sándor király bevezette 
a diktatúrát, és mindössze nyolc évvel korábban 
apám a „börtöntöltelék” Didó a versailles-i Tria
nonban azért harcolt, hogy Szabadkát csatolják a 
Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz, melynek ural
kodója éppen Sándor volt.

Uram, apró, gyöngécske gyermek voltam, de 
már akkor éreztem valamiféle szörnyű igazságta
lanságot, a gyermek azt ösztönösen megsejti, 
mint az állat, ez gyakran előfordult életemben 
apámmal kapcsolatban, szerettem, büszke voltam 
rá, akkor is amikor egyesek elfordították fejüket, 
tisztelet azoknak akik ezt nem tették.

Apám, Josip Vukovic Didó 1890-ben született 
parasztcsaládban Felső-Tavankúton, a Vukovic- 
soron. Szülei tehetősnek számítottak az ottani 
viszonyokhoz képest, harminc lánc földjük volt 
részben szőlővel vegyesen, így apám a horvát ele
mi iskola után beiratkozott a szabadkai magyar 
nyelvű gimnáziumba, más nyelvű nem volt!

Kínlódott a számára idegen nyelvvel, a szállá
sok megmentettek bennünket a beolvadástól, de 
Didót szláv beállitottságáért kicsapták hetedik osz
tályból, így a középiskolát be sem fejezte! Miután 
kidobták a magyar-gimnáziumból a „bácskistákkal”, 
a legrégibb sportegyesület szurkolóival barátko
zott, azok kortársai voltak, velük járt a Pučka 
kaszinóba, ahol a horvát ifjúság színe-java találko
zott, közülük kerültek ki azok, akik 1918-ban a 
szabadkai városháza tornyára kitűzték a háromszí
nű horvát lobogót.

Uram, apám a bajai háromszögbeli Bikic-ből 
nősült anyámmal, a gazdag Grgid családból, hozo
mányként száz lánc elsőrendű szántót kapott. 
Anyám nem jött rögtön Szabadkára, előzőleg min
dent eladott, mert tudta, hogy a birtok Magyaror

szághoz kerül. Egy egész vasúti szerelvény hozta 
a bajai vasútvonalon hozományát a zombori úti 
házba, amelyet csakhamar eladtak és egy szebbet 
vettek a Zágráb utcában, ott nőttem fel három 
nővéremmel.

Kedves Uram, azt mesélte Dido-apám, hogy a 
Bunyevác-Sokác párt megalakulásakor 1920-ban ő 
és Blaško Rajid tisztelendő szakítottak, mert az 
túlságos jugoszláv beállítottságával vajdasági Stross- 
mayer akart lenni, más idők jöttek, és a horvátok 
nem érték be az elhullatott morzsákkal. Évről-év- 
re rosszabbodott a helyzet, a radikálisok beverték 
Rajid ablakait a plébánián, mégsem nyílt ki a sze
me! Apám pedig egyre gyakrabban töltötte estéit 
a rendőrségen!

Ezért Dido-apám és társai - a horvát demokra
ta parasztgyerekek -, 1926 nyarán kiléptek a 
Bunyevác-Sokác pártból és csatlakoztak Stjepan 
Radid Horvát paraszt pártjához, hogy az Isten 
adjon neki halhatatlanságot!

Uram, már két évvel előbb Rajid tisztelendő 
megalapította a Vajdasági Paraszt Pártot, hiszé
kenységében azt remélte, hogy a vajdasági katoli
kusok majd rászavaznak, holott minden értelmes 
ember tudta, a magyarok csak a sajátjukra voksol
nak! És a vajdasági szerbek méginkább a saját
jukhoz húznak, ezt Dido-apám útban hazafelé 
Versailles-ből már elmagyarázta Blaško Rajiénak, 
miközben Szabadkáig össze-vissza pecsételték a 
szerb királyi útlevelüket, különböző elöljárók, hiá
ba volt a tisztelendő felvilágosult hajlammal az új 
ország iránt, hogy az Isten bocsásson meg neki!

No, megalakult a Horvát Paraszt Párt szabad
kai ágazata 1926 nyarán, jelen volt Stjepan Radic 
és Iván Pernar a Zágrábi központból és Josip 
Vukovic Didó a Vukovic-sorról, az apám, akit 
elnökké választottak. Olyan ember volt, akit támo
gatott a nép, mert közülük jött míg a nagygazdá
kat: Juridot, Vidakovidot és Mara Malagurskit 
fölülről támogatták, a királytól a belgrádi csar- 
siáig, a bunyevácságot üres ígéretekkel hitegették 
alamizsnáért, ezt teszik némelyek ma is, nem lát
nak a szemüktől!

Már akkor gyakran beidézték apámat a rendőr
ségre, ottartották egész este, néha két-három 
napig is, igen uram.

A horvátok voltak Sándor király számára orszá
ga legnagyobb ellenségei, Szabadkán pedig Dido- 
apám.

Tudja, uram, akkor következett el a horvátok 
számára a sötét nap, amikor a belgrádi Népgyű
lésben a radikálisok megölték Radid testvérét és 
Basaričekot, míg Stjepan Radic a Horvát Paraszt
párt vezére és tanítója később halt bele sérülésé
be. Temetése a horvátok legnagyobb gyülekezete
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volt, eljöttek a világ minden tájáról, a mi küldött
ségünket Dido-apám vezette!

Látszott, így nem mehet tovább, a horvátok 
lázadoztak, Sándor király bevezette diktatúráját, 
apámat ítélet nélkül, teljesen ártatlanul két 
hónapra bezárták, mert mindennapi beszédjében 
az erőszaknélküli demokráciára, az egyszerű világ 
jólétére és az istenhitre hivatkozott!

Uram, nem mondhatom, hogy apám szép em
ber volt. Középtermetű, sovány, már fiatalon 
kopaszodó, kiálló pofacsontú, parasztosan nyírt 
bajuszú volt, de nagy barna becsületes szeme 
volt, és az embernél a szem a lélek tükre! Olyan 
ember szeme, aki hisz az igazságban és harcol 
érte. Egész életében a bácskai horvátok jogaiért 
harcolt, hogy politikailag létezzenek és megmarad
janak, és ebben sikeres volt, tudom, hogy igen, 
akkor érdemes volt élnie szabadon és börtönben 
minden rezsim alatt, megérte, hogy odalett a bir
tok és a sok fröccsért sem kár amit élete folya
mán megivott! De tisztán is itta a bort, vált volna 
egészségére!

A királyi diktatúra tartós lett, a Horvát Pa
rasztpárt feje Vlatko Maček börtönben ült, a ve
zetőség tagjai emigráltak, apám a letöltött két hó
nap után egyre többet volt a rendőrség fogdájá
ban teljesen ártatlanul!

Elmúlt ez a négy év is, kedves uram, Sándor 
királyt megölték Marseillé-ban együtt a francia 
miniszterrel, ahogy a nép mondja: ,,aki kardot 
ránt, azáltal vész el!”, mindegy kard vagy pisz
toly... Nem tudni, kik álltak a merénylet mögött, 
súlyos játékok folytak Európában. Németország
ban Hitler, Olaszországban Mussolini jutott hata
lomra, zavarta őket Franciaország és baráti szö
vetségesei, mi horvátok csak egy kis népet jelen
tettünk, amely igazságot, szabadságot, demokrá
ciát akart, és hogy a kérges kezű paraszt, minden 
igazságos rendszernek az alapja megkapja munká
jáért a kenyerét, és ne csak kenyérrel, hanem 
szóval is éljen...

