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nyal anos 

szomorú képíró álomképei 

Sinkó Ervin a mirogoji ravatalon 

Sinkó Ervin mirogoji ravatalánál álltunk Zágrábban, évtizedekkel 
ezelőtt, messziről érkezett gyászoló tanítványok, és akkor - közvetlenül a 
temetési szertartás kezdete el őtt - Rothbart Irma felemelte tekintetét, 
végignézett rajtunk, megkérdezte halkan, látni akarják?, és felemelte a 
koporsó tetején, éppen a halott feje felett a kis ablak fedelét, és megmu-
tatta nekünk a homályos üvegen át az összezsugorodott, kicsit félrebillent 
fejét a halottnak... Kés őbb alig hallottunk valamit a gyászbeszédekb ől. De 
nem is kellett hallani semmit, minden elhangzott, ami ilyenkor elhan-
gozhat. És csak az hangzott el, ami elhangozhatott. Nem vittünk 
magunkkal mást a mirogoji temet őből, csak a ravatali pillanatot, amikor 
M., az özvegy megmutatta nekünk a halott addigra már ismeretlenné asza-
lodott arcát. És mostanáig velünk van a pillanat, feldolgozatlanul, 
titokzatosan, múlhatatlanul... Nem álomkép, bár a valóság és az emlékezés 
közötti résben akár álomképnek is vehet ő . 

Maurits Ferenc már egy ideje a Proiectum Balcanicum új sorozatán 
dolgozik. In memoriam Sinkó Ervin a most készülő  sorozat címe. A 2004-
ben megkezdett munka 2005-ben újabb címmel - Mirogoji ravatal - 
bővült. Ez a cím idézte fel ismét a koporsó kis ablaka mögött a halott 
elszürkült, ismeretlenül is ismert, mert egy egész életen át a halálra 
emlékeztető  arcát. Maurits nem ezt az arcot rajzolja mostanában, de az 
arc, amit rajzol, remeg ő , egymás mellett haladó és egymást keresztez ő , de 
soha össze nem kuszálódó szálakban, idegszálakban vagy kiürített vér-
erekben folytatódik reményvesztetten a végtelenbe. Nem a halott Sinkó 
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hol zuhanó, hol meg emelked ő , hol előtérbe kerülő , hol meg háttérbe 
szoruló stilizált arcot sz őnek. Nyitott szemű  arc ez, mereven egy pontra 
szegezett tekintet, amelyben nincs megértés, nincs kegyelem, de nincs 
remény se. Nem mást, önmagát látja, bár nem befelé, hanem kifelé néz a 
szem: nem követi az arcból kifutó szálakat, nincs mit kövessen rajtuk, 
hiszen egyszerre teremtik magát a fejet, és egyszerre futnak ki a fejb ől. Fej, 
arc, szem - csak ennyi a rajzokon a gyász: ennyi volt a korábbi Kafka-
sorozaton, majd a Balcanicum tervezetbe tartozó Danilo Kiš-sorozaton is, 
meg néhány lebeg ő , azonosságát vesztett tárgy, az In memoriam Sinkó 
Ervin sorozaton mintha hulló falevélként gyufaszálak is lebegnének a vo-
nalak között, de szivarkaszálak is lehetnek, netán valamilyen rejtélyes gyu-
tacs... Gregor Samsa nézett így magába a Kafka-sorozaton, Borisz 
Davidovics, vagy éppen az író Darmolatov püffedt teste a Danilo Kiš-
sorozaton, most pedig a dominikánus Aegidius és a jezsuita Frigyes páter, 
ez utóbbi pestissel fert őzött arca, ahogyan egymás ellentéteként a reményt 
faggatják. Messzebbr ől talán Áron arca is rávetül a képre, de semmikép-
pen sem az Optimisták arcképei, legfeljebb az Egy regény regénye Ervin 
Iszidorovicsának arca, akir ől Babel Moszkvában azt mondta - most nem a 
közismert szavak következnek -, hogy „ilyen melegen, ilyen baromi őszin-
teséggel [írni], ahhoz olyan meghatóan butának, olyan tinónak kell lenni, 
mint amilyen maga". Meghatóan szép szavak, sugárzik bel őlük a szeretet 
és megértés, ezenfelül meg még pontosak és igazak is. Ilyen volt Ervin 
Iszidorovics, de csak azért lehetett ilyen, mert Rothbart Irma volt a társa. 
Az az M., aki - miután rendbe tette Ervin dolgait - önszántából lett maga 
is a Mirogoj lakója. 

Maurits Ferenc, a képíró sorozatai azt a kérdést is felvetik, mi a különb-
ség a képírás és a szövegírás között. Leginkább az, persze, hogy a képeket 
festők „írják", a szövegeket meg írók. Ám az ilyen (egyszer ű  és felületes, 
bár magától értet ődő) válaszok félrevezetnek. Csalnak, mert a láthatót 
mondják, mintha a kettő  közötti különbség miatt nem vezetne számukra 
közös út a nehezen mondható, a kifejezhetetlen felé. Pedig vezet arrafelé 
út, amely úton a képíró meg a szövegíró egymás kezét fogva tart, 
miközben sem az egyik, sem a másik nem tudja, hol ér véget az út... Aki 
tudja, hol van az út vége, jobban teszi, ha eldobja az ecsetet, vagy a tollat. 
Maurits Ferenc, a képíró rajzain az ismeretlen és mégis ismer ős arcot 
létesítő , majd az arcból a képen túlra igyekv ő  szálak és vonalak 
ugyanolyan szálak és vonalak, amilyenek a szövegíró Franz Kafka, a 
szövegíró Danilo Kiš, a szövegíró Sinkó Ervin és a barátként kit űnő , de 
tanúként veszedelmes szintén szövegíró Babel szavaiból meg mondataiból 
vezetnek a rejtélyes, a titokzatos, a láthatatlan felé. Mert ugyanolyan 
szálakból és vonalakból szövődik a szöveg, amilyen szálakból és vonalakból 5 



felépül a kép meg a képek sorozata. De máshol is találkozik a képíró meg 
a szövegíró munkája. Ott, ahol sem az egyik, sem a másik nem hisz „a 
ravaszság történelemformáló erejében" (Fejt ő  Ferenc). A történelem for-
málása nem a ravaszok és csalafinták, hanem a „baromi őszinteséggel" 
képet és szöveget szöv ő , „meghatóan buták", egyszóval, Iszaak 
Emmaniulovics Babel szavával, a „tinók" dolga... Ezt mondja nekünk a 
képíró Maurits Ferenc Sinkó-sorozata visszafogott eréllyel. 

Mert Maurits Ferenc is azok közé tartozik, akik - Frigyes páter mond-
ja Aegidiusnak - a reménnyel „túl nehézzé" teszik maguknak „az életet". 
„Nézel, mit beszélek?" - folytatja Frigyes páter. Majd így érvel: „Hogy a 
remény, mely a teológiai erények centruma, túl nehézzé teszi az életet? 
Pedig a gondolatom egyszer ű : megbújt reménnyel jöttél hozzám. Ha felad-
tad volna a reményt egyszer űen, komoran, mint akit nem foszthat ki senki 
útonálló... Így azonban mindig szegényebbé teszed magad, és most rám 
kényszeríted a szerepet, hogy még szegényebbé tegyelek." Mert Frigyes 
páter szerint nincs az a talizmán, amely - ha Aegidius szíve felett viselné 
- eloszlatná a sötétséget, és Frigyes sem fogadná el a talizmánt Isten 
angyalának kezéb ől: „örülj vele, Isten angyala, örülj!" - válaszolná eluta-
sítóan neki. Majd így folytatja a páter: „És mennék tovább a magam útján, 
egyszerűen a magam szeme után. Látod, ezért nem segítene rajtam még 
az az álom sem, mely iránt nálam kérdez ősködtél." 

Aegidius álmokat lát, álmokat, amilyenek a képíró rajzai. 
Aegidius „Egyszer a keskeny fapadkán ülve elaludt, és azt álmodta, 

hogy szénakazal aljában ül, és vele szemben egy barackfa áll, ágait lehúz-
za a sok nagy, sárga gyümölcs. A nap ragyogott a zöld leveleken. És ez az 
álom, nem tudta miért, hosszú napokra szomorúvá tette." A képíró 
szomorúsága üt át az álmon, a képíróé, aki az életút fonalait írja. 

Máskor mást álmodott Aegidius. 
„Azt álmodta akkor, hogy a kolostorban van, és rorátéra hívják a bará-

tok. Míg a hosszú folyosón a kápolna felé siet, az ablakból látja, hogy kint 
mindent vastag hó föd be. A többi szerzetes kedélyesen beszélgetve siet el 
mellette, de ő  nem szól egy szót sem, és haragszik rájuk, mert megszegik 
a fecsegés tilalmát. A harang szól, és ő  még jobban siet, de a sötét folyosó 
hosszú, és nem ér még a végére, pedig már alighanem el is késett. A 
beszélgető  csoportoknak mára legvége is elhaladt mellette, mikor ő  
megáll, és furcsát lát, épp akkor, mikor a kápolna nyitott ajtajához ér. Benn 
már tart az imádkozás és az ének, és az utolsó csoport is átlépte a 
küszöböt, csak ő  nem, és nem tudja átlépni, mert a kitárt tölgyfaajtó két 
szárnya között holttest lóg, kitárt karral, minta keresztre feszített, de a 
keresztet nem látja, mert a halott karja hosszabba keresztnél, úgyhogy a 

6 	fa két végér ől lelóg a keze, a csuklónál pedig alig látható, kis fej ű  'szeggel 



van átütve. Szemébe tűntek a hosszú körmök is a lábon és a lecsüng ő  
kézen. A kápolnában levők észreveszik, hogy ő  még mindig a küszöbön 
innen áll, és csodálkozó, majd bosszús, lapos tekintettel ima közben oda-
odafordítják fejüket feléje. Nem látják a halottat, és azt sem, hogy ő  nem 
bír bemenni a felakasztott tetemt ől, mely a tölgyfaajtó homlok-
gerendájáról csüng alá. Aegidius kétségbeesetten emeli fel a fejét; és az 
akasztottnak fején egészen fehér a haj, mint a bárányok gyapja." 

Amilyen a halott Sinkó Ervin arca és feje volt a mirogoji ravatalon, 
amikor M. kérdő  tekintettel megmutatta nekünk. 

Aegidius Frigyes pátertől várja álomlátásának megfejtését, ám hiába 
reménykedik. Reményével viszont nehézzé teszi az életét. A kápolna ajta-
jában Isten fiának keresztre feszített testébe ütközött álmában Aegidius, és 
be kell látnia, hogy nincs megfejtése az álomnak, csak gyötr ődés van, kín-
lódás a hitben és a hitetlenségben, nem sz űnő  belső  konfliktusa a szemé-
lyiségnek. Amely konfliktust hosszú hónapok, s őt évek óta írja 
sorozataival Maurits Ferenc. Szívósan, kitartóan, következetesen és böl-
csen, nem indulatosan, mert tudja már, a mondást nem az indulat, hanem 
a szívós csend er ősíti. Aegidius után tudja, hogy nincs megfejtése az álom-
nak, vagy ha sejthet ő  is valamiféle megfejtése, az már nem Aegidius élete. 
Ugyanígy nincs vége a Proiectum Balcanicum kiérlelt, hosszú távra ter-
vezett és egészében nyilván befejezhetetlen koncepciójába tartozó In 
memoriam Sinkó Ervin sorozatnak sem. És az új sorozat se fejezhet ő  be, 
mert Sinkó Ervin irodalma és személyisége sem fejthet ő  meg: úgy áll Ott 
Sinkó emléke Maurits Ferenc (és mások) el őtt a megnyugvás, a békesség, 
a hazatalálás házának tölgyfaajtajában, mint a keresztre feszített és meg-
csúfolt teste Krisztusnak a kételked ő  és kétségbeesett Aegidius el ő tt. 

Maurits Ferenc In memoriam Sinkó Ervin sorozatának irodalmi 
vonatkozásai mellett még két meghatározó tényez őjére kell odafigyelni. 
Mindkettő  a sorozatosságból következik. Ez a sorozat, miként a korábbiak 
is, történetet mond. Minden kép ennek a történetnek egy-egy fejezete, ám 
önállóan is megálló fejezete. A szálak és vonalak arcot formálnak e raj-
zokon, de az arcból kiindulva a képek széléig érnek, anélkül, hogy ott véget 
is érnének. Nem érnek véget, hanem átvezetnek a másik képbe, ahol ismét 
arcot formálnak, és ismét az arcból kiindulva a következ ő  képig jutnak el. 
És így egymást elérve és egymást érintve mondják a befejezetlen 
történetet, Sinkó Ervin történetét, irodalmának történetét és a történelem 
történetét, áttetsz ő  tisztasággal az örökös keresztrefeszítettség talányos 
történetét. Nem a hit és nem a remény vezeti Maurits Ferenc történetíró-
történetrajzoló kezét, Kafka, Kiš és Sinkó nyomán lemondott mára hitr ől 
és a reményről, de ezáltal nem lett könnyebb az élete, mert az ilyen 
történetmondás gyötrelmes és fájdalmas kényszer. Csakhogy rekonstruál- 7 



ni sem lehet a Maurits Ferenc Sinkó-sorozatával elmondott történetet, 
mert a rajzok, azon túl, hogy fejezetei egy lehetséges történetnek, 
önmagukban is teljes képek. A sehová sem tartozás, az önmarcangoló 
magány elbeszélhetetlen, soha be nem fejezhet ő  történetei. 

A sorozatosság másik megkülönböztet ő  tényezője az akár zeneinek is 
mondható ritmikusság. Mert nem akárhogyan futnak Maurits munkáin a 
képeket formáló szálak és vonalak, hanem választott és szemmel jól 
érzékelhető  ritmikus mozgást alakítva. Hullámmozgáshoz hasonlatos e 
rajzok ritmusa, de nem a sima vízfelület hullámzása ez, hanem a mélyb ő l 
felszabaduló erő  keltette hullámcsapások szabályokba nem fogható, mégis 
jól érzékelhető  ritmusa. A mélyről jövő  függőleges mozgás ritmusa látható 
Maurits Sinkó-sorozatának darabjain. Ez a bels ő  erőforrás fűzi szabályta-
lan rendbe a szálakat és a vonalakat, ez uralja a képek felületét. Ami 
látható a színek egymásba játszásán is. A pirosak meg a zöldek és az 
árnyalataik olyan párbeszédet folytatnak egymással, amilyen párbeszéd 
zajlik Aegidius és Frigyes páter között az Aegidius útra kelése című  
kisregényben. 

Sinkó a regényt 1926-ban és a rákövetkez ő  év tavaszán Szarajevóban 
írta. Ez a megbízható és majdnem közömbös filológiai adat Maurits Ferenc 
Proiectum Balcanicum sorozatának kontextusában jelképes jelentést nyer. 
Mintha Szarajevó nem is Oly régi háborús drámája is beleíródott volna a 
képíró Maurits Ferenc In memoriam Sinkó Ervin sorozatának történetébe. 

8 
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ehéri tiіyörgy 

....benső  szükség kényszerít, 

hogy fel-fellebbentsem ezt az id ő  által 

rám adott maszkot... 

Berlini jegyzetek Sinkó Ervinrő l 

A hetvenes évek közepén a budapesti bölcsészkar fels őbb évfolyamá-
nak hallgatóitól szivárgott el hozzánk: „Sinkó Ervin Egy regény regénye cí-
mű  művét ismerni kell..." 

A könyv létezett is meg nem is - bár hivatalos magyar nyelv ű  kiadása 
nem volt, ugyanakkora két - mégis csak magyar nyelv ű  - kötet az egyetem 
kari olvasótermének szabadpolcán csücsülve várt kölcsönz őire. 

A később születettek kedvéért érdemes két apró történetet elmesélni, 
melyek némileg megvilágítják, miért nem volta hetvenes évek Magyaror-
szágán magától értet ődő  - ugyanakkor miért volt mégis lehetséges - az a 
mozdulat, amivel az ember Sinkó könyvét a könyvtári polcról leemelte. 

Ebben az időben külső  munkatársként angol nyelvű  könyveket lekto-
ráltam az Európa Kiadónak - nem csupán izgalmas volt „nyugati" könyve-
ket olvasni, és ráadásul még fizettek is érte, de valójában már az is megér-
te a fáradságot, ha az ember lezserül azt mondhatta egyetemi évfolyam-
társainak: „nem érek rá, a kiadóba kell menjek". 

N. E., az Európa szerkesztője, a legels ő  könyv átnyújtásakor a következ ő  
irányelveket adta útravalóul: ha a véleményzend ő  műben a pornográfiá-
nak akár csak a határát is súroló jelenetre bukkanok, abbahagyhatom az 
olvasást, írjak igen röviden a könyvr ől, a honoráriumot azonnal utalják, az 
üggyel azonban nem érdemes tovább foglalkozni. Hasonlóképpen járjak el, 
ha a Szovjetuniót kritizáló, becsmérl ő , vagy még inkább: az avval ápolt 
testvéri viszonyt megkérd őjelező  mondatba ütközöm. Minden egyéb eset-
ben el lehet gondolkodnia könyv kiadásán, s ha úgy adódik, azért akár 
még harcolni sem reménytelen. 9 



Az Egy regény regényének tehát ezekben az években - a hivatalos 
kultúrpolitika szemszögéb ől nézve - nem sok keresnivalója volt Magyaror-
szágon, s ha őriztek is a könyvtárakban példányokat a Jugoszláviában ma-
gyar nyelven megjelent, számunkra szokatlan bet űtípussal és idegennek 
tűnő  oldaltükörrel nyomtatott műből - kikölcsönözni csak külön engedély 
birtokában lehetett. A bölcsészkaron lapuló két kötet a furcsa magyar vi-
szonyokat jól jellemezve, feltehet ően a könyvtárosok „szórakozottságának" 
köszönhetően öltött nyelvet a tiltásnak, s állhatott a szabadpolcon. 

Az Akadémiai Könyvtár olvasótermében sorakozó Nagy Szovjet Encik-
lopédia köteteinek esetében is - s ezzel egyben Sinkó könyvének tárgyához 
is közeledünk - valami hasonló „feledékenység" kedvezett a tiltott tudásra 
szomjazóknak. A kilenct ől fél ötig - önkéntesen magukra rótt munkaid ő -
ben - dolgozó, mert a magyar szellemi életb ől kitiltott, de az olvasóterem-
ben mégis megtűrt, saját nevükön nem, de álnéven esetenként publikálha-
tó filozófusok örökítették tovább, hogy az egyébként tökéletesen érdekte-
lennek tűnő  monstrumból fontos dolgokat lehet megtudnia Szovjetunió-
ban különböző  etapokban lezajlott politikai változásokról. Amikor példá-
ul, jó néhány évvel azelőtt, Lavrentyij Pavlovics Berija „aktualitását 
vesztette", a szerkeszt őség megküldte aBerija-szócikket elfed ő  Behring-
szoros címszót, amelyet azonban a budapesti könyvtári személyzet ahe-
lyett, hogy szakszerűen beragasztott volna a kötetbe, megint csak „slam-
posan", mintegy könyvjelz őként a lapok közé helyezett. 

Bár 1988-ban, tehát röviddel a rendszerváltás el őtt, a budapesti Mag-
vető  Kiadónál is megjelent az Egy regény regénye (Harmadik magyar 
nyelvű  kiadás, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1961, 1985), legközelebb a 
90-es évek elején vettem újra kézbe, németül, ekkor már az össz-
Németországban élve. Az egyszemélyes berlini Arsenal Kiadót m űködtető  
Peter Moses-Krause keresett meg, mutassuk be az általa oly szeretettel 
gondozott könyvet az Alexanderplatz szélén álló magyar kultúrintézetben, 
hátha így sikerül még némi közönséget találni Sinkó - a német nyelvterü-
leten másodszor is! - érdemtelenül a könyvesboltok polcain felejtett reme-
kének. A Peter Moses-Krause-féle Egy regény regénye az 1962-es első  nyu-
gatnémet megjelenés szövegét vette át, melyet annak idején ifjabb 
Edmund Trugly fordított (szerbhorvátból), és a kölni Verlag Wissenschaft 
und Politik adott ki - igazából kedvez őtlen pillanatban: az „olvadás" és a 
„békés egymás mellett élés" id őszakának Szovjetuniójával szimpatizáló 
baloldaliaknak túl kemény, a Szovjetunióban meghonosult viszonyokat bí-
rálóknak pedig túlságosan engedékeny volta könyv. 

Az Egy regény regényér ől egyébként 1965-ben, a hamburgi Kunsthalle 
egyik termében hallott Peter Moses-Krause el őször az irodalomtörténész 

10 (és polgárháborús harcos, kommunista, el őbb NDK-s majd nyugatnémet 



polgár) Alfred Kantorowicztól, akivel Caspar David Friedrich A hajótörött 
„Remény"cím ű  képe előtt találkozott. Kantorowicz a rövid beszélgetés so-
rán Caspar David Friedrichr ől hirtelen Sinkó moszkvai naplójegyzeteire 
tért rá, s Moses-Krause lelkére kötötte, ezt a könyvet mindenképpen meg 
kell szereznie. 

Peter Moses-Krause követte Kantorowicz tanácsát, de csak 1990-ben, a 
Wende, vagyis a politikai változások idején látta elérkezettnek az id ő t egy 
új kiadásra; s jól emlékezve a két és fél évtizeddel azel őtt lezajlott beszél-
getésre, a kötet borítójára Caspar David Friedrich festményéb ől készítte-
tett fedéltervet, legvégére pedig, utószóként, Kantorowicz 1969-es keltezé-
sű  Sinkó-cikkét helyezte. Alfred Kantorowiczról érdemes még megjegyez-
ni, hogy az NDK-ból való menekülésében többek között az is jelent ős sze-
repet játszott, hogy nem volt hajlandó a keletnémet írószövetségnek az 
1956-os magyarországi forradalmat megbélyegz ő  határozatát aláírni. 
Kantorowicz utószavából, mely els ősorban gondosan rekapitulálja Sinkó 
történetét, kiérezhet ő  a szerz ő  iránt feltétlen nagyrabecsülése: „Sinkó sor-
sa példaértékű . Ha majd egyszer elkészül ennek az átmeneti id őszaknak 
(értsd: a XX. századnak - F. GY.) a mérlege, Sinkó minden bizonnyal a kor-
szak eszményképei közé fog tartozni." 

Bár a könyv tehát 1990-ben is csupán mérsékelten fogyott - talán az öt-
száz kisbetűs oldal riasztólag hatott a vásárlókra, s ráadásul a terjedelmé-
vel arányosan az ára is vaskosra sikeredett - a sajtó több cikkben is meg-
emlékezett az Egy regény regénye újramegjelenésér ől, s a szerzőben ko-
rántsem csupán a 30-as évek Szovjetuniójának krónikását méltatták. 

Az elsősorban a berlini programokat hirdet ő  Zitty 1991 januárjában 
megjelent recenziója szerint Sinkó könyve az utópia tragédiáját írja le, s 
mindez különös aktualitást kap az NDK felbomlása után folytatott, az ott 
élt intellektüellek és művészek tanácstalanságáról, esetenkénti óvatos kri-
tikus megnyilatkozásaikról vagy akár eltévelyedéseikr ől szóló vitákra gon-
dolva. Sinkó könyvéb ől megtudható, hogy a politikai utópiákhoz való oda-
adó csatlakozás következménye csakis a kétségbeesett tanácstalanság vagy 
éppen a személyiség szétesése lehet; és egyáltalán: ha az utópiák megva-
lósulnak - tragikus véget érnek. Az utópiák feladata kizárólag az lehet, 
hogy az értékválasztások során felmerül ő  kérdésekben segítsenek eliga-
zodni, orientáljanak. 

A „taz" (die tageszeitung, 1991. október) baloldali napilap feltehet ően 
fiatal újságírója a sztálini id ők kultúrpolitikáján csodálkozik el: „Mindaz, 
ami az akkori világból számunkra olyan felfoghatatlannak t űnik, mint pél-
dául Na művészet színvonaltalansága«, amir ől Sinkó is ír; a megszámlálha-
tatlan mennyiségű  Sztálinhoz intézett ódák; a festészetben, az irodalom- 11 



ban és a zenében uralkodó elviselhetetlen szocialista realizmus, ami 
ugyanakkor az ár ellen úszók tökéletes magányosságához is vezet, a totali-
tárius államban élő  értelmiségi szellemi öncsonkításának leírásaként is ol-
vasható..." 

A „taz" a könyv 1993-as, vagyis két évvel a második német nyelv ű  meg-
jelenése után rendezett bemutatóján is jelen volt, s Sinkó életútját ismer-
tetve leírja: „...haláláig Jugoszláviában élt. Olyan országban, mely anti-
sztálinista irányultsága ellenére is brutális elnyomó mechanizmusokat al-
kalmazó diktatúra volt". Majd megkérdezi: „Lehetséges, hogy Sinkó, élete 
végén mégis csak a »kisebbik rossz« csapdájába esett?" 

A szintén berlini Tagesspiegel szerint (1991. február) Sinkó legnagyobb 
érdeme, hogy az ellentmondásokat ábrázolja, és nem igyekszik elsimítani 
azokat. Ez a cikk is keresi az éppen eltűnőfélben levő  NDK és a korabeli 
Szovjetunió közötti hasonlóságot: „Néhány nappal az össznémet választá-
sok előtt egy televíziós adásban Günther Gaus azt kérdezte Klaus Gysit ől 
(Gregor Gysi édesapjától) (Gregor Gysi ma ismert politikus, a kommunis-
ta utódpárt egyik vezéralakja - F. GY.), az Aufbau Kiadó alapítójától, volt 
kultúrminisztertől, valaha az egyházakért is felel ős kormánytisztvisel ő től, 
hogy véleménye szerint becsapta-e magát az elmúlt évtizedekben? Igen, 
Jein (vagyis: igen-nem - F. GY.), igen - volta válasz. Aki ezt a választ meg 
szeretné érteni, annak Sinkó moszkvai naplójegyzeteihez kell fordulnia." 

Itt - némileg epésen - meg kell hogy jegyezzük: Sinkó már 1937-ben el-
jutott addig a bizonyos „Jein"-ig, míg a politikus Klaus Gysi, úgy t űnik, csak 
az NDK bukása után kezdett el mindezeken töprengeni... 

Az NDK-ból átmentett Neues Deutschland (1991. augusztus) Sinkóról 
írva egy 1991-ben a peresztrojkáról folytatott vitát idéz, melyben az anar-
chistaként ismert Wolfgang F. Haug a következ ő  (Ernst Bloch könyvére 
célzó) kérdést tette fel: „...vajon a »reményelv» helyett most már csak a ká-
osz fizikája marad a baloldal számára?" Majd így folytatja a cikk minden 
bizonnyal volt NDK-s írója: „A nyugaton él ő  baloldaliak már 1962-ben ol-
vashatták Sinkó naplóját. Nekünk, a nyugat-berlini Arsenal Kiadó jóvoltá-
ból, most jött el az ideje, hogy Sinkóra emlékezzünk, s evvel egyben az el-
múlt időszak kíméletlen mérlegét is elkészítsük." 

„Ha valamikor, akkor ma mindennél igazabb, hogy egy szót sem szól-
hat a sztálinizmusról az, aki a fasizmusról hallgat" - írja a szociológus és 
publicista Hazel Rosenstrauch (Listen, 1991/6.) azokra a leegyszer űsítő  
véleményekre is célozva, melyek az NDK éveit minden differenciálás nél-
kül a sztálinizmussal tették egyenl ővé. 

A Neue Zürcher Zeitung (1991. január) a könyv ismertetését Anna 
Seghersnek a moszkvai perek kapcsán tett és más cikkekben is s űrűn idé-
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nak, hogy ilyesmiről gondolkodjam." Majd az NZZ recenzense hozzáteszi: 
„Ez mondat, a mai olvasót épp úgy megdöbbenti, mint annak idején a szer-
ző t (Sinkót - F. GY.), mert egy negatív képletben foglalja össze mindazt, 
ami a könyvből még mindig - vagy éppen hogy ma újra -aktuális, s ami-
től az egyben óvni is igyekszik bennünket." 

Sinkó, az Egy regény regénye második fejezetét a következ ő  sorokkal 
zárja: „Ötven évmúlva a történetíró látni fogja, hogy mi lett a mából, s eb-
ből fog visszafele, az akkor már múlttá lett mának megítélésére következ-
tetéseket levonni és megállapításokat tenni. De akkorra rnár ez a valóság 
ködben lesz, és mennyi lesz az önkényes interpretáció! A legnehezebb fel-
adatok közül való, még annak is, aki ma él, biztos és h ű  képet, mondhat-
nám naturalista fotográfiát adni az ellentmondásokkal tele valóságról - 
hát még ítéletet formálni arról, hogy voltaképpen milyen irányban fejlőd-
nek itta dolgok. Csak egyvalami nem lehet kétséges: itta mi jöv őnk, az 
emberiség jövője az, ami formálódik. Itt formálódik, s ami itt lesz, s őt ami 
itt van, az fogja eldönteni, hogy érdemes-e s mennyiben érdemes várni és 
remélni ezt a jövőt." 

A kerek számok kényszerít ő  erejének engedve a 2005-ös év ha megkés-
ve is, de arra ösztönöz, hogy Sinkó kérd őjel nélkül feltett kérdéseit újra 
elővegyük; 1935-ben kezdte el ugyanis írnia moszkvai jegyzeteket, 1955-
ben, vagyis kerek ötven évvel ezel őtt jelent meg el őször szerbhorvát fordí-
tásban, s tizenöt éve, hogy az Arsenal Kiadó jóvoltából második német ki-
adása a boltokba került. 

Sinkó Ervin is azok közé tartozik, akiknek most már örökre elvitatha-
tatlan érdemük marad, hogy az akkori „valóság" mégsem t űnik el teljesen 
a múltat elhomályosító ködben. De hogy „milyen irányban fejlődnek itt a 
dolgok": ez, most magunkat egy pillanatra az 1967 óta halott író képzelet-
beli szemüvege mögé képzelve, talán nem t űnhet kevésbé meglep őnek, 
mint amilyen azoknak a bizonyos marsbeli zöld emberkéknek a földre 
szállása lehetne. 

A németországi Zeit című  kulturális hetilap nemrégiben írt az Oroszor-
szágban (ha ezt a földrajzi nevet Sinkó csak hallaná...) dúló korrupcióról 
és pénzmosásról. Egy felmérés adatai szerint az oroszoknak csupán egyne-
gyede van bizalommal embertársaihoz;135 800 dollárt kell egy vállalkozó-
nak átlagosan és évente vesztegetési célokra kalkulálnia - négy évvel ez-
előtt még tizenháromszor volt kisebb ez az összeg! Csak szemezgetve a 
cikkben: összességében 316 milliárd dollárt fizet a gazdaság korrupciós cé-
lokra - ez a GDP 50 százaléka. És - írja a szerz ő  - kenéssel érhet ő  el a nyug-
díjigény elismertetése, az egyetemi felvétel, a bíróság kedvez ő  ítélete és 13 



így tovább és így tovább. Az okokat keresve pedig megállapítja: ez a nyo-
masztó méretű  korrupció a szocializmus maradványainak és a kilencvenes 
évek rablókapitalizmusának különös keverékéb ől bújt elő ... 

Hogy is írta Sinkó? „Csak egyvalami nem lehet kétséges: itt a mi jö-
vőnk, az emberiség jöv ője az, ami formálódik. Itt formálódik, s ami itt lesz,  

sőt ami itt van, aг  fogja eldönteni, hogy érdemes-e s mennyiben érdemes  

várni és remélni ezt a jövőt."  

Sinkó, és vele együtt Persze a felesége, a józan és precíz megfigyel ő  M.  
1937-ben hagyták el a Szovjetuniót, pontosabban - feltehet ően szerencsé-
jükre - el kellett hagyniuk, s így sikerült Sinkónak - ha marad, talán nem  

sikerül - elkerülnie, hogy a történelmet az ezekben az években dühödten  

korrigáló nagy ecset őt is, mint oly sokakat, láthatatlanná retusálja vala-
mely korábban, s akkor még büszke pózban felvett fotón. Jegyezzük itt  
még meg: Sinkó dolgavégezetlenül hagyta el a Szovjetuniót, két évvel az-
elő tt ugyanis avval a (ekkor már tudta: hiú) reménnyel érkezett, hogy ha  

valahol e földön, akkor itt kiadóra talál az Optimisták cím ű , a magyar Ta-
nácsköztársaság idejét elbeszél ő  regénye.  

Sinkó tehát csomagol, utazik, magával hurcolja az elmaradhatatlan,  

kéziratokkal teli b őröndöt (Lukács hasonló rendeltetés ű  bőröndjét a fiatal-
kor szunnyadásra ítélt írásaival már jó néhány évvel azel őtt egy heidel-
bergi bank széfjébe zárta), majd megérkezik Párizsba. Itt utóléri őt is a kor-
társ baloldali értelmiséget gyötr ő  dilemma: milyen módon számoljon be  
megfigyeléseir ől; árt-e a Szovjetuniónak és az „ügynek" a teljes őszinteség;  
megteheti-e, hogy elhallgatja az igazságot - igazságon értve most az általa  

két év leforgása alatt gy űjtött tapasztalatokat.  
Sinkó - erről ír Sükösd Mihály a Gondolat Kiadónál 1977-ben Szemben  

a bíróval címen megjelent válogatott tanulmányokhoz, majd az Egy re-
gény regénye 1988-as kiadásához írott el ő-, illetve utószavában - ekkor is,  

éppúgy, mint kés őbb, egész életében, „hívő" maradt, pontosabban: kéte-
lyektől mardosott hívő .  

Mindazonáltal: egyrészt éber és megvesztegethetetlen látásmódja és  

nem kevésbé fontos: humorérzéke - őrködtek, nehogy becsapja magát,  
megakadályozták, hogy magát becsapni hagyja; másrészt gyermekkorának  

és fiatal éveinek a Szemben a bíróval című  önéletrajzi írásában is megfo-
galmazott élményei gondosan vigyázták, nehogy az emberiség jöv őjének,  
szíve biztos zugában dédelgetett, képei megsérüljenek.  

'Ugyanakkor viszont, s ez a moszkvai jegyzetek megírása után Sinkó  
számára sem volt kétséges, az általa megélt Szovjetunió akár még a tragi-
kusan megvalósult utópia birodalmának sem volt mondható; már csak  

azért sem, mert az utópia, mint ő  maga is írta, „nincs-ország", tehát „a  

14 	hely, ami nincs".  



Az Egy regény regénye emblematikus értékű , a nagy szemfényvesztést 
remekül megvilágító része a Sinkó házaspár karneváli éjszakájáról szóló 
beszámoló. „Szolidabb és szelídebb karnevált a legjobban nevelt gyerekek 
se tudnának egymással játszani. Nagyméret ű, gigantikus csak a gyerekszo-
ba és a gyerekjátékban részt vevők száma volt." 150-200 ezer papír pápa-
szembe és bobby-sapkába (már akinek jutott) öltöztetett és infantilitásba 
kényszerített moszkvai polgár játszik vidámságot és gondtalanságot. Az est 
apokaliptikus véget ér: Sinkót és feleségét elszakítja egymástól a tömeg, M. 
órákkal később ér haza, a buszról lelökték, félrerúgták, megöklözték. „Nem 
tudtam, hogy ez lehetséges" - mondja hazaérkezve, szemében rémülettel. 
Sinkó azután egy évvel kés őbb újra megfogalmazza a diktatúra léleknyo-
morító Patyomkin-működését: „Talán a világ eddigi történelmében nincs 
is példa rá, hogy ennyire dacolva a tényekkel, megkísérelték volna egy 
nagy birodalom polgáraival elhitetni azt, hogy van, ami nincs, és nincs, 
ami van, s hogy aki ebben kételkedni mer, az nem jól lát, nem akar jól lát-
ni, éspedig azért, mert rosszhiszem ű, mert ellenség." 

1989 után sorra tűntek el a környezetünkb ől a sehol-sincs-földek torz 
imitációi, s úgy hittük, talán nincs is szükségünk többé utópiákra, ezentúl 
békés és tevékeny middlesexi polgárok leszünk. Middlesex tájairól Sinkó 
1927-ben írt esszéjében olvashatunk, ahol Macaulayt idézve teszi fel a kér-
dést: jobb-e egy hold föld Middlesexben mint egy hercegség Utópiában? 
Middlesexben „szép, növekv ő, terjedő  élet, ház mellett ház, föld mellett 
föld" várna ránk, ahol a „célok világosak, közeliek, az erő  töretlen, az élet, 
mint az évszakok váltakozása, egyszer ű  és szabályos". S Middlesex lakóiról 
elmondható: „Absztrakt eszmények nem fogják megzavarni világos elmé-
jüket."Az Utópia viszont: rivális valóság. „Az Utópia az a másik princípi-
um, mely olyan er ővel tud betörni a természeti-társadalmi világba, hogy 
ez a világ elveszti marasztaló erejét..." Az utópisztikus szkepszis - írja 
Sinkó „az abszolúttal méri az embert, és az abszolút mindig destruktívan 
hat, ha éreztetve lesz a relatívval." 

Németország e cikk írásának napjaiban parlamenti választásokra ké-
szül, s az egyre amerikaibb stílusú választási hadjáratot kísér ő  előzetes sta-
tisztikai felmérések között böngészve felt űnik egy adat, mely arról értesít, 
hogy a megkérdezettek 63%-a szerint egyetlen párt programja sem képes 
a fennálló problémákat megoldani. Vagyis: a választásra jogosultak 63%-a 
patthelyzetet lát maga körül: a munkáról szóló jelenlegi elképzeléseink ke-
retei között nincs elegend ő  munka mindenkinek, a több vagy éppen keve-
sebb államot követel ő  viták közepette a társadalom egyre kevésbé tud gon-
doskodni a közöttünk él ő  gyengébbekr ől, s egyre lehetetlenebbnek látszik 
a hosszabb évekre szóló élettervek megvalósíthatóságában bízni. 15 



A szociáldemokraták, érezve a közelg ő  válságot, a kormány kapitulálá-
sa előtti hetekben vitát provokáltak a kapitalizmus elítélend ő  kinövései-
ről. Az előrehozott választások hírére alakult baloldali egyesülésnek jó esé-
lye van, hirtelen a harmadik leger ősebb pártként, bevonulnia következ ő  
parlamentbe, még akkor is, ha a választóik számára világos, javaslataik 
aligha finanszírozhatók a jelenlegi keretek között, tehát megvalósíthatatla-
nok, s ha egyes populista megnyilvánulásaik riasztóan ellenszenvesek is. 

Ervin Iszidorovics - moszkvai vendéglátója, Iszák Bábel nevezte így 
szeretetteljesen h ősünket - bizonyára elszörnyedne, ha mindezt látná. 

Mi viszont, moszkvai naplójegyzeteit újraolvasva, melegséget érzünk 
szívünk táján. Talán id őnként tényleg naiv volt, talán néha nem ártott vol-
na keményebb következtetéseket levonnia, talán. 

Ugyanakkor oly tisztán áll előttünk, s olyan nagyon érthet ő  - függetle-
nül attól, hogy meggyőződésében tudjuk-e követni avagy sem - miért is ra-
gaszkodott élete végéig makacsul a kételyekt ől gyötört forradalmár hité-
hez; talán egyre inkább megérthet ő , miért is látta annyira pontosan, 
Middlesex és Utópia földrajzi adottságait tanulmányozva: „... nem tenge-
rek választják el a két végletet, épp ebben az Utópiának veszedelmessége, 
hogy Middlesexhez mindig oly szoros közel van, mint egymáshoz élet és 
halál." 
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eák erenc 

armadik réteg -tarka szakik 

Regényrészlet 

Aludni próbált, de a szomszédos fülkékb ől állandóan er ősödő  hangos-
kodás, kivihetetlen szóváltás, majd üvöltésbe át-átcsapó nótázás, a folyo-
són való randalírozás sz űnni nem akaró sorozata esélyt se adott erre, így 
már Trieszt után le is tett a pihenésr ő l. 

Olvasni nem volt kedve, pedig a mama, de Zsuzsi is - elhalmozták ott-
honi sajtótermékkel. 

A szakkönyveket és a két szótárt meg miért olvasná épp most. És mit 
ad isten: Velencét elhagyva (22 óra 12 perc!) megsz űnt a Guineába (most 
még csak Párizsba) tartó szomszédok tombolása. 

Egyszerre zuhantak szeszes ájulatba. 
A szomszédos fekhelyen eddig nagy nyugalomban alvó útitárs, Bruno 

Kroner csoportvezet ő  felébredt, és megkezdte a - kis megszakításokkal - 
órákig tartó monológját, amelyben egyenként elemezte a Guineába tartó 
munkacsoport tagjainak tulajdonságait, képesítését, erényeit és emberi 
gyengeségeit. Vagy csak nevüket említette bizonyos méltatásnak szánt ap-
ró, alig észrevehető  fejmozdulattal. Ja, és közölt még néhány fontos tudni-
valót. 

Először is önmagáról mondta el, hogy 1934-ben Eszéken született, öt-
venöttől Zágrábban, illetve Belgrádban élt, és több alkalommal hosszabb-
rövidebb szakmai küldetésben volt Belgiumban, főleg Liége és Namur kör-
nyékén. 

Franciaországban pedig két ízben Marseille volt az otthona. 
(Ez a szürke fürge ürge fizikailag teljesen jellegtelen, ha szavakkal le 

kellene írni - esetleg nyomozók el őtt -, képtelenség lenne, mert minden 17 



szempontból átlagos volt. Még a szeme színét se lehetett pontosan megál-
lapítani: volt pillanat, amikor világoszöldnek t űnt, aztán savószín űnek le-
hetett mondani, de néha világoskékre esküdött volna fel az ember. Öltöze-
te, termete, haja, szóval: az égvilágon mindene a meghatározhatatlanságig 
közönséges, átlagos volt. Még a hangja is annyira simán, monotonon, jel-
legtelenül hagyta el ajkát, hogy még akkor se változott, amikor kellemet-
len, sértő  dolgokat vágott az ember arcába. Talán épp ő  volt a mindenko-
ri kém ideális típusa. Persze, itt egész más szerepet kaphatott, mert mit le-
het kikémkedni egy ilyen tizenkét f ős munkacsoportból, amilyen az övék 
volt?) 

Maga mérnök? - próbált érdekl ődni igazi, vagy névleges szakmája 
után Kenedi. 

-Hát kérem, itt van például ez a Kondov, aki nagy munkabírású, a pon-
tossághoz fanatikusan ragaszkodó, de még aránylag fiatal és éretlen mace-
dón gépésztechnikus. Alig huszonöt éves. A faipari gépek remek ismer ője, 
de túl zárkózott, egyáltalán nem kommunikáló típus. Talán, mert egy 
Bitola melletti kis faluban, Bukovóban született. A hegylakók általában 
szűkszavúak. Gyanakvó és távolságtartó emberek élnek azon a vidéken. 
(Kenedinek úgy t űnt, hogy a csoportvezet ő  gondolataiban elkalandozott, 
amiben volt is valami igazság, mert igen furcsán folytatta elmélkedését.) 
Ki hinné ma, kérem, hogy Bitola egyszer oly fontos történelmi központja 
volt a Balkánnak, hogy nagykövetségek, konzulátusok, újságtudósítók, fil-
mesek, kémek szállták meg, és mégis megmaradt a régi, orientális kasba. 
(Kenedi azonnal fejtegetni kezdte ennek a kifejezésnek az általa ismert 
változatait: Szarajevóban kaszaba, Közel-Keleten kazba, vagy kazbah... No 
de mindegy, az a fontos, hogy Kroner elvtárs Kondovot ÍGYis megpróbál-
ta a helyére tenni.) Tehát: Borisz Kondov figyelemre méltó munkatársunk 
lesz, és ezt vésse az eszébe, Kenedi. Apja, két nagybátyja és nagyapja par-
tizán volt. Anyja nevelte fel, mert a család minden férfitagja odaveszett a 
kicsevói és krusevói ütközetben. Mindezt vésse jól az eszébe! 

Biztosítom róla, hogy az eszembe vésem. Maga mérnök, vagy...? 
A következő  kollégánk is egy remek profilú szakember. Vakuf szülöt-

te és a szarajevói Energoinvest közvetítésével kaptuk meg a Šipad Erd őgaz-
dasági és Fafeldolgozói Kombináttól, az Európa-hír ű  üzemóriástól! Na, 
most figyeljen ide: Mirza Kalas fafaragó, harminchárom éves! Egy igazi 
művész. Faszobrász is. Őstehetség! Tito elvtárs legnagyobb mellszobrát 
egy szlavón tölgyből, amely a Vinkovci környéki Spačva óriástölgyesbő l 
származott, ezt ne veszítse szem el ől, nos - ő  faragta. Fából - Tito elvtár-
sat! A saját két kezével. Három nap alatt. Ember! Három nap alatt! És a 
megszólalásig élethű ! Még a fa erezete, bocsánat: évgy űrűvonulata is oly 
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is bebizonyította: minden anyagban mintázható, remek modell. Tetejében 
ez az őstehetség nem használta fel egyik Tito-szobrot se mintának. 
(Kenedi: Belehalok! Ez a m űítész hamarosan ejakulál!) És mindez hogyan 
kezdődött? No, mit gondol? Hogyan kezd ődhetett? Persze, hogy nem tud-
ja. Fogalma sincs, nem is lehet. Mert ez nem iparm űvészet, hanem a kivá-
lasztottaknak egy olyan adottsága, amely ajándékoz. Az egész m űvelt vilá-
got egyszerre, a csodával határos módon ajándékozza meg. Hogyan? Hát 
egyszerűen. Egy reggel csak kézbe vette az el őző  napi Oslobođenjét, ahol 
a címoldalon hozták az elnök portréját, és akkor felszabadult benne vala-
mi ősi erő , egy mindaddig visszafogott ihlet, talán az is segített ebben, 
hogy a lap címe is Felszabadulás... Ez se véletlen. És mit tett? Fogta a szer-
számokat és a flaskát, ezt kérem nem szabad pejoratívé értelmezni, és há-
rom napig szállt, repült körülötte a forgács. A harmadik napon alkonyat-
tájt már Ott is voltak a szarajevói elvtársak, és gyönyörködhettek a kész 
műben. Na! Hogy egy kicsit többet iszik az átlagosnál, azt hozzá kell adni 
a művészi alkatához. Ezt is... 

- Ezt is az eszembe vésem. Mondja már: maga mérnök, vagy...? 
Ez már kettő , ugye? No, most jön a harmadik! 
Sejtettem... (Ezt egész halkan mondta, de Kroner nyilván hallotta, 

mert tekintetével reávillantott. Nem tehet róla: egyszer űen kljött belőle.) 
Tehát! Tehát... Vukoman Đurov Perović , harmincéves, a kolašini fű -

résztelep üzemvezet ője. A községi pártbizottság titkára. (Volt. Most éppen 
egyik részeg utasa annak a vonatnak, amelyik elviszi egy szebb világba!) 
De sorolhatnám a többieket is. Mind mesterei a szakmájuknak. 

- Nem kétlem... De maga ugye, szintén szakmabéli? 
Zmago Berganc botanikus, huszonhét éves, és a trópusi növényzet ki-

váló ismerője. Mariborból jött és - ha nem vette volna észre: Ljubljanában 
társulta csoporthoz. A szlovén elvtársak melegen ajánlották figyelmünk-
be, mert ő  itt, pardon: Ott - tudományos kutatómunkával is szándékozik 
foglalkozni. 

Ismeri személyesen azokat a trópusi fákat, amelyeket mi majd Ott fel-
dolgozunk? 

(Ezt se „hallotta", de nyilván megjegyezte!) 
Továbbá az asztalosok: Ivica Dravec Zágrábból, negyvenegy éves, 

Radoje Tasić  Vranjéból, negyvenöt éves, Pavel Benka Kiszácsról, harminc-
hat éves... Jut eszembe: ez a maga embere, vagy nem? 

- Ha ládagyárat is terveznek ott Guineában, akkora mi emberünk. Az 
ében az ilyesmihez kitűnő  anyag... Erre mérget vehet. (Egyébként ismer-
tem egy Benkát Kiszácsról, olyan szobafest őt a messze környéken nem ta-
lálhat az ember. Meg olyan drágát. Apám egy évig dünnyógótt miatta, de 
főleg azért, mert: itt van az iparművész fia, aki mással festeti azt a kis két- 19 



szobás lakást, még erre se tanították meg az egyetemen!) Több asztalo-
sunk nincs? Eddig minden köztársaság képvisel ője itt van, s őt Vajdaságból 
- Benkával együtt - ketten is vagyunk, de hol van Kosovo? Szkipetárunk 
nincs? Meg... még hiányzik néhány... Ha jól számoltam... 

- Ne siettessen, kérem. Nem szeretem, ha siettetnek. Sohase szerettem 
a türelmetlen embereket. Tehát ne pattogjon itt nekem. Érzem én a gu-
nyorát. A fiatal szakember a legmagasabb polcról néz így az egyszer ű  nép-
ségre. Ez nemcsak sért ő , de végtelenül műveletlen dolog is egyben. És... ha 
megvakarjuk: azt se tudom, hogyan kerülhetett erre a listára, amikor apja 
a háború előtti tevékenysége miatt öt évet ült... Mert azért az nem semmi, 
ha valaki Zágráb kellős közepében egy olyan pénzintézetnek az igazgató-
helyettese, mint az Els ő  Horvát Népi Bank (s külön élvezettel, cinikusan 
nyekeregve ismételgette: Prva hrvatska pu čka banka...), amely a fasiszta 
Pavelićéket is támogatta. Jó, jó, értem. Ne vágjon közbe: tudjuk mi azt is, 
hogy a fasiszta horvát kormány már negyvenkett ő  májusában ki is vette a 
család kezéb ől a bankot. Mert, ugyebár, nem feleltek meg az alapkövetel-
mények egyikének. Hamar kitudódott, hogy az apja, Ottó, és az apósa, aki 
szépen elhallgatta a kett ős családnévből az elsőt, a Hevesit, és csak a 
Bonnert tűzte ki a bankos titulusa mellé! Így már lenyelhet ő  volt a horvá-
tok számára: Justin Bonner! Tehát Hevesi-Bonner Jusztinból egyszer űen 
csak Justin Bonner maradt. Lett! Mert miben is leledzett itt a mimikria? 
Vegyük elölről, kérem szépen... Vizsgáljuk csak meg szépen, hogy egy ilyen 
pénzintézet élén kik is álltak? Az volt a baj, kérem szépen, hogy az egész 
család nem volt római katolikus hitvallású. Egy Zágráb kell ős központjá-
ban működő  bank valahogy kikerült az államvallás keze ügyéb ől. Ezt vala-
hogy még el is lehetett intézni a Jugoszláv Királyság megfelel ő  minisztéri-
umaiban. Kellett is intézni, kérem szépen. Mert maguk mind-mind protes-
tánsok. Magánvéleményem, de kérem, hallgasson meg: jószerével az apai 
ősök még időben zsidóból konvertáltak. Én ezt mélyen respektálnám, ha 
valóban így is lenne. De mivel én soha nem beszélek olyasmir ől, aminek 
nincs egész komoly megalapozottsága, hát akkor ezt fogadja t őlem jóindu-
lattal, mint egy fontos adalékot az esetleg megírandó családtörténetéhez... 
(Itt szeretett volna közbevágni: hogy azok az apai ősök még 1786 tavaszán 
jöttek Békés megyéb ől, és telepedtek le a bánsági Magyartarlóson; hogy a 
családban soha, senki nem említette, nyoma se volt a zsidó gyökereknek, 
de inkább hallgatott, mert ebből könnyen csírázhatott volna ki egy olyan 
nemzetiségi politikai, esetleg felekezeti purparlé, amihez semmi kedve 
nem volt. Egyébként - nem csupán dacból - szívesen vállalta volna ezt a 
szemita örökséget is, ahogyan szeretettel gondolt mindig a nagyanyai ág-
ról ereiben is csörgedező  - sajnos, csekély mennyiség ű' - örmény vérre.) 
No de, a Párt biztos alaposan szemügyre vette a maga esetét is, ahogyan 
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tüzetesen átvizsgálták... Aztán az is furcsa, hogy ön Újvidékre költözött a 
papával, aztán meg Ljubljanában végezte az egyetemet. Miért? Hisz ott 
volt nyolcvan kilométerre, Belgrádban, az Iparm űvészeti Akadémia. Oda 
már az újvidéki Iparművészi Iskola befejezte után - ahogyan az akkori dé-
kán, Ivan Tabaković  mondotta, az első  szemeszter utána harmadévesek 
közé sorolták volna be, mert a legjobbak közé tartozott. Ebben nyilván a 
dékán Újvidéken ragadt, betegesen lokálpatrióta és a végletekig dekadens 
műépítész testvére, Đorđe is támogatta. De inkább hagyjuk a múltat... 
Egyébként is: ezek a lényegtelen apróságok mind valami K. u. K.-szer ű  
nosztalgiázásra emlékeztetnek... Visszatérve az el őbbiekhez: valóban nem 
értem, mit keres közöttünk egy akadémikus belsőépítész, aki, és ez a hab 
a tortán, posztgraduális tanulmányait Dijonban végezte? (Igen, ott végez-
tem. Csodálatos, kalandosan építő, gyarapító két esztend ő  volt az! A ten-
gelye pedig: Résidence Universitaire de Montmuzard - Pavillon Bossouet, 
201-es számú lakosztály.) Megítélésem szerint ide megfelelne egy középis-
kolát végzett, de gyakorlott kez ű , egyszerű  iparművész, egy sima munka-
társ is. De mit tehetünk? Csak megért ően felsóhajtunk: igen, a nagy kísér-
tés! A devizakereset! Értem én ezt. Az mozgat meg minden követ, és, saj-
nos, aPárt itt sem lehet eléggé éber. Sajnálom, hogy kiábrándítottam, de 
- lévén első  munkatársam, bizonyos értelemben szakmai helyettesem eb-
ben a projektumban - kénytelen voltam tudtára adni, részletesen elmon-
dani, hogy egy cseppet sem bízom meg magában. Lehet nekem maga a 
Francia, vagy a Jugoszláv Akadémia tagja is, tökjózan és erkölcsös ember, 
én minden mozdulatát gyanakvással figyelem. És négy év az mégiscsak 
négy év! Az ember akaratlanul is megbotlik, nemdebár? Azt még azért 
árulja el nekem: miért érdekl ődtek maga iránt oly szívósan a belügyesek 
és a nyomozók meg a milicisták? 

Nyilván ezt teszik másokkal is, vagy nem, König elvtárs...? 
Kroner. És ne szemtelenkedjen velem, mert már Párizsból, s ő t Bern-

ből (az következik, ugye?) hazavágom. 
(Istenem, sóhajtott fel csendben Kenedi, még ezt a fenyegetést is 

hangsúlytalanul, simán, jellegtelenül mondja itt nekem. A bitófára is ilyen 
közömbösen küldené az embereket. Bizonyosan jó érzés ilyennek lenni, is-
ten adománya - ilyennek születni. Ha van családja, akkor az naponta meg-
éli mellette, vele a pokol minden kínját. De hát ki a vétkes azért, hogy en-
gem meg egy ilyen túlérzékeny idiótának teremtett a nagy Szerz ő. Ez a 
színtelen-szagtalan gané pedig még azt sem tudja, hol járnak, egyébként 
nem emlegetné Bernt. Addig feszengett benne az aprócska bosszú vágya, 
hogy végre ki is szaladt bel őle a „helyreigazítás', bár nagyon jól tudta ő, 
hogy a vonat merre, milyen útvonalon viszi őket, de már öklében (ajkán) 
volta mélyütés lendülete, nem visszakozott...) 21 



Beaune. 
Mit motyog? 

- Ha most meghúzza a vészféket, a vonat itt, Beaune-ban megáll, és in-
nen már valahogy csak hazatalálok. 

Első  pillanattól tudom, hogy bunkónak tart, de én bizony nagyon jól 
emlékszem: Bonn az NSZK fővárosa. Jegyezze meg: nagy öngólt rúgott. 
Lőtt! Igen, így a helyes: l őtt. Nagyon, de nagyon nagyot. Jegyezze meg, 
mert még fokozóm is: fe-lejt-he-tet-lent. Számomra. 

- Kroner elvtárs, én a franciaországi Beaune-ról beszélek. A burgundiai 
világhírű  borok „fővárosáról". Bizonyosan ivott már Beaujolaist. Itta böl-
cső je. (Húzza csak meg azt az átkozott vészféket, szálljon le velem, és kö-
zösen ringathatjuk is azt a „bölcsőt"!) 

Akkor nyilván másként is írják ennek a „fővárosnak" a nevét. Itt meg-
tévesztett. Megtréfált. Tréfás ember. Azt hittem rosszindulatú, de inkább 
tréfás természetű . Bután tréfás. Mert aki velem így tréfálkodik, az buta 
ember. Még akkor is, ha nem ismeri a természetemet. Nem baj... A jó... 
kommunista holtig tanul. Tehát Burgundia! No most, hogy félreértés ne 
essék: én nem vagyok borissza. Inkábba sört kedvelem. Mértékletes mó-
don. Magáról meg az járja, hogy semmilyen szeszes italt nem fogyaszt. 
Igaz ez? 

- Egyszer-kétszer belekóstoltam, de semmit nem jelentett a számomra, 
pedig anyai nagyapám és dédapám... 

- Ó, igen, Nagypiszanicán. A vén Hevesi-Bonner „lelkész-cserkész" (itt 
mintha mosolygott volna), nem csak termesztette, de jó egészséggel fo-
gyasztotta is a Bilogora lankásainak levét. Másét nem, csak a saját termését. 

(- Szóval: maradok. Nincs vészfék. Csak egy öngól. Köszönöm...) 
Hosszú, semmitmondó csend következett, már Fontainbleau-t is el-

hagyták, amikor megszólalt: 
Jut eszembe: itt van a maga szívének annyira hiányzó albán, vagy 

szkipetár is, már ahogyan óhajtja. A negyvennégy éves Ramiz Mehmeti. 
Bűzlika birkafaggyútól és a rakitól. Ez a két b űz egyszerűen beleette ma-
gát a testébe. Meg a dohány. Egyébként a Peé feletti Rugovóból való. Sokat 
csavargott életében, de végre megtalálta igazi énjét: a Drinán volt több 
mint tíz évig tutajos, ezenkívül Persze semmihez sem ért igazán, hacsak a 
gyermekcsinálást nem számítjuk: kilencet hagyott otthon és három felesé-
get, ellenben kimondhatatlanul er ős, kitartó, csupa ín és izom. Szóval -
önfejűségével együtt -, pontosan olyan, mint egy öszvér. A már említette-
ken kívül, itt van, velünk utazik, a huszonöt éves Domagoj Tintor is. Kit ű -
nő  lakberendez ő . Kicsit... hogy is mondjam...? Kicsit finomkodó a modora, 
furcsák az allűrjei. Úgy, félhangon önmagának dalolgat. Főleg a Šantié-féle 
Eminát kedveli. Maga is kedveli? Vagy nem is ismeri? Maga mást énekel- 

22 	get? A Piros csizmát? (Itt nyekeregni kezdte: ...Piros csizmá viselababá... 



visela ababá...) Vagy hogy: Az a szép, az a szép...? Na? Mit szól hozzá? 
Tudmé mágyáró! ! ! -Aztán visszafogta magát, Kenedi hallgatására keletke-
zett zavarát köhécseléssel palástolta. - Lényegtelen. Ő ... szóval, ez a Tintor 
- a lakberendez őnk Mostarból jött... Ilyen profilú szakembert maga Gui-
nea elnöke, Sékou Touré kért t őlünk. Persze, kérdezné: hol a tizedik? Hát, 
kérem, Aldo Rovignani - képzelje, épp ma lett negyvenhárom éves -, a 
Rovenska óceánjárón érkezik egy hét múlva. Akkor jön meg a teherkocsink 
és a kisbuszunk is. Egyébként Rovignani nemcsak sof őrünk, de hajóskapi-
tányunk is lesz, hisz a rönkök egy része majd folyón tutajkötelékekben ér-
kezik a torkolatig az óceánpartra, onnan, olyan hatvan kilométernyi távol-
ságról, teherhajón szállítjuk át Conakryba. Szóval: összetett, kemény, kitar-
tást igénylő  munka vár ránk az elkövetkez ő  négy évben, és író- vagy terve-
zőasztalra, -táblára egyel őre ne is gondoljon. Már amikor felszállt a vonat-
ra, megszűnt a munkás-önigazgatás minden formája, a pártmunkát én ve-
zetem, minden probléma reám tartozik, én leszek a Teljhatalmú. Hadd te-
gyem még hozzá, hogy ne pattogjon majd nekem állandóan a munka- és 
életkörülmények miatt: a francia gyarmatosítók nem véletlen szállították, 
száműzték legveszélyesebb fegyenceiket két pokoli éghajlatú, lassú veszt ő -
helynek is nevezett kolóniára. De, gondolom ezeket maga is ismeri: 
Guyane és Guinea. 

G. és G... 
Kérem? 
Guyane - Guinea. G. és G... 

A Teljhatalmú csak bámult a semmibe, aztán a vonatablakon az elvo-
nuló francia tájra, Kenedi meg a folyosó felé fordulva sumákolt: Istenem, 
mekkora hatökör! Guinea soha nem volt igazán fegyenctelep. Hacsak nem 
a Samory-féle lázadóknak... 

Amikor délután ötkor leszálltak (némelyek lebukfenceztek, lehuppan-
tak, legurultak, kibuktak) a szerelvényb ől a párizsi pályaudvaron (Gare de 
Lyon!), Kroner utasította Kenedit, hogy hozza elfogadható állapotba a ré-
szeg, illetve halálosan mámoros kollégákat, és vezesse a bal oldali kijárat-
hoz, Ott várjanak, amíg ő  megszervezi a transzfert a röptérhez. 

Álltak és vártak is türelmesen vagy egy jó órán át, Ott a huzatos kijárat-
nál. Cuccukat szépen sorba rakták, csendben szemrehányást tettek egy-
másnak, hogy rossz, minden min őséget hiányoló itallal mérgezték, l őrével 
alázták meg őket, csorbították meg emberi méltóságukat. Egész id ő  alatt 
egytől egyig dohányoztak és - balkáni reflexüknek (még Breganc is!) en-
gedelmeskedve - a csikkeket szétdobálták, amire megjelent két rend őr, és 
felszedették velük az összes ott lév ő  szemetet, majd egy közeli hulladék-
gyűjtőbe vitették. Kenedi bocsánatot kért, a két zsaru tisztelgett, és moso-
lyogva távozott. 
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Végre befutott egy kisbusz, csikorogva fékezett. A sof őr (lerítt róla, 
hogy arab) mellől integetett Kroner, hogy miel őbb szálljanak be. Azonnal 
indultak is. Kroner lélektelen, sima, de ellenvetést nem t űrő  hangon pa-
rancsot adott Kenedinek, hogy számolja össze: itt van-e mindenki. 

- Önnel együtt - tizenegyen. 
Ekkor rettenetesen rossz franciasággal odasziszegte a sof őrnek, hogy 

forduljon vissza, közben Kenedinek félhangon szidta a konvertált zsidó faj-
táját, mert sikerült elvesztenie egy embert. 

Amikor a pályaudvar előtt lefékezett a sof őr, a Teljhatalmú egyetlen 
kézmozdulattal, illetve a visszaérkezése óta kezében szorongatott francia 
újságcsomaggal utasította Kenedit, hogy keresse meg a hiányzó csoport-
társat. 

Kenedi meg se mozdult, csak nézett ki a nyüzsg ő  tömegre. 
Kroner akkor szinte közömbös hangon kiadta az ordrét: azonnal szed-

je a sátorfáját, és irány Belgrád! 
Kenedi erre se reagált. 
Kroner bámulatos könnyedséggel ugrott ki a kisbuszból, közben az új-

ságtekercset szorosan bal hónalja alá szorította, majd félrehúzta az utastér 
ajtaját és - a helyzett ől ellentmondásosan, ismét csak szenvtelenül - rán-
cigálni kezdte Kenedit, aki furcsa, szinte kacagásra késztet ő  élvezettel en-
gedett a lanyha er őszaknak, és kelletlenül, szándékos körülményességgel 
szállt ki a járműből, amely mögött már vagy tíz (harminc!) kocsi tülkölt. 