A király után Pavle herceg jutott hatalomra, 
mert a trónörökös Péter kiskorú volt. A herceg 
anyja Demidov orosz grófnő gazdagabb volt a cár
nál, ő pedig angol diák, világfi a gyönyörű Olga 
görög hercegnő férje, több európai palota, továb
bá hazájában Dedinjen Beli Dvor és a Kranj mel
letti Brdo tulajdonosa, ahol Mačekot, a horvát ve
zetőt fogadta, amikor azt kiengedték a börtönből, 
és megkezdték megbeszélésüket a horvát-kérdés 
megoldásáról demokratikus úton, mert érezte, 
hogy Száva, a Duna és a tengerünk nem érhet a 
torkáig!

Akkor apám a Jugoszláv Királyság belgrádi 
népképviselője - aki melesleg nem vette fel a 
fizetését végre szabadon beszélhetett, higgyje 
uram nehezen éltünk abban az időben!

Abban az időben készült Szabadka megünne
pelni a horvát bunyevácok és sokácok idejövetel
ének kétszázötvenedik évfordulóját. A kisasszony
napi ünnepségre 1936-ban a Duna-menti horvátok, 
a zágrábi, a herceg-boszniai horvátok özönöltek,

de jöttek nagy számban Eszékről és Dalmáciából 
is polgárok és egyházi személyek!

Habár nagy egyházi és folklorisztikus ünnepség 
volt, a jeles vallási ünnepen, ez alkalomból horvát 
autónom terület volt Szabadka élén a Horvát 
Parasztpárttal és annak szabadkai vezérével apám
mal népviseletben, csizmában és végtelen büsz
kén. Tudta ő, a díszbeszédek elmúltával újra jár
hatja a szállásokat összefogásra buzdítva a népet, 
mert a „szó hibádzik”, ahogy azt egy mai költőnk 
mondja.

Jól tudta ezt apám, uram, de mégis együtt agi
tált Blaško Rajié tisztelendővei, ha nem is penget
ték ugyanazt a tamburát, avagy nem fújtak hason
ló dudákba, annyi év után látszott, hogy az erővel 
összetákolt intézmény széthull darabokra.

Következő évben a dakovoi gimnáziumba 
iratkoztam az apácákhoz, ahol igen magas színvo
nalú tanítás folyt. így múlik, így suhan el a szép 
fiatalság észrevétlenül.

Olvastam az újságokat és tudtam, hogy az Ür 
1939. esztendejében politikai megegyezés szüle
tett a Cvetkovic-Maček kormány és Pavle herceg 
helytartóval, hogy a Horvát Bánság megalakításá
val megoldják a horvát kérdést, ott ahol azok 
többségben élnek.

Visszatértem a dakovoi iskolába, a gazdag szla- 
vón-sokác őszbe, míg egy napon hívat a főnöknő. 
Megrémültem, istenem, mit vétettem? A lányok 
beszélnek össze-vissza, alázatosan, lehajtott fejjel 
jelentkeztem, a főnöknő felállt asztala mögül, hoz
zám lépett és homlokon csókolt: Hívattalak, gratu
lálok! Édesapádat, Josip Vukovič Didót a Horvát 
Bánság szenátorává választották, talán nem is 
érted, hogy ez milyen jelentős számodra és szá
munkra! Az Isten éltesse!

Fejemben kavarogtak a gondolatok, tudtam, a 
szenátorság valami hatalmas tisztség, cilinderrel, 
zsakettel, tekintélyes hassal, arany cvikkerrel 
vagy monoklival, míg az én apám, Didó kis 
termetű, sovány ember volt a fekete parasztos 
ünneplőjében, fehér ingben nyakkendő nélkül pa
rasztcsizmában. Olyan büszke és boldog voltam, 
mint soha életemben.

Tudják, hogy az Isten teremtette béke már 
hangzásánál fogva is isteni, de ezt ez emberek 
nem értik, őrült elfogultságukban saját akaratukat 
ráerőszakolják másokra! Ennyit legalább megtanul
tam metafizikából az apácáktól, és ez világos előt
tem!

Utolsó tanítási évem előtt szeptemberben a mi 
Szabadkánkon Bariša Smoljan miniszter, emléke
zetem szerint a Horvát otthonban azt hangsú- 
lyoztatta, hogy Szabadka lesz a Horvát Bánság 
gyöngyszeme és a Cvetkovic - Maček egyezmény 
nem tekinthető véglegesnek, mert senki sem 
mondhat le a horvátok által lakott területekről 
sem Bosznia - Hercegovinában, sem Vajdaságban. 
Ebben nem lehet kompromisszum, az adminisztra
tív határokat még nem húzták meg, de mivel 
Európában dörögnek az ágyúk, kénytelenek voltak 
engedményeket tenni. Ezeket saját fülemmel hal
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lottam az utolsó padban ahol a zágrábi egyetemis
ta és más Horvát Parasztpárti fiatalokkal ültem.

A mi horvát otthonunk ma is áll a Harambašic 
utcában, elvették a kommunisták, habár a magya
rok alatt is nyitva volt, elmenőben előtte, amint 
az utca végében álló vagyonúnkból megmaradt kis 
házamhoz megyek megfájdul a szívem.

Elérkezett az a bizonyos áprilisi virág, 1941- 
ben a németek hadüzenet nélkül bombázták Belg- 
rádot, a magyarok pedig sebtében elindultak Sza
badka felé a halasi és a szegedi úton, apám, Didó 
ugyanaznap megszökött a Dunán át Horvátország
ba, hisz a horthysták a Trianon miatt megrövidí
tették volna fejétől, ő volt az aki Versailles-ben 
küzdött azért, hogy a bajai háromszög is hozzánk 
kerüljön egy képzelt Szabadka-Baja-Zombor vonal
lal, de ezt Pašic és Tomid, valamint a radikálisok 
nem akarták, túl sok horvát lett volna Bácskában.

Uram, Didót nem ölték meg, mert elszökött, 
Blaško Rajicot majdnem, a palicsi úti kaszárnyá
ban úgy összeverték bikacsökkel, hogy majd bele
halt, azután Budára száműzték, valószínűleg Vati
kán mentette meg az életét!

Apámmal Zágrábba szöktek társai is, kofferral 
a kézben át a Dunán, de ott sem volt virágos a 
helyzet! Az usztasák kizárólagos uralma, a dühön
gő háborúba való sorozások bel- és külföldre, éhe
sen csomagra várva Szabadkáról, a kalácsra, a 
sonkára, a szeletekre vágott szalonnára és kol
bászra, amikor már nem volt más ennivaló!

Uram, Didó mint Didó, nem tudott hallgatni, 
ezt a diktatúrát sem tűrhette, hisz demokrata 
erkölcsű volt, így újra börtönbe került. Nehéz 
napok vártak rá késő télen és tavasszal 1944-ben 
a Petrinja utcában, hisz Pavelicnak nem volt 
bizalma Maček parasztjaiban.

így apám újra börtönbe került a Független 
Horvátországban, a Horvát Bánság szenátoraként! 
Ezt a kalácsot nem remélte, nem hitte volna, 
hogy lehetséges!

Valahogy szegény megőrizte a fejét, lebetege
dett a börtönben, akkor már ötvenöt éves volt, 
hitével a paraszti demokráciában és igazságban!

Képzelje uram, a Pavelic féle Horvátországban 
legkevésbé sem politizálhatott, ez volt számára a 
legszörnyűbb, számára akinek a politika vérében, 
az idegeiben volt, és egész életét annak szentel
te, elveszítve miatta vagyonát családja rovására.

Nem vetem a szemére, nem tehetett másképp, 
ilyen volt, mindent feláldozott volna népéért, a 
paraszt szabadságáért, aki csak megadja az Isten
nek járót és a császárnak a császárét, azután fél
recsapja kalapját, és megy a maga meggyőződése 
után, gazdaként a verejtékkel áztatott földjén.

És az akkori Horvátországban Didó és társai, 
Gavro, Čiča, Marko, Iván és a többiek a Pučka 
kaszinóról, a Horvát Otthonról, a Bácska - pályá
ról és a többi szabadkai találkahelyről álmodoztak, 
hisz ott voltak a gyökereik és ezen semmi a vilá
gon nem változtathatott! Nem ott, hanem itt nőt-
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tek fel, ide húzta őket az a darab föld, amelyet 
hajnaltól napestig látni a Városháza tornyáról.

Uram, egészen 1945 augusztusában vezette 
haza Tito fegyveres partizánja apámat Zágrábból a 
mi Hrambašic utcánkba, miután a partizán OZNA- 
ban alaposan kihallgatták, de előzőleg az új Hor
vátországban is.

Eleinte a kommunisták még úgy-ahogy megbe
csülték a polgári politikusokat, a Népfront mint 
valamiféle demokratikus intézmény volt hivatott 
kifejezni a népakaratot. Számunkra az volt a fon
tos, hogy épségben hazajött, lassacskán helyreállt 
az egészsége, a családi szeretet a legjobb kúra, 
kedves uram!

Uram, mi valamennyien hittük, Didó befejezte 
politizálást, megnyugszik, de két-három hónap 
múlva idézést kapott, hogy november 29-én 
vegyen részt Belgrádban a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság alkotmányozó nemzetgyűlés mun
kájában, mint a háború előtti Horvátország szená
tora.

Didó, mint Didó elutazott Belgrádba és az 
elsők között emelkedett szólásra a titoi - parti
zán szkupstinában, természetesen mindenki tisztá
ban volt azzal, hogy ki vezényli a parádét. Szó 
szerint ezeket mondta: „Én demokrata parasztpo
litikus vagyok, én önökkel nem lehetek egy véle
ményen, én nem lehetek kommunista!”

Ezek után, kedves uram, apám Didó lement az 
emelvényről, és örökre elhagyta az alkotmányozó 
nemzetgyűlést és a politikát!

Karácsony után, 1946-ban apámat állandóan 
zaklatták az OZNA-sok, később az UDB-ások, 
végnélküli kihallgatások, néhány napi elzárások 
váltogatták egymást. Azt gondoltuk, ez is egyszer 
véget ér, megszokhatta Didó az előző hatalmak 
zaklatásait, hát egyszer csak halljuk, hogy nincs 
már többé Szabadkán.

Uram, a mi Didónkat, a képviselőt, a szenátort 
elvitték a hírhedt Titel-közeli Knićaninba, ahol a 
vajdasági németek voltak lágerban, és ahonnan alig 
került ki élve valaki! Egész éjjeleket utaztam Újvi
déken keresztül, hogy élelmet és takarót vigyek 
neki. A láger a vasútállomás fölött volt, a falu 
alant. Nyers kukorica lisztet ettek, mert már előző
leg a padlótól kezdve minden tüzelhető faanyagot 
elhasználtak! Naponta temették a halottakat! De 
mit keresett Didó a dunamenti svábok között, aki
ket eleve halálra ítéltek? Kérdem én, uram!

Én és Sárika testvérem elhatároztuk, hogy 
elutazunk Zágrábba a valamikori bán, Šubašic 
segítségét kérni, ő írta alá Titoval^ a megegyezést, 
hát az egész utcát lezárták ahol Šubašić „háziőri
zetben” volt, az ÓZNA nem engedett senkit a 
közeibe. Egy ismerősünk, egykori szabadkai bank- 
igazgató, akivel véletlenül találkoztunk azt mond
ta: „Lányok, magatoknál vagytok? Šubašić önma
gán sem segíthet, menjetek szépen az első vonat
tal Szabadkára, amíg jól vagytok és könyörögjetek 
Istenhez!”

Uram, három hónap után elengedték Knićanin- 
ból, élve hazajutott az eddigi hatalmak legször
nyűbb börtönéből. A megaláztatást, a börtönt 
kapta valamennyi hatalomtól, mert az igazságért 
küzdött, mondj igazat, betörik a fejed!

Földünket elvették a kommunisták az úgyneve
zett agrárreformmal, ami megmaradt, azt elvitte a 
beszolgáltatás, a rendőrség által kútba eresztés, 
bajuszcsupálás, sok paraszt megzavarodott, föl
akasztotta magát, azt hitte a hatalom, hogy a 
szorgalmas paraszt nélkül is megél, hát ez nem 
létezik a földkerekségen.

Betegen, fáradtan kiábrándultán nézte miként 
sajátítják ki a Pucka-kaszinót, a Horvát Otthont, a 
„Bácskát”, a NEVEN dalárdát, mindent ami hor
vát volt, apám Didó 1951-ben hunyt el. Hatvanegy 
éves volt, és megélt száz év igazságtalanságot!

Uram, ítélje meg ön, hogy ez az ember hat 
idegen nyelvű gimnáziummal a világ békekonfe
renciáján vett részt, képviselő volt a királyi Jugo
szláviában, szenátor volt a Horvát Bánságban, kül
dött volt az új Jugoszlávia alkotmányozó nemzet- 
gyűlésében! Nyugodjon békében a szabadkai Bajai 
temetőben, legalább ez az egy álma megvalósult!

Ez az ő emlékműve, mely sem bronzból, sem 
márványból nincs, de ez az emlékmű a legszebb 
egy embernek, aki politikailag felvilágosította a 
bácskai horvátokat! Ő a miénk!

Mindszentek napján, 2000-ben.

Fordította: Molcer Mátyás

Megjegyzés:

ÓZNA (Odelenje za zaštitu naroda - Nemzetbiztonsági Osztály) 
UDB (Uprava državne bezbednosti - Állambiztonsági Hivatal)
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Varga István

A valóság változatai 
három új vajdasági könyvben

Majoros Sándor: Akácfáink sokáig élnek.
Timp Kiadó, Budapest 2004.

Gion Nándor: Mit jelent a tökalsó?
Noran könyvek kft., Budapest 2004.

Tolnai Ottó: Költő disznózsírból.
Kalligram, Pozsony 2004.

Majoros Sándor 2003-ban megjelent Meghalni 
Vukovárnál című regénye a kortárs magyar próza- 
irodalom izgalmas vállalkozása, amely mintha nem 
részesült volna olyan fogadtatásban, mint amilyent 
megérdemelt volna. A regényben merészen keve
redik a realista és a fantasztikus, úgyhogy a 
receptorban a bizonytalanság (a valós keveredése 
a fikcióval) érzetét kelti. Mondhatni, hogy Majo
ros Sándor regényében a balkáni polgárháború 
egy átlagember életére (gondolataira, érzéseire) 
gyakorolt romboló hatásáról olvashatunk hiteles 
prózát. Ez ideig magyar nyelven ez lenne a leg
értékesebb könyv erről a témáról. A receptorra 
gyakorolt mély hatást, ki kell hangsúlyozni, az 
írásmód és a téma együttesen váltja ki.

Mindössze egy év múlt el és Majoros Sándor 
újabb kötettel jelentkezett. Ez alkalommal tíz 
novellát tartalmazó könyve került kiadásra. Az 
Akácfáink sokáig élnek bizonyos szempontból 
nézve visszatérést jelent, hiszen a szerző igazá
ban novellák írója, a fentiekben említett regénye 
kivételt jelent. Visszatérés ez a novelláskötet 
azért is, mert a novellák a polgárháború előtti 
években játszódnak le. Ugyanakkor ezek az írások 
kapcsolódnak a regényhez azért, mert szinte 
mindegyik a háború kitörésével zárul.