- Hazafelé. Kész. Befejezte. Elvesztett egy emberemet, és még a paran-
csomnak is ellenszegiilt! Hogy nincs menettérti jegye? Hát találja fel ma-
gát. Ennyi diplomával és ilyen nyelvismerettel nem lesz meger őltető ... 
Gondolom én. (Csodálatos egyhangúsággal „dühöngött", nem fenekelte 
meg szidalmait, sértéseit, rendreutasításait felkiáltójellel.) 

Beugrotta sofőr mellé, jobb kezével, illetve az ekkorra mára henger-
szerűre hajtogatott újságcsomaggal utasította, hogy induljon már. 

Hamarosan el is tűntek a nagyváros forgatagában. 
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sorba 	е 1а  

önyörgés  

Bulat Okudzsava nyomán  

Ameddig csak földünk forog, meddig napunk látszik,  

Uram, add meg mindenkinek azt, amire vágyik:  

Gyávának paripát, legyen amin iszkol, okosnak jó fejet,  
Szerencsésnek pénzt adj - s engem el ne feledj!  

Ameddig csak földünk forog - Uram, te hatalmad!  
Aki benne kedvét leli, csakis annak adjad,  
Adjál olykor egy kis pihenő t a jótét léleknek,  
Káinnak bocsáss meg - s engem el ne feledj!  

Mindenható vagy, jól tudom, hiszem bölcsességed,  
Akár az elesett harcos, ki hiszi, mennyben ébred.  

Akár mindegyikünk füle, ha él a szavaiddal,  

Miként én is hiszek benned, magam öntudatlan.  

Uram, édes jó Istenem, szépséges zöldszem űm,  
Ameddig csak földünk forog - mi magában nagyszer ű ,  
Ameddig csak tart az Id ő , miben lángod rejted,  
Adj mindenkinek bel ő le - s engem el ne feledj!  
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1521: a várkapitány erkölcsi okokból 
a passzív ellenállást választja 

Nándorfehérvárnak aljába 
Hatalmas p(h)allosát himbálja. 

Jó paripáján jön Szolimán, 
Foga között a fent jatagán. 

- Vóna csak itt az én apukám, 
Jól megszophatná a Szolimán, 

Beledobatná ő t izibe 
Piszkos Dunának mély vizibe. 

„Törököt át csak a testemen" -
Népemet színleg fölesketem, 

De bölcsebb lesz, ha bekosztolok, 
Aztán titokban eliszkolok, 

Inkább a hagymás fölöstököm, 
Mintsem hogy karón lógjon tököm! 

Fortinbras indulója 

Nyíljatok meg, csapszékek és bordék, 
Ihol jön az alamuszi norvég! 
Helsingőr és Koppenhága, 
Meg lesz minden kappan hágva 
- Lőjetek sort! - Vagy nem ez a sörvég? 
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pró stván  

е rt  

Egyszer már meghódítottam egy ilyen kertet, a magam képére formál-
tam, pedig abban is minden zugban ott settenkedtek az elmúltak lelkei.  

Hallomásból sem ismertem őket, csak egy sírbolt őrködött a kertben, ame-
lyet kiszabadítottam a bozótból, és azontúl gondoztam a környékét. Nem  

is értették a falubeliek. (Szép fekete márványból készült, akár jó pénzt is  

kaphattam volna érte.) Én talán így véltem békét kötni velük, hogy ne há-
borgassanak mélysötét, viharos éjszakákon, amikor azoka falak között pró-
bálok elaludni, amelyeket ők emeltek. Nem tudom, részükről mennyire si-
került a békekötés, számomra felemásan: hinni szerettem volna benne, de  

a holdfényben hidegen csillogó fekete sírk ő , ott a kert végében inkább csak  

emlékeztetett rájuk, és a lelkem nem nyugodott. Vagy csak mondjuk: soha-
sem egészen. Amúgy jól megvoltunk, sohasem bántottak, és az enyéimmel  

megtöltöttük élettel a sokáig néma szobákat, a gazfelverte kertet és dom-
bot. Kár, hogy nem tartott sokáig, hogy az épül ő  birodalmat elvette tőlünk  
egy ostoba helyi háború, amire a szót is kár vesztegetni. (Az évekért meg  

különösen kár volt, amiket az életünkb ől magának követelt.)  
Szóval most, majd két évtizeddel kés őbb, ismét itt állok, egy bozóttal,  

gazzal benőtt udvaron, ahol az eperfa levelein holt lelkek tanyáznak. Hal-
lom a surrogásból, érzem a furcsán sárga nyári nap fényéb ől, ahogyan  
tompán bevilágítja ezt az elveszett világot.  

(Amúgy nem értem, mi történik a nappal. Emlékeimben fényesek, ra-
gyogóak a nyári délelőttök, gyerekkoromban fehéren izzotta nyár, és nyo-
ma sem volt ennek a tompított, beteges, sárga derengésnek. Az ősz. Az volt  
ilyen, és azzal nincs is semmi baj.) 
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Sehonnan sem lehet belátni. Az elvadult élő  sövény zárt világot teremt 
idebent. Hangot meg nem adok - néma is ez a világ. A sövény ördögcérná-
ból (ahogy itt mondják, lícióból), bodzából és borostyánból van, és valahol 
a mélyén drótkerítés maradványai rozsdásodnak, meg hasított oszlopok 
csonkjai korhadoznak. Rég elporladt tevékeny kezek nyomai. (Hát ez az!) 

Ami a halál gondolatában a leglehangolóbb: hogy elveszik minden tu-
dás, élmény és tapasztalat, aminek begy űjtésén az utolsó pillanatig fára-
doztunk. Viszont, ami vigasztaló: elvesznek vele a veszteségeink is. Egyál-
talán lehetséges-e, hogy az ember a mulandóság nyomasztó érzését ől, akár 
csak egy percre is, megszabaduljon? Egy percre talán igen. Akár néhány 
órára is. Ha ritka ajándékként belefeledkezik valamibe - ahogyan ösztönei 
súgják. Ha elmélyed egy reá osztott feladatban - ahogyan rabszolgasorsába 
nyugodva megtanulta. 

Arra gondolok, pontosan úgy állok itt, mint ahogyan az öregasszony lá-
tott valakit az udvar végében állni tavaly nyáron, a legmelegebb napokon, 
amelyeket még a házban töltött. 

- Mi ez itt vagy ki ez itt? - kiáltozta naphosszat. - Mit akar ez az én por-
támon? 

Senki nem látott senkit az udvar végében, ahová a botjával mutogatott 
- rajta kívül. 

Én akkor azt gondoltam, a halált látja a kísérteties déli ver őfényben 
(már akkor is sárga volt itta fény), ahogyan Ott áll az udvar sarkában, a 
dombra vezet ő  feljárónál, és egyre őt nézi némán, mozdulatlanul. Csak azt 
nem értettem, miért kiabál, hiszen annyiszor hallottam, hogy hívta, szó-
longatta, jöjjön már érte, szabadítsa meg hétrét görnyedt tagjait a fájda-
lomtól, és egyáltalán őt magát a hiábavalóság, a semmire nem kellés ny űg-
jétől. Talán nem ismerte fel. Élete során annyit hadakozott mindenféle be-
tolakodókkal,. hogy most is vasvillája után kapott, ahelyett, hogy intett vol-
na az álldogálónak: „Jöjj hát be nagyúr, ne ácsingózz ott kinn a napon!" De 
nem tette, és a halál odébbállt. Néma sért ődöttségében otthagyta az öreg-
asszonyt acsúznak, köszvénynek, szikkasztó fájdalomnak. Tanuljon bel őle! 

- Jaj, már emberhalál is esett emiatt a kis nyomorult f őd miatt - mond-
ta régebben, amikor arról kérdeztem, miért van dupla kerítés, miért lepi 
bozót kertjének széls ő  harmadát. Aztán azt is láttam, hogy akár maga is 
tett volna róla, hogy újabb „emberhalál essen", amikor baltás rokonok jöt-
tek, hogy kivágják az akácokat a vitatott telekrészen. Olyan elszántan és 
olyan éktelen rikácsolással rontott neki a meghökkent férfiaknak, hogy 
azok mihamar meghátráltak vasvillája el ől, és a fák maradtak. A gyereke-
ket is utálta, akik szerettek bujkálni, gunyeszt építeni az elhanyagolt kert-
ben. Ugattatták a vén kutyákat, Picurt és Hamibácsit, ezért aztán üldözte 
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aztán egy idő  után átadtam ezt a munkát feleségemnek. (Neki krumplit 
adott, és az a dolgok természetéb ől adódóan nem lehetett annyira sa-
vanyú.) 

Nem tudom, hogyan fogom én ezt magának meghálálni - mondogatta, 
ha kisegítettük valamiben. 

Ne is törődjön vele - nyugtatgattam. - Ha majd én olyan id ős leszek, 
mint maga, maga meg olyan fiatal mint én, akkor majd visszasegíti! 

Ezen egy kicsit elgondolkodott, de gyorsan kapcsolt. 
Jaj, menjen már, bolondot csinál itt bel őlem... 

Máskor meg a domboldal alján álltunk, és az elvadult sz ő lőskertet 
mutatta: 

Régen, amikor még voltak a házban férfiak, itt megálltak a kocsival, 
és villával feldobálták a trágyát a szakadás szélére, onnan meg tovább, 
szét, ahová kellett. 

Mikor volt ez? - kérdeztem. 
- Hát, van annak már harminc éve, vagy több is... 
Márquezi távlatok: harminc év magány... De ennek is már tíz éve - ak-

kor negyven. Annak az időnek a lelkeit érzem én itt mindenfelé. A nyüzs-
gő  életét, az akaratos, részeges férfiak indulatát, a kardos asszonyok pere-
lését. Hajlott háttal, kétágú vasvilláját szurkálva szinte fürgén araszolt fel 
a domboldalon, hogy megmutasson valami régi sz őlőtőkét. 

- Látja, vasvillával járok, mint az ördögök! 
Odafönt csakugyan megvolta t őke: tízméteres indákkal fojtogatta a fé-

lig kiszáradt meggyfákat, összegabalyodott egy csipkebokorral, és ádáz 
harcban állta mindenütt el őtörő  vadszilvasarjúkkal. A felkopaszodott, 
megvastagodott, szeszélyesen girbegurba karok végén, az egyéves vessz ők 
roskadoztak a fekete fürtök alatt, úgy lógtak le a fákról, mint régi festmé-
nyeken az édenkertben. Épp csak kígyót nem láttam sehol, de gyíkok vi-
szont számosan futottak lépteinkre szerteszét. Vastag héjú, fanyar sz őlő  
volt - ennek a borát ihattam szolgálataim fejében. 

Most itt állok, bozótvágó pengével a kezemben, és d ől rólam a verejték. 
A fullasztó sárga fényben órák óta hadakozom az indákkal, sarjúkkal, szú-
rós bozótokkal, és végre felértem a t őkéig. Mindössze csak egy szeszélye-
sen kanyargó ösvényt sikerült vágnom az elvadult kert szövevényébe. Le-
csapok néhány indát a szőlőből is, utat vágok át a tőkén. A meggyfáról 
most is csüngnek a fürtök, de még zöldek a bogyók. Viszont itt-ott pár 
szem meggy piroslik - éppen jól jön szomjoltónak. Hosszan nézem ezt a 
százkarú polipot, nem is látom pontosan, meddig nyúlnak el csápjai. Meg-
kímélném, de mégsem hagyhatom rá a fél kertet, elvégre én is sz őlőt aka-
rok ültetni. Egyelőre mégis fűbe dobom a pengét, és leülök a sz ő lőtermő  
meggyfa alá. Rám ül a csend, mint az átok, a sárga fény, ez a kert. Egy po- 29 
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hár hűs bor kéne gyorsan. Különben végképp elborít a hiábavalóság, a mu-
landóság végtelen terhe. Minek kivágni az elaggott t őkét? Hogyan is vág-
hatnám ki, hiszen valaki keze élő  erejével ültette, és szándéka, tervei vol-
tak vele. Ahogyan nekem is lesznek, amikor tavaszra új, nemes vessz őket 
ültetek ide, és felcipelem a dombra nekik a vizet, aztán porhanyós földet 
kupacolok rájuk, hogy a t űző  nap perzselését ől megóvjam a zsenge hajtá-
sokat. Fogom a machetát, és megyek le a dombról. Majd kivágom máskor, 
majd ültetem később, majd előbb iszom meg azt a pohár bort, és aztán má-
szok fel megint oda. Majd. 
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Dohányzik, és mégsem sárgák az ujjai. 
Nem szenvedélyes dohányos. 
Nem ezen múlik. Ahogy a cigarettát tartja, az a dönt ő . Ha mindig lefelé 

fordítja a végét, gyorsan elszínez ődik a bőr. 
Kissé régimódi: nem használ öngyújtót. 
Legszívesebben tűzkővel csiholna szikrát, csak hogy meghosszabbítsa a 

szertartást. 
Körültekintő  fickó. Az ilyenek életkorát a legnehezebb kideríteni. 
Mit gondolsz, milyen id ős? 
Hát, csörög már nagyon a gyufásdoboz. 
Az övében ugyan hány szál van? Török módra harmincnyolc, vagy, 

mint nálunk, ötven? 
Fejben ellobbantotta ama talján százszálasat is. 
Mibe fogadnék, hogy a zsebében lapul egy öngyújtó. Nagy kombinátor 

az ipse. A legígéretesebb változat megjátszására tör, miközben a jóindulat 
és a hátsó szándékok kupacával takargatja. 

Az is lehet, hogy három öngyújtója is van. Csak hogy ne kelljen a végé-
re jutnia. Mindig két állomás között. Sehogy sem akaródzik leszállnia. So-
rok között olvas. Soha nem világos, soha nem határozott. Mintha sem vá-
gyai, sem céljai nem lennének. 

Nini, magában beszél. 	 31 
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A legjobb módszer, hogy kitérjen a szembesülés el ől. Senki sem mon-
daná őrültnek. Csupa naivitás és akkurátusság, s valójában atommáglyát  
indít be. Ezért nincs is körülötte más, csak Por.  

Labdát tart ke гében, és el nem dobná, mert elméletben akár célba is  
találhat vele. Pótéletet él.  

Hogy érted?  
Hát úgy, hogy sohasem azt teszi, amit szeretne. Vendégl őben nem  a 

kedvenc ételét rendeli. Kedvenc zakója örökké a szekrényben lóg. Téved-
hetetlenül olyan nőkre gerjed be, akiknek a lelke rés az űrben. De a kör-
meit nem hanyagolja el. Minden héten levágja.  

Kiborotvált, rendesen megnyiratkozik. Semmit ne hagyjunk kiütközni,  
semmit ne nevezzünk nevén, engedjük, hogy oda lehessen érteni. A válto-
gatás igézetében él, mindegy, hogy kávémárkákról vagy n őkről van szó.  
Idézetek mögé bújni. Egy ittfelejtett agyalágyult.  

Nem, nem agyalágyult. Eszes, csak korlátolt.  
Gondolod, hogy vegetáriánus? Magok, csírák...  
Oly szívesen marcangolna húsokat, de pótélethez nem illenek vad jele- 

netek. Minden okvetlenül csendes, kimért, minta gyászszertartáson.  
Figyeld, milyen borvirágos az orra. Gyanítom, pityizál. Túl kés ő  most  

már, egyetlen állomás sincsen, ahol leszállhatna.  
Így jár mindenki, aki nem hallgat anyukájára.  
Nem, dehogy, azok járnak így, akik hallgatnak anyjukra, akik beépítik  

őt magukba, hogy gondolkodjon helyettük.  
De miért tesznek ilyet?  
Mert sajnálkoznak felette. Vagy talán mert legszívesebben megfojtot-

ták volna. Néha ezért is, azért is. Innen a zavar. Minél nagyobba rend, an-
nál több a zavar.  

Nem gondolod, hogy nem tud mihez kezdeni felesleges erejével?  
Ő  maga a feleslegesség. A feleslegességt ől nem tudja, hogyan, mit, hol.  
Sem pedig, hogy kivel.  
Legfőképp ezt nem tudja. Begubózó típus.  
Ő  az a vak ember, aki azzal menteget őzik, hogy hiszen nem tud átmen-

ni az útkeresztez ődésen mások segítsége nélkül.  
Van, aki másban találja meg börtön őrét, más maga tanulja ki a börtön-

őrséget.  
Talán több is van belőlük?  
Az a bibi, hogy az ő  őrizői egymást is őrzik. Az élet mint tömlöc. Igaz-

ság jókora udvarral. Nem érte be a falakkal, körül is árkolta magát, de füg-
gőhidat nem épített. Nála az őrök sem léphetnek le.  

Szereti itta kiugrókat. Olyan, mintha kinn lenne, és valójában benn  
32 van. 



Vén létére ekkora ökör. 
Hát még a pince! Noha arra, amit ő  a pincében tart, a mosókonyha is 

elegendő . Vagy a kamra. 
Nem mondanám. Elvetemültnek hat. 
Afféle anyámasszony katonája. Anyukától ered minden, így aztán sem-

mi esélye, hogy kiharcoljon valamit. Soha nem foga saját lábára állni. Té-
vedésben él, akkor is, ha az utcákat járja, akkor is, ha szerelmesét öleli az 
ágyban. Mindig mások a hibásak, mert rosszul választott. Örökös félreér-
tések, elégedetlenkedés, széthangoltság. Sehogyan sem megy a fejébe, 
hogy éppen az elégedetlenség a dolog nyitja. Ez a probléma nem oldható 
meg a technikai részletekkel, hanem bels ő  irányváltással. 

Nincsenek meg hozzá a bizonyságok. 
Bizonyságok nincsenek. Elég a bizonyosság. A megérzéseket kell követni. 
Hogy tehetné, ha tévedésben él? Egyedül az apró részletek fontosak 

neki, méghozzá a külsőlegesek. Fel nem foghatja, hogy nem az a lényeg, 
milyen az ebédl ő i teríték, vagy hogy tartanak-e otthon fahéjat. Apróságok-
ban ismerszik meg minden nagyság. Minél kifogástalanabb, annál heve-
sebben tombol benne a káosz. Ez aztán az észbontó. 

Apróságokhoz sem viszonyul józanul. Nincs meg benne a tisztánlátás 
ahhoz, hogy szándékaiban biztos legyen. Ha belegebed is, alá kell húznia 
az aláhúzást. 

Folytonosan aláhúzogat, aztán semmi. Micsoda zavarodottság jelle-
mezheti egy ilyen ember minden lépését! Mindig orrol valamire, mindegy, 
hogy a porszívóra vagy a porra. 

Ha mással nem boldogul, legalább a portól meg szeretne szabadulni. 
Jaj, de ostoba! Mintha a Por nem a csillagokról származna. 

Egyetlen iránytű  az elégedetlenség. Nélküle mohák lennénk vagy bé-
kák. Márpedig nem az van megírva, hogy moháknak vagy békáknak kelle-
ne lennünk. Szentül hiszi, hogy adva van az iránytűk iránytűje, van vala-
miféle eszményi végeredmény, és ha azt elérjük, minden idilli fényben 
tündököl, van olyan technikai eljárás, amellyel az életet visszamen őleg és 
előre is átrendezhetjük. 

Nézete szerint örökös f őpróba az élet, minden csak az el őkészületeknél 
tart benne, és majd csak a bemutatón mutatkozik meg tökéletességében. 
Szegény feje, milyen nehéz is lehet neki! Állandóan rejtett jelentések, üze-
netek után kutakodik. 

Fel nem tenné soha a kérdést, ott a színen egyáltalán az ő  élete folyik-e. 
És az erős igény másvalaki iránt, merthogy az a másik mindent tud, 

legfőképpen mindent jobban tud nálánál. 
Abban a hiszemben van, hogy valami nincs rendben a megfigyel őké-

pességével, valami érthetetlenbe ütközik. És ezért folyvást másokat vizslat. 	33 



Mintha matrjoska-babákból állna, melyeknek más-más darabja szólal 
meg belőle. Sehogyan sem adódik úgy, hogy mindegyik egyszerre szólalna 
meg. Nem is olyan bonyolult az élet, ha ismerjük az alapvet ő  szükséglete-
ket. Épp csak mindenekel őtt őszintének kell lennünk magunkkal. Ő  olyan 
megoldást követ, hogy észrevétlenül kicsempészi magát a szorongató hely-
zetekből. És valójában soha sehova nem érkezik meg. 

Nem azzal van gond, ami nem volt, hanem ami nem lehetséges. 
Olyan ember benyomását kelti, aki képtelen választani. Azt hiszem, az 

a baja, hogy semmiképp nem tud mentesülni a bűntudattól. Érted? 
Nem. Nem értem. 
Eleve tévedés minden. 
Áldozat. Azt akarod mondani, hogy valójában nem is hibázhat, mert-

hogy minden úgyis tévedés? 
Így valahogy. Úgy vélem, egyszer űbb dolgokkal kellene foglalkoznia. 

Akár tetszik, akár nem. És ahhoz mérten kellene választania. 
De hát ezt már az óvodában el szokás sajátítani. 
Semmi értelme, ilyen bénának született. Akadékoskodónak. 
Afféle rovogató írnok? 
Igen. Ezért tartja a bedekkereket varázslatos olvasmányoknak. 
Meg a telefonkönyveket. 
Ha egyszer a postán dolgozik. 
Dolgozzék akárhol, mindenhol el őkerítene valamilyen használati utasí-

tást. Ha mást nem, ellenjavallatokat böngészne olyan orvosságra, amire 
nincs is szüksége. Talán így vezeti le a feszültséget. Gondolj csak bele, hány 
talány lapul meg egy telefonkönyvben. Hát még a családfákban! Az a tö-
méntelen sok név, ki kinek a rokona, ki kit ől származik, ki kinek az ivadé-
ka, ki kitől vált el. Efféle zsolozsmától még a fogfájás is elmúlik. 

Mindent ésszel akar megismerni. A hitet is. Ezzel meggy űlik a baja. A 
hitet nem lehet ésszel felfogni. Hogyha hiszel, minden megnyílik. Termé-
szetesen sohasem egyszerre és örökre szólóan. Lépten-nyomon új válasz-
út adódik. Többfelé ágaznak el az útirányok. Ő  megszüntetné a választás 
lehetőségét. 

Még az ördöggel sem egyszer s mindenkorra szerz ődik az ember. Min-
den fordulónál újra az orrod alá tolják aláírásra. 

Mire is pazarolta az életét? Mivel foglalatoskodott, és ami még fonto-
sabb, mivel óhajtott foglalkozni? 

Elszalasztott lehet őségek halmozója. Kihűlt szív, romlott lélek. Szerel-
meskedni is azért szerelmeskedik, mert ilyesmit tenni egészséges, nem Pe-
dig mert valóban megkíván valakit. 

Tartózkodó fajta, valahogy mindenb ől kivonja magát. Suta a környeze-
34 tével. Maga lenne saját magának összes társa. 



Betegesen féltékenynek látom.  

Valóban?  
A féltékenység mindig behelyettesítés. Örökös félsz, állandó számítga-

tás jellemzik. Semminek sem engedi át magát egészen. Ezért nincs számá-
ra mentség. Folyton körbe jár.  

Rossz végtelenség.  
Pontosan. Semminek sem járta végére. Így aztán ezek a mesék id ővel  

betegesekké válnak. Segítség ilyenkor nem jön kívülr ől, ezt mindenkinek  
saját magának kell megoldania. Semmi sem okoz nagyobb fájdalmat, mint  
az, amit megvontunk, noha megadni gondoltunk valakinek. Nem termé-
szetes ennyire görcsölni. Egyszer űen ez nem vezet semmire. Emiatt látom  

betegesen féltékenynek.  
Ni csak, felemelt egy kavicsot.  
Hogy emléket állítson, ahelyett, hogy élne. Még egy síremlék. Mindent,  

ami szép, nyomban bebalzsamozna.  
Hogy ne használódjon el...  
Úgy-úgy. Veszteség nélkül letudni az életet.  

Tömlöcben sínylődik.  
No persze: tömlöc Ott belül, ő  a tömlöcben.  
Hogyhogy nem elégeli meg? Lehetséges, hogy nem képes saját mérté-

kéhez szabni az életet? Hogy középre álljon, és kivárja, amíg körülötte fo-
rog a világ.  

Igen, csak ha nem kellene el ő tte elbocsátani az őrt állókat. Vagy leg-
alább elérni, hogy ne találkozzanak össze.  

Mennyi mindent őrizhet magában.  
Mit ér?  
Gondolod, reménytelen eset?  
Nem gondolom, tudom.  
De miért?  
A szerepjátszás miatt. Mindenki el őtt maszkot ölteni, senki előtt nem  

feltárulkozni. Mások szemét ől távol őrizgetni saját egyediségét. Mert mi  

van akkor, ha az, aki vagyok, nem elégséges. És aztán a félelem.  

Mitől fél?  
Mindentől. Fél a döntésekt ől, a költségekt ől, a megfázástól. Fél, hogy  

elkésik, fél attól, hogy ki találják nevetni. Fél a kutyáktól.  

A nőktől is fél?  
A nőktől is.  
Menjünk akkor, nem érdemes feltámasztani.  

Elmentek. Szépen elszánkáztak, zajtalanul. Кét angyal. Minek utána  
feltámasztásomon tanakodtak. Lehetséges vajon, hogy itt, ezen a helyen  

jártam majdnem negyven évvel ezel őtt? Aki nagyvárosban él, némelyik 35  



utcájában sohasem fordul meg. Kisvárosban is megesik. Más utcák kövét 
meg annyiszor koptatod, hogy árkot jársz beléjük. Pedig hát mindegyik ut-
cába be kellene térni. Leereszkedni lépcs őiken. Mint ahogy Stephano 
Maravilla tette. Alzheimer végtelenjében egyedül a teaillat vezeti az em-
bert. Ne haladj tova a közöknél. Kukkants be minden udvarba. Nézz meg 
minden homlokzatot. Ceruzával rajzold be a bejárt útvonalat a térképre. 
Ha ezt idejében megtettem volna, most semmi sem lephetne meg. Semmi. 
Mindenütt ott lehettem volna. És nem igaz, hogy nem mentem el a végs ő -
kig. Ellenkezőleg, mindig is a lehet őségek véghatárát ostromoltam. A fiúk 
tévedné1ć . Már fél kett ő . Ideje elindulnom. Eduardo három el őtt oda fog 
érni a Galijába. Én hát nyitott vagyok, szerelvények robognak bennem. Pá-
lyaudvar a pusztaságban. Örök vágyam volt mindent megjegyezni, megra-
gadni a sejtelem fuvallatát, a pillanatot, amikor egy hang rezdülése vagy a 
cserje ágai közt a madárpittyegés bejelenti az átkerülést egy másik életbe. 
Tükörmemória. Nem egy, száz életet éltem. Az a két szárnyas lény ezt nem 
értheti. Legkönnyebb kifordítania bélést. Mint amikor ronggyal leszeded 
a pókhálót. De a szobasarok ott marad. S a leveg őből egy sóhajtásnyi, a 
nyugtalanság törmelékével. Pók módjára szövedéket sz őni. Szálra szál, 
percre perc. Az élet alapanyag az álmokhoz. Függelékek tömkelegében él-
ni meg a múltat, ahol már nincsenek többé felesleges jelenetek, kétes ki-
hagyások, csapodár mellékszerepl ők, félrevezet ő  nyomok. Beköltözni egy 
hasadékba. Tévelygéseknek utána eredni. Soha sincs kés őn. Ha valamiben 
hibáztam, hát abban, hogy gyáva voltam kicsikarnia változatot, amelyik 
az enyém. A helyes védekezés kiiktatja a hibát. És nem igaz, hogy magam-
nak tartottam meg mindenemet. Igenis hagyatkoztam volna másvalakire, 
de nem volt, aki elfogadja. Vagy mégis a következetesség vezet el mások-
hoz? Kívülről ez féltékenységnek látszik. Egy autista, aki a gyalogátkel őn 
sem tud átmenni. Odabenn a pokol pompája. Akartam a színpadot is, s 
akartam mindazt, amit a kulisszák eltakarnak. Egyszerre szerettem volna 
főpróbát és bemutatót tartani. Az lett a vagyonom, amit elszalasztottam. 
Kerülővel nyertem. Miféle falról beszélnek? A fal arra kell, hogy megvé-
delmezzen téged, csakhogy sohasem azok törik át, akik a legközelebb áll-
nak a rejtezőhöz, hanem akik a legügyesebbek, valójában akiknek semmi 
érzékük tehozzád, ennélfogva rá se hederítenék, hogy ott a fal. Az ő  sze-
mükben nem is létezik. Gátlástalanok közönségessége. Hát ilyeneknek 
szolgáltassam ki magamat? Mentem tovább, nem tágítottam. Van valahol 
valaki, aki csak az enyém. És aszerint is éltem, akár egyedül voltam, akár 
Marijával, Ninával, Ljubicával... Távollétéb ől épült az életem. A távollét-
ben ölt alakot mozdíthatatlan jelenléte. A ráismerés gyakran csupán az el-
fásulás megnyilvánulása, tudatos öncsalás azért, hogy kis id őre letegyem a 
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ban, hogy kedvére tegyek. A különös szokások, amelyeket felvettem, a b ű -
nös szenvedélyek, amelyeknek engedtem, valójában mind az ő  jövetelét 
hirdették. Tudom, hogy bármelyik pillanatban megjelenhet. Régóta tisztá-
ban vagyok az emlékeivel is. Hogyan is idéződhetne fel bennem olyasmi, 
ami nem volt? Más életeket élve mind a ketten azt az egyetlen életet éljük, 
ami a sajátunk. Nem kell hozzá ürügyet találnunk, hogy nyakunkba ve-
gyük a világot. Semmiképp sem, Zdravko példájára, papírszalvétára raj-
zolgatni, milyen lesz fiunk lakása, emeletet húzni a nagypapa tejboltjára... 
Kilopakodni a hálószobából, mint valami odúból, és azután új fejezet, új 
függelék a trieszti hotelszobában. Hallgatólagos megállapodás, a haszonel-
vűség mámorító varázsa. Elvetni a választás bizonytalanságát. A Galjában 
még egy csaló vár rám, estére pedig Münchhausen báró kórusa. Kitérni, 
önkéntes száműzetésbe húzódni Alzheimer végtelenjében. Legyek az, aki 
bejárt minden utcát! Csak így érhetem el, hogy semmit ne mulasszak. Hol 
vagytok most, szárnyas lények? Mutassatok olyan embert, aki nem moha 
és nem béka, és mégis elégedetten teszi a lábát az utolsó lépcs őfokra. Nem 
odázom el, nem is félek. Az őrhelyek üresek. Nincs itt apám, anyám sincs 
itt. Csak csupa jég és a borostyán villódzása. Sz őlőfürtök bogyóiba csep-
pentett fény a ház tornácán Tarnów tartományban. Igen, azt állítottam, 
nincs több, nincs tovább. Csak befejezetlen történetek sétaútjai, ennyi a lé-
tezés. Mindig szenvedélyek görcsében, az ihlet túltelítettségében. A város 
áporodott teste, rozoga Fiat köröz, mint egy szentjánosbogár. Parfümillat 
az üres járműben. Autóülésen feledett holmik. Elvétett találkozások szaka-
dékain átfektetett pallók. Nyugodt vagyok, ráérek várni. Mindent megél-
tem, ami történhetett velem. A feltételesség szépsége. Egy nyitott ablak 
leltára. Elpárolog a rosszkedv egy ismeretlen n ő  lépteitől, aki a négyszög 
egyik feléb ől átmegy a másikba. Az üres délel őttből pozitív egyenleget 
hagy maga után. A két fura szerzet pedig nem bánta volna, ha kiárusítójá-
vá tesz meg saját életemnek. Soha be nem látnák, milyen nagyszer ű  el-
veszni, szerteszóratni, és végezetül h ősiesen visszavonulni. Ne alkudj a 
múltra. Senki se tudja, mi lett volna, ha másképp történhetett volna. Ha 
másképp történt volna. Olyasminek a min ősítése, ami ugyanúgy adottság, 
mint a szemünk színe, nem változhat alkalomról alkalomra. És még ha így 
is lenne, még ha alakulhatott volna másképpen is, jobban, szerencséseb-
ben - semmi értelme gyalázni magunkat és az életünket. Hallja hát min-
denki: én vagyok ez. Mert valóban ez vagyok én. Minden sutaságommal, 
minden melléfogásommal, minden üresjáratommal együtt vagyok én - én. 
Tékozoltam, mert volt mit. Nem kíméltem magamat, mert semmiben sem 
vezérelt az érdek. Mindig is tisztában voltam vele, hogy eljön az a pillanat 
az öregségben, amikor áthatja az embert annak az egyszer ű  igazságnak a 
belátása, hogy az élet nem összeadás, hanem kivonás. Szétzúztam minden 37 