Minden kétséget kizáróan azonosítható a no
vellák színhelye: Ómoravica, ez a hétezer lélek
számú település Bácskában, a szerző szülőhelye, 
ahol a szerző 1991-ig élt. Ha ehhez hozzáadjuk a 
tényt, hogy néhány novellában a narrátor vagy a 
hős villanyszerelő (az író korábbi mestersége 
Ómoravicán), akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a 
novellák elsősorban önéletrajzi indíttatásúak. Az 
olvasható események és az általuk kiváltott érzé
sek és gondolatok egyértelműen primáris élmé
nyek szépirodalmi vetületei azzal, hogy a novellák 
biztos tartalmaznak szekundáris (hallott vagy eset
leg olvasott) élményanyagot is, azzal, hogy végső 
formába a szerző fikciója önti őket. Mindezek a 
körülmények arra utalnak, hogy Majoros Sándor 
erősen kötődik eredetéhez, a korábban abszorbe

ált élményanyaghoz. Ennek szépirodalmi feldolgo
zása és megformálása a novellákban váltakozó 
megközelítésben történik, de van bennük egy 
közös: a valóság realista megjelenítése. Egyetlen 
novella (.Rejtőzködők) képez kivételt. A Meghalni 
Vukovárnál fantasztikuma nincs jelen a novellák
ban. Ez a szegényítő körülmény levon a kötet 
esztétikai értékéből. A szerző mintegy visszatér a 
hagyományos realista írásmódhoz, kísérletező ked
ve nincs jelen.

Némi kísérletező kedve mutatkozik meg azon
ban a narráció módjában, pontosabban a narrátor 
alakjának kiválasztásában. Míg az első novellában 
(Emberrel esik meg) a hagyományos nagyepika 
mindentudó narrátora beszéli el a történtet, addig 
másokban más narrátorok is felbukkannak. A 
Medvehistória eredeti narratív módja izgalomban 
tartja az olvasót, mivel a záró szakaszig a nar
rátor ismeretlen marad. Ott derül ki, hogy a tör
ténet egy tanúja és ismerője beszéli el újra az 
eseményeket a novella főhősének. Meglepő meg
oldás, de Majoros Sándor nem alkalmazza követ
kezetesen. Tudniillik az elbeszélő úgy viselkedik, 
mint egy mindentudó narrátor, holott nem tudha
tott mindent olyan részletességgel éa alaposság
gal, ahogyan „elismétli” a cselekményt. A törté
net idején a narrátor gyerek volt, nem ismerhette 
az okozati összefüggéseket. Ugyanakkor, kérdez
hetjük, néhány év után miért mond el mindent, 
közvetlenül a főhőshöz fordulva, amikor nem is 
tudja, hol tartózkodik az. A Négyszög a falon 
című novellának a narrátora a főhős testvére, de 
a történtet a mindentudó narrátor szerepében 
beszéli el. A Régészeti lelet a két narrátortípus 
közötti ingázás jegyében kerül elbeszélésre. Hol 
az ismeretlen mindentudó, hol a főhős beszéli el 
a cselekmény alakulását. Ez a narrátor váltogatás 
funkciómentes, azaz nincs szerepe a novella 
elmondásában, mindenesetre a próbálkozás így is 
olvasmányosabbá teszi a novellát. Hagyományos 
mindentudó narrátora van az Ultranacionalisták 
és a Sírgyalázók éjszakája című novelláknak, míg 
az Akácfáink sokáig élnek, A kapufától három 
lépésre, a Rossz nehézség és a Rejtőzködők című- 
ekben a narrátor egyes szám első személyben 
beszél.

Bizonyos morfológiai hasonlóságok állapíthatók 
meg egyes novellák köz. Ez elsősorban az én
formában történő narráció esetében tapasztalható. 
A rövid bevezetés után (ez mindig in médiás rés 
történik a novella szabályainak megfelelően) 
a narrátor bevallja a múltban elkövetett súlyos
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bűnét (gyakran halál okozása), majd elbeszéli, 
hogyan is került sor annak elkövetésére, majd 
lezárásképpen elhagyja a falut, az országot. A 
Négyszög a falon-bán a kézvesztéssel járó baleset 
csak betetőzése a ,,gyászos eseményeknek”, ame
lyek szenvedője a narrátor. „Nem kaphatok fölol- 
dozást senkitől”, állítja az Akácfáink sokáig élnek 
című novella Magyarországra távozó narrátora. A 
menekülésszerű távozásnak mindig van társadalmi 
gyökere is. Közös morfológiai vonás a novellák
ban a nagy csapásnak, ebben az esetben a véres 
polgárháború kitörésének az előrejelzése. Bíróczki 
(Emberrel esik meg) látomásszerű kísértete meg
elevenedik: az erőszakos sorozást végző rendőr a 
kísértet inkarnációja, a halál angyala, a csonoplyai 
jósnő kimondja: a testvérháború küszöbén állunk.

A kötet néhány novellája azonban nem illeszt
hető ebbe a modellbe. így mondjuk az Ultranacio
nalistákban a szerző inkább kifigurázza, nevetsé
gessé teszi a túlbuzgó nemzetieskedőket, a falusi 
intrikusok naiv ármánykodásai inkább komikusak, 
mit tragikusak, a Sírgyalázók éjszakája inkább egy 
ügyetlen, dugába dőlt csíntevési kísérlet alapjában 
véve vontatott és unalmas megjelenítése (a kötet 
egyik leggyengébb írása), mondható ez a Rossz 
nehézség című novellára is. A humornak egy 
kesernyés változata jelentkezik a Medvehistóriá
ban. Egyáltalában a derű felbukkanása egy-egy 
novellában merőben újszerű, mivel a Meghalni 
Vukovárnál teljes mértékben humormentes. A hu
mor kifejezésre nem csak a az ábrázolt helyzet 
ellentmondásai szolgálnak alapul, hanem az író 
nyelvezete is. Majoros Sándor narrátorai nagyon 
hiteles nyelven beszélik el a történteket, ez a 
nyelv nagyon is élő, gyakran keveredik benne a 
kissé lírai beütés a hétköznapi, itt-ott vulgáris 
szavakat mozgósító nyelvezettel. Ugyanakkor ez a 
nyelv tartalmaz tájspecifikus kifejezéseket is és 
szavakat, amelyek talán némileg megnehezítik a 
recepciót a más tájakon élő magyar olvasók szá
mára.

Röviden ki kell térni a kötet záró novellájára, 
a Rejtőzködők re. Az énnarrátor lázas elbeszélése 
(»egyre többet időztem az álom és az ébrenlét 
határmezsgyéjén”) sokban emlékeztet a Meghalni 
Vukovárnál narrátorának látomásokkal teli emlé
kezésére, mintegy hidat képez a regény irányába. 
Ez a kötet egyetlen nem realista novellája, amely
ben az apa és a fia valamilyen maguk által terem
tett nyelvet alkotnak, ez az identitás megőrzésé
nek, az asszimilálódás elleni védekezésnek egy 
módja. Aztán egy olyan nagyvárosba kerülnek, 
ahol e nyelvet beszélik, de legnagyobb megdöbbe
nésükre nem értik őket, itt is idegenek. Mintha 
példázat lenne ez a novella a Magyarországra ju
tott vajdasági magyarok kezdeti hontalanságára. 
Mindenestre ez a novella nem fogadható be egy
szerre, mit az előzőek, „rejtett üzenete” miatt 
nehezebben megközelíthető, de épp ezért vonzó.

Az Akácfáink sokáig élnek novellái alapjában 
véve egy témát dolgoznak fel: a történelmi ese

mények hatását a kisemberek életére. Kiderül, 
hogy ezek kiszolgáltatottak, egyedüli lehetőségük 
a történelmi események elől való elmenekülés 
vagy Sőregi önpusztítása a Kapufától három 
lépésre-ben, aki tettének elkövetése előtti pillana
tában „mindenhatónak érezte magát”. A menekül
ni kényszerölő narrátorok és hősök először a ma
gánélet szférájában buknak meg, hogy aztán a 
nagy történelem végezzen velük, mondjuk 
Vukovárnál. Vagy pedig elmenekülnek ez a sors 
elől. Mindkettő együtt jelen van Majoros Sándor 
regényében. Az Akácfáink sokáig élnek novellái 
a polgárháború előtti a magánéletben elszenvedett 
vereségeket vonultatja fel, egy már kilátástalan 
élet nyomorúságát vetítik ki. A novelláskötet esz
tétikai értékei nem ütik meg a regényéét, szerző
jük túlságosan ragaszkodott a mimetikus írásmód
hoz, de ugyanakkor felvillant olyan tulajdonságo
kat is (például a tragikomikus iránti vonzalom), 
amelyek újszerűek esetében. Egy magyar kritiku
sa Gion Nándor utódját látja Majoros Sándorban. 
Ez túlzás, de hogy ígéretes alkotóval van dol
gunk, azt ez a kötete is bizonyítja.

Egy évvel Gion Nándor halála után kiadásra 
kerültek novellái a hagyatékból. A könyv szerkesz
tője szerint olyan írásokról van szó, „amelyek 
döntő hányada korábban sohasem jelent meg 
kötetben; főként irodalmi folyóiratok, napilapok 
közölték őket”. A gyűjteményes kötet összesen 
negyven írást tartalmaz, ezeket a szerkesztő négy 
csoportba osztotta tekintettel arra, hogy egyes 
írások között tematikai rokonságok tapasztalhatók, 
sőt: egyesek világos körvonalakkal kirajzolható 
ciklust alkotnak. A könyvvel elsősorban két okból 
érdemes foglalkozni. Tudniillik a főleg önéletrajzi 
indíttatású írások segítséget nyújtanak abban, 
hogy kimutassuk az író élete és műve közötti 
összefüggéseket, illetve az írások szerkezetét vizs
gálva megállapításokhoz juthatunk a gioni novella 
morfológiájáról.

Gion Nándor sajátos emberi és alkotói jellemé
nek alakulásában nagy, mondhatni sorsformáló 
szerepet játszott anyai nagyapjának alakja. Sokat 
hallott tőle, illetve tudott meg róla és a lelki, 
alkati rokonságot többször is beismerte, sőt való
színűleg élete folyamán tudatosan ápolta, a nagy
apa alakját műveiben egyenesen mitizálta. Rojtos 
Gallai István volt a „legszínesebb egyéniség csalá
dunkban, magabiztos ösztönösséggel végigcselezte 
magát az életen... talán örököltem valamit anyai 
nagyapám tehetségéből”. Ezt az életet végigcsele
ző habitust természetesen jómaga formálta meg, 
és lett belőle valamilyen életművész, aki különbö
ző helyzetek és korok zátonyai között ügyesen 
mozgott, megőrizte mind emberi, mind alkotói 
autonómiáját. Legalábbis önéletrajzi írásaiban - 
ezek képezik a kötet első ciklusát - erről igyek
szik meggyőzni bennünket. Ennek a „kiügyeskedé- 
si” stratégiának köszönhetően „válsághelyzetekből 
általában mindig kivágtam magam”, állapítja meg,
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mondhatni némi büszkeséggel, egyik naplórészle
tében. Kimondottan önéletrajzi írásai közül emlí
teni kell a Fotós keretezés címűt, amely Gion 
Nándort, a tudósítót, mutatja be. A polgárháború 
alatt tett baranyai utazása folyamán tapasztaltak
ról számol be benne, de már itt érezhető, hogy 
túllép a műfaj által szabott kereteken és a fikció 
segítségével a novella felé tart.

A második ciklus hat novellájának szerkezete 
(azt a címet adhatnánk talán neki, hogy A festő 
mesél) mintha egy sémára épülne. Mindig egy 
dialóg bontakozik ki, amely azonban valójában mo
nológ, mivel a két beszélgető közül csak az egyik 
hangja „hallható”, a másiké nem, de hogy ő is 
megszólal, arra az első szavai egyértelműen utal
nak. Az egyik beszélgető, aki festő és valójában 
az én-narráció képviselője, mindig számára valami
lyen nehéz helyzetben van (egy elvont fogalmat 
kell képileg kifejeznie egy állandó megrendelője 
és eltartója számára), és segítségért az íróhoz, a 
beszélgetés néma résztvevőjéhez, fordul. A be
szélgetés folyamán ugyanakkor mindig egy-egy, 
alapjában véve bűnügyi történetet beszél el. Ezek 
a történetek aztán áttételesen megjelennek a fes
tő képein, tulajdonképpen minden festménye vala
milyen korábbi élményének vizuális kivetítése. Ha 
a hat novella morfológiáját vizsgáljuk, akkor szá
mos közös, szerkezeti egységet fedezhetünk fel, 
amelyek annyira szembeötlők, hogy felfedezésük

korántsem nehéz. Ezek az egységek a következők 
lennének:

1. Kérdés feltevése: hogyan kell egy absztrakt 
fogalmat megfesteni, és bár a festő az íróhoz for
dul tanácsért, kételkedik annak képességeiben.

2. Történet elbeszélése: a nyugdíjas vegyész- 
mérnöknek (a festő eltartójának) valaki vagy vala
kik kárt akarnak okozni, a festő megvédi őt, a 
kártevőket eltávolítja.

3. Az író tanácsa: hogyan fesse meg a festő a 
képet.

4. A dicséret: a festő megköszöni az írónak a 
hasznos tanácsot („Egyáltalában nem gondoltam 
komolyan azt, amit az írók nehéz felfogásáról 
mondtam... mindig mondtam én, hogy az írók 
között is akadnak ám értelmesek”.).

Végeredményben a fenti hat novella alapsémá
ja emlékeztet a mese egy alapváltozatához: a szo
rult helyzetben levő embert egy másik ember 
bölcs tanácsával kisegíti a bajból. Jellemző ezekre 
a novellákra az is, hogy csak a bajba jutott ember 
szavai jutnak el hozzánk, a segítő író rejtett, 
ismeretlen marad számunkra.