olyan esélyt, ami által sértetlenül úszhattam volna meg. A világot mindig 
az álommal mértem. Nincs az a zálogház, amely a letétre kamatozna. Vo-
natok, várótermek, peronok, szállodák, semmi más. Soha nem leszek 
olyan vén, hogy ne álmodnék. Milyen zavarodottnak hatott Zdravko, mi-
közben Sandra címét feljegyeztem. És aztán a felemelked ő  sorompó, 
ahogy kiejti: „London szélén találod meg." A délel őtti repülőjárattal oda-
utazom. Panzió Kensington délnyugati csücskében. Teázókészlet, vetett 
fekhely, üres ruhásszekrény. Fenntartott nap a dátum megjelölése nélkül. 
Sandránál a szőnyegen: aszimmetrikus tónus vagy csak szövési hiba? 
Pescolival kezdeni. Nevetéssel elsimítania ráncokat az arcán, azután kezé-
be adni az elmaradt küldeményeket. A Kupelvizer-palotában gyógyszertá-
rat nyitottak. A Puntón, ahol benne még cukrászda rémlik fel, és ahol Ivet, 
pontosan ott, évtizedeken át szabóm űhelyt tudott, most fodrászüzlet m ű -
ködik. Az áruház sincsen meg, emeletén a puha perzsasz őnyegekkel, föld-
szintjén az illatszerüzlettel, ahol grammra mérték ki a kölnit. Nincs meg a 
kereskedés, amelyben a Singer varrógép kicsinyített mása állt. A halál ipa-
ra tömi a Monte Girót. Egész id ő  alatt szorosan magához ölelve tartani. 
Nem engedni meg, hogy a vallomások eltávolítsák őket, hogy a kijáró na-
pok siralmas maradéka kiszolgált hivatalnokok könyvelési tételévé silá-
nyuljon. Semmi sem zárult le. Ez még mindig csak a vázlat. Koordináta-
rendszerbe nem préselt szögletek. Az ablak, a szekrény, a kiugró erkély 
helyrajza. Különösen a pince. És a raktárépületek Valelungán. Két torony 
meg a veszélyesen hintázó híd. Az eredeti nincs meg, nem lehet tehát hi-
bázni. Vajon azt fogja-e mondani egyszer valaki: itt haladt el, ezen az úton, 
megtorpanta Parrucchieria Baldoni fodrászüzletnél, a sarki trafik felé pil-
lantott, és a Monte Zar hajlatában elenyészett. Micsoda leny űgöző  épít-
mény keletkezne abból, ha beleírnánk a világ dobozába az összes utat, 
amit bejártam. S azután a számlálhatatlan falakat felékesíteni mindazok-
nak az arcképével, akiket ismertem, s mindazokéval, akikkel futólag egy 
pillantást váltottam az utcán, vonaton, mozik el őcsarnokában. E labirintus 
valamelyik pontján találtatna hely a Matersburgban látott csavargónak is, 
az ismerősöknek, akik az előző  nap reggelén a kiköt őben összeverődve tár-
salogtak, a Rivijera portáján tenyész ő  hosszú hajúnak, Matilda Vodosek, 
jobban mondva. Pitoni arcmásának, mindegy is. Minden halál lerombol 
egy ilyen építményt, amely vázlatok és el őtanulmányok nélkül, vágyaktól 
és szándékoktól függetlenül évtizedeken át terebélyesedik. Terven felüli a 
mai növekménye is, melyet a Medulini és a Sisani út keretez, a séta a 
Gregovicán, a Marija-villa emeletének mustrálása, amely afféle vízjel gya-
nánt őrzi a Vodosek nővérek lépteinek mantráját, valamint Vodosek ma-
mának küldött páros képük árnyékát. Mirela és Matilda. Kilépni önma- 
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váltás elszánt mozdulatával. A menekülés alagútja. Szürkületkor Paul 
Kupelvizer szertartásosan cigarettára gyújt. Mindenki, aki emlékezik még 
valakire az ismerősei közül, régóta halott már. Amivé lenni akartam, az is 
vagyok. Megmagyarázhatatlan minden, mert sem oka, sem következmé-
nye. Nem lehet mindent a szürkeállomány, az árgus szemek, a csalóka szi-
mat szerinti köntösben láttatni. El a bécsi álomfejt ő  módszereivel. Őské-
pek a nevelési traumáktól függetlenül léteznek. Végül az marad meg, ami 
soha nem is létezett, egy másik lény árnyéka bennünk, a barack íze, az el-
enyészés bűbája. Az érzékek kiiktatódása, ami módot adna a valónknál 
ősibb szorongás megfejtésére. Az érintés, a tekintet, az ízlelés, a hallás ke-
vés hozzá. Mindig túl kevés az, amire általuk jutunk. Minden egybeesés 
csökevényes jel, foszlánya a titoknak Akhillész pajzsának peremén. Az áru-
házbeli perzsasz őnyegek nehéz szaga. És mosta Galijába, sietve. Vár rám 
Ott még valaki, aki ismerte az utat. Estére bankett. A Monte Giro majdani 
lakói... Ki kell állnia gyászszertartást. Mi marad végül? Halacskák nyomán 
a víz fodrozódása a Valkana öbleiben, ahol gyermekf ővel hosszú nyári al-
konyatokon pecáztam. Állóképei az unalomnak. Helyi járatú vasutak vágá-
nyainak hálózatában felszippantódni névtelen állomásokon, ahol az id ő  
majdhogynem áll, s ahol egyetlen délutánon összeépíthet ő  mindaz, amit 
csalóka szándékok göngyölegében hurcol az ember. E világnak talán min-
den szépsége beles űrűsödik a vigasztalan órákba. El minden titkos tárral, 
amelyekben el nem számolt, régóta elhasznált élet lapul. A Tito 99-es szá-
mú objektumából kivezető  vészkijárat. Szarvasok és őzek apa faragványa-
in. A falak anatómiai hibákat rejtenek. Stevan háza: a 2-es számú Marija-
villa. A valelungai raktárépületek, Domaszewsky hátrahagyott nyomai. Il-
lemhely a kikötőben. Római patríciusok nevei a harangtorony gránitjába 
vésve. Zdravko firkája a vendégl ő i papírszalvétán, a nagypapa házára fel-
húzott emelet. Elnyúlni végül még egy függelékben. Sandra Pesek, 
Westwick Gardens 35., South-West Kensington, London. Az utolsó tolda-
lék, amely talán az építménynek a legközepe. Székvárosa határ szélén. A 
szimmetria kudarca. 

39 



aragó 	ornélia 

delta-poétika 

Dragan Velikić  regényérő l 

A Domaszewsky-dosszié, Dragan Veliki ć  immár hetedik regénye, ab-
ban a korábbiak (különösen Az északi fal, a Dante tér és A Bréma-törté-
net) által létrehozott szélesebb, átfogóbb jelentésvilágban teljesedik ki, 
amely az olvasásban mindenképpen aktualizálódik. A velikiéi poétikát ál-
talánosan jellemző  szemlélet az említett regényperspektívák közötti érint-
kezésekben jut kifejezésre,.a „teljes" narratíva ismeretében. Az utak és uta-
zások, az indulások és érkezések, az eltávolodások és közeledések, a vona-
tok és a vágányok, a peronok és a várótermek szerteágazó meta-
forikájában. A „geografikus" horizont kiterjesztésében. Abban a létrend-
szerben, amelyben a születés is, a halál is csak állomás-helyek. Az utazás 
metaforikája a kiszakított, a kívülre helyezett, az elkülönül ő  idő  képzetét 
erősíti: „az egyéni idő  megáll, csak a peronóra jár". A szállodák (a velikiéi 
narratíva emblematikus helyei) legfeljebb a köztes id ők és átmeneti terek 
élményét nyújthatják. A regény magát a gondolkodást is a szálloda meta-
forájával értelmezi, amelyben minden új belép őnek megvan a maga füg-
getlen ideje és ideiglenes tere. Az elbeszél ő  sínekről és vasútvonalakról 
szóló történetekben valósul meg: a vonat az útközbeniség dicsérete, az ígé-
retek, az eldöntetlenségek terepe, a még nyitott lehet őségeké. Így a szökés, 
a menekülés gondolatát is megjeleníti. Itt mintha mindig egy új kezdeten 
állna az ember. Ebben a rendszerben még a helyi járatok labirintusa is ki-
terjesztheti, tágíthatja az „én" határait. Mégis, az határozza meg legmé-
lyebben az értelmezést, hogy a vágányok olykora semmibe futnak. 

A végén azután valahogyan be kell zárni az utazások, az áthelyez ődé- 
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léthelyszíneire, netalán házat venni a régi városban, a régi utcában. Mert-
hogy a lokalitás bármi másnál esszenciálisabban tartozik hozzánk. Re-
gényről regényre módosul ugyan Velikié városképzete, de alapvonásaiban 
mégis jól felismerhető . A város ezúttal is mint partitúra, mint s űrűn tele-
írt partitúra metaforizálódik, az ember pedig nem más, mint jel a város 
szimfóniájában. 

Az emlékezet az ízek, a színek, az emberi testformák és tekintetek em-
lékével párosítja a teret. Minden egyes mai élménynek, térképzetnek meg-
van az eredetije az emlékezet mélyrétegeiben: a mai térkonstellációk nem 
mások és nem többek, mint az emlékezeti elemek új kombinációi. Az a 
kérdés, hogyan tűnnek fel a tudatban a statikus múltak, melyek azoka lét-
mozzanatok, amelyek kiiktatják az el őttiségeket és az utániságokat, amikor 
a gondolkodása „jelen kristályszerkezetébe" merevedik. 

Mindent egybevetve, az életid őt katalógusként, az emberi tudatot ar-
cliívumként, az emlékezetet a raktár mintájára kell elképzelnünk, soha 
semmi nem törlődik, nem hullik ki belőlük Oly mértékben, hogy mély nyo-
mot ne hagyna. És mely tárgyak kölcsönöznek formát az id őnek? Ponto-
sabban, mely tárgyakon keresztül semmisül meg az emlékezet? A minden-
napi élet múzeumi színtere a lakás, de szélesebb viszonylatban így jelenik 
meg a vasúti kocsik berendezése is, a tájképek, a JZ-jelzet ű  tükrök, hamu-
tálcák és hosszú nyakú, vastag falú vizesüvegek látványában. „Ezek a tár-
gyak az egységes teret jelölték, függetlenül attól, hogy éppen milyen táj je-
lent meg a kupé ablakában..." A regény kérdése: hova t űntek 
mindezek, hova lettek a múlt maradványai a „törté-
nelem földrajzzá változtatásának" 
(Dante tér) örvényében? Hova tűn-
tek a szerelvények, amelyek az or-
szág széthullásának pillanatában ép-
pen úton voltak? 

A regény sajátos id őszemlélete, 
időérzékelési képessége, intenzív id ő-
tudata a rövid és a hosszú távú vissza-
csatolódások ritmusrendjében ölt for-
mát. Az emlékelbeszélés a delta gondol-
kodási elvét követi, a minduntalan szétága-
zó formálás koncepcióját. Minden gondo-
latból, minden bevillanó képből szinte egy 
időben nyit több irányba is, és semmit sem 
zár le, semmit sem mond végig soha. A jelleg-
zetes beszédmód a sínháromszög deltás alakza-
tával kötődhet a vasúti metaforikához. 



Egy központi szerepű  figura úgy talál értelmet saját életében, hogy 
azonosul valakivel, valaki mással. Kilépve önmagából, egy múltbeli idegen 
életét éli, egy galíciai származású katonai építészét. Els ő  pillantásra, Vik-
tor von Domaszewskyhez a megvalósulatlanság jelentésvilágán keresztül 
kötődik az elbeszélés. Majd, hosszabban id őzve a szövegben, inkább úgy 
tűnik, hogy a terv szemantikája, az örök potencialitásé követel figyelmet. 
Domaszewszky a Monarchia alkalmazottjaként 1842-t ől 1852-ig élt 
Pólóban, egy majdan megépítendő  kikötő  lenyűgöző  víziójával. Az ő  kikö-
tője a világ összes ilyen építményének kollázsszer ű  egybeállása lett volna. 
A „reális feltételeket" figyelmen kívül hagyó, impozáns tervei sohasem va-
lósulhattak meg, csak néhány raktárat építhetett. Különben is, közönséges 
fantaszta lévén, jobban szeretett álmodozni, mint építeni. „A vízióért való 
küzdelemben meg kell szabadulnod a mindennapok ballasztjától, ki kell 
lépned a mulandóság végtelen kompozíciójából. Csak így ragadhatod meg 
a világot. Mert a világ valóban nem más, mint kollázs." 

A kikötő  motívuma mozog, változik, majd a szöveg egy pontján a 
szerelemmel kerül azonossági kapcsolatba, olyan helyként, ahol hor-
gonyt vethet az emlékezeti narráció. A Másik élménye, az új találkozás, a 
regény érzékeny megjelenítésében, finom izgalommal tölt el, átírja a lét-
irányt, fogékonnyá tesz a lét heterogenitására, az élet aprólékos élvezeté-
vel ajándékoz meg, új jelentést kölcsönöz az ébredésnek és az esti séták-
nak, arra ösztönöz, hogy új nevet adjunk a világ dolgainak. 

Velikić  regénye apa-elbeszélésként is gazdagítja a jelenkori olvasásta-
pasztalatainkat. Az út ugyanis Isztriába vezet, a Veliki ć-regények 
motivikus rangú kiköt ővárosába, Pulába, az apához fűződő  emlékek teré-
be, a személyes gyermekkortörténetbe. Ezzel együtt Homérosz nélkülöz-
hetetlen soraiba, - „majd a nagy Ókeanon b ő  áradatát / remekelte legszél-
ső  peremére a szép és nagyszer ű  pajzsnak" -, valahová Akhilleusz új paj-
zsának peremére. Az apa még azok közül való, akik megélhették a háború 
utáni „vad kezdet" szabadságát, és megismerhették a romos alakzatok so-
kat ígérő  élményét. Az elodázott, a jöv őbe helyezett kibontakozás remény-
teli világát. A regény, talán már az eddigiekb ől is kiderült, rendkívüli ér-
deklődést mutat a potenciálisan telített, az ígéretteljés, a még nyitott jelen-
tésrelációk iránt, az út, az utazás és a szerelem is ebb ől a távlatból nyer ér-
telmezést. 

Mint minden életrajzban, az apáéban is benne van a történelem. Ifjú-
kori identitásának jelképe az üveg. Üvegfúvómester volt ugyanis, soha 
jobb foglalkozást az üvegművességnél, az üveggyártás művészeténél a me-
taforikus lehetőségek narratív kiteljesítéséhez. Gondoljuk csak el, milyen 
izgalmas jelentéskörökbe vezethet az üvegtechnika, a változatos kialakítá- 
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legzetessége. Az apa lehelete üvegbuborékokban materializálódik, és ily 
módon megőrződik a megőrizhetetlen. Halálos ágyán a testéb ől kiálló ka-
téter a fiú szemében az üvegfúvó pipához hasonul. A halál beálltának pil-
lanataiban már azonosíthatatlan formát ölt az elbeszél őben felmerülő  fo-
lyékony üveg képzete, s a regény központi mitologémái, az Id ő , az Emlé-
kezet és a Halál jelennek meg benne. 

A történeti id ők a római építészeti formákban, a monarchikus utalá-
sokban, az utcák olasz nevében is érzékelhet ővé válnak, majd végül az 
átnevezések gesztusában. Mintha Veliki ć  is ismerné az „emlékező  szó" fogalmát. 
A szó nála is mindig felruházódik a kontextus emlékezetével. A felhangzó 
régi elnevezések, szavak és szintagmák fónikus kódjában még sokáig ott lé-
legzik az egész emlékezeti világ. Dragan Veliki ć  szinte észrevétlenül tartja 
mozgásban azt a történeti-kulturális jelentéseiben hihetetlenül gazdag 
Isztria-szimbolikát, amelyet az egymással érintkez ő  nyelvek és kultúrák, az 
egymással gyakran átfedésbe kerül ő  történelmek, tradíciók és összefonódó 
életformák hoztak létre. 

A regény egy változatában újra elbeszéli az ismer ősségnek, biztonság-
nak és otthonosságnak azt az érzését, amellyel Az északi falban a megne-
vezések változatlansága, a „szilárd struktúrák" élménye ajándékozza meg 
az embert ott, ahol minden egyes toponímia több évszázadra visszautaló 
vertikálisra hivatkozhat. Mégis, az új regényben is hangsúlyosan van jelen 
a diszkontinuitás alapélménye. A gondolkodásból kivesznek a természeti 
vizualitás elemei, a tenger, a hegyek, a világ állandóságának jelei. Az utca 
a tudat léthelye. Voltaképpen a változás struktúrái építik az elbeszélést. 

(Stubovi kulture, Beograd, 2004) 
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Dragan Velikić  
(Belgrátl,1953)  

 

Művei: Pogrešan pokret (novellák, (Јjvidék, 1983), Via Pula (regény,  
Belgrád, 1988, 1989, 1990), Staklena bašta (novellák, Belgrád, 1985),  
Astragan (regény, Belgrád, 1991, 1992, 1996), Hamsin 51 (regény,  
Belgrád, 1993, 1995), Yu-tlantida (esszék, Belgrád, 1993), Deponija 
(esszék, Belgrád, 1994), Severni zid (regény, Belgrád, 1995, 1996),  
Danteov trg (Belgrád, 1997, 1998), Stanje stvari (esszék, Belgrád, 1998),  
Slučaj Bremen (regény, Belgrád, 2001, 2002), Dosíje Dornaševski 
(regény, Belgrád, 2004).  

Műveit német, francia, olasz, angol, szlovén, cseh, spanyol, magyar,  

román, lengyel, holland és orosz nyelvre fordították. 1988 ban Miloš  

Crnjanski-díjjal tüntették ki. 1995-ben a Borislav Peki ć  Alapítvány  
ösztöndíjasa. Jelenleg Szerbia és Montenegró bécsi nagykövete.  

Magyarul: Az ésгaki fal. Borbély János ford. Forum Könyvkiadó,  
Újvidék, 1995. Dante tér. Csordás Gábor ford. Jelenkor Kiadó, Pécs,  
2001.  
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ragan  Э elikić  

önyvek, városok  

A könyvek olyanok, minta városok. Némelyüket ha egyszer láttuk, so-
ha többé nem kívánjuk látni. Más városokhoz örökké visszatérünk, és 
nemcsak hogy visszatérünk, hanem ezekben a városokban le is teleped-
nénk, hogy a mindennapjaink ott teljenek, éppen azokon a helyeken. 

Az olvasással megkett őződik ez az egyetlen életünk. Nem is tudom el-
képzelni az életet könyvek nélkül. Úgy t űnik, ha könyvek nélkül élnénk, az 
egész világ egyetlen színtelen, fagyos térséggé változna. És nem hiszem, 
hogy a könyvek valamiféle vigaszt jelentenek, hogy a könyvekkel pótol-
nánk a valódi élet hiányát, azét az életét, amelyet élni szeretnénk. Ellen-
kezőleg, a könyvek részei ennek az életnek, beleíródnak tapasztalataink 
üledékébe, és bizonyos évek elmúltával a keletkezett ötvözetben nehéz 
szétválasztani azt, amit mi magunk éltünk meg attól, amit „csak" elolvas-
tunk. De miért is kellene szétválasztanunk? 

Több könyvhöz sűrűn visszatérek. Olyan könyvek is vannak, amelyek-
től soha nem is távolodtam el, amelyek „olvasói bútorzatom" darabjai. 
Minden ilyen könyvnek megvan a maga helye, és nem lehet egymással 
összehasonlítani őket. 

A napokban ismét Bulgakov A Mester és Margaritáját olvasom. Csodá-
lom, hogy Bulgakov mester milyen könnyedséggel találta meg a formát, 
mely lehetővé tette, hogy demiurgoszi módon sok humorral feltárja az 
egyének homályos mélységeit a sötét id őkben. Nem vagyok a fantasztikum 
kedvelője. De nem fantasztikus-e már maga az a tény, hogy valaki leül re-
gényt vagy mesét írni? Bulgakovnál a realitás és a fantasztikum csupán egy 
takarónak a két színe. Vagy ez mégis köpönyeg? Az a Gogol-féle. Még egy 45  
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orosz, akinek a könyvei mindig itt vannak a kezem ügyében. Holt lelkek, 
Esték egy gyikanykai tanyán, Egy őrült naplója. Mellette mindjárt 
Nabokov, az író, aki dönt ően hatott olvasói ízlésemre, és akinek Gogol-mo-
nográfiája (Nicolai Gogol) erősen aláhúzgálva, olvasói sétáim megkerülhe-
tetlen könyve. 

Az orosz utca a spanyol térre nyílik. És Ott van Cervantes, a modern eu 
rópai regény monumentális építménye. Gyakran megállok a Don Quijote 
fejezeteinek valamelyikénél, és teljesen mindegy nekem, hogy a szerz őt mi 
motiválta, hogy ilyen művet írjon. Mint ahogyan sokszor visszatérek 
Ernesto Sábato utcasarkára. Az alagút, a Hősökről és sírokról, az Abadón, 
az öldöklő  angyal. Mindhárom regény oly ismer ős homlokzatokat mutat 
nekem, rejtett udvarokat és pincéket mindenekel őtt. 

Az út tovább visz Shakespeare sugárútján, azon a transzverzálison, 
ahol hatalmas paloták sorakoznak, melyeknek homlokzatát az id ő  vasfoga 
nem kezdte ki. A város angol részében megkerülhetetlen Tristram Shandy 
úr. Több mint két évszázaddal ezel őtt, Laurence Sterne regényíró megala-
pozta a posztmodernt. És ha mára posztmodernnél tartunk, annak nyo-
mait már az Iliász tizennyolcadik énekében is megtaláljuk, amelyben Hé-
phaisztosz Akhilleusz új pajzsát kovácsolja. Persze, Homérosz, a megkerül-
hetetlen. Privát parnasszusomon Sterne mellett ott van Joyce. Ulysses: 
nyolcszáz oldal egyetlen csütörtöki napról, 1904. június 16-áról és Leopold 
Bloomról, az újsághirdetések írójáról. Modern odüsszea, olyan múlékony 
részletek gyűjteménye, amelyekb ől az emberi élet is áll. Sokszor visszaté-
rek a feledésnek e himnuszához, és annak h őséhez, a híres dublini sétáló-
hoz. Mint ahogyan vissza-visszatérek a trieszti gyároshoz, Ettore 
Schmitzhez, vagyis az Italo Svevo álnéven írt m űveihez. A Zeno tudata 
olyan regény, amely minden kombinációban ott lenne a tíz legkedvesebb 
könyv között. A lengyel negyedben Zbigniew Herbert, versek és esszék. És 
Andrzej Kušniewicz regényei. 

A házak és utcák helyett könyvekb ől és polcokból álló imaginárius vá-
ros, az ún. city szerb részében ott van Miloš Crnjanski. A hiperboreusoknál 
- esszék, amelyek nem is azok - hibrid forma, amelyben benne van a köl-
tő  Crnjanski és a regényíró Crnjanski is. Lassan elvesztem a mozgás rend-
jét ennek az imaginárius városnak a labirintusában, hiszen A hiper-
boreusoknál egy másik, műfajilag megfoghatatlan m űvet idéz: Marguerite 
Yourcenar, A világ útveszt ője. Prózájának örökkévalóságát, akár a végte-
lenséget, újra és újra felfedezem Kavafisz Konsztantinosz verseiben. 
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öndör ~ а 1  

z iváctól 	zivá cig  

Útközben idefelé Szivácra, Verbászon keresztülhaladva, megnyugodva 
tapasztalhattam, hogy az élet nem állt le, vagyis a Vital nev ű  gyár tovább-
ra is áll, működik, azaz funkcióban van. A nyár elejei események után 
ugyanis nem voltam benne biztos, hogy mindent a legnagyobb rendben 
találok. Attól féltem, hogy a pusztulás, a pusztítás leállíthatatlan. Lehetsé-
ges, hogy az akkori brutális szoborgyalázásról sokan nem is hallottak, mi-
vel tudtommal az Újvidéki Rádión kívül a média nem is foglalkozott az 
esettel. Jegyzet a Bergson-szobor meggyalázásáról a szenttamási és ver-
bászi község határán - ha jól emlékszem, ezen a címen számoltunk be az 
esetről művelődési műsorunkban. Nem tudom, hogy sikerül-e most szó 
szerint idéznem, habára rádió kiküldött riportere én magam voltam, de 
íme, megkísérlem. 

Mit mondjak? Csakis az igazat, de azt, amir ől most beszélni szándéko-
zom, nem szabad komolyan venni, ami nem jelenti egyúttal azt is, hogy 
mondanivalóm komolytalan lesz. Az életlendületr ől lesz szó, illetve arról, 
hogyan tűnt el, veszett ki bel őlünk e tájon élőkből, talán mégsem örök 
időkre, valahol Szenttamás és Verbász közt az ezredforduló környékén. De 
lehet, hogy nem ez történt, lehetséges, hogy éppen mi és most jutottunk e 
már-már elveszített képességünk birtokába, újra. Ennyit a sejtésekr ől, ami 
biztos: szoborgyalázás történt, ami errefelé, sajnos, mindennapi gyakorlat. 
Egy apróság mégis különössé teszi az esetet: a félig kidöntött szobor tud-
niillik láthatatlan, vagy csak keveseknek mutatkozott meg eddig. Henri 
Bergsonnak, a múlt század jelent ős francia filozófusának emlékére állítat-
ták, titokban persze, mivel a kemény szocialista id őkben történt. A szerz ő  
kiléte ismeretlen, valamelyik tartományi pártvezér lehetett, aki - a kivétel 
erősíti a szabályt - művelt is volt, humorérzéke is volt. 

Miért Szenttamás, miért Verbász, és miért Bergson? 
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Bergson Párizsban született 1859-ben, 1941-ben hunyt el, a német 
megszállás idején, utolsó útjára csupán a lánya és Paul Valért', a nagy köl-
tő  és izgalmas esszéista kísérte el. 1928-ban megkapta az irodalmi Nobel-
díjat. Legolvasottabb könyve A nevetés, legjelentősebb pedig a Teremtő  
fejlődés, melynek tárgya az éltet ő  lendület, vagyis az élan vital. Az életlen-
dület mibenlétének kifejtéséhez most nincs id őnk, de attól félek, tehetsé-
günk sem. Mindenesetre Szenttamás legjelent ősebb gazdasági létesítmé-
nyét Elannak, Verbászét Vitalnak nevezték el annak idején. Méghozzá 
Szenttamás esik nyugatra, vagyis a térképen balra, tehát balról jobbra ol-
vasva: élan vital. Nem hiszek a véletlenben, de még akkor is, ha a véletlen 
szülte, szép főhajtás volt ez Henri Bergson emléke el őtt. Miért a múlt id ő? 
Ha az értesüléseim pontosak, az Elan tönkremen őben, vagy már tönkre is 
ment. Eszerint élet tehát még van e tájon, de elán, lendület, életlendület 
már alig. Vigaszul, vagy ellenpontként, ellenérvként éppen Bergsont idéz-
hetem: „Az értelmet az életnek természetes nem értése jellemzi." Leegy-
szerűsítve: az értelem elnyomja az intuíciót, végs ő  soron az élan vitait. Le-
het, hogy szerencsésebbek vagyunk, mint azt sejtjük, vagy mint megérde-
meltük. Nincs kizárva, hogy az értelmetlen tetteinkb ől következő  nyomor 
a mi nagy szerencsénk. Az Elan elbocsátott munkásai, átejtett kis részvé-
nyesei aligha érzik ezt így, de ők e bölcseleti kifejezésnek csupán a felét 
birtokolták. 

Marad a tény: a balkáni véres polgárháborúk, az ostoba gy űlölködések 
egyik nagy vesztese Henri Bergson francia filozófus lett. Kidöntötték a lát-
hatatlan, vagy csupán olykora sejtelmes félhomályban éppen csak felde-
rengő , de mégis nagyszabású emlékm űvét, itt a Vajdaság szívében, valahol 
félúton Szenttamás és Verbász között. A barbárok, akikb ől az élan vital iga-
zán nem hiányzott. 

Eddig csak eljutottunk nagy nehezen. 
Most kellene - kacskaringós mondatokkal összekuszálva a valóságot - 

valami olyasmit mondanom, hogy irodalmunk eme jeles ünnepén mégis-
csak látok bizonyos biztató jeleket - ha szélhámos lennék, vagy vezércik-
ket író pártkatona. De én csak amolyan botcsinálta publicista vagyok, és 
azt látom, hogy a mai ünnep, a Szenteleky Napok, egyre kevesebbeknek az 
ünnepe. Ami nem baj. Bergson szobrát is hiába döntögetik a 
verbászi-szenttamási határban, Bergson attól még Bergson marad. 
Szenteleky emlékének és a vajdasági irodalomnak is jobb, ha nem támo-
gatják, bármilyen megfontolásból, azok, akik nem szeretik, nem olvassák. 
Ami persze nem igaz, de jól hangzik. Fizessenek csak, fizessenek, mi meg 
majd rájuk se rántunk, hogy a világ végre szebb legyen. Mivel amúgy se ér-
tünk semmit az egészb ől, rongyolódjanak le ők, gyarapodjunk mi. És így 
legyen ez Sziváctól Szivácig, legyünk tele egyre több élettel és lendülettel, 
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tasi 	nikó 

legkisebb boszorkány 

Anderseni motívumok Lázár Ervin meséiben 

Hans Christian Andersent - Joggal - „az egész világirodalom" 1  legjobb 
meseírójaként tartják számon. A mai olvasó a dán elbeszél ő  történeteiben 
felismerheti akár a modern mese jellegzetességeit is, ami a kortársainkra 
gyakorolt jelentős hatásáról tanúskodik. 

Andersen ugyanis „azon szerz ők közül való, akiknek végtelen bizalmuk 
van a gyerekekben és a gyermekkorban". 2  Ennek a varázslónak, ahogyan 
Kosztolányi Dezs ő  nevezi, sikerült végig meg őriznie magában a gyerme-
ket. „Gyermek abban, hogy álmodozó, érzelmes, valószer űtlen, de abban 
is gyermek, hogy észreveszi a valóságot, a rózsa mellett a gilisztát (...). 
Gyermek abban, hogy éles humorérzéke van, s a kis dolgokat fölemeli, a 
nagy dolgokat pedig sárba dönti. Gyermek abban, ahogyan ír, sohase a 
nyelvtan, hanem mindig az eleven lélek szerint.i 3  

Lázár Ervin egy interjúban bevallja, hogy meséiben szintén abból fo-
galmaz meg valamit, „ami megmarad az emberben a gyerekségb ől". 4  

Elbeszélői világában elsősorban a gyermeki látásmód kap hangsúlyt. 
Ihletet több forrásból merít Lázár: egyrészt a folklórból, az ismert gyer-
mekirodalmi művekből, másrészt föllelhet ő  nála az anderseni hatás is. 

Novo Vukovié: Uvod u književnost za djecu i omladinu. Unireks, Podgorica, 1996, 184. 
z Uo.188. 

Kosztolányi Dezső : Hans Christian Andersen, in: Ércnél maradóbb. Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Budapest, 1975, 102. 

4  Bertha Bulcsu: Lázár Ervin, in: Meztelen a király. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1972, 13. 49 



Azután meséit a modern élet részleteivel, kifejezéseivel teszi gazdagab-
bá (p1. a sárkány úgy száll, mint a „kil őtt rakéta", a nyúl helikoptert akar 
bérelni, hogy a fába szorult hernyót kimentsék az állatok, a boszorkányok 
„zuhanórepülést" hajtanak végre sepr űjükön stb.), Lázár még saját gyer-
mekeitől is „kölcsönöz" kifejezéseket, így a hibásan kiejtett gyermeknyelvi 
szavak révén kapnak nevet egyes h ősei. 