Az előző ciklussal ellentétben, a harmadikban 
a változatosság uralkodik. Vonatkozik ez a térre, 
időre, cselekményre, a narráció módjára egyaránt. 
A tizenegy novella közül a szerző egyesekben 
visszatér Szenttamásra, a tanyavilágba, az albérle
ti szobába, az ifjúkorba, az egyik novellában fel
bukkan Burai J., más írásaiból már jól ismert hő



se. Ebben a ciklusban is van egy novella, amely 
elüt a többitől. Címe Átlósan az utcán, hőse M. 
Holló János író, aki a Svédországban élő magya
rok egy csoportjának előadást tart a délvidéki 
helyzetről. Az ő-narráció távolságteremtő hatást 
fejt ki, mintegy kirekeszti a lehetőséget, hogy a 
novella hőse az író alteregója lenne, akit mélysé
gesen bánt a körülmény, hogy a délvidéki magya
rok közül sokan feladták nemzeti azonosságtuda
tukat a jobb anyagi élet reményében. Egyébként 
ez a fájdalmas és az író számára szégyenítő érzés 
más novellákban is jelentkezik. A ciklus második 
felébe csoportosított novellák színtere Budapest, a 
történeteket az író beszéli el én-narrációban. Me
rőben új környezetben mozog: a bűnözők vilá
gában, akik pedig valamilyen módon a balkáni pol
gárháború termékei. Boszniai aranyműves mene
kült, pékké vedlett bosnyák költő, a más megis
mert délvidéki festő (újra tanácsért fordul az író
hoz, mert „megint baj van”) törnek be valamilyen 
módon életébe. Az író az, aki ebben a világban 
valamilyenfajta rendet igyekszik teremteni. Mert 
itt autóbombák robbannak, embereket rabolnak el, 
bérgyilkosokat munkáltatnak. Az író a történetben 
kiválóan feltalálja magát ebben a világban, reme
kül improvizál és szervez, igazságot igyekszik ten
ni. A ciklus utolsó elbeszélése (Nem baleset lesz), 
amely az egyedüli már könyvben olvasható mű, át
menetet képez az utolsó, leghosszabb, tizenhét 
novellát tartalmazó ciklushoz. Ezekből a novellák
ból derül ki, hogyan is él az író az ő alvilágában.

Ez az utolsó novellacsoport valóságos gyöngy
szem Gion Nándor életművében. Benne bontako
zik ki teljességében az író mesélő kedve, ironikus 
viszonyulása a valós valósághoz, humora, nyelve
zete és, ami nagyon fontos: számos utalást talál
hatunk az író alkotói módszerére, a valóság és a 
fikció egybemosódásáról. Némi hasonlatosság ta
pasztalható a második ciklus novelláihoz azzal, 
hogy a narrátor szerepét átveszi az író, megtörve 
némaságát. A ciklust egységessé itt is a novellák 
azonos szerkezete, morfológiája teszi.

A tizenhét novellának van két alakja, akik min
den novellában előfordulnak és mindig ugyanazon 
funkciók hordozói. A többi szereplő vagy csak 
egy-két alkalommal bukkan fel és és általában 
nem hordoz funkciót. A hét állandóan felbukkanó 
szereplő közül kulcsfontosságú az író, minden no
vella én-narrátora. Funkciói közül kiemelkedik a 
bajelhárítás, valamilyenfajta igazságtevés, közvetí
tő- és segítőkészség. Jellemző rá a találékonyság, 
az ügyes elterelő mellébeszélés, a többi szereplő
vel való jó szándékú manipulálás. Rojtos Gallai 
István tökéletesített modern utódja az elbeszélő 
író. Hasonló funkcióval rendelkezik a kettős éle
tet élő (végeredményben az író is kettős életet 
él: ír és kalandozik az alvilágban) Dominika: ő is 
a segítőkészség hordozója, aki segít az írónak a 
bajelhárításban. Ágnes, az író választottja, a józan 
ész funkcióját hordozza, legtöbbször távollétében 
történnek meg az események, mert talán a józan

realizmusérzetnek az író alvilágában nincs helye. 
Amikor egy-egy írásban Ágnes mégis kapcsolatba 
kerül az alvilággal, épp józan esze akadályozza 
meg annak felismerésében, mert ahhoz már több 
kell a józan ész realizmusánál: az író fikciójára. 
Az alvilág képviselői közül kiemelkedik Leonyid, a 
bérgyilkos, a maga ambivalens alkatával (rendkí
vül udvarias, megbízható, de ugyanakkor hidegen 
gyilkol), valamint Szelim Ferhátovics, a félig írás- 
tudatlan bosnyák sofőr, aki naivitása miatt válhat 
rokonszenvessé az olvasó számára. A bűnüldözés 
funkciójának hordozója a mindig megviselt, gyak
ran tanácstalan és hiszékeny (összekeveri a valós 
valóságot az író novelláinak valóságával) Palotás 
Ferenc rendőrtiszt. A hetedik funkcióhordozó a 
szélhámosságon alapuló üzleteibe örökösen elbu
kó Zavarkó András. Ezeket a szereplőket mozgat
ja Gion Nándor novelláiban, immár jóval lazább 
sematikussággal, mint a második ciklusban előfor
duló szereplőit. A helyzetek azonban így is valójá
ban ismétlődnek, igaz színeződnek is, és épp a 
kialakult modell miatt hasonlítanak a novellák egy 
másik sematizált műfajhoz: a detektívtörténethez, 
de ezen túl, épp a valós valóság és a novellái 
valóság egybemosódása miatt, egy másik próza
fajta rejtőzködik a háttérben. Ez pedig a mese 
lenne. Gion Nándor lebilincselő szellemességgel, 
humorral, bölcsességgel és iróniával modern me
séket mond el nekünk.

„Nagyjából valós történetek ezek, kezdem ma
gam otthon érezni az alvilágban...”, mondja a nar
rátor író a Fényjelek nélkül című novellában. A 
Fehér kesztyű ben nyíltan kimondja, hogy a „törté
net fele igaz, a másik felét hozzáköltöttem”. írói 
módszere alapjául az szolgált, hogy valós szemé
lyeket átalakított hősökké, de „ragaszkodom az 
életszerű történetekhez”, vallja be (M it jelent a 
tök alsó?). Minden történetnek van némi igazság
alapja, de elsősorban „írói fantázia szüleménye” 
(Mosolyra figyelni). Gion Nándor szerint a való
sághűségre való törekvés írás közben számára 
nem elfogadható: „a történet majdnem teljesen 
igaz, csakhogy az igazi történetek a legunalmasab
bak” (Alacsonyan repülni). A nyers valóságot 
„szelídíti meg Gion Nándor a maga módján. 
Milyen ironikusan és ugyanakkor hitelesen hat a 
Műfogsor az égből című novellában tett megálla
pítás: „...előfordult már velem, hogy tényszerűen 
leírtam valós kegyetlen történeteket, melyekre 
vájt fülű értelmiségiek egyből rávágták, hogy 
nyilvánvalóan beteges írói fantázia szüleménye, 
azután kitaláltam a dolgokat, melyekről viszont a 
legtöbben azt állították, hogy ez bizony az igazi 
valóság ábrázolása, szóval azt szűrtem le, hogy a 
valósággal ajánlatos óvatosan bánni...”.

A kötetben olvasható novellák épp ezért nem 
nevezhetők valójában realistáknak, az író a maga 
módján átkölti a nyers valóságot, játszik azzal és 
ez által a leírt történet olvasójával is. Ha alapo
san vizsgáljuk a novella cselekményét, annak rész
letei külön-külön hitelesen hatnak, hiszen a legkü
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lönbözőbb bűnügyi esetekről szóló hírek naponta 
elárasztanak bennünket. Más viszont az, hogy 
Gion Nándor hogyan rakja össze ezekből a való
ságelemekből sajátos és egyedi novellavilágát. Az 
író szemünk láttára végzi ezt a műveletet, a való
ság elemeiből egy szórakoztató és lebilincselő 
fikciós mesevilág kerekedik ki.

Vagy húsz éve e sorok írója százegy darabra 
hullott regénynek minősítette Tolnai Ottó 1983- 
ban megjelent Virág utca 3 című prózakötetét. 
Ez a megállapítás elsősorban azzal magyarázható, 
hogy a könyvet realista olvasattal igyekezett meg
közelíteni, azaz a valós valóság megjelenítési 
módja után kutatott benne, holott Tolnai Ottónak 
már e könyve másfajta olvasatot igényelt. Tolnai 
Ottó már akkor nem tekintette a regényt olyan 
műfajnak, amelynek célja a világ minél hűsége
sebb megjelenítése (valamilyenfajta magasabbren- 
dű újságírás), hanem műalkotásnak. Műalkotás 
most olvasható könyve is, a nagy elismerésben 
részesült Költő disznózsírból. Ugyanakkor azt is 
hangsúlyoznám, hogy a legutóbbi kötetnek gyöke
rei visszanyúlnak a Virág utcába, mivel Tolnai 
Ottó az abban kibontakozóban levő írásmódot tö
kéletesítette és teljesen magára szabta az utóbbi 
húsz év folyamán. Mondhatnánk, hogy a Költő 
disznózsírból egy életre szóló kísérlet csúcsa, de

nem csak csúcsa, hanem, úgy gondolom lezárása 
is. Az alkalmazott eszköztárral eddig lehet eljutni.

Tolnai Ottó a végsőkig hű művészi önmagához 
és következetesen járta be eddigi alkotói pályáját. 
Egyetlen témája van mostani könyvének (akár 
csak a húsz évvel ez előttinek): élete, életének 
anyaga pedig a valós világban szerzett élmények. 
Tolnai Ottó nem „talál ki” történeteket, az elbe
szélt a primáris és szekundáris specifikusan meg
élt élménytömege. Az író a valóságot nagyfokú 
szenzibilitással éli meg, itatós módjára szívja be 
élményeit, azonnal sajátos emlékké áttranszfor
málva azokat. Épp ezért prózája szinte teljesen 
mentes a dokumentáristól. Költői alkatról van 
szó, akiben a megélt valóságanyag képekben rög
zítődik az emlékezés lemezén azzal, hogy a szer
ző képes ezeket a képeket alkalomadtán tudato
san előhívni, sőt: a képek önálló életet élnek és 
mintegy akaratlanul felbukkannak és spontán a 
felszínre törnek. Ez a jelenség is visszautal a 
Virág utcára, pontosabban annak mottója, egy 
Valéry-idézetre, amely arról szól, hogy a „körül
mények által részletek” mintegy „maguktól jön
nek, ha jönnek”.

Tehát adva van a valós valóságról begyűjtött 
képhalmazként rögzített emlékgyűjtemény, amely
hez társul Tolnai Ottó belső indíttatású kinyilatko- 
zási kényszere. A szerző sorait olvasva az az 
érzetünk, hogy ez a kényszer elemi erejű, egysze



rűen megmagyarázhatatlan. Valószínűleg genetikus 
eredetű. Természetesen a legizgalmasabb annak 
vizsgálata, hogyan artikulálódik a kimondásra ke
rülő, milyen írásmód milyen eszköztárával alkotja 
meg a maga művi világát a szerző. Számára egy 
dolog egyértelműen világos: kategorikusan eluta
sítja a realista poétikát, merőben újat és egyedi 
megnyilatkozási formát akar teremteni, amely hű
en kifejezi azt, amit magában hordoz. Óriási kihí
vás ez számára, ennek tudatában is van. Tolnai 
Ottó elutasítja a hagyományos mindentudó író 
szerepét, aki a maga által kidolgozott terv szerint 
építi fel műbéli valóságát. Ez a kategorikus eluta
sítás talán a legjellemzőbb Tolnai Ottó írásművé
szetére. Az elutasításon túl, amely természetesen 
csak az első lépés az új akarása irányában, felve
tődik a kérdés - és ezt jómaga a szerző teszi fel 
magának könyvében -, „lehet-e a szervező, illetve 
kompozíciós elv tagadása formáló erővé”. Vélemé
nye szerint lehet, és ezt igyekszik bizonyítani 
nem csak ezzel a könyvével, hanem egész életmű
vével.

A hagyományos valósághű írásmód elutasítása 
helyett más írásmódot akar megteremteni. Ennek 
alapját a szabad, spontán és természetes élőbe
széd képezi. Nem véletlen, hogy ez a könyv Tol
nai Ottó legjellegzetesebb csúcsteljesítménye, 
hiszen valójában beszédregény, azaz spontánul 
elmondott szöveg, amelyet később a nyilatkozó 
író valószínűleg csak alig módosított, nehogy 
érződjön rajta valamilyenfajta szervező elv. A 
beszédregény épp azért felel meg Tolnai Ottónak, 
mert az élőbeszédben, ha van is előzetes terv, az 
igen hamar szertefoszlik, mivel az asszociációk a 
beszélőt leterelik a maguk ellenállhatatlanul kény
szerítő erejükkel a tervezett csapásról. A Költő 
disznózsírból az asszociatív jellegű, az anarchikus
ba átcsapó próza mintapéldája.

Hangsúlyozni kell, hogy a könyvnek van szer
kezete, de annak csak körvonalai kivehetők. Egy
értelmű, hogy az interjút készítő és adó meg
egyeztek abban, hogy egy-egy napi beszélgetés 
alkalmával mi lesz a központi téma, sőt: Tolnai 
Ottó több helyen regénynek minősíti a szöveget, 
egy-egy fejezetet pedig áriának, amelyben egy 
téma dominál. A könyv bevezető, illetve záró sza
kaszában a kérdező igyekszik ráterelni a nyilatko
zót a tervezett téma ösvényére, konkrét kérdése
ket tesz fel, de ez nem sok sikerrel jár. Tolnai 
Ottó úgymond mondja a magáét, különösen a 
könyv középső szakaszában, ellen- és leállíthatat- 
lan erővel és kedvvel emlékezik, amiben sokat 
segítik az őt körülvevő tárgyak. Valóságos tárgy
mániákus.

Bármennyire is tagadja Tolnai Ottó a hagyomá
nyos, mondjuk: realista, írásmódot, annak eszköz
tárából kénytelen miegymást alkalmazni. Ilyen 
mondjuk valamilyen történet elmondása. Ez na
gyon is megfelel neki, a fabuláló beszédmód 
kedvenc kinyilatkozási módja, az egész könyv 
valójában anekdoták óriási gyűjteménye. Ezeket

azonban ritkán dolgozza fel dokumentálás céljá
ból, inkább arra, hogy belőlük vagy darabjaikból a 
szabad képzettársítás igazán spontán elvét alkal
mazva megteremtse könyvének valóságát. Más 
szóval: a fabula csak alkalom arra, hogy beindul
jon az emlékezés, azaz az emlékezés gépezete, 
azzal a céllal, hogy az új fabulát feldolgozza, ami 
újabb emlékeket idéz fel, stb., úgyhogy gyakran 
nem világos, hova is jutott el a szerző, mivel en
gedett az emlékek őt magukkal ragadó feltódulá- 
sának. Egyszerűen mindenről eszébe jut valami, 
azt azonnal kimondja, arról újabb valami jut eszé
be és ez, úgy érezzük, határt nem ismer azzal, 
hogy legtöbbször, valljuk be, olyan sajátos és ere
deti összefüggéseket bontakoztat ki, amelyek olva
sása kimondottan élvezetes és szórakoztató. A ki
térők beláthatatlan sokasága a szerző totalitásvá
gyából származik. Mindennel és mindenkivel 
kapcsolatban mindent szeretne elmondani. Ennek 
a szervezetlenül megnyilvánuló beszédkényszer
nek eredménye gyakran az önismétlődés. Nem 
csak egy-egy összegező megállapítás, hanem as
szociációs kép is többször előfordul.