Úgy tűnik, amióta Andersen megalkotta szerencsétlen végz ődésű  
„antimeséit" (Novo Vukovi ć), ez az irodalmi forma, az események ilyetén 
fordulata a korszer ű  gyermekirodalomban szinte szabályszer űvé vált. 

Lázár történetei végén is gyakran elmarad a happy ending, vagy az el-
ért boldogságot valami megzavarja. 

Brunella (A kislány, aki mindenkit szeretett) eltéved séta közben, és 
míg a kiutat keresi az erd őből, szeretetével sikerül „megszelídítenie" (hogy 
ezzel a saint-exupérys kifejezéssel éljünk) az Ott él ő  fenevadakat: a Tigrist, 
a Medvét, a Rettenetes Háromkerek ű  Pakuk madarat. Az állatok megked-
velik, barátfaivá válnak, azonban a kislány, akaratán kívül, mégis vesztüket 
okozza, amikor a vadásznak felfedi lakóhelyüket. Az végül mindegyiket le-
lövi, Brunella pedig „térdre esett, keservesen sírt, könnyei a patakba hul-
lottak. A víz zavaros lett a könnyeit ől". S ezentúl a kislány soha többé nem 
láthatja magát a víztükörben. 

A legkisebb boszorkány című  mesében a főhős, Király Kis Miklós, mi-
után az újságban elolvassa, hogy a világ legszebb lánya Tündér Tercig, el-
határozza, hogy megkeresi, és elveszi feleségül. Útja során legádázabb el-
lenfele Anya-Banya lesz. Boszorkánytanonc gyermekeit, akik csak még 
most tanulják a bűvölést, bájolást, igézést és a „helyes testtartást a sep-
rűn", utánaküldi Miklósnak, hogy megakadályozzák elhatározásában. 

Ellenben Amarilla, a legifjabba három leány közül, beleszeret - akár-
csak Andersen kis hableánya - a királyfiba, és állandóan segít neki. Az 
adott pillanatban, amikor n ővérei éppen valamilyen csellel rá akarják 
szedni Király Kis Miklóst, Amarilla fölvisít: „jaj, egér!" - mindnyájan szer-
teszét szaladnak, így h ősünk mindig megmenekül. 

Ez a vörös, szepl ős, vakarcs kis boszorkány nem az egyedüli antih őse a 
mesének. Elég szabályszerűtlenül nemcsak hogy nem gonosz, hanem még 
az egértől is fél, és kizárólagosan annak a pártján áll, aki az ellensége kel- 
lene hogy legyen. Valljuk be, ezek a jellemvonások nem éppen olyan bo- 
szorkányosak, mint amilyeneket általában a mesékben megszoktunk. De 
Király Kis Miklóst is antihősnek tekinthetjük. Ő  az, aki egész kalandja so- 
rán semmit sem ért, valahogy lassan jár az eszi. Bátran kimondhatjuk: 
eléggé bugyuta főhősnek. Azt sem veszi észre, hogy Amarilla belészere- 
tett, és jót akar neki. Például annál az epizódnál, amikor a leány kimenti a 
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Tercfát, és már viszi is le birodalmába, az alvilágba), fölpattanván söpr űjére, 
elmentében odaveti Miklósnak: „te ostoba, te félküll ős, te lüttyő , te dinnye". 
Miklós megkövülten bámul a kis boszorkány után, nem érti, miért nem öl-
te meg őt, s kikerekedett szemmel kérdezi táltos lovától: 

„- Elengedett. Érted te ezt, kedves lovam? 
Mondtam már, ha nem is hétköznapi, de azért én mégis csak ló va-

gyok. Bár azt hiszem, kapiskálom. 
- Ki vele! 

Azt hiszem, itta közelemben van egy nálam sokkal nagyobb ló. 
Hol? 

- Talán a hátamon. 
- A hátadon, te balga! Ott én ülök." 
Az író mintha enyhe iróniával szemlélné királyfiát, a feln őtt olvasó Pe-

dig nem tud ellenállni azon benyomásnak, hogy itt talán a népmesék 
egyes jeleneteinek paródiájáról van szó. 

Azonban a humoros szituációkba beleszöv ődik a szerencsétlen, viszon-
zatlan szerelem lírai szála is. Végül Amarilla, a kis hableányhoz hasonlóan, 
elnyeri büntetését vonzalmáért és egy boszorkányhoz méltatlan viselkedé-
séért. Anya-Banya széllé változtatja, hogy száguldjon és zúgjon nyughatat-
lanul a világ körül. Amarilla, most már különös szél alakjában, meglobog-
tatja a lakodalmi tüzeket Tündér Tercig háza körül. Miklósunk pedig, túl-
jutván minden akadályon, ahelyett, hogy boldog lenne menyasszonyával, 
maga sem tudja, miért, elszomorodik. Kioson a kertbe, csak hallgatja a szél 
sírását, s azon tűnődik: „Mit akarsz, te szél, miért szomorítasz?" A legki-
sebb boszorkány pedig ezekkel a megrázó szavakkal zárul: „Király Kis Mik-
lós, a győztes, állt siómorúan a kertben." 

A nagyravágyó feketerigóban a kisfiú, annak ellenére, hogy barátra lel 
a kis madárban, a mese végén mégis szomorú lesz. „A feketerigó a ligetben 
élt. Sárga cs őre volt, ragyogó cip őgombszeme - és Persze fekete volt, mint 
a szurok." Szégyellte is a színét, „s emiatt fönn hordta az orrát". Forró vá-
gyában, hogy szép és tarka legyen, el őször zöldre festi ki magát (a többi 
madár azonban nevet őgörcsöt kap, amikor meglátja, „nicsak", mondják, 
„egy uborkamadár"), azután gólyává szeretne változni fehér és fekete fes-
ték segítségével, a liget lakóinak nem kisebb mulatságára. Végül sárga fes-
tékkel próbálkozik: „És elkezdte magát sárgarigónak festeni. Egy hétig tar-
tott a festés, de ez aztán tökéletesen sikerült. A feketerigó olyan lett, mint 
egy igazi sárgarigó." Ekkor tudja meg, hogy a kisfiú voltaképpen egy fényl ő  
fekete szemű , sárga cs őrű  madárkát keres, melyet valamikor errefelé lá-
tott. Rigónk erre keserves sírásra fakad, hulló könnyei pedig lemossák róla 
a sok festékréteget. A kisfiú most már fölismeri benne madarát, de boldog-
sága mégsem lesz felh őtlen, hiszen arra gondol: „hogy már fél éve lenne 
barátja, ha a szamár feketerigó nem pingálja magát". 51 



Az író Mufurca kíváncsi gyermek (Szervusz, Mufurc), éppen egy beszé-
lő  babát belez ki, hogy megnézze, van-e magnetofon beépítve a hasába.  
Teljesen szétszedi a játékszert, lecsavarja fejét, kezét, lábát, „minden lukon  
bekukucskált", semmi. A roncsot azután meg is kell javítani. Mufurcnak ez  
a művelet sehogyan sem sikerül, az alkatrészeket hibásan csavarja a helyé-
re, így a baba csak értelmetlen szótagokat tud hallatni: „Még mindig nem  
az igazi, de most már csak az egyik keze állt rosszul. Nekilátott Mufurc, ki-
tekert, betekert.  

Na, most jó! Most mondd, hogy szervusz, Mufurc!  
A baba fölállt, csíp őre tette a kezét.  
- Te kétbalkezes, eszeden félnótás, te babaszomorító, te balga, te szív-

telen, hitetlen dinnye, te ocsú!  
Nana - mondta mérgesen Mufurc -, neked csak azt van jogod mon-

dani, hogy szervusz, Mufurc!  
- Mondom is - kiáltotta a baba, s ezzel leugrott az asztalról, átfutott  a 

szobán, megállta résnyire nyitott ajtóban, megfordult. - Szervusz, Mu-
furc! - Ennyit mondott és elszaladt."  

Az elbeszélés végén ismét egy nem valami vidám gyermeket találunk.  
„Szomorkodott, elhihetitek - mondja az író. - S ráadásul fogalma sem volt  
róla, mit jelenthet az a szó, hogy ocsú."  

Lázár tudja, hogy egy gyerek élete sem csupa örömb ől áll. Gyermekhő -
seinek joga van a bánatra, a könnyekre, a szomorúságra. Csakhogy ezeket  
a történeteket mindig humorral telítve mondja el, meséi, melyeknek nincs  
boldog végződése, sohasem nyomasztóak vagy komorak.  

Szerzőnk különben is arra tanítja a gyerekeket, hogy legyenek azok,  
amik, hogy fogadják el saját magukat olyannak, amilyenek. Lázár Ervint ő l  
tudjuk, az író megveti az úgynevezett „tanmeséket", didaktikus története-
ket, saját bevallása szerint, sohasem írt ilyeneket. Természetesen, az ő  ese-
tében nem beszélhetünk valamiféle moralizáló, pedagogizáló szövegekr ől.  
Lázár nagyon is jól ismeri a gyermekek lelkét, tudja, hogyan szóljon hoz-
zájuk. Sokszor mintegy „kiforgatja" az egész szituációt, éppen az ellenté-
tekkel, az arányok és szerepek cseréjével, nemegyszer hipertrófiával éri el  
a legjobb hatást. Dušan Radovi ć  is előszeretettel élt ezekkel az írói fogások-
kal, gondoljunk csak a Krokodokodilról 5  szóló rövid történetére, hogyan is  
űzi el benne a büntetést ől és egyedülléttől való gyermeki rettegést.  

Vö. Dušan Radović : Krokodokodil. Dnevnik, Novi Sad, 1983. A krokodilgyereket, mivel  
rossz volt, apja elvezeti az erd őbe, egy fához kötözi, és otthagyja, hogy megegyék az ál-
latok. Egyedül a hangya vállalkozik erre a feladatra, több napi próbálkozás után beleun  
a hasztalan rágcsálásba, s Krokodokodillal elhiteti, hogy már teljesen el is fogyasztotta őt.  
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Lázár Zsuzsikája csöndesen sírdogál: „Mikor jön már az anyukája?" (A zöld 
lific). A szomszédok, mint általában a feln ő ttek szokták, különféle szörny ű  
lényekkel ijesztgetik a kislányt, amelyek majd elviszik, ha nem lesz jó. Mar-
mura néni szerint a zöld lific „ilyen sírós gyerekeket eszik reggelire". Mar-
mura bácsi viszont a konkóval rémisztgeti, Burbura néni úgy véli, a mu-
mus fog érte jönni, Burbura bácsi pedig, hogy a bókász. 

A halálra rémült gyermek a legbels ő  szobában rejtőzik el, a nagy karos-
szék mögé. Egyszer csak egy helyes, kis macskaforma szerzetre lesz figyel-
mes, amint vékony, sírós hangon segítségért rimánkodik. Kiderül, hogy a 
cicaféle tulajdonképpen senki más, mint a mumus, és a bánatában bömbö-
lő  barátjáért folyamodik segítségért: 

„A mumus kézen fogta Zsuzsikát, és átosontak a másik szobába. Már 
az ajtóból hallani lehetett a bömbölést: Böm-böm-böm. 

A barna komód tetején egy zöld emberke ült, zöld volt a haja, zöld a 
szeme, még a kisujja körme hegye is zöld volt. Ő  bömbölt nagy zöld böm-
böléssel, zöld szeméből zöld könnyek patakja áradt, megzöldítette Marmu-
ra néni szép, cifra sz őnyegét. 

- Jaj, ha ezt Murmura néni meglátja, elvitet a zöld lificcel - sóhajtott 
Zsuzsika. 

- Még hogy a zöld lificcel!? - óbégatott a zöldhajú -, hiszen az én va-
gyok!" 

Így tudja meg Zsuzsika, hogy a lific tulajdonképpen azért bömböl, 
mert vele ijesztgetik a gyerekeket. A többiekkel is megbarátkozik, a konkó-
val és a bókásszal (ezek aztán azért jajgatnak, mert félnek a kislánytól), az 
írónak pedig sikerül sok vidámsággal eloszlatnia a mumusfélék iránt érzett 
gyermeki félelmet, átruházván azt magukra a lényekre. 

A dundi Kriszti királykisasszony meg mindenáron le szeretne fogyni. 
Fele országát, kincstára legszebb smaragdját, karköt őt, gyűrűt „feliratos 
trikót" kínál annak az embernek, aki megutáltatja vele a palacsintát (A so-
ványító palacsinta). Apróhirdetésére, melyet a Királyok Lapjában tett köz-
zé, özönlenek is a különböz ő  doktorok, kuruzslók, kutyapecérek. Próbál-
koznak injekcióval, ráolvasással, kocsiken őcsös palacsintával, de minden 
hiába: „jajdefinom, mondta Kriszti királykisasszony, és befalt a kocsiken ő -
csös palacsintából háromszázat". A királylány csak dühöng és toporzékol: 
„Karcsú akarok lenni, mint a nádszál, hamm, egy túrós, lenge, mint a ta-
vaszi szellő , hamm, egy kakaós, hamm-hamm-hamm." 

Végül megérkezik az utolsó, lángelméj ű  pályázó is, találmányával, a so-
ványító palacsintával. Csigaszerkezet és hosszú zsineg segítségével a pala-
csintát fölhúzza egy jó magas fa tetejére. Kriszti királykisasszonynak fel 
kell másznia, ha kedvenc eledeléhez akar jutni. („Fogadjunk, fogyott vagy 
tíz dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és hamm, befalta a pala- 53 



csintát.") Ám, amint megtudja, hogy minden egyes falatért újabb fára má-
szás következne, iszonyú haragra gerjed, és kikergeti birodalmából az 
innovátort. Kriszti királykisasszony továbbra is gömböly ű  maradt, csak a 
szegény „nagydarab, kövér, fájós lábú föl- és kitalálnok" fogyott le éppen 
tíz kilót, mire a poroszlók abbahagyták üldözését. 

Hapci király birodalmában viszont senkinek sem szabad tüsszentenie, 
mivel az uralkodó igencsak fél a náthától (Hapci király). Egy napa király 
mégis megbetegszik. Még a különböz ő  „orvosok, kuruzslók, javasasszonyok, 
felcserek, lecserek, doktorok, faktorok" sem tudják meggyógyítani. A bo-
lond tanácsára úgy szabadul meg náthájától, hogy szétosztja a nép között. 
Az egész helyzet megfordul, most már mindenki köteles tüsszögni, hiszen 
mégiscsak „királyi náthát" kapott. Akit fülön fognak, hogy kötelességét 
nem teljesíti, kiutasítják az országból. Csakhogy Lázár meséjében senki 
sem akad, aki kimondaná, „a király meztelen" (mint ahogyan ez megtörté-
nik Andersennek a császárról és annak új ruhájáról szóló történetében), 
még a bolond sem mer megnyikkanni: „Ha a közelében van valaki, akko-
rákat tüsszent, hogy szél kerekedik t őle, ha meg egymagában gunnyaszt, 
azt hajtogatja, jaj, de bolond országban élek. Neki könny ű , ő  maga is bo-
lond. De mit szóljanak a többiek?" 

Hans Christian Andersen arról is ismert, hogy meséiben különféle dol-
gok, mindenfajta állatok és növények nyernek emberi alakot. „[A] tárgyak 
költőjénél" (Szerb Antal), legtöbbször ezek a megszemélyesített h ősök va-
lamilyen más, „jobb" élet után ácsingóznak, mások szeretnének lenni, pél-
dául a fenyőfa, a varrótű  vagy a hóember. Egyesek viszont, megsemmisü-
lésük után, új alakban folytatják létezésüket, minta len vagy a rongyok. 
Ezek a mesealakok legtöbbször büszkék és önteltek, azt gondolják, ők a vi-
lág közepe. Elég csak az író ganajtúró bogarára gondolnunk, aki a császári 
istálló perspektívájából nézi le a többi él ő lényt. 

A modern meseíró számára is érdekes életre kelteni a tárgyakat. Lázár 
figurái ezekben a történetekben szintén kérked ők, vetélkednek egymással, 
vagy szemtelenül veszekszenek, akárcsak az Andersenéi. A Metrómese'ben 
egy szerelvény négy ajtója, miel őtt nyugovóra térne, arról beszélget, ki 
hány utast szállított aznap. A gy őztes az Utolsó Ajtó, annak dacára, hogy 
csupán egyetlenegy utasa volt. De Utolsó minden egyes részletre emlék-
szik, a lány szőke hajára, fehér blúzára, sötétkék szoknyájára és finom m ű -
vű , keskeny kezére, mellyel megsimogatta őt. A többi ajtó irigykedve hall-
gatja ezt a vallomást, végül mindnyájan a fehérblúzosról álmodnak. 

Egyszer két festékpötty esik egymás mellé a papírra, A Kék meg a Sár-
ga, egészen közel, hogy a szélük is összeér. A két hetvenked ő  folt nagy pök-
hendin azon vitázik, melyikük a szebb árnyalatú, s id őközben észre sem 
veszik, hogy egy színné folytak össze: „Nicsak, milyen szép zöld pötty!" - 
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Azután találkozik két Reggel a Tejúton (Két Reggel). Heves veszekedé-
sük oka, melyikük fog „derengeni és pittymallani" lent a Földön. Össze is 
verekszenek, jól megtépázzák egymást. Egyikük gy őz („ki tudja, melyik; a 
veszekedés előtt egyforma szépek, daliásak voltak"), s a gy őztes most ron-
gyosan, töpörödötten megy le a Földre, hogy fölváltsa az éjszakát. „Az em-
berek meg kinéztek az ablakon, és azt mondták: »H ű , de ronda reggelre vir-
radtunk!«" 

Andersen meséjében (Idácska marágai) a virágok bálba mennek, Lázár-
nál pedig marják egymást, méghozzá Varga Julcsa szeme miatt (Virágsze-
m ű). Ugyanis mindegyik virág úgy tartja, hogy a kislány gyönyör űséges 
kék szeme Pont olyan szín ű , mint ő . Az elmérgesedett vitának 
Mikkamakka vet véget. A düht ől kivörösödött virágokat beosztja a hét 
minden napjára: „Varga Julcsa szeme hétfőn Karcsú Sisakvirág, kedden 
Fürtös Gyöngyike, szerdán Tavaszi Csillagvirág, csütörtökön Ibolya, pénte-
ken Erdei Gyöngyköles, szombaton Búzavirág, vasárnap meg Közönséges 
Gubóvirág.” A virágok megnyugszanak, visszanyerik kék színüket. De 
azért - teszi hozzá Mikkamakka - „Varga Julcsa szeme egész héten szebb, 
mint ti hiten együttvéve." 

A szakirodalom egyöntet űen kiemeli Andersen elbeszéléseinek líraisá-
gát, hiszen nem egy írása sokszor olyan benyomást kelt, mintha prózában 
elmondott vers lenni. Az anderseni szöveg „mindenekfölött er őteljes és 
költő i nyelvéveli6, valamint a h ősökre jellemző , de tulajdonképpen az 
egész opust átható végtelen és önzetlen szeretettel hódítja meg az olvasót. 

A mese líraizációja, mint anderseni hagyaték, nem idegen a ma írójá-
tól sem. Ső t, Lázár Ervin is úgy gondolja, hogy „leginkább a vershez áll kö-
zel a mese, ha jó".' Gyermekeknek szóló írásai tele vannak alliterációval, 
refrénszerű  ismétlésekkel, halmozott szinonimákkal, hasonlattal, fokozás-
sal, játékossággal, nyelvi humorral. Szóval, írásm űvészetét egy er ős vers-
szerűség jellemzi. 

Másfelől világa szintén a „szeretetmítosz, a megértés és megbocsátás" 
hármasságára épül, „kimondhatatlanul jelen van minden írása mélyén". 8  

A Hétfej ű  Tündért a magyar irodalom legszebb meséjeként tartják szá-
mon.9  Lett légyen bárhogy is, mindenféleképpen ez a legkölt őibb alkotása 
Lázárnak. A Hétfej ű  Tündér énelbeszélője arról számol be nekünk, hogy 

b Nikada Kordić  (előszó) - Hans Kristijan Andersen: Bajke i priče. Svjetlost, Sarajevo, 1989, 
6. 

' Bertha Bulcsu: uo. 
8 Tarbay Ede: Lázár Ervin sajátos világa, in: Gyermekirodalomra vezérlő  kalauz. Szent Ist-

ván Társulat, Budapest, 2001, 308. 
y  Komáromi Gabriella, in: Gyermekirodalom (szerk.: Komáromi G.). Helikon, Budapest, 

2001, 212. 	 55 



nem volt nála csúnyább gyerek „hetedhét országon". A lába gacsos, hordó-
hasa van, a feje úritök, az orra ocsmonda, füle, mint az elefánté, szeme 
kancsal, termete girbegurba. A gyermek gonosz szomszédja sugallatára 
Csodaország felé veszi az irányt, hogy meglelje azt az énekl ő  „hétfejű  mi-
csodát", mely elvarázsolta, s hogy bosszút álljon rajta. 

El is indul „karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szablyával, 
vassal, vérrel, vencsell ővel". Mit sem törődik azzal, hogy a talpa alatt 
rídogálnak a füvek, az ég sóhajtozik, a föld nyöszörög. Meg is találja a hét-
fejűt, amint éppen Ott alszik egy eukaliptuszfa alatt. Neki is áll levagdosni 
a fejeit. Amint a hatodik fej is a porba hullik, a tündér szorosan átöleli a fi-
út, és megkérdi tőle: „Mit vétettem én neked, ember fia?" A gyermek most 
azt gondolja, a tündér megöli őt, de ekkor fölpillantván meglátja a szemét: 
„Fénylett a szeme, mint a szép távoli csillag. Megláttam az arcát. Tavak jó-
ságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi rétek szépsé-
ge - ilyen volt az arca." A tündér kedvesen csak ennyit mond neki: „te bo-
lond, te bolond", megcirógatja, megcsókolja jobbról is, balról is. Ekkor döb-
ben rá a gyermek, mit tett: „Ez nem öl meg engem, ez nem varázsolt el en-
gem, ez nem bánt engem, ez szerit engem." A szeme tükrében megpillantja 
magát, nincs is lapátfüle, a hasa is egyenes, nem is bandzsít, a feje is ovális. 

A fiú rájön, a világ legjóságosabb tündérét akarta elpusztítani. Elhatá-
rozza, testőre lesz, nem engedi meg, hogy valaki újból rossz szándékkal kö-
zeledjen hozzá, mert mi lesz, „ha ez az egy feje is elvész?", hiszen „egy bo-
lond levágta hat fejét, csak egy maradt neki". És erre az egyre kell mind-
nyájunknak vigyázni - mondja a narrátor - „lándzsával, karddal, baloská-
val, péklapáttal, szablyával, vassal, vérrel, vencsell ővel". 

A magyar műmese története során többször is visszatért 
Andersenhez.' 0  Először a XX. század elején, a szecesszió meséiben, másod-
szor pedig napjainkban. 

A nagy dán író hatását kortársunknál, Lázár Ervinnél is felismertük. Mert 
szerzőnk úgy írja meséit, mint „feln őtt s mégis gyermek, gyermek a szívé-
ben", az ő  történeteiben is örökös „nyár van, ver őfényes, gyönyörű  nyár". 

Elhangzott Újvidéken a Zmaj Játékok keretében megrendezett, A gyermekelbeszélés törté-
nete és poétikája cím ű  tudományos tanácskozáson, 2004. VI. 8-án, Najmlađa veštica 
(Bajke Érvina Lazara) címmel. 
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ózsef '`ttila 	`'`oжeф  ~  тил a  

Чистого  шерца  
He мaм  мацер  анi оца ,  
анi Бога , анi блага ,  
нi колiску  наздаваня ,  
поцилунок  любованх .  

Треци  дзенb уж  хк  нiч  не  CM,  

а  нe правда  же  TI HC сцем ,  
двaцeц  poKu сом  гладовал  
I шицки  чорту  радо  дал .  

Кед  их  н'ixто  и  нe зосце ,  
вон  их , знам  то , боме  зосце .  
Толваи  будзем , украднем  их ,  
3  чистим  шерцом  крев  прелеем .  

Кед  мe влапи  и  обеша ,  
303  жему  свхту  позакриваю ,  
смертел bни  трави  вец  бирошню  
3  моиого  шерца  того  гордого .  

Szerbből fordította  
Huma Hafcs Sztojkov  

Tiszta szívvel  

Nincsen apám, se anyám,  
se istenem, se hazám,  
se bölcsőm, se szemfed őm,  
se csókom, se szeret őm.  

Harmadnapja nem eszik,  
se sokat, se keveset.  
Húsz esztendőm hatalom,  
húsz esztendőm eladom.  

Hogyha nem kell senkinek,  
hát az ördög veszi meg.  
Tiszta szívvel betörök,  
ha kell, embert is ölök.  

Elfognak és felkötnek,  
áldott földdel elfödnek  
s halált hozó fű  terem  
gyönyörűszép szívemen.  
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ritikа  
könyv könyv könyv könyv könyv könyv könyv könyv könyv könyv könyv könyv  

erold ászló  

em az, csak arról  
Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion történetérő l.  

Kalligram, Pozsony, 2005  

Könyvében Szerbhorváth György a vajdasági magyar irodalom törté-
netének mindmáig talán leginkább paradigmatikusnak mondható folyó-
iratával, az Új Symposionnal foglalkozik, de nem folyóirat-történeti mo-
nográfiát, hanem - ahogy az alcímben áll - „az Új Symposion történetér ől"  
ír. S ez a körülmény sokkal fontosabb, mint gondolnánk. Arra utal ugyan-
is, hogy Szerbhorváth György nem az Új Symposion történetét írta meg,  

hanem (lényegében egy aspektusból!) a lap történetér ől írt, mert (ezt nyi-
latkozta) szociológusi képzettsége alapján nem írhatta meg az esztétikai  

elemzést is magában foglaló laptörténetet, viszont éppen képzettsége okán  

foglalkozhatott a folyóirat társadalmi, politikai vonatkozásaival. Vagy  

ahogy egy interjúban nyilatkozta, erre azért vállalkozott, mert őt „a vajda-
sági magyarság nyilvánosságának története" érdekelte, illetve, hogy ez  

„hogyan alakult ki a szerbiai és a jugoszláv nyilvánosság vonatkozásában"  

(Magyar Szó, 2005. május 14., 15.). És ennek lehet őségét ismerte fel egy  
olyan folyóirat esetében, amely a maga idejében nemcsak hogy új színt, új  

hangot jelentett a vajdasági magyar szellemi/irodalmi életben, hanem szo-
ros szálakkal köt ődött a szerbiai/jugoszláv kulturális s részben politikai  
eseményekhez is.  

Természetesen a vállalkozó joga, hogy kijelölje vizsgálódásának irá- 
nyát, a munka olvasójának, kivált kritikusának pedig nemcsak joga, de kö- 	59  



telessége is, hogy megvizsgálja: szándékából a szerz ő  mit valósított meg, 
munkájának mi a hozadéka, illetve, hogy mivel nem foglalkozott, mivel 
maradt adós? 

Könyve előszavában Szerbhorváth György közli, a folyóirat történet-
írójaként őt az érdekelte, sikerült-e átalakítani „a vajdasági magyar nyilvá-
nosságot, hogy megváltozzon a közbeszéd min ősége, új irodalmi szemlé-
letmód alakuljon ki", és hogy ez hatással volt-e a vajdasági magyarokra. S 
ez kétségtelenül figyelmet érdeml ő  szempont, lévén, hogy a közbeszéd a 
gondolkodás leképzése, következésképpen fontos és vonzó kiindulási Pont 
megvizsgálni, miféle céljai lehettek egy új magyar irodalmi folyóiratnak a 
hatvanas években a Vajdaságban, de ugyanakkor mintha egy „m űvészeti-
kritikai" melléklet és az ebb ől kinőtt folyóirat esetében, amilyen a(z 
Új)Symposion volt, a szerz ő  túlértékelné ezt a szerepet, és szándékát kö-
vetve éppen azzal foglalkozik legkevesebbet, ami a(z Új) Symposion els őd-
leges célkitűzése volt - „az új irodalmi szemléletmód" kialakításával. 

Nem szakmám, s ilyképpen nem illetékességem megítélni, hogy a lap 
politikai, társadalmi tárgyú írásai milyen mértékben voltak/lehettek ha-
tással a vajdasági magyar nyilvánosság formálására, de emlékeim s a szer-
kesztésben vállalt/kapott szerepem alapján úgy tudom, és a számokat újra 
átnézve, az írásokat olvasva, utólag is úgy látom, hogy a „monográfus" ér-
deklődését kielégítend ő  politikai/társadalmi nyilvánosságformálás sokkal 
inkább másod- vagy éppen harmadrend ű  törekvés volt csupán, az irodal-
mi, tágabb értelemben a művészeti szemlélet átalakításának óhatatlan ve-
lejárója. 

S ha ez így igaz, akkor azonnal felmerülhet) a kérdés: vajon valóban 
alkalmas-e a(z Új)Symposion efféle széles kör ű  vizsgálódásra vagy a nyil- 
vánosság kérdését helyesebb elsősorban az irodalmi nyilvánosság és az ezt 
kifejező  szemléletmód, közbeszéd területére sz űkíteni? Jóllehet nem von- 
ható kétségbe, hogy voltak szerkeszt ők, munkatársak (els ősorban talán ép- 
pen Bosnyák István, amint ez a könyvb ől is kiderül), akik a lapról író szer- 
ző  által preferált vonatkozásokat tartották els ődlegesnek, akkor is, ha tör- 
ténetesen irodalmi, s nem társadalmi vagy politikai témával foglalkoztak, 
s hogy a folyóiratban több olyan tárgyú szöveg is olvasható, amelyek alap- 
ján Szerbhorváth György vizsgálódik. De a lap egészére, szerintem, s a 
megjelent szövegek tanúsága szerint is, mégsem a társadalmi/politikai irá- 
nyultság, hanem az irodalmi másság megmutatása, bizonyítása s elfogad- 
tatásának igénye, szándéka volt jellemz ő . (Nem mellékes talán felfigyelni 
arra sem, hogy tartalmat meghatározó kategóriaként a „társadalomtudo- 
mány", illetve ennek egyszerűsített változata, a „társadalom", csak a Danyi 
Magdolna szerkesztette második fázisban, a 108. siómtól kerül a lap címe 
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versek dominanciáját, helyét és szerepét, valamint azt, hogy a kritikák, az 
esszék és a vitacikkek mi ellen és minek az érdekében íródtak, illetve a ver-
sek a vajdasági gyakorlattal szemben milyen másfajta költészetideált kép-
viseltek. Akkor derül(het) ki, mi is volt az Új Symposion igazi irányvétele. 

Hogy a szerző  szándéka els ősorban, mondhatnám, szinte kizárólag az 
általános, s ezen belül is a politikai közbeszéd változásának vizsgálata volt, 
az a kötet fejezetcímeib ől is kiolvasható. Az els ő , összefoglaló fejezet A saj-
tó Jugoszláviában/Vajdaságban 1945 után címet kapta, ezen belül a követ-
kező  alfejezetek találhatók: A jugoszláviai szocialista nyilvánosság kezde-
tei; A vajdasági magyarok nyilvánossága és irodalma - a Híd; „A legszaba-
dabb országa világon". A negyedik nagyfejezet Forradalmi konszolidáció 
címet viseli, alfejezetei pedig: Taktika és (nem)etika; A fogyasztói szocia-
lizmus; A farmernadrágos konszolidáció; Testvérünk-e Joáb?;'68, az ötödik 
nagyfejezet címe: Jugómagyarok, s ebben többek között „A nem-hazába" 
és a Nemzetlenség cím ű  fejezetek olvashatók. Anélkül, hogy a tartalom 
minden címét és alcímét felsorolnám, szeretném jelezni, hogy minden 
tömbben találhatóa könyv társadalmi/politikai jelleg ű  súlypontját igazo-
landó alfejezet, szám szerint is ezekb ől van több. De említhet ők akár azok 
a fejezetzáró sorok is, melyben a szerz ő  jelzi, mivel kíván a következ ő  rész-
ben, oldalakon foglalkozni. Ezekb ől tudjuk, őt az érdekelte, hogy „mikép-
pen viszonyultak" az els ő  nemzedék tagjai Magyarországhoz és a magyar 
nemzetiség témaköréhez, hogy „mit írtak-gondoltak a »valóságról«, a nem-
zetiségi/kisebbségi létr ől", vagy hogy miért fordultak a harmadik „nemze-
dék" költői (Sziveri János és Csorba Béla) a „társadalmi kérdések, a publi-
cisztika irányába". 

Amennyire természetes, hogy Szerbhorváth foglalkozik - mind a poli-
tikai helyzet, mind pedig a sajtó alapján - a jugoszláviai nyilvánosság kér-
désével, s teszi ezt igen alaposan, körültekint ően és szakszerűen, annyira 
meglepő , hogy nem foglalkozik ilyenformán a vajdasági magyar irodalmi 
nyilvánosság kérdésével (ehhez nem kell feltétlenül irodalmárnak lenni!), 
nevezetesen azzal, hogy miféle szemléletmód volt honos a vajdasági ma-
gyar irodalomban akkor, amikor az els ő  Symposion-nemzedék fellépett, il-
letve hogy ahol err ől ír, mivel végső  soron egy irodalmi, művészeti, kriti-
kai lapról van szó, ez mégiscsak megkerülhetetlen, ott a szocreált említi, 
amely annak ellenére, hogy még nem t űnt el az emlékezet süllyeszt őjében, 
a hatvanas évek legelején már közel sem volt olyan tényez ő , amely kivált-
hatta volna azt a heves tiltakozást, amit a symposionisták tanúsítottak. Ez-
zel szemben viszont az irodalmi nyilvánosság fontos ismérve volt a provin-
cializmus, mint ahogy ez B. Szabó György Rapszódia négy szólamra az em-
berről, a tárgyakról, a művészetről és önmagunkról című , szinte a 
Symposion indulásával egy id őben megjelent, de amint az Éjszakák, hajna- 61 



lok (Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1990) cím ű  kötetben olvasható Félbeha-
gyott írásokból látjuk, évek óta alakuló korszakos tanulmányából (Híd, 
1962.7. szám) is kiderül. Ennek ismeretében nem mondható, minta könyv 
szerzője teszi, hogy „nem mond sokat" az a tény, hogy a „vajdasági magyar 
kultúréletben jelen volta provincializmus, a parlagiasság, az áporodott 
konzervativizmus". A Symposion-mozgalom kezdeti éveiben, beleértve a 
mellékletből lett folyóirat, az Új Symposion els ő  néhány évét is, igenis az 
irodalmi provincializmus elleni harc volt az irányadó, amint ezt els ősor-
ban a kritikák, esszék és glosszák, s amint közvetett formában a versek is 
bizonyítják. De ezt vette figyelembe Podolszki József is a folyóirat kezde-
tét áttekintő  Vidékiesség, jugoszlávság, európaiság - harc az autonóm iro-
dalomért című  tanulmányában (Új Symposion, 1975.117-118. szám), s er-
ről szól Sinkó Ervin el őszava is a mellékletben megjelent válogatott íráso-
kat tartalmazó Kontrapunkt (Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1964) cím ű  kö-
tetben, amikor „polemikus magatartásnak" nevezi a „Húsz- és huszonegy-
néhány éves fiatalok" irodalmi/szellemi lázadását. 

Ismétlem, s nem győzöm elégszer ismételni, mert szerintem az irodal-
mi vidékiesség (tóparteság, templomtorony-perspektíva) elleni tiltakozás, 
harc volta közös program, az a platform, amely a Symposion és az Új 
Symposion szerkeszt őit és munkatársait egyesítette, s tette az egyéni kü-
lönbségek ellenére is virtuális közösséggé. És ahhoz, hogy a melléklettel s 
a folyóirattal érdemben foglalkozzunk, ebb ől a másság-igényből kell kiin-
dulni. Mégpedig a közölt szövegek és az irodalmi/szellemi kontextus alap-
ján. (A másság s nem az annyira kárhoztatott jugoszlávság iránt megnyil-
vánuló igény fedezteti fel a symposionistákkal a tengert is!) 

Nem véletlenül említem a szövegeket és a kontextust, mert érzésem 
szerint Szerbhorváth György mindkett őt a kelleténél kevésbé tiszteli. A 
szövegek helyett inkábba kés őbbi interjúkból és emlékezésekb ől merít, 
leggyakrabban a Rózsaszín flastrom -Beszélgetés vajdasági írókkal című  
kiadványra (JATE Szláv Filológiai Tanszék, Szeged, 1995), illetve Szabó 
Palócz Attilának a Naplóban megjelent Adalékok egy mozgalom történeté-
hez című  sorozatára, illetve videointerjúira hivatkozik. A téma esetében 
mindezek megkerülhetetlenek, de sokkal kevésbé fontosak, minta primer 
szövegek. Következésképpen (nem feledve a „memoárirodalom alapvet ő  
kultúrtörténet"-i jelent őségét) vitatnám azt, hogy a „visszaemlékezéšek 
[...] gyakorta beszédesebbek, minta korabeli írások, illetve maguk a folyó-
iratszámok". Lehet, hogy érdekesek, de szerintem az utólagos megnyilat-
kozások sohasem helyettesíthetik a folyóiratban közölt szövegeket. Egy fo-
lyóirat története els ődlegesen abból ismerhető  meg, amit közölt, ami ben-
ne volt, s nem abból, ahogy a szerkeszt ők és a munkatársak kés őbbi, nem- 
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A másik lényeges probléma a korra jellemz ő  kontextus. Nem vagyok bi-
zonyos abban, hogy olyan mértékben a jelen fel ől kellene szemlélni a té-
mát, a(z Új)Symposion „történetét", ahogy ezt a könyv szerz ője teszi. Ter-
mészetes, nem mellőzhetjük mai ismereteinket és tudásunkat, s az is ért-
hető , hogy érdekel bennünket, szerz őt és olvasókat egyaránt, hogy olyan 
kérdésekről, mint a jugoszlávság, a forradalmiság, a magyarság, a kisebb-
ségi lét, hogyan gondolkodtak néhány évtizeddel ezel ő tt azok, akik a lapot 
szerkesztették, írták. S őt, az is érthet ő  lehet, hogy a folyóirattal foglalkozó 
szociológus szerzőt ezek a kérdések inkább érdekelik, mint az irodalmi kri-
tika szerepe vagy a versnyelv változásai (ahol ez utóbbira alkalom kínálko-
zik, mint például Tolnai Ottó Doreen 2 című  verse esetében, ott is emberi 
s nem költői gesztust lát, pózt, s nem az anyaggal, a formával való küzdel-
met!), de egy csöppet sem valószín ű , hogy a mai aktualitással bíró kérdé-
sek esetében el őnyben kellene részesíteni a jelent a múlttal szemben. Ta-
lán nem a mából, hanem az adott id őszakból kellene kiindulnia akkor, 
amikor a jugoszlávsággal vagy a (kisebbségi) magyarsággal kapcsolatos 
kérdések iránt érdekl ődik. Kétségtelen, hogy elkerülhetetlen a kett ős pers-
pektíva, nevezetesen, hogy nem „csupán önmagában véve" kell szemlélni 
a múltat, „hanem azon a prizmán át is, amit az utóbbi tizenpár év balkáni 
katasztrófái formáltak", de a jelen nem lehet meghatározóbb a múltnál, 
amellyel foglalkozunk. A ma nevében nem lehet véleményt formálni anél-
kül, hogy ne próbálnánk belehelyezkedni az egykori kontextusba. A könyv 
szerz ője nincs jó véleménnyel arról az értelmiségvitáról, ami az Ifjúsági 
Tribün nyilvánossága előtt folyt, s amiről a társszervez ő  Symposion tudó-
sított. Mai nézőpontból teljes mértékben igaza is lehet, de ha úgy tekin-
tünk erre az eseménysorra, mint els ő  olyan vállalkozásra, amely alapján 
fel lehetett térképezni, miféle vélemények léteznek azok részér ől, akik kul-
túránkban politikai tényez őkként figuráltak, s ők milyen értelmiségi szin-
tet képviselnek, akkor talán nem is annyira céljatévesztett ötlet volt az a 
vita. (Ezzel összefüggésben: ahogy nem helyes els ősorban a jelen pozíció-
járól ítélkezni, hasonlóképpen problematikus az egykori szerkeszt ők és 
munkatársak életének, tevékenységének kés őbbi alakulását szembesíteni 
sympós múltjukkal, annál is inkább, mivel a könyv függelékként tartal-
mazza a fontosabb szerepl ők életrajzi adatait, felesleges a f őszövegben eze-
ket többször megismételni, kivált, ha ebben következetlenség tapasztalha-
tó, a szerz ő  a számára kedvesebb szerepl ők - pl. Végel László - esetében el-
tekint életük későbbi vargabetűitől; de ez már szerkesztés kérdése is, ami-
ről ugyancsak szükséges beszélni.) De a múlt kontextusa iránti érzéketlen-
ség példájaként említhetjük a szocreálra mint támadási pontra történ ő  
utalást. A sympósokat nem elégíthették ki „a Téglák, barázdák típusú moz-
galmi antológiák", olvashatjuk az 50. oldalon. Ez jól hangzik, csakhogy a 63 



nevezett kötet 1947-ben jelent meg, s tíz-egynéhány év után már senki szá-
mára sem volt téma, annál is inkább, mert id őközben (1957-ben) megala-
kult a Forum Kiadó, s a nevezett antológia után több mint száz vajdasági 
magyar könyv jelent meg (1. Csáky S. Piroska: A jugoszláviai magyar könyv 
1945-1970. Forum Kk., 1973. 39-59. 0.) - többek között A vajdasági ég 
alatt (Forum Kk., 1960) című  antológia -, s ezek között voltak a fiatalok ál-
tal vehemensen támadott kötetek is. Tessék megnézni annak a tíz évnek a 
könyvjegyzékét, s könnyen kideríthet ő , hogy miféle irodalommal szemben 
voltak komoly fenntartásaink! Ugyancsak a kontextus kérdéskörébe tarto-
zik: nem áll, hogy a „kortárs magyar irodalom" a Symposion indulásakor 
„nem volt igazán hozzáférhet ő", mert már néhány éve volt magyarországi 
könyvbehozatal. (Gimnazistaként 1957-t ől magam vásároltam sok könyvet 
Újvidéken a központban lev ő  könyvesboltban.) Más: nyilván pontos az a 
Tomán Lászlótól vett információ, hogy 1954-ben f őszerkesztő i tiltakozás 
akadályozta meg Az ember tragédiája kiadását, de 1956-ban Madách m ű -
ve 2000 példányban megjelent, ha az egyik fontos adat, akkora másik is 
az. Több hasonló példa említhet ő  annak bizonyítására, hogy a szerz ő  az 
irodalmi kontextus tekintetében nem volt olyan alapos és körültekint ő , 
mint a társadalmi, politikai körülmények feltérképezése esetében. 

Kár, mert ez a fontos könyv csak nyert volna. Ahogy azzal is nyert vol-
na a kötet, ha a szerz ő  vagy kihagyja, vagy kifejti az olyan megállapításo-
kat, mondatokat, amelyek el őtt az olvasó tanácstalanul áll, mivel nem lát-
ja ezek tartalmi fedezetét. Mint például, hogy a Kontrapunktban „a szín-
vonal egyenetlen és gyakran minden vonatkozásban igen alacsony" (62) 
volt. Lehet, csak a bizonyítás hiányzik. Hogy Bori a mellékletben „gyakran 
oly mértéktelenül" (67) sokat írt, hogy másnak nemigen jutott hely. Hon-
nan tudja? Nem tudom eldönteni, vétek-e vagy erény, hogy a „Symposion 
a kezdeti időszakban semmi különöset nem csinált, ami ne lett volna már 
korábban a jugoszláviai folyóiratokban" (120)? Hogy kell értelmezni a kö-
vetkező  két mondatot: „Harcuk [az els ő  nemzedékről van szó] akkor volt 
egyedül igazi, amikor a vajdasági magyar struktúrákat, a provincializmust, 
a bezárkózást támadták. Az id ő  azóta igazolta, hogy majdhogynem min-
dent rosszul láttak, hiszen kiinduló axiómáik is hamisak voltak" (131). De 
ezek az idézetek és még több hasonló, nemcsak a szerz ő , hanem a szer-
kesztő  (Mészáros Sándor) mulasztásai is. Akárcsak az olyan tévedések, 
mint hogy a Híd a háború el őtt a „JKP lapjának volt tekinthet ő" (204), hi-
szen 1934-től két éven át a nem párttag alapító Lévay Endre szerkesztette; 
hogy 1963-tól, amikor Pap József vette át a Hidat, „már publikál itt Do-
monkos, .Koncz, Fehér Kálmán, Tolnai, Bányai" (38), lévén, hogy az emlí-
tettek, Domonkost kivéve, már 1958-tól publikáltak a Hídban; hogy Vesz- 
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35. számban (1968-ban) Vetróként, illetve valódi nevén Kis Jovák Ferenc-
ként a 43. számban (1968-ban) s kés őbb is közölt verseket. Egy kis utánjá-
rással ezek s a hasonló hibák könnyen kiküszöbölhet ők lettek volna, akár-
csak halmozódó nyelvi és stiláris slamposság (szóismétlések, egyes-többes 
egyeztetése). Az sem bizonyos, hogy ilyen munkában helye van az olyan 
kifejezéseknek, minta „trendi", „el őszeretettel rugdosták meg", hogy „po-
litikusi képességeit ől esik hanyatt" (Krleža Titóétól), „semmi lacafacázás", 
„az öregek nyavalygása ellenére", „megkapja a magáét", „Bosnyák fogta a 
kalapját", „miel őtt teljesen ráhúznánk a vizes leped őt" stb. Nem vagyok 
meggyő ződve arról sem, hogy a pletyka szint ű  anekdotázásnak, ki vett fel 
előleget, s a kézirata nem jelent meg, vagy hogy ki mit mondotta kocsmá-
ban, itt helye lenne. Jó ellenben, hogy fordítják a délszláv címeket, de mi-
ért nem mindegyiket. Az sem valószín ű , hogy a lábjegyzetelés formája a 
legmegfelelőbb, s az is elgondolkodtató, hogy egy ennyi névvel operáló kö-
tetben miért nincs névmutató. Nem vagyok meggy ő ződve arról sem, hogy 
nem kellett volna az életrajzi függelékhez hasonlóan a leglényegesebb ada-
tok fényében bemutatnia Symposiont és az Új Symposiont, annál is in-
kább, mert az olvasók, főleg a magyarországiak, a legalapvet őbb ismere-
teknek sincsenek birtokában, s akkor talán az is kiderült volna, hogy volt 
Symposion Füzetek s volt Symposion Könyvek, s milyen mellékletek jelen-
tek meg a folyóiratban, mert minderr ől a könyvben szó nem esik. 

Végezetül: a szerz ővel ellentétben, aki - ha jól látom - nem válaszolja 
meg az általa feltett kérdést (sikerült-e átalakítania vajdasági magyar nyil-
vánosságot, megváltoztatnia közbeszéd min őségét, kialakítani új irodalmi 
szemléletmódot), megpróbálom ezt (nem helyette, hanem a magam nevé-
ben) megtenni. A Symposion és az Új Symposion nem változtatta meg 
sem a nyilvánosságot, sem a közbeszédet. Mondhatnánk a könyv sugallata 
szerint, hogy mai szemmel társadalmi/politikai vonatkozásban a sympo-
sionisták megalkuvók, túlságosan rendszertisztel ők voltak, hogy hittek a 
jugoszláv eszmében, nem ismerték fel a Tito-kultuszt (könny ű  később 
okosnak lenni!), bár nem biztos, hogy a jugoszlávság akkor is azt jelentet-
te, mint napjainkban, s nem els ősorban szellemi közösséget jelentett, 
amely épp a vidékiességgel szemben volt fontos. Talán az is megállapítha-
tó, hogy nem néztünk úgy szembe a kisebbségi lét kérdésével, ahogy ez ma 
szükséges és lehetséges, de talán nem kellene elfeledkezni arról sem, hogy 
azok, akik a vidékiességgel szemben igényességet, ne mondjam, európaibb 
kultúrát akartak meghonosítani, azok mégiscsak a kisebbség érdekében 
ténykedtek és ténykednek. S még valamir ől szólni kell, ami nem derül ki 
ebből a maga nemében fontos könyvr ől, hogy az irodalomról való gondol-
kodásunk, szemléletünk megváltoztatásában, az irodalmi (prózai, poéti-
kai, kritikai) diskurzus korszer űvé tételében jelent ős szerepet vállalt és töl- 65 



tött be a Symposion és az Új Symposion, s ebben nincs törés a lap majd ne-
gyedszázados történetében, bárki jegyezte is f őszerkeszt őként a folyóira-
tot. Tévedés lenne nem látni, hogy a kezdeti évek nemegyszer suta eszkö-
zökkel történő  irodalmi lázadása (ne mondjam: forradalma!) hogyan já-
rult hozzá a korszer ű  vajdasági magyar irodalom kialakulásához.  

De hogy ez nem csak egy irodalmár víziója, azt talán egy másik, a fo-
lyóirat esztétikai/irodalmi elemzését is felvállaló Symposion-monográfia  

fogja igazolni vagy cáfolni, amihez Szerbhorváth György könyve (a témá-
val kapcsolatban az utóbbi id őben megjelent kiadványokkal együtt) nélkü-
lözhetetlen, bizonyító és vitát indukáló adalékul szolgálhat.  

ence iс  пка  

zöveguilágok összefüggésében  

Bozsik Péter: Az attentátor. Matuska Szilveszter regénye (képtelen krónika). 
Kalligram, Pozsony, 2005 

Az attentátorhoz írt bevezetőjében Bozsik a krónikát a történelmi re-
gény egyik lehetséges változataként értelmezi. A két m űfajnév szinonima-
ként fordul el ő  a szövegben, amelynek kulcsmondatát a következ őben is-
merhetjük fel: „Mintha mindazt az időt olvasnám, ami eltelt a megírásuk 
óta." Az idézett mondat ugyanis a regény nyelvét identifikálja: egyrészt 
történelmi jellegére mutat (hiszen mi mása történelmi regény, ha nem az  
idő  olvasása; az idő  jelentéstani kiterjedéseinek [múlt, jelen, jöv ő] olvasa-
ti egyidejűsítése), másrészt a történelemr ől alkotott tudás textuális termé-
szetére világít rá. 

A történelmi múltról szóló beszéde változata, amely nem els ősorban 
a világszerűség nyomaira (p1. hiteles dokumentumokra, történelmi kút- 
főkre), hanem szövegtapasztalatokra (pl. a legenda, az anekdota és a plety- 
ka alakzataira, vagy - ez esetben - a biatorbágyi rém fiktív önéletrajzára és 
naplójára) építkezik, azokhoz a regényalkotói törekvésekhez kapcsolja 
Bozsik művét, amelyek - a „szétszedés" írói eljárásaival (mint Esterházy 
Péter Harmonia caelestise) ellentétben - a felfedezett, befogadott/elolva- 
sott történelmi (szöveg)mozaik újjáalkotására irányulnak (mint a Márton, 
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Bestiárium Transylvaniae című  regénye). A jelölt köt ődéseket Bozsik re-
gényírásában több vonás is igazolja, így a konstruált hitelesség („miféle va-
lóság az, amelyet egy fél vodka ködbe szitál?"), az áldokumentum-terem-
tés, a fiktív hagyaték létrehozásának módszere, illetve a jelölt/jelöletlen  

vendégszöveg, az álidézet és -hivatkozás, vagy a hiteles történelmi forrás  

átírása/átrendezése („magam vagyok krónikám egyetlen forrása'). A tör-
ténelmi regény tehát nem valós tényeknek való megfeleltetés (miközben  
e megfelelések verifikációját háttérszövegek, illetve gondosan feldolgozott  

filológiai tényanyag jelentené), hanem a múlt egy adott korszakának jelentés-
adás céljából történő  esztétikai érvény ű  megjelenítése (XIX. századi szó-
használattal élve: „utánképzése"), jelentésképzés, bes гédmód, horizont.  

Bozsik regényében a biatorbágyi merénylet mint történelmileg hiteles  
esemény, illetve a merényl ő , Matuska Szilveszter személyisége jelenti/al-
kotja azt a tematikai gócpontot, amelynek esztétikai igény ű  megjelenítése  
az adott történelmi korszak jelentéseire vethetne) fényt, s amely jelentés-
képzésben a merényl ő  horizontja érvényesül(ne). Felmerül a kérdés: a bia-
torbágyi merénylet mint a történelmi (fél)múlt eseménye (illetve követ-
kezményei) meghatározó jelent őségű-e a nagytörténelem alakulásfolya-
matában, azaz sorsfordító történésként identifikálódik-e az emberek életé-
ben? Regényszerűsítése új, más fényben láttatja-e a kor mozgatórugóit, s a  

biatorbágyi rém kiemelt sorsában tükröz ődik-e az utánképzett (ha  
utánképzett!) korszak emberének sorsa? Atipikus életútjára, devianciájára  

feleletet adnak-e a két világháború közötti magyar társadalom megképzett  

(ha megképzett!) jelenségei? Végül az elbeszél ő  újraírta/alkotta tényanyag  
megvilágításában, illetve a szövegösszefüggések hálózatában kialakul-e  

bennünk egy, az eddigiekhez képest újszer ű  kép, vagy másféle jelentés a  
történelemről/történelmünkr ől? Ezek lennének többek között a történel-
mi regény lényegjegyei. Azonban a fentiekben vázolt kérdésekre, mint a  

bevezetőben az elbizonytalanítás szándékával („Szándékom az volt, hogy  

azt az olvasómat mindenképp elbizonytalanítsam, akinek - úgymond -  

biztos tudása van a »Matuska-ügy«-r ől. [...J Hogy a kezdetekt ől torzított va-
lóságokból milyen önálló képet alkot magáról a merényletr ől és a »biator-
bágyi rém« személyér ől, az már nem az én dolgom.") megszólított befoga-
dó, csak nemleges választ adhatok. A Bozsik-regényben nem teljesednek ki  

a történelmi fikció jelentései, inkább a bűnügyi krónika karakterisztikái  
szerint rendeződik el a történet.  

Bevezetőjében az író legfőbb szövegteremtő  módszerének (formaszer-
vező  elvének) a mágikus dokumentarizmust nevezi meg: „Engem mindig 
elbűvölt egy régi levél vagy újságcikk. Hogy a naplókról, memoárokról ne 
is beszéljek! Mint egy Bűvös Kocka. Sorsok és világok állnak mögöttük, 
amelyek mindig kíváncsivá tettek." „Matuska Szilveszter regénye', a bia-  67  



torbágyi merényletr ől szóló krónika kilenc, a bűntény társadalomtörténe-
ti, illetve közösségi aspektusait/történéseit, a b űntett konkrétumait, a nyo-
mozás lefolyását, a kihallgatások, a tárgyalások menetét, az ítélkezés folya-
matát megvilágító fejezetb ől áll, amelyeknek - feltehet ően egyszerre valós 
és fiktív - dokumentatív jellegét a merényl ő  önmegszólító naplójából és 
álomleírásaiból közölt részletek árnyalják. Az elbeszél ő  közvetítőként (az 
irodalmi hagyaték gondozójaként, közreadójaként) történ ő  felléptetésével, 
illetve a különböz ő  műfajú - a rejtélyt inkább dúsító mintsem feloldó - 
lált" szövegek jelentéseinek vegyítésével Az attentátor akár XIX. századi 
liriko-epikai hagyományokhoz is kapcsolható, ugyanakkor a világról szóló 
irodalmi (a szerz ő  eredeti szándéka szerint: történetírói) beszédmódoknak 
a bozsiki regényírásban produktív és folytatólagos (ez a narratíva érvénye-
sül Csantavéri Orlandó című  2002-es regényében is) változatát képviseli. 

A biatorbágyi merény körülményeinek és a merényl ő  személyiségének 
mibenléte, illetve milyensége az együtt ható szövegvilágok összefüggésé-
ből bontakozik/bontakozhat ki el őttünk. Befogadói konzekvenciáink azon-
ban folyamatosan a feltételesség jegyében szervez ődnek, ami a regény hi-
ányosságaiból fakad. A szövegegész primer szintjét a kilencrészes 
(ál)dokumentum-anyag képezi, amely a krónikaírás korrajzot, környezetet 
bemutató, társadalomtörténeti mozgatórugókat feltáró funkcióit hordoz-
za. Ezekb ől egy radikalizálódó, ellenséges er őket szembefordító, háborúba 
ájult világ képe bontakozik ki el őttünk, ahol az ultranacionalista törekvé-
sek és a „vallásos világkommunista" elképzelések hatnak egymás mellett, 
egymás ellenében, alkalmas teret és közhangulatot teremtve olyan extrém 
egyéniségek, illetve tevékenységük megnyilatkozásához is, mint amilyen a 
biatorbágyi rémként elhíresült Matuska volt. Ezek a szövegrészek legtöbb-
je azonban nem szervesül olyan mértékben és módon a regényvilág egé-
szével, hogy új jelentést közvetítene a befogadó felé. Az egyes fejezetek 
szinte mindenféle kapcsolat nélkül „lógnak ki" a regénykompozíció egészé-
ből, egyszerű  „leckefelmondás" (p1. az adott korszak kormányzási rendjé-
ről) benyomását keltik, amire nem képes ráhangolódnia más típusú szö-
veganyag (pl. Matuska víziói, naplószerű  magánbeszéde). A bevezet őben 
az elbizonytalanítás szándékával megszólított befogadó ezért meglehet ős 
nagy hiányérzetet konstatál. Nem azért, mert a történetalkotó elbeszél ő  
nem oldja meg a Matuska-rejtélyt, hiszen ez demonstratíve nem volt szán-
dékában, s az olvasói elvárások között sem szerepelt, de mert az elbizony-
talanítás aktusa sem sikeres. A szövegvilágok összefüggése nem teremti 
meg ezt: az újdonság, a más megvilágítás, a többletjelentés bonyolultságát. 
Nem tudtunk meg mást Biatorbágyról, mint amit eddig közvetített felénk 
a sokféle forrásanyagból összeállt Matuska-legenda, s a merényl ő  szemé- 
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közvetítő  elbeszélő  által feltárt jelentések csak meger ősítik eddigi elgondo-
lásunkat, miszerint Matuska Szilveszter kett ős énnel (gondos családapa és 
perverz nőcsábász) rendelkező  személyiség volt, exhibicionsita és parano-
iás. Lángész és őrült. „Okosbolond", miként a regény közölte egyik (három 
van belőle!) orvosszakért ő i vélemény állítja róla. Elt űnésének folkloriszti-
kus hatása (a biatorbágyi rém „elt űnik a legendában") is változatlan ma-
rad Bozsik regényében, legfeljebb csak a m ű  végéhez toldott Tomán-levél 
pendíti meg azt a lehet őséget, miszerint Matuska nem a második világhá-
borúban veszett el, hanem a jugoszláv államvédelmi hatóság börtönében 
végezte. A rejtély tehát csak fokozódik, ami nem baj. Szövevényei bonyo-
lult szövegvilág-rendet alkotnak, amelyre azonban - amellett, hogy he-
lyenként unalmassá (pl. teljesen sikertelen Matuska üldöztetettségi láto-
másainak, üldözési mániájának érzékeltetése) a szövegtípusok és elbeszé-
lői szempontok mechanikus váltásával pedig sablonossá válik - nem vetül 
a magyar attentátok történetében legnagyobbnak/leghírhedtebbnek te-
kinthető  biatorbágyi merényletet és a merényl őt más megvilágításba állí-
tó fény. Pedig bevezet ő jében ezt ígéri az elbeszél ő . 

ová k : :n i kó 

rcok adása és megvonása 
Györe Balázs; Halottak apja. Kalligram, Pozsony, 2003 

A Halottak apja Györe Balázs kilencedik könyve, és ez a szám fontos 
funkciót tölt be benne, mivel a kilencedik fejezet a tet őpont, ebben reali-
zálódik egyszerre a két ellentétes folyamat, „az arcok adása és megvoná-
sa". A szöveg hasonlóságot mutat a korábbi Györe-prózákkal. Olyan moz-
zanatokra kell itt gondolni, minta fragmentáltság, a gyakori idézés, a nyel-
vi puritanizmus, valamint a valóság és fikció elválasztásának problemati-
kája. A Halottak apja önéletrajzi ihletés ű  regény, amely az apakép felépí-
tését és lerombolását teszi regényesen olvashatóvá. Paul de Man szavait 
idézve: „Témánk arcok adása és megvonása körül forog, az arc {face} és az 
arcrongálás {deface} körül, az alakzat) {figure}, az alaköltés {figuration} 
és az alakvesztés {disfiguration} körül". 1  

' Paul de Man: Az önéletrajz mint arcrongálás. = Pompeji, 1997/2-3., 101. 	 69 



A mű  változások, szerepcserék, fejenállások körül forog. Az apa, Györe 
Pál alakjától nem idegen a változás, életének visszatér ő  motívuma, már 
gyermekkorában felfordult vele a világ, és hiába állította vissza az eredeti 
állapotot, a világ újra „tótágast állt", és ő  már nem tudta ezt megváltoztat-
ni. Testi változásait felsorolások teszik szemléletessé. Az apa leépülését 
egy bicska állapotának leromlásával állítja párhuzamba az én-elbeszél ő . A 
bicska motívuma végigvonul a regényen. Az én-elbeszél ő  pörgeti, de tud-
ja, hogy ez veszélyes. Megemlíti az események szempontjából fontos tulaj-
donságát, hogy vágni lehet vele, és végül megvágja az ujját. „Nem találom 
ki: valóban belevágtam" (116. 0.) - nyomatékosítja a mozzanatot. A bicska 
olyan, mint az apa. Foglalkozik vele, megsérül miatta, úgy dönt, nem foly-
tatja a munkáját, de az elvégzetlen feladat nem hagyja nyugton, újra el ő -
veszi a naplókat, és tovább kutat. A zsebkés „története" szimbolizálja az 
én-elbeszélő  hányattatásait. Az apa neve, a Pál is a változás lehet őségére 
utal. Az elbeszél ő  fel is teszi a kérdést, hogy „Lesz-e vajon pálfordulás, 
Györe Pál?" A pálfordulást az apa névnapja hozza meg, amikor a fiú és fe-
leség már el tudja fogadni, hogy az apa nincs többé, és elkezd ődik a kuta-
tás a múlt után. 

A halál Györe Balázs megfogalmazásában nagyon közel kerül az élet-
hez, a születéshez: „Kis cédulát kellett apám lábára és csuklójára er ősíteni, 
a legfontosabb adatokkal, nehogy összetévesszék egy másik holttesttel. 
Amikor megszületünk, akkor kerül a csuklónkra felirat, nehogy összeté-
vesszenek minket egy másik csecsem ővel. Ebben hasonlít egymásra a meg-
érkezés és az eltávozás" (23. 0.). „A halál - Emmanuel Lévinas szavaival -
szétesés [décomposition], válasz-nélküliség [sans-résponse]. (...) Aki meg-
hal: arc, álarccá válik.i 2  A halott elveszíti a beszéd képességét, már csak ró-
la lehet beszélni, az emlékére lehet tenni valamit. Jacques Derrida Paul de 
Man halála kapcsán elmélkedik arról, hogy mit is jelent az, hogy emléké-
re, emlékének. Szerinte, ha egy barátunk meghal, attól kezdve „bennünk 
él, és emlékezetének ezt vagy azt a részét az ő  emlékére éljük meg". 3  A 
Paul de Man-i arcrongálás az emlékezés velejárója. „A halál egy nyelvi szo-
rongatottság áthelyez ődött neve, a mulandóságot helyrehozni igyekvő  ön-
életrajz (a hang és a név prosopopeiája) pedig éppannyira megfoszt és 
alaktalanná tesz, mint amennyire helyreállít. Az önéletrajz elleplezi, hogy 
a szellemi arculat megrongálódását okozza "4  - írja Paul de Man. A halott-
ról való mindenféle emlékezés, írás deformációt okoz. Ezt ragadja meg 
Schein Gábor is Lázár! című  regényében. Az elbeszél ő  hosszasan idéz a 

2 Emmanuel Lévinas: Mit tudunk a halálról? = Pannonhalmi Szemle,1997/V/3., 30. 
J Jacques Derrida: Mnémoszüné. = Pompeji, 1997/2-3., 161. 
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nagyapa A klisékészítés technikája című  nyomdászati szakkönyvéb ől, 
amely a fényképek retusálásáról szól, ám vonatkoztatható az apa-fiú kap-
csolatra is, és teljes mértékben értelmezhet ő  a halottra való emlékezés, az 
arcrongálás elméleteként. 