A Költő disznózsírból befogadása nem egysze
rű és gyors folyamat. Nehézzé teszi elsősorban a 
fentiekben említett asszociatív jellege, de még 
bonyolultabbá az állandó reflektálás. Már valami
lyen kép által kiváltott élmény felidézése áttéte
les, azaz mélyen alanyi, de még szövevényesebbé 
válik az emlékezés az által, hogy a szerző szinte 
rögeszmésen reflektál saját viselkedésére, tapasz
talatára. Gyakran az önreflexió a saját nyelvi meg
formálásra vonatkozik, majd ezeket az önreflexió
kat az ezekre vonatkozó önreflexiók követik, úgy
hogy az önreflexió sokszor szinte a végtelenségig 
eszkalálódik. A reflexió és a saját szövegre vonat
kozó önreflexió a posztmodern próza egyik ismér
ve, Tolnai Ottó ezzel is talán azt szeretné hang
súlyozni, hogy könyve műalkotás. Posztmodern 
ismérve az állandóan jelen levő nyílt intertextual- 
itás is. Ilyenkor a szerző valamelyik korábbi saját 
vagy más alkotó művével kommunikál.

A Virág utcáról szólva azt egy hibrid alkotás
nak találtam. Ezt a megállapítást fenntartom a 
mostani könyvvel kapcsolatban is. Több műfaj 
sajátos keveréke a Költő disznózsírból. Mindenek 
előtt önéletrajz, hiszen, mint mondtam, egyedüli 
témája az, hogy hogyan éli meg az író a valós 
valóságot. Tartalmazza a hagyományos regény ele
meit, mivel zárt vagy töredékes történetek bonta
koznak ki előttünk, de ugyanakkor egyes szaka
szaiban önkénytelenül átcsap a szabad versbe. Az 
irodalom mellett egyenrangú komponensként 
jelen van a festészet is, róla a szerző esszészerű 
betéteken keresztül szól. Nem utolsó sorban, bár 
ez a szerzőnek korántsem állt szándékában, a 
könyv korrajz is, sőt: dokumentarista elemeket is 
magában foglal.

A könyv összetettsége mintha igazolná D. H. 
Lawrence véleményét miszerint a „regény a sza
bad elme, az autonóm egyén produktuma”. Tolnai
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Ottó könyvéből szinte árad az autonóm életforma 
iránt érzett kötődés. Sajátos utat választott és 
azon igyekszik maradni. Az évek folyamán a vaj
dasági magyar irodalom emblematikus alakjává 
vált. Kétségtelen, hogy ő más országokban a leg
ismertebb alkotónk, több nyelvre lefordították, 
külföldi elismerésekben részesült. Ezt elsősorban 
következetes és töretlen újító alkotói kedvének, 
széles látókörének és recepciós képességének 
köszönheti. Hatása a kortárs és az őt követő 
nemzedékre külön vizsgálódás tárgya lehet.

Egy alkalommal Varga Zoltánnál voltam látoga
tóban. A szabad képzettársításon alapuló prózáról 
beszélgettünk, és ő megjegyezte, hogy volt nála 
Tolnai Ottó és azt mondta neki, hogy szeretne 
írni egy merőben asszociatív könyvet. Kíváncsi 
volnék, mi lenne Varga Zoltán véleménye Tolnai 
Ottó mostani könyvéről. Szerinte sikerült-e az 
elképzelést ezzel megvalósítani?

Még 1945 után is az angolok a regényt realis
ta műfajként határozták meg és a a kritika egy
hangúan elutasította az attól eltérő írásmódot. 
Azokat az írókat, akik letértek a realizmus főcsa
pásáról egyszerűen különcnek tekintették. El, de 
be nem fogadták őket. Az utóbbi ötven év folya
mán aztán gyökeresen megváltozott a helyzet az 
angol prózában: az irodalmi közvélemény végül is 
befogadta a másképpen írókat és az angol regény
írók úgymond felzárkóztak.

A fenti példát azért említem, mivel bizonyos 
tekintetben vonatkoztatható ez az utóbbi évtize
dek vajdasági magyar prózájára is. A regény ná
lunk is a realista műfaj emblematikus megtestesí
tőjének számított, a más írásmódot alkalmazó és 
ezért más olvasati módot követelő alkotók inkább 
költők voltak, akiket nálunk is gyakran a különc 
kategóriába lehetett sorolni. Majoros Sándor elbe
széléskötete egyértelműen a hagyományos, való
sághű próza képviselője. Az elbeszéléseknek meg
van a maguk világos cselekménysora, azt a szerző 
legtöbbször időrendi sorrendben beszéli el. Ez a 
próza egyszerre és könnyen befogadható, témája 
a társadalom, illetve a történelem és az egyén 
egymáshoz való viszonyulása egy konkrét és meg
határozott helyen és történelmi pillanatban. Épp 
dokumentarista jellege miatt egyes novellák nem 
többek magas újságírásnál. A tények és nem az 
írói fikció dominálnak bennük. A novellabeli való
ság a valós valóságnak egy olyan elhihető és hű 
változata, amelyet a „józan ész” minden további 
nélkül elfogad. így az olvasmányos elbeszélések 
valószínűleg olvasottak lesznek.

Gion Nándor írásai már valamennyire elemel
kednek a valós valóság talajáról, némileg felette 
lebegnek, érezhető az író képzelőerejének elren
dező jelenléte. Prózája mélyen gyökerezik a rea
lista műfajban, de attól több. A valós valóság 
autentikus elemeire támaszkodva mélyebb igazsá
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got igyekszik felfedezni vagy, mint a kötet utolsó 
ciklusában, a valóság egyes elemeit felhasználva, 
egy sajátos, fikciós, ironikus valóságot megterem
teni. Az ő történetei már nehezen állják ki a 
„józan ész” próbáját, de a receptor „hisz” nekik, 
mivel a realistától való elfordulás nem a fantaszti
kus, azaz a bizonytalanság, érzetét kelti benne, 
hanem valamilyen modern mesében találja magát. 
Novellái egészükben véve talán hihetetlenek, de 
részleteik nagyon is valósághűek. Minden kétsé
get kizáróan Gion Nándor ezzel a kötetével is be
bizonyította, hogy a kortárs magyar próza egyik 
kiemelkedő történetmondója.

Tolnai Ottó már a kezdetektől fogva elutasítot
ta a realista írásmódot. Ez természetesen koránt
sem jelenti azt, hogy egy merőben fikciós világról 
írna, hanem azt, hogy a valós valóság mindig 
énjén át megtörve rendkívül áttételesen kerül el
beszélésre műveiben. Tolnai Ottó egész élete, 
úgy tűnik, egy óriási experimentum: a valós való

ság irodalomként való megélése és szinte grafo- 

mániás elmondása. A fentiekben idézett mércével 

mérve tájainkon különcnek tekinthető, aki a rea

lista műfajt tudatosan elutasítva egy sajátos írás

módot igyekezett kidolgozni. Legújabb könyve 
ugyanakkor csodálatos szemléltetése a maximáli

san empatikus emberi lélek bonyolultságának. 

Hiába vall több száz oldalon át Tolnai Ottó, még
sem tudjuk könyvét elolvasva „hova is tenni”. És 

ezzel tisztában van jómaga is. írásmódjának ered

ményeképpen gyakran valóságos afáziába sodró

dik, egyszerűen képtelen egyértelmű világossággal 

kinyilatkozni, nagyon is emberi poliambivalenciája 

ezt nem engedi. A Költő disznózsírból könnyen 

válhat kultikus könyvvé, úgymond „népkönyv” 

ellenben szinte biztos, hogy sohasem lesz belőle. 

Erőteljes kisugárzása mindenek előtt (és csak) 

az alkotótársakat és a kritikát befolyásolja azzal, 

hogy ez a hatás biztos nagy lesz.
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