Györe Pál halála egy másfajta deformációt is hordoz. Az V. fejezetben 
előkerülnek az apa naplói, amelyek felülírnak minden addigi állítást, és in-
nentől a tagadás dominál, amely a IX. fejezetben éri el a csúcspontját, ahol 
az elbeszélő  minden addigi, az apáról tett kijelentését visszavonja, cáfolja. 
Hasonló visszavonási poétika kapcsolja össze Esterházy Péter Harmonia 
Caelestisét és Javított kiadását. Esterházy esetében az ügynökakták az els ő  
regény megírása után kerültek el ő , és ezek felhasználásával született meg 
a Jav tott kiadás. Ezzel szemben Györe Pál naplói a regény írása során buk-
kannak fel. Így az elbeszél ő  ugyanabban a műben épít és rombol. 

A naplók beszéde feloldja az apa korábbi némaságát, amely egyrészt 
beszédhibájából is eredt, és megindul a síron túli diskurzus apa és fia kö-
zött. Az én-elbeszél ő  kérdez, a naplórészletek felelnek, bár olykor a fiú is 
megkísérli a válaszadást. A kérdez ő  magatartása tépel ődő , önmarcangoló 
ember megnyilatkozása. „Lassanként minden kérdést fölteszek. A kérdés a 
legbiztosabb. Mindig van. A válasz a legbizonytalanabb. Alig van. A vála-
szok előbb-utóbb összeomlanak. Újabb válaszok lépnek a helyükre. A kér-
dések (nem viccesen mondom) sohasem kérd őjelezhetők meg" (144. 0.). A 
bizonytalan ember csak a kérdésekbe kapaszkodhat. Hiába talált választ 
egyes kérdésekre az elbeszél ő , a naplók fényében ezek megsemmisültek. 
Csak a kérd őjelek maradtak továbbra is biztosak, er ősek, megkérd őjelezhe-
tetlenek. A visszatér ő  kérdések adják a mű  alapproblémáit, mit vár az apa 
az elbeszél ő től, hogyan ismerheti meg az apát, és mi a célja az apáról való 
írással. Habár az elbeszél ő  gyakran szegezi kérdéseit az apának, mégis in-
kább úgy tűnik, saját magát faggatja. 

Az elbeszél ő  nem próbálja kitölteni az apa életének üres lapjait, ezzel 
éppen írói lehetőségeit tagadja meg. Nem vállalja a fikció terhét. Könyör-
telenül ragaszkodik a tényekhez, mert úgy véli, ezek „minden kétséget ki-
záróan igazak". Az apa alakja különféle dokumentumok segítségével bon-
takozik ki el ő ttünk. Gondolatait egy 1947-es zsebnaptárból, Cserey Farkas-
ról írt disszertációjából, Bartók egyik m űvének elemzéséből és legfőkép-
pen naplóiból ismerhetjük meg. Ezek az ismeretek nem egyeznek teljesen 
az elbeszél ő  emlékeivel, hatásukra változik meg az elbeszél őben az apáról 
kialakított kép. Bár a napló intim m űfaj, az apa mégis a fiának ajánlotta 
naplóit, hogy az többet tudhasson meg róla. És bár a napló m űfaját az 
őszinteség kódja működteti, Györe Pál ezt érvényteleníti, ő  maga így ír er-
ről: „Egyébként bánt, hogy sokszor nem vagyok őszinte még ezekben a fel-
jegyzésekben sem" (99. 0.). Ez a mozzanat az apa zárkózottságáról tesz ta- 71 



núbizonyságot, amely a regény során többször kimondott idegenségét 
eredményezte. Annak ellenére, hogy az idegenség élménye bántja az apát, 
mégsem tesz ellene semmit. Egész életét idegenként éli le. Vele szemben 
az elbeszélő  mindig az igazságra, a pontosságra törekszik. 

A regényt egyszerre feszítik szét és tartják össze az ellentétek, amelyek 
különösen alkalmasak az idegenség kifejezésére. Az én-elbeszél ő  önmagát 
állítja szembe az apával, és majdnem minden összehasonlításból különb-
ségek adódnak. „Idegenek voltunk és maradtunk egymás számára, mind-
végig" (11. 0.) - mondja ki a fiú, mára regény elején, majd a kés őbbiekben 
is többször megfogalmazódó idegenség a mű  egyik központi motívumává 
válik. Az apa öltönye kapcsán is a köztük lév ő  idegenség fogalmazódik 
meg. A méretük azonossága nem jelenti azt, hogy egyformák voltak. Az 
apa golyóstollal, a fiú ceruzával írt; az apa szerette a fényt, a fiú nem; az 
apa imádkozott, a fiú nem; az apa szeretett fejen állni, a fiú nem stb. A leg-
főbb különbség viszont az, hogy az apa meghalt, a fiú él. 

Az apa idegensége elzárkózásából fakadt. „Zárt világban élt, de nyitot-
tan" (45. 0.). Nem hagyta el a szobáját, de érdekelték az újdonságok, min-
dig megvetette valakivel az új könyveket, melyek segítségével az egész vi-
lág kitárult előtte. Az én-elbeszélő  megkérdőjelezi ezt a nyitottságot, és 
térbelivé degradálja, hogy újra átértelmezhesse, és apja emberi kapcsola-
taira alkalmazhassa. Az ajtókat és ablakokat ugyanúgy bezárta, mint saját 
életét, nem olvashattak bele, csak halála után. A zártan, de nyitottan para-
doxont csak térbelileg fogadható el, a zárt szobából csak a könyvek révén 
nyitotta világra, nyitottsága csak szellemi volt. Ezt támasztja alá a III. fe-
jezet végén szerepl ő  kifordított közmondás is: „Néma apának fia nem ért-
heti szavát" (51. 0.). A némasága teljes bezárkózást jelenti. Az apa hallga-
tása eleve kizárja, hogy a fia megértse ő t, egész életük ennek jegyében telt. 
Ezt a némaságot törik meg a naplók, kinyílnak az ajtók és ablakok, az apá-
ból már lehet úgy olvasni, mint egy könyvb ől. 

Az a mozzanat, amikor az elbeszél ő  megelevenítő  mozzanatokat kap-
csol az elhunythoz, és ezzel megszólíthatóvá teszi, elég bizarrul hat. A ha-
lottas autóban ismerkednek a halottak, míg összeüt ődnek a vasszörnyete-
gek. Később az apa hamvait egy urnában az elbeszél ő  viszi a temet őbe, de 
olykor többes számot használ („leszálltunk"), majd kijavítja magát: „Hülye 
többes szám. Vittelek" (90. 0.). A halál élménye még annyira friss, hogy 
nehéz eldönteni, hogyan kell beszélni a halottról, jelen vagy múlt id őben. 
A fiú is határozatlan e tekintetben: „Apám és én egyforma magasak vol-
tunk (vagyunk? Melyik a helyes?)” (11. 0.). 

További dokumentumok is el őkerülnek, az apa irattárcája, nyugdíjas 
bérlete és katonai igazolványa. Az elbeszél ő  könyörtelen pontossággal írja 
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tárca tartalmát. Összehasonlítja az apa képeit, valamint az irattárcában sa-
ját képeire is rátalál. Az egyik 1965-b ől, a másik 1969-ből való. Itt merül fel 
a prousti probléma, az Én-ek megsokszorozódása. Az elbeszél ő  hiányolja a 
többi fiút az apa irattárcájából, felmerül benne a kétely, hogy az apa csak 
ezt a két fiút szerette. Szintén Az eltűnt idő  nyomában-ra emlékeztetnek 
az elbeszél ő  sétái a kavicslépcs őn. Ahogyan Marcel megteszi ugyanazt a 
sétát a Vivonne partján kisgyermekként majd kezd ő  íróként, ugyanúgy 
örökíti meg a Halottak apjában a fiú is a Kavics lépcsőn különböző  élet-
korokban; valamint a jelenkori és korábbi Énjei közötti meghatározó kü-
lönbségeket. A mű  befejezése: „Meghallottam az id őt" (149. 0.) is Az elt űnt 
idő  nyomában című  regényciklus bevégzésére, az id ő  megtalálására rímel. 

A tárgyak mellett fontos szerepet játszik a bel őlük fakadó emlékezés, 
amit az apa az egyik naplórészletben a következ őképpen definiál: „Ha az 
ember előtt (persze itt a földön) jóformán semmi sem adódik már, akkor 
a jelenből visszamegy a múltba - a jöv őért. Az emlékezés ez a mozgás: il-
luzórikusan előre" (110. 0.). Az elbeszél ő  is a múltat kutatja, hogy tovább-
léphessen. Meg akarja ismerni az apát, hogy nyugodni hagyhassa. Két id ő -
sík különül el, az emlékezésé és az emlékeké. Az emlékezés tere a Balaton 
partja, ahol az elbeszél ő  küzd az apával, próbálja megírni a m űvét, amely 
reméli, hogy választ ad a kérdéseire. A könyv titkos tanúja a Balaton, cin-
kostársként jelenik meg, hiszen egyedül „ ő" ismeri az írás folyamatát, „ ő" 
tudja csak, hogyan készült a nagy monológ egy halott apáról. Az emléke-
zés tere legnagyobbrészt a Balaton, ám az apa élete nem Ott játszódott. Az 
elbeszél ő  ki is hangsúlyozza ezt, ezzel elhatárolja egymástól az emlékezés 
és az emlékek terét. 

Az utolsó fejezetben er őteljesen az apát szólítja Edward Stachurával. 
Önmagát halottak otthonának nevezi. Két balatoni fényképet vizsgál, nem 
tudja, mikor készültek, csak a Balaton földrajzi lokalitása biztos rajtuk. Az 
egyiken az apa fejen áll, a másikon bakugrás közben látható. Az elbeszél ő  
végül megtalálja, milyen feladatot szánt neki az apa, hogy töltse be a ben-
ne keletkezett űrt, jelentse semmisége valamiségét. Az apa mint gondolko-
dási keret, mint üres hely jelenik meg. A fiú vállalja a feladatot. Az apához 
szól fennkölt hangnemben, ismét Edward Stachurával, majd hozzáteszi: 
„Hát ne legyél üres, apám! Töltögetem a benned keletkezett űrt. Jelentem 
semmiséged valamiségét. »Nem ismer téged senki. Nem. De én dalollak»" 
(148. 0.). 

A cél, emléket állítani az apának, sikerült. Az elbeszél ő  mégis tovább 
kérdez: Fölösleges volt írnia? Ám a kérdések közepette egyre nagyobb lett 
körülötte a csönd, az üresség, és hirtelen meghallotta az apa karórájának 
percegését, az id őt. A mű  befejezése a megnyugvás, megbékélés hangula-
tát hordozza. 73 



A regényben felmerül az írás nehézsége is. A szerz ő  egy interjúban így 
nyilatkozott erről a kérdésr ől: „Aki ír, az nem él. Azért is nehéz ügy nekem 
az írás, mert amikor leülök írni, akkor a saját életemhez ülök le, saját ma-
gamhoz ülök le, a saját gondjaimhoz, a saját életem szerepl őihez. És ez ret-
tentően nehéz. "5  A Halottak apja'ban végigkísérhetjük az írás hosszú és ne-
héz folyamatát. Az elbeszél ő  a szemünk el őtt küzd a szavakkal, mondatok-
kal. Hosszú hónapokig küszködik, olykor félreteszi a naplókat, majd újra 
előveszi őket, újra munkához lát. Az írás kulisszatitkait mutatja be Györe 
Balázs, éppen ezért ugyanannyira tekinthetjük ezt a könyvet az írás regé-
nyének is, mint az apa-fiú kapcsolat regényének. 

5  Györe Balázs: Kérdések és válaszok. Scherter Judit beszélget Györe Balázzsal. 
74 	http://www.jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=398  
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érképek és térváltozások  

Dr. Gulyás László: Két régió - Felvidék és Vajdaság - sorsa az  
Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig. Hazai Térségfejleszt ő i Rt., 2005 

Térképek, adatok, táblázatok, összehasonlítások, felsorolások koncent-
rálása, történelmi fázisok regisztrálása és az e mozzanatokból kibomló 
értelmezési lehet őségek fémjelzik az el őttünk lévő  könyv teljesítményét. 
Történet- és földrajztudományi vonatkozású reflexiók váltják egymást, és 
a könyv témájából adódóan interdiszciplináris témaköröket érintenek. A 
történelmi kiindulópont: az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása/fel-
bomlasztása, a közép-európai történelem e tragikummal átsz őtt fordulata. 
A földrajzi távlat, amelyet egyébiránt nem lehet elszakítania történelmi 
elemzéstől: az említett történelmi töréspont következményeinek mér-
legelése meghatározott regionális változások vonzatában. Két kimetszett 
régióról olvasunk itt, mégpedig a Felvidékr ől és a Vajdaságról, és a 
történelmi ív a máig terjed. E régiók történelmi dinamikájának tolmá-
csolása hivatott arra, hogy kibontsa a szerkezetekben végbement változá-
sokat. A tét: a párhuzamok feltárása, a keresztez ődő  pályák megrajzolása, 
a veszteségek lajstromozása, a kényszer- és mozgáspályák rögzítése. Nincs 
térszerkezeti elemzés hatalmi konstelláció szemügyrevétele nélkül, innen 
azon látószög er ősítése, amellyel a hatalmi vonatkozásokat lehet figyelem-
be venni. 

Régiókról manapság sok szó esik, itt Szerbiában is szárba szökkent a 
regionalitást célzó érdekl ődés. Az európai intézményrendszer pillantása is 
a régiókra szegez ődik, s e pillantás mögött hosszú tradíció áll, az európai 
régiók hagyománya. Mindenütt súlyos nyomatékkal esnek latba a régiók, 
és vonatkozásukban felidézhet ő  a modernitás térnyerésének szinte egész 
problematikuma. Példának okáért Ott van a nemzetállam és a régiók konf-
liktusokkal terhes politikai, gazdasági, kulturális viszonylatrendszere. 
Minden nemzetállam megszületésénél ott bábáskodik az er őszak, ezért a 
nemzeti határok meger ősítése ejtett sebekr ől hírt adó varratokat mutat. 
Vajdaság ékes példája e történelmi konstellációnak. 

Mindez a szerb nemzetállami igények és a regionális identitáskeresés 
folytonos feszültségáramlására nyit ablakot, amely új és új formákban 
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mutatkozik meg a XX. század folyamán. A Vajdaság természetesen mindig 
változó jelentéskörnyezetben jutott kifejezésre, hiszen, példának okáért, a 
demográfiai mozgások, az állami telepítéspolitika, az etnikai tisztogatások 
jelentékenyen megváltoztatták a demográfiai összetételt, és többségi domi-
nanciát eredményeztek. A tét mégis a Vajdaság esetleges közvetít ő  pozí-
ciójának értelmezése a közép-európai és a balkáni történelmi elbeszélések, 
politikai, gazdasági pozíciók között. E lehet őség a mozgásba lendült 
történelmi dinamika töréspontjainak szomszédságában eleddig csupán 
lehetőség maradt, lett légyen az a kommunista vezérlés ű  rendszer, amely-
nek hatalomelosztási technikája provincializálta a régiót, vagy a posztkom-
munista nemzetpolitika, amely centralizáló eljárásai alá rendelte a 
Vajdaságot. 

Félreértés ne essék, nem azért teszem szóvá azt a tényt, hogy a régiók 
különösképpen kifejezést nyernek, mert a régiók eszményesítését for-
gatom a fejemben. Alaposan félrefognánk, ha a régiókhoz valamilyen 
szűziesen tiszta, er őszakmentes létet rendelnénk hozzá, ha azt gondol-
nánk, hogy a régiók ex anti áldozati szerepben tetszeleghetnek, amelyet a 
nemzetállamok hiánytalanul alárendelhetnek. Ráadásul, a régiókkal kap-
csolatos értelmezések a hatalmi aszimmetria kifejez ődéseinek is bizonyul-
hatnak. A régiók ugyanis a többség és a kisebbség interpretálási gyakor-
latainak összeütközési közegévé válhatnak, ismét a Vajdaságot lehet 
idézni. A többség meghatározott része az ilyen régiókban nemzetfeletti 
keretet lát, amelyben a többség és a kisebbség feszültségtéli relációi 
megoldást nyernek. A kisebbség viszont attól tart, hogy a nemzetfelettiségre 
való utalás mögött a többség töretlen hatalmi igénye rejtekezik. Csupán 
azt helyezem tehát el őtérbe, hogy a domináns történelmi távlatok a 
nemzethez, a modernitás e képz ődményéhez kapcsolódnak, ami megannyi 
esetben háttérbe szorítja a regionális jelentéseket. Mindenesetre, ha 
régiókról van szó, akkor nekünk is hozzá kell szólnunk a kérdéskörhöz, 
hiszen történelmünk legbels őbb összefüggéseit érinti. A könyv, amelyr ő l 
itt beszélek, e történelem csomópontjainak megvilágítását kívánja szolgálni. 

Nos, könyvünk esetében módszertani alapvetésnek bizonyul a kezdeti 
pozicionálása közép- és kelet-európai történelem egyik legkiemeltebb 
elemzőjével, Bibó Istvánnal szemben. Mert a bibói analízisek gerince a 
területi ellentétek nagyszabású magyarázata, a területközpontúság baljós 
következményeinek interpretációja. Ő  azonban híressé vált elemzéseiben 
csupán „ideológiai-eszmei okokat" vonultat fel, minta „primitív lelkiál-
lapot, eltorzult zsákutcás alkat és fejl ődés". Holott szemügyre kell venni a 
konfrontációk gazdasági okait is, valamint az államszerkezeti váltások és a 
regionális dinamika egybefonódásait is. Hiszen az els ő  világháború után 
kialakuló állapot formálódó régiókat metszett szét, eltér ő  fejlődésű  
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Mert mára nemzetfeletti Osztrák-Magyar Monarchia keretein belül tetten 
érhető  a régiók kibontakozása, az a regionális dinamika, amely a birodal-
mat sajátos gazdasági egységként, tagolt munkamegosztással rendelkez ő  
korpuszként jellemezte. John Komlos munkássága példaadó e helyütt. 

A virágzó régiókutatás már feltérképezte ezt a mozgásrendet, hova-
tovább különféle látleletekr ől tudunk a régiók határvonalairól. Ugyan-
akkor, látnunk kell, hogy a régiók magukon viselik a politikai stratégiák 
pecsétjét, és a régiók differenciálódását az a tény is meghatározza, hogy 
esetükben az etnikai igények milyen befolyást gyakorolnak. A valamikori 
birodalom esetében is számot adhatunk a régiók kapcsán kibontakozó 
konfliktusokról. A magyar elitek nem véletlenül álltak ellent a területi 
átszervezési kísérleteknek, különösen az alulról indított kezdeménye-
zéseket hatálytalanították, amelyek etnikai indíttatásúak voltak, minthogy 
a birodalom nemzetiségeihez kapcsolódtak, és az elkülönülést, a biro-
dalom fölbontását el őlegezték. 

Az első  világháború utána közép-európai térség aktorai a „kis 
nemzetállamok" voltak, méghozzá a világháborút lezáró paktumban 
rögzített nemzetállami elv jegyében. Történt ez annak ellenére, hogy a 
közép-európai teret lehetetlen volta nemzetállami elveknek megfelel ően 
átrendezni. A térszervez ődés a hatalmi konstellációt fejezte ki, a katonai-
lag meghatározott hódítások nyomvonalait tükrözte, ennélfogva a régi 
méltánytalanság orvoslása helyett újfajta méltánytalanságokat, kétes 
ellenszereket hozott létre. Ráadásul az elégtétel-keresést sarkallta, ami 
hamarosan újabb világégéshez vezetett. Amennyiben a választott 
témánkat kísérjük, úgy kézenfekv ő , hogy megállapítsuk: a régiók konst-
ruálásának gyakorlatán ott vannak az els ő  világháború utáni, bels ő  
jelekkel terhes szituáció megnyilvánulásai. Ott van mindenekel őtt az a 
ködfelhő , amelybe a hatalom birtokosai beburkolóztak. Az egyébiránt 
jelentékeny polgári hagyománnyal és er őteljes ipari szerkezettel ren-
delkező  Csehország sem volt képes kiegyenlíteni a régiók közötti külön-
bözőségeket, ellenkez őleg, a regionális megoszlást szította. Ebben a jelzés-
ben az a felismerés munkál, hogy a régiókkal kapcsolatos gyakorlatra min-
denütt rátapad a közép-európai valósággal feszült viszonyban álló állam-
szerkezeti minta. A jugoszláv térszervezés is a nemzethatalmi szempon-
tokhoz igazodott. A háború utáni gazdasági felépüléssel Vajdaságot 
megterhelni, egyúttal biztosítania többség gazdasági szupremáciáját, ezek 
voltak a célok. Úgy fogalmaznék, hogy mind a cseh, mind a szerb esetben 
mutatis mutandis a befejezetlen nemzetállam paradigmája állott fenn, 
ami meghatározta a régiók létrejövésének feltételeit. 

A további fázis térszervez ődése a német/náci expanzió jegyeit 
tükrözte. A csehszlovák térség esetében kialakult egy új nemzetállam 
(Szlovákia), amely belépett a háborús konjunktúrába, valamint integráló- 77 



dott a német-nagytér gazdaságba (ne felejtsük el, hogy Hitler Európa-kon-
cepcióval rendelkezett, akármennyire is diabolikusnak fogjuk ezt nyilvání-
tani). Ugyanakkora nagytér részeként e nemzetállam függési viszonyba 
került a német hadigazdasággal, ami megannyi esetben negatív 
fejleményeket hozott létre. A vajdasági magyarság kisebbségi helyzetb ől 
többségi helyzetbe került, hírt adhatunk egyfajta restaurációs kísérletr ől 
is, amely az első  világháború után felbomlott etnikai arányok helyreál-
lítását célozta. Ugyanakkora régió csak felemás módon kerülhetett vissza 
a magyar nemzetállam vérkeringésébe, hiszen Bánátot német közigazgatás 
alá rendelték, következésképpen a valamikori gazdasági kapcsolatok sem 
állhattak helyre. A mez őgazdasági termelés rendje a német igényekhez 
igazolódott, így Bácska egész gabonafeleslege exportként Németországba 
került, noha a vajdasági lehet őségek egy majdani fejlett agrárrégió létre-
jöttét előlegezték. 

A második világháború utána közép-európai térséget a szovjet biro-
dalom hatalomszervezési kapacitásai határozták meg. Gazdaságilag a 
KGST kerülhet említésre, amely a gazdasági együttm űködést hivatott 
előremozdítani, méghozzá a regionális munkamegosztás nevében. 
Ugyanakkor, ahogy ezt számtalan tanulmány bizonyítja, csak a kétoldalú 
együttműködések érvényre juttatására futotta erejéb ől, a KGST nem maga-
sodott fel a szubregionális integráció szintjére. Ezenkívül a birodalmi 
térszervezés nem kedvezett a regionális dinamikának, a határok úgy mere-
deztek, hogy gátat szabtak a regionális kommunikációnak. A második 
világháborút követő  időszak elején a csehszlovák nemzetállama szláv jel-
leget domborította ki, az egyoldalú kitelepítések gyakorlata ezt a prog-
ramot támasztotta alá. A 48-as politikai fordulattal Csehszlovákiában 
olyan elit jutott hatalomra, amely az országot az unitarizmus szekerébe 
fogta, a regionális különbségeket nem tüntette el, de megnyilvánulásaikat 
alárendelte az ideologikus valóságteremtésnek. Az egyenl őtlenséggel és az 
orvoslásával kapcsolatos interpretációs konfliktusok egészen a múlt 
század nyolcadik évtizedének végéig megmaradtak. Ráadásul, a regionális 
aszimmetria megjelent a többség/kisebbség viszonylatában, Szlovákiában 
jelentékeny regionális különbségek formálódtak, amelyek nemzethatalmi 
szempontokat manifesztáltak. Hogy Dél-Szlovákiát min ősíthetjük az akko-
ri Csehszlovákia legfejletlenebb területeként, nem tekinthet ő  véletlennek. 

Hadd fordítsak most több figyelmet a hozzánk közel álló kérdéshal-
mazra. A hatalomra jutott, jugoszláv ideológia megvalósításán fáradozó 
kommunista vezetés szem előtt tartotta a regionális különbségeket, 
megkísérelt tanulnia korábbi balsikerekb ől. Ennek részét képezte a kom-
munista ideológia által legitimált regionális szolidaritás, amelyért Tito 
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kezeskedett. A decentralizáció végbement, de a nemzetpolitikai elitek 
konkurenciája kollapszusba fulladt a túlfeszített állami beavatkozás és az 
anarchisztikus tendenciák hullámzásainak közepette. Vajdaság kárvallott-
ja volt e tendenciáknak, ezért helytálló „gazdasági kizsákmányolásáról" 
beszélni esetében. A „fejőstehén" és az „éléskamra" metaforológiája fejezi 
ki ezt a szituációt. 

Két következtetést szeretnék itt rögzíteni: a) az eleddig létez ő  felülrő l 
létrehozott autonómiaformákat a demokratikus legitimáció hiánya jelle-
mezte, másképpen szólva, a decentralizáció nem esett egybe a demokra-
tizációval, b) a területi autonómia kapcsán szorgalmazott retorikában 
folytonosan keveredtek a pártállami keretben m űködtetett, hata-
lomelosztásra alapuló elgondolások és a polgári társadalomban érvényesít-
hető  autonómiagondolatok, e tény pedig a történelmi reflexivitás hiányait 
világítja meg. 

Szerbia valójában a nyolcvanas évek végét ől a kilencvenes évek végéig 
a posžtkommunista országokhoz képest divergens politikai és gazdasági 
pályákon mozgott. A háborúkba való belebonyolódása, a nemzetközi 
szankcióknak való alávetettség és a túlfeszített politikai önhittség okán 
mozgástere leszűkült. Lényegében regresszív folyamatok mentek végbe, a 
korábbi Jugoszlávia létezéséb ől eredő  nemzetközi jellegű  sajátosságokat 
elveszítve Szerbia a perifériára szorult, méghozzá abban a kontextusban, 
amelyet az európai intézményesülés által kijelölt kritériumok fémjeleztek. 
Ugyanakkor az évezredfordulón megváltozott politikai szituáció új 
várakozási horizontot bontott ki, a felgyorsuló átmenet képzete a legalább 
részlegesen visszaszerezhet ő  szinkronitás esélyét ígérte. 

A Vajdasághoz, a több kultúrát magában foglaló tartományhoz sajátos 
szerepkör társul ebben a jelentéskörnyezetben. A demokratikus átmenet 
megszakítása az autonómia megszüntetésével kezd ődött. A szerb gazdasági 
és politikai átrendez ődés, a nemzetpolitikai jelleg ű  központosítás a nyolc-
vanas évek végén átírta a hatalmi pozíciókat, egységesítette a hatalmi-
nemzeti teret, amely gyökeresen módosította a Vajdaság regionális 
illetékességi köreit. Kvázi-állami kompetenciákkal rendelkez ő  tartomány 
helyett a bellicisztikus nemzetpolitika irányítási szektorává alakult át, 
amely együtt sodródott a periferizálódás irányába Szerbia egészével. Az 
említett politikai perspektívatörés az új évezredben feler ősítette a 
regionális értékek hordozóinak igényeit, fellépésük a hatalommegosztás 
megvalósítására, a decentralizáció olyan formáira irányult, amelyek mint-
egy a regionális autonómia kiteljesedését jelenthetnék. Miközben ezen 
alanyok politikai igényeiket fogalmazták meg, retorikájukban európai 
tapasztalatokra hivatkoztak, a „régiók Európájának" gondolatát visszhan-
gozták, és az európai térbe való integrálódás jelszavát helyezték el őtérbe. 79 



Az utolsó mondatok azonban a jelenkor viszonyaihoz utalnak bennünket, 
amelyek tendenciáit látjuk, végkifejletét azonban csak latolgatni tudjuk. 

Fontos helyeken esik szó a vajdasági magyar kisebbségr ől, ezért is for-
gattam érdeklődéssel a könyvet. Mindegyik fázis szerepl őjeként jelen van 
e kisebbség a történelem színpadán, méghozzá folytonos vesztesként, 
történetei egyfajta veszteségfüzért, afféle negatív részekb ől álló láncot 
képeznek. Háromosztatú vonatkozásrendszerben történik mindez: a) 
népesedési helyzet, b) társadalmi szituáció, c) alkotmányos jogok. 
Meggondolásra vár itt számomra, hogy milyen szerkezeti összefüggés 
tárható fel a kisebbségi regresszió és a regionális alárendeltség között? 
Milyen fokú a kisebbségi hanyatlástörténet kapcsolódása a regionális 
gyakorlatok balsikereihez? Milyen oksági viszonylatok fedezhet ők itt fel? 
Amennyiben a feljebb már jelzett vonatkozásra emlékezünk, nevezetesen, 
hogy a kisebbség és a többség között tolmácsolási feszültség áramlik a 
régió jelentése kapcsán, úgy a kérdés fokozott jelent őséget nyer. Ezenkívül 
még egy kérdés felmerül a kisebbség kapcsán, jelesül, a regionális 
meghatározottságok és érdekeltségek kérdéskörei, térfejl ődési divergen-
ciák a kisebbségi korpusz keretén belül is jelentkeznek, s őt. Nem pusztán 
a pillanatnak kívánok hódolni, amikor a „Szabadkára" és az „Újvidékre" 
utaló ideologikus kontrasztjelentéseket veszem számba, mert mögöttük a 
történelmi tapasztalatok szétrajzása és regionális elkülönböz ődés 
mutatható meg, egyébiránt nem atipikus módon, legalábbis figyelembe 
véve a magyar kisebbségi tereket. 

Van egy rész, amely minden rövidsége ellenére a jelenkor neuralgikus 
pontját érinti, mert ez a múltnak azt a szakaszát veszi górcs ő  alá, amely hol 
explicit, hol implicit módon bevonódik a kortárs (kisebbségi) vitákba. A 
második világháború után érlel ődő  vajdasági magyar szituációra gondo-
lok, amely hozzávet őleges pontossággal a nyolcvanas évek végéig tartott. 
A szerző  vitába száll „bizonyos baloldali történetírókkal", akik bearanyoz-
zák e periódust, kiemelve a művelődési lehetőségek gazdagodását, a vaj-
dasági magyar magaskultúra gazdagodó teljesítményeit, a kulturális infra-
struktúrát, a viszonylagosan tágabb tereket. Holott itt is a veszteséglista 
duzzadásáról van szó, hanyatlásról, és e korban is a vajdasági magyarokkal 
szembeni diszkriminációk szaporodása észlelhet ő . 

Hogy a mérleg a vajdasági magyarok vonatkozásában e korban negatív 
tendenciákat tartalmaz, helytálló kijelentést képez. Mégis, szeretném 
tágabb kontextusba helyezni a kérdést. Az aranykorok kivetítése mindig 
ideológiai műveletet jelent. Ezért a második világháború utáni vajdasági 
magyar időszakot az aranykor kereteibe foglalni nem más, mint az ideoló-
giai zsinórmérték keresése. Ez igazolja a kritikát. A kortárs társadalomtu-
domány egyébként sem romlatlan lényeget kutat, hanem viszonyok 
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összpontosít, és érzékenységet tanúsít a vonatkozások összjátékára.  

Csakhogy nem üdvösebb a jelenkori tendencia sem, amely különösképpen  

a kisebbségi értelmezésekben érhet ő  tetten. Nevezetesen, a mechanikus  

módon való megfordítást tartom szem el őtt, amely a tökéletesedett  

bűnösség (a beteljesült negatív kor) képét vetíti ki ugyanarra az epochára,  

és démonizélt szerepl őket állít a színpadra. Az aranykor és a mélypont  
tétele гéseire mindig ideológiatöbbletek nehezednek. Mindkét esetben le  

kell mondani a megértésr ől és a megértés által alátámasztott kritikáról.  

Ezzel elsősorban nem a szerz őt vetem bírálat alá, hanem jelezni kívánok  
egy jelentékeny értelmezési nehézséget, amellyel mindenkinek szembe  

kell találkoznia, aki nekilát a kérdéskör felgöngyölítésének. A tudomány,  

gondolom, csődöt mond, amikor paradoxonokkal találkozik. Márpedig, a  
hatalmi viszonyokkal foglalkozónak számolnia kell azzal, hogy ellent-
mondásokba ütközik. A korral szembeni maradéktalan illúziótlanság  
igénye éppen azt mondatja velem, hogy többszint ű  elemzési ösvényen kell  
haladni, mert divergáló tendenciákat kell rögzíteni. Márpedig ez nehezíti  

az egy szempontú ítélethozatalt. Nem véletlen, hogy a második  

világháború utáni vajdasági magyar történelem kapcsán híján vagyunk az  

átfogó értelmezéseknek.  
Végül is, hadd jussak vissza egy megjegyzés erejéig e sokfelé nyitó,  

szétágazó vonatkozásokat felvonultató könyv egyik kezdeti pontjához,  

Bibóhoz. Mert úgy hangzott az érvelés, hogy Bibó eszmefuttatásaiban rés  

támad, nem esik szó a területi kontrasztok gazdasági összetev ő iről. Igen,  
ezt figyelemre méltónak találom, de egy elképzelt Bibó-apologéta azt  

válaszolhatná, hogy Bibó érdekl ődése ugyan a gazdaság területén kívüli  
vonatkozásokra irányult, ugyanakkor mi az ő  segítségével rányithatunk  
akár a „legkeményebb" gazdasági dinamikára is. Politikai hisztériákat  

elemzett, és a naiv felvilágosodással ellentétben nem toronymagasból  

beszélt, azaz nem utasította vissza a hisztériákat, lázálmokat, mint holmi  

agyrémeket, nevetséges fantazmagóriákat, hanem a fenomenológiájukra  

összpontosított. A hisztériák, mint valóságteremt ő  jelenségek, gazdasági  
ideológiák alkotóelemei is egyben adott esetekben, ami azt jelenti, hogy  

gazdasági értelemben is kauzális összefüggéseket határoznak meg. A  

virágzó gazdaságpszichológia éppen ezt a tényt bizonyítja, nem lehet  

elválasztani a politikai értelmezéseket a gazdasági fejleményekt ő l. Ennek  
alapján Bibó kategóriái akár a „kemény" jelz ő t is megérdemlik.  
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színház színház színház színház színház színház színház színház színház 

iklós .. elánia 

ortrék az ő rületrő l 

Lassan hagyománnyá lesz Szegeden, hogy Urbán András Társulata a 
MASZK menedzsmentjében munkabemutatót tart a Thealter - Szabad 
Színházak Nemzetközi Találkozója, SZASZSZ - Alternatív Színházi Szemle 
keretein belül. Az idén a versenyprogram részeként a közönségnek alkal-
ma volt megtekinteni a tavalyi el őadást, a Csáth Géza szövegei alapján ké-
szített 0,1 mg-ot, valamint a Sylvia Plath naplóit „olvasó" A lány, aki uga-
tott a Holdra című  versenyen kívüli produkciót. 

Urbán előadásainak legfőbb ismérve a színházzal, a színházi nyelvvel 
való kísérletezés, így a munkában levés nemcsak az elkészítés fázisát jelöl ő  
önreflexióként értelmezhet ő , hanem - mivel például a 0,1 mg nem válto-
zott többet a bemutató óta, mint bármely más el őadás - sajátos műfaj-
meghatározásként is. Rendezései mozgásban tartják befogadói szokásain-
kat: saját kánonon belül is kibillentik az elvárásokat, „kísérleteznek" a fi-
gyelmünkkel, aktív néz ő i-értelmez ői munkára számítanak. 

A 0,1 mg például nem az el őző , a szintén Szegeden bemutatott Könyök 
Kanyar „folytatása" - amelyben Urbán metaforákra /szimbólumokra épü-
lő , a beszéd, mozgás, zene és látvány egyformán fontos elemeib ől ötvöző -
dő  nyelvezete a leginkább találkozott a színpadra adaptált dráma szövegé-
nek belső  logikai rendjével, megújulást jelezve rendezéseinek sorában' -, 
hanem egy előző  produkció, a Gyerekek és katonák „elbeszélői" világához 
illeszkedik. A lány, aki ugatott a Holdra ehhez képest másként mesél 
ugyanarról: a saját korlátai közé kényszerített tudat (beteges) állapotairól. 
Urbán előadásainak egyébként is alapkérdése a személyiség határainak fe-
szegetése, a tudattalan elfojtott vágyainak, félelmeinek, indulatainak meg-
jelenítése, melyek hol a maguk kegyetlenségében tárulnak elénk, hol köz-
vetetten, áttételesen. 

Az előadás elemzését 1.: M. M.: A metaforák (más)színháza. Tolnai Ottó, Urbán András: 
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E két utóbbi előadás abban is kapcsolódik egymáshoz, hogy mindkett ő  
olyan szerző t dolgoz fel, akinek életében és életm űvében megkerülhetet-
len és központi kategória az őrület. Csáth Géza, a palicsi fürd őorvos, a 
múlt századel ő  novellistája a morfium hatására veszítette el egyre inkább 
a tudati kontrollját, Sylvia Plath, az amerikai származású, érzékeny és la-
bilis idegállapotú angol írónő  pedig a hatvanas évek elején követett el alig 
harmincévesen öngyilkosságot. Az el őadások a személyiségük megragadó-
sóra tett kísérletek - sajátos portrék -, melyek Plathnál a naplók, Csáth ese-
tében pedig a novellák és az őt olvasó / író Tolnai Ottó Árvacsáth-versek 
keresztmetszetében a téboly egyetemes érvényességét kutatják. Színpadi 
nyelvre fordított esettanulmányok az őrületről, annak férfi és n ő i változa-
táról, melyben a 0,1 mg durvasága, agresszivitása semmivel sem fenyege-
tőbb és terhesebb, mint A lány... lírai stilizáltsága, az elfojtott kirobbaná-
sának lehet őségével. 

Urbán András színházát mindig is a kifejez őeszközök komplexitása jel-
lemezte. Előadásaiban egyformán jelentéshordozó er ővel bírnak a hallot-
tak és a látottak, melyeknek „káoszában" a néz ő  „feladata" az értelemkép-
zés. E két rendezésében viszont mindezeken túl megmutatkozik pályájá-
nak pillanatnyi állapota: az a kett ősség, amely a színpadi nyelvének meg-
újítására irányuló keresés következménye. „Továbbírja" ugyanis „kegyet-
len" színházát, de a mondás mikéntjére való állandó reflexióval és a 
vizualitás (a színpadi képek) szerepének el őtérbe kerülésével újrafogal-
mazza. Emellett új, ezzel (látszólag) ellentétes megszólalásmóddal kísérle-
tezik. Míg a Csáth-előadás az els őre példa, az utóbbi a Plath alapján ele-
mezhető . 

Csáth Géza szövegei kiindulópontként szolgálnak a 0,1 mg előadásvilá-
gának megteremtéséhez. Urbán nem adaptációt készít, hanem vizionál. 
Nem történetet mesél, hanem érzéseket jelenít meg. Félelmeket, elfojtott 
ösztönöket, gyilkos vágyakat. A férfi n őhöz és időhöz való viszonyát. A ver-
gődést tudatos és tudatalatti, álom és ébrenlét, valóság és fikció, normalitás 
és téboly határán. Földdel felszórt színpadán, melynek két oldalán nagyon 
közel ülteti a közönséget, kevés eszközt használ. Ketrecszer ű  vaságy, egy 
szék, fabölcs ő , rőzsegolyó, balta, kések, állati koponyák. Össze nem függ ő , 
töredékszöveges jelenetek, zenei részek (Mezei Szilárd hegedűjátéka vagy 
ének) és képileg meghatározó et űdök váltják egymást, melyek között egé-
szen addig asszociációs hiány működik, amíg nagyon expresszív - ikono-
grafikus - választ nem kapunk szorongásainkra: a jégtömbb ől lángszóróval 
kiolvasztott hal emlékezetünkbe vés ődő  képe indítja el azt a jelentésvonat-
kozást, amelyben Csáth tébolya az általános emberi történet „ őrületévé" 
mitizálódik. AKrisztus-történethez kapcsolódó szimbolikus képek (mint 
például a férfit és a n őt Pietá-pózban megvilágító jelenet) kontrasztjában 83 



magánproblémái létezésünk abszurditását mutatják fel: az embernek az is-
teni tökéletesség és tisztaság felé való vágyódását, egyben ennek megvaló-
síthatatlanságát (angyalszárnyaink drótszárnyak csupán). 

Ez a határon levés az előadás központi metaforája. Csáthot, miután 
morfiumrohamában agyonl őtte a feleségét, elmeosztályra zárták, ahon-
nan megszökött. A demarkációs vonalon fogták el, ahol az őt feltartóztató 
határőrök előtt halálos adag morfiumot vett be. A 0,1 mg záróképében a, 
férfi (Pletl Zoltán) hosszú percekig egy helyben fut, a két n ő  (G. Erdélyi 
Hermina, Krizsán Szilvia) magyarul, szerbül, oroszul, németül, franciául 
elhangzó „Állj! Lövök!" kiáltása közepette. A jelenet nem pusztán az élet-
rajzi tény megidézése, hanem az egész el őadás szimbolikájának sűrítése. 
Az ég és föld /és n ő  között a végs őkig küzdő  ember végzetnek való kiszol-
gáltatottságát jeleníti meg. (Plet1 a kezében fogja azt a r őzsegolyót - a Föl-
det, a kapott emberi sorsot -, amelyet az el őadás elején a nő  „szült meg", 
ringatott bölcsőben.) Az embert az id ő-tudata - amely a doktoros jelenet 
szerint nem más, mint az agyvelő  fejlődésének maradványa - teszi szoron-
góvá, fizikai, testi megkötöttsége és pusztulása taszítja az állati létezés 
szintjére. Örök körforgás, amelyb ől az egyedüli kivezet ő  út a halál. 

A határ-metaforának az el őadásban azonban más vonatkozásai is van-
nak. Lovas Ildikó az idén megjelent Kijárat az Adriára című  regényében ír-
ja: „A végén kiderül, hogy Csáth oldotta meg a legelegánsabban: Ott fejez-
te be, ott maradt, ahová tényleg tartozunk: a határon, sehol, homokba fúrt 
fejünkkel. [...] Bosznián át leautóznia tengerig. Hamis performansz. 
Csáth Gézáé volta tökéletes. A hibátlan m űalkotás, az egyszeri, a megis-
mételhetetlen. Ott maradnia határon homokba fúrt fejjel." Z A kisebbségi 
léthez, a hazátlansághoz köthet ő  sehová sem tartozás érzése Urbán eseté-
ben saját értelmet nyer: kívülállásának, a mindenféle (k őszínházi, vajdasági 
és anyaországbeli) struktúrán kívüliségének metaforája, a színház nyelvére 
való önreflexió. 

Az előadás számos gesztusa utal ugyanis a „nyelven kívüliségre". A 
kántáló énekbeszéd, a mesterkélt intonáció, a refrénszer ű , kórusban való 
szövegfelmondás - amelynek feszített koncentrációjában elkerülhetetlen a 
színészek hibázása -, a maszk mögül való beszéd, ének, az eszközök (pl. a 
lángszóró) üzemeltetése, végül a tapsrend leállítása kizökkentésükkel 
mind a mondás mikéntjére irányítják a figyelmet. A nagyon er ős színészi 
jelenlét és játék eszközjellegét, az el őadásegésznek, a rendez őnek, magá-
nak a színháznak való alárendeltségét érzékeltetve a kiszolgáltatottság, az 
eleve elrendeltség (ön)ironikus láttatására. 

Lovas Ildikó: Kijárat az Adriára. James Bond Bácskában. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2005, 
84 	267/286. p. 



A lány, aki ugatott a Holdra ezzel szemben más eszközökkel él. Itt is 
fontosa hangulatkeltés, de ez az el őadás történetet mesél. Hétköznapi 
helyzeteket egy n ő  életéből, amelyek a normalitás és a beteges érzékeny-
ség határán egyensúlyoznak (lány, aki ugat a Holdra). A fényváltásokkal és 
a szereplők színen történ ő , zenével aláfestett átöltözéseivel elkülönített je-
leneteknek, az etűdszerű  építkezésnek íve van: ok-okozati viszonyrend-
szerben a (nő i) őrület diagnózisát állítják fel. Sylvia Plath naplója ebben 
nemcsak kiindulási Pont, hanem alapvet ő  fontosságú vezérfonal. Az elő -
adás végiga szöveg mentén halad: els ődleges fontossága van az elhangzó 
mondatoknak, párbeszédeknek, minden néma jelenet és képi elem ezeket 
erősíti és /vagy fordítja át - szorosan a szövegb ől építkező  metaforák, mint 
például a tengert szimbolizáló víz a „tekn őben", vagy a napot /teliholdat 
megjelenítő  bádoglemez. Középpontban a n ő  női-férfi viszony függvényé-
ben alakuló érzelmi élete áll, így pl. a ruhaváltások az életszakaszbeli és 
egyben kapcsolatbeli állomásokat is jelölik: a fekete-fehér pöttyös lányos 
ruhát az önmegvalósítás pinkje és lilája, majd a szenvedély és szenvedés 
vörös-pirosa váltja fel. 

A viszonyt egyébként az örök elégedetlenség, az elfogadni nem tudás 
és a másra vágyás határozza meg, amit a (társadalmi) sztereotípiák - szub-
vertált - képi megjelenítése közvetít. Urbán kevés eszközt használó, letisz-
tult színpadán mindennek jelentésképz ő  szerepe van: pódiumszer ű  emel-
vényen a mindennapjainkat, családi életünk színhelyeit idéz ő  asztal áll, 
két székkel, fölötte koporsó alakú fém lámpa, el ő tte ugyanilyen bádog böl-
cső  /kád, a háttérben egy kisebb és egy nagyobb fémketrec, valamint a fo-
gyasztói társadalom ikonjait, egy mosógépet és egy áruval teli bevásárló-
kocsit rejtő , nejlonnal letakart két tárgy. (Ez utóbbi mintha az amerikai 
pop-art jól ismert reprodukcióképér ől - Duane Hanson: N ő  bevásárlóko-
csival alkotásáról - aktualizálódna háromdimenzióssá.) Életképeket lá-
tunk, melyekben az elhangzó szöveg („Soha nem voltam ilyen boldog!” 
„Szép este volt, csodaszép!"...) és a látvány kontrasztja hoz létre feszült-
séget. Urbán ugyanis képekben jeleníti meg a kapcsolat sokrét ű  ellent-
mondásosságát, az együttlét meghitt, boldog pillanataitól (filmnézés, séta, 
kavicsdobálása tengerparton) a mindennapok unalmán és a birtoklásvágy 
fojtogató feszültségén át a szerelem-gy űlölet végletességéig. A szögek a be-
fő ttesüvegben, a megértés, a valódi kommunikáció képtelenségét szimbo-
lizáló nő  és férfi közötti üveglap, melyen minden próbálkozás odadobott 
föld csupán, az elhangzó szavak ritmusára fába vert szögek, a halálnemek-
kel való „játék" (utolsó pillanatig kitartott víz alá merülés, halántékhoz tar-
tott kéz-pisztoly, lánca nyakban, nyak köré tekered ő  kötél, egymás kiszö-
gezései), a fémketrec, mint önként vállalt börtön, koporsó és nászágy, a 
férfi által az asztalhoz alufóliázott n ő  - mind a (tragikus) végzetszer űség 
érzetét hordozzák. 85 



Ez a „visszafogott" elemeltség és az el őadás ritmusának lassúsága, az 
idő  vészterhes (nem) múlásával - sajátos feszültségben tartják az el őadást. 
Leleplezik az elvárásoknak megfelel ő , „normális" élet illúzióját, ugyanak-
kor azáltal, hogy a szenvedésként megélt n ő iség-tudat terhe bármikor ön-
pusztításba fordulhat át, az őrületre hajlamos női lélek patológiáját is mu-
tatják. Az (ön)elemz ő  Plath-portré viszont éppen ett ől a mesterkélt vissza-
tartottságtól válik általánossá. Attól, hogy a végén nem történik (meg) a 
tragédia. A záróképi „idillben" - amelyben a megtébolyodás elhalasztódó 
esélye nyomasztóbb a „valóságnál" - a n ő  és a férfi átlátszó nejlon es őkö-
penyben ülnek egymást átkarolva a bádog-hold alatt, melyb ől egy zsinór 
meghúzására kék festék, „es ő" zúdul rájuk. 

Urbán András színházi nyelve jelenleg e két rendezése szerint a provo-
káló direktség és a stilizált közvetettség kett ősségében körvonalazható. 
Hogy ebben még sincs ellentmondás, az egyrészt amiatt van, hogy Urbán 
jól választ irodalmi alapanyagot. A lélek és a tudatalatti titkainak ismételt 
boncolgatása ugyanis soha nem idegen a feldolgozandó szövegek világától. 
Másrészt annak a főleg képi motívumrendszernek köszönhet ő , amely 
„védjegyként" a produkcióit egymáshoz rendeli. Akkor történnek azonban 
igazán értékes pillanatok, amikor ezek a motívumok az új el őadás kontex-
tusának jelentéstöbbletével íródnak tovább. Amikor (például a 0,1 mg ön-
reflexiós gesztusaival) „kibillen" a kegyetlen színházas hagyomány, vagy 
amikor úgy találkozik össze a szöveg világával, hogy annak képnyelvre fo-
galmazott elemei (a történetmesélést szolgáló, beszéd nélküli jelenetek 
mint „narrációs képek", a szövegb ől építkező  szimbolika és az ehhez asszo-
ciatívan kapcsolódó „képi intertextualitás" - A lány... esetében például a 
60-as, 70-es évekbeli Amerika ikonográfiája) más viszonyok közé állítják 
azt. Mindkét út járható, az utóbbi azonban kétségkívül több lehet őséget 
sejtet. 

0,1 mg - Szervezett színházi akció Csáth Géza írásai alapján, Tolnai Ottó Árva-
csáth verseinek felhasználásával 

Rendező : URBÁN András 
Szereplők: G. ERDÉLYI Hermina, KRIZSÁN Szilvia, PLETL Zoltán 
Zene: MEZEI Szilárd 
Fény, hang: TURCSÁNYI István 
Munkatársak: ÚRI Attila, VARGA Tünde 

A lány, aki ugatott a Holdra - Sylvia Plath naplóit olvasva 
Rendező : URBAN András 
Szereplők: G. ERDÉLYI Hermina, PÉTER Ferenc 
Zene: MEZEI Szilárd 
Díszlet: ÚRI Attila 
Jelmez: VARGA Tünde 
Fény, hang: TURCSÁNYI István 
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xónika 

IN MEMORIAM 

2005. október 6-án életének 78. évé-
ben elhunyt Kalapis Zoltán író, m űve-
lődéstörténész, publicista, szerkeszt ő . 
Kalapis Zoltán 1928. április 28-án szü-
letett Argentínában, 1929-ben kerül Új-
vidékre, itt végzi el az elemi iskolát és 
magánúton a gimnáziumot (1955). 
1943-ban a ljubljanai Jogi Kar hallgató-
ja, majd vendéglői kiszolgáló, drogista-
inas, szakképesített drogista. 1947 és 
1960 között a Magyar Szó m űvelődési 
rovatának munkatársa, a filmrovat el-
indítója és szerkeszt ője, technikai szer-
kesztő , majd deszkfőnök, főszerkesztő -
helyettes, és 1975-től 1987-iga Magyar 
Szó főszerkesztője, publicistája. 1987-
től nyugdíjas. 

Kötetei: Bánát könyve, riportok 
(1979), Balladaénekesek, mesemon-
dók, vásárosok. Népismereti riportok 
(1980), A testvériség-egység találkozói, 
falutörténeti tanulmányok Tóbáról 
(1981), Zendüléstől forradalomig, 
munkásmozgalmi dokumentumripor-
tok (1981), Vándorok és letelepül ők, ri-
portok (1985), Régi bácskai és bánáti 
utazók, életrajzok (1987), Újságírók ké-
zikönyve, tankönyv Vukovics Gézával 
(1989), Festők nyomában, képz őművé-
szeti riportok, tanulmányok (1990), Be-
tűk és képek, művelődéstörténeti írá-
sok (1992), Régi vízivilág a Bácskában 
és Bánátban, művelődéstörténeti írá-
sok (1993), A Magyar Szó fél évszázada  

(1994), Történelem a föld alatt 
948-1848, művelődéstörténeti írások 
(1995), Búza, dohány, selyem, tanul-
mányok (1998), „Negyvennyolcnak 
nagy idejében".Bácskaiak és bánátiak a 
szabadságharcban, tanulmányok 
(1998), Életrajzi kalauz (2002-2003), 
Élet, élet, csuda élet (2005). 2005. októ-
ber 7-én Újvidéken, a Magyar Szó épü-
letében gyászülést tartottak Kalapis 
Zoltán tiszteletére. Szeli István gyász-
beszéddel emlékezett az elhunytra. 

DÍJAK 

SZENTELEKY KORNÉL IRODALMI 
DÍJ ÉS BAZSALIKOM MŰFORDÍTÓI 
DÍJ - Szeptember 22-én a Szenteleky 
Kornél Irodalmi Díj és a Bazsalikom 
Műfordítói Díj bírálóbizottsága (Bányai 
János, Bence Erika, Marko Čudić , Jung 
Károly és Virág Gábor) döntést hozott. 
A 2005. évi Szenteleky Kornél Irodalmi 
Díjat Bordás Győző  írónak és könyvki-
adónak kulturális tevékenységéért; a 
2005. évi Bazsalikom Műfordítói Díjat 
pedig Draginja Ramadinski m űfordító-
nak ítélte oda Sziveri János Raspuklina 
című  szerb nyelvű  válogatott verseskö-
tete fordításáért. 

JÓZSEF ATTILA FORDÍTÓI PÁ-
LYAZAT - A hatvan éve m űködő  topo-
lyai Népkönyvtár által meghirdetett Jó-
zsef Attila fordítói pályázatra harminc 
versfordítás érkezett. A Faragó Korné-
lia, Vickó Árpád, Laslo Blašković  össze- 87 



tételű  zsűri az első  díjat Beck Zoltán-
nak ítélte oda. A második helyezett 
Pázsin Attila, a harmadik helyezett 
Szlovák Melinda és Ivana Ristov lett. 

SINKÓ-DÍJ - A Sinkó Ervin Irodalmi 
Díj bírálóbizottsága (Bence Erika, 
Ispánovics Csapó Julianna, Utasi Csilla) 
a díjat Deissinger Akosnak ítélte. 

RENDEZVÉNYEK 

KÖNYVBEMUTATÓ NAGYBECS-
KEREKEN - Szeptember 19-én Nagy-
becskereken bemutatták Barácius Zol-
tán Emlékkönyv című , gyermeknovel-
lákat tartalmazó kötetét. 

CSÉPÉ IMRE IRODALMI EMLÉK-
NAP - Szeptember 23-án Kishegyesen 
megtartották a hagyományos Csépe 
Imre Irodalmi Emléknapot. Az író em-
léktáblájának megkoszorúzása után ke-
rült sor az Emlékbizottság ülésére, ahol 
a 75 éves Németh István munkásságát 
Hornyik Miklós méltatta. A szintén 75 
éves Karna Margitot Virág Gábor kö-
szöntötte. Végül megnyitották Radmila 
Markovié kerámiáinak kiállítását. 

HERCZEG FERENC-EMLÉKNA-
POK VERSÉGEN - Szeptember 23-án 
Versecen tartották meg a VIII. Herczeg 
Ferenc-emléknapokat. A rendezvényt a 
Paja Jovanovi ć  Képzőművészeti Klub 
kiállításával nyitották meg. Szeptember 
23-án majd 24-én Ismerd meg Herczeg 
Ferenc szülővárosát címmel tartottak 
műveltségi vetélked őt az általános isko-
lások részére. Szeptember 24-én a meg-
emlékező  szentmise után Csuka Mária, 
Tóth-Glemba Klára, Kaszás Károly, 
Piszár Ágnes és Krizbai Hajnalka tar-
tott előadást Herczeg Ferencr ől. 

AZ ÉLETJEL KÖNYVBEMUTATO-
JA - Szeptember 29-én mutatták be az 
Eletjel 8. évkönyvét Szabadkán. 

JUHÁSZ ERZSÉBET-EMLÉKNAP 
TOPOLYÁN -Október 1-jén Topolyán 
megemlékeztek Juhász Erzsébet íróról, 
sírjára elhelyezték a kegyelet virágait. 
Az írónő  munkásságát Toldi Éva mél-
tatta. 

KÖNYVBEMUTATÓ - 2005. októ-
ber 3-án mutatták be Jódal Rózsa Stig-
ma című  könyvét a Vajdasági Írók 
Egyesületének kiállítótermében. Köz-
reműködött Hózsa Éva, Németh István 
és Buzás Márta. A szövegrészleteket 
Erős László olvasta fel. 

MŰVÉSZEST APETŐFIBEN - Ok-
tóber 12-én az újvidéki Pet őfi Sándor 
MME nagytermében Telepi írók, köl-
tők, művészek és vendégeik címmel 
művészestet szerveztek. Közrem űkö-
dött Balázs Attila, Borbély János, Ladik 
Katalin, Gobby Fehér Gyula, Tolnai Ot-
tó, Maurits Ferenc, Vicsek Károly, Fe-
renci Jenő , Garai Béla, Bognár Antal, 
Fülöp Gábor, Böndör Pál és Deák Fe-
renc. A művelődési egyesület irodalmi 
szakköre előadta az Újvidéki, telepi ké-
peslapok című  verses-prózai összeállítá-
sát, valamint vendégszerepelt Klemm 
Dávid zongoraművész és Vitkay Kucsera 
Ágota operaénekes. 

BURKUS VALÉRIA KÖNYVÉNEK 
BEMUTATÓJA - 2005. október 13-án 
mutatták be Topolyán Burkus Valéria 
Létujjongás című  verseskötetét. 

SZARVAS GÁBOR NYELVMŰVELŐ  
NAPOK ADÁN - Október 13-án ren-
dezték meg a Szarvas Gábor Nyelvm ű -
velő  Napokat Adán. A rendezvénysoro-
zat a középiskolások beszédversenyével 
kezdődött, majd Krnács Erika és Bakos 
Árpád tartott irodalmi estet Balladafüzér 
címmel. Október 14-én az általános is-
kolások nyelvi vetélkedői után Jókai 
Anna budapesti írónő  dedikálással egybe-
kötött író-olvasó találkozójára került sor. 
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Október 15-én Szarvas Gábor szob-
rának megkoszorúzását Almási Gábor 
szobrászművész retrospektív kiállításá-
nak megnyitója követte, majd tudomá-
nyos ülésszakot tartottak, melynek té-
mája a helyes és szép magyar beszéd 
volt. A konferencia el őadói Pomogáts 
Béla, Balázs Géza, Molnár Csikós Lász-
ló, Szűts László, Silling István és Pász-
tor Kicsi Mária voltak. 

SZENTELEKY-NAPOK SZIVÁCON -
Október 15-én tartották meg Szivácon 
a hagyományos Szenteleky-napokat. A 
rendezvénysorozat Csernik Attila Az 
irodalom vizualitása című  kiállításával 
kezdődött, melyet Léphaft Pál nyitott 
meg. Ezt követően Böndör Pál, Vasagyi 
Mária és Virág Gábor olvastak fel még 
közöletlen szövegeikb ől, majd Művek, 
korok, beszédmódok címmel az újvidé-
ki Magyar Tanszék Beszédm űvészeti 
Műhelyének tagjai, Engi Georgina (szö-
vegmondás) és Barlog Károly (gitár) 
mutatták be műsorukat (szövegkollázs 
Babits Mihály, Juhász Gyula, Heltai Je-
nő , Karinthy Ferenc, Kornis Mihály, Es-
terházy Péter, Garaczi László, Tóth 
Krisztina írásaiból). Ezután került sor a 
Szenteleky Kornél Irodalmi Díj és a Ba-
zsalikom Műfordítói Díj ünnepélyes át-
adására, az ünnepi záróm űsorra, majd 
Szenteleky Kornél emléktáblájának, il-
letve sírjának megkoszorúzására. 

Tisztelt közönség! 
Azt hiszem, abban egyetértenek a 

jelenlévők, hogy a kultúra egyik össze-
tevője a jelenkori cselekvésrend. A má-
sik a hagyomány, amelyben benne ál-
lunk. Amelynek elemeiből válogatva 
felépítjük kulturális önmagunkat, kö-
zösségi gondolkodásunkat. S mindany-
nyian tudjuk, akkor is a tradíció hatá-
rozza meg a gondolkodásunkat, ha 
megtagadjuk. 

A két elem, a cselekvés és a hagyo-
mány, a kulturális emlékezésben mint 
jelenkori tevékenységben talál egymás- 

ra. A több évtizedes múltra visszatekin-
tő  Szenteleky-emléknapok az augusz-
tusi és az októberi is, módot ad a jelen-
kori cselekvésre, teret ad a hagyomány-
nak, és a kulturális emlékezés gesztusá-
ban egyesíti a kett őt. 

Ha cinikus lennék, azt mondanám, 
hogy amikor a Nemzeti Tanács dönté-
sével a közösségi kulturális emlékezet 
szempontjából egy „sohase volt" nap-
ra, július 27-ére helyezte a vajdasági 
irodalom napját, jól cselekedett, hiszen 
lévén a dátum Szenteleky Kornél szüle-
tésnapja, immáron Szenteleky az 
egyetlen vajdasági magyar író, akit há-
rom dátummal ünneplünk. 

Csakhogy kiérződik a döntésből a ki-
mozdítás, az áthelyezés, a kiiktatás, a 
visszavonás. Az átstrukturálás gesztu-
sa, amelynek nyomán kitörl ődik az 
egész emlékezéstörténet. El kellene fe-
lejtenünk, hogy évtizedeken keresztül 
mikor ültük meg irodalmunk ünnepét. 
A sajtóban is így szerepelt mindig: iro-
dalmunk ünnepe. Kitörlődnek az emlé-
kezettörténeti szerepl ők is, a több mint 
fél évszázados igencsak széles kör ű  tö-
rekvések. Herceg János jóérzései az au-
gusztusi találkozásokkal kapcsolatban, 
a jelentős nevek hosszú sora; nemigen 
volt írónk, aki meg ne fordult volna 
Szivácon. Hihetetlenül attraktív az itt 
kiállító képzőművészek névsora is. Kér-
dés, milyen pozíciót tölthet be a jöv ő -
ben a Szenteleky-napok? Fogalmazza 
talán át magát, mondjon le minden ed-
digi jelentéséről, mondjon le saját em-
lékezetéről? 

De miért is? 
Eddig a Vajdaságba való visszatérés-

re, az itteni tevékenységre, irodalmunk 
kezdeteire emlékeztünk Szenteleky 
kapcsán. Erre emlékeztetnek bennün-
ket a kultusz, az irodalmiság anyagi 
hordozói. Erre emlékeztet Szivác, a 
sziváci ház, a sírhely, az emlékszoba, a 
relikviák. 

Az új dátumnak nincs hagyomány-
története, még szembefordulni sem 
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tud a múltjával, mert nincs mögötte 
semmi, legfeljebb az új legitimációs tö-
rekvések. Különben is Pécshez köt ődik, 
a távollét, a máshol-lét szimbolikáját 
hordozza. Tegyük fel a kérdést: hogyan 
értelmezi az új dátuma lokális hagyo-
mány szolgálatát, az állandóan hangoz-
tatott kisebbségi értelmiségi köteles-
ség-etikát? 

Akaratlanul is fölmerül az ember-
ben, hogy voltak már olyan id ők a ma-
gyar közelmúltban, a magyar kulturális 
történetben, amikor új hagyományala-
pítók jelentek meg, önmagukat kultu-
rális zérópontba helyezve, új kezdetet 
jelentettek be, és a kitörlés mechaniz-
musát alkalmazták. Voltak olyan id ők, 
amikor a gazdag történeti hagyomány 
nem kínált választékot. Új, saját kijelö-
lésű  dátumokat kellett létrehozni, min-
den kulturális logikát mell őzve. És az 
ünnepekhez új ünneplőket alkotni. Jól 
ismert előttünk a parancsolt felejtés ka-
tegóriája. De az is, hogy milyen reakci-
ókat váltott ki. 

Ha valaki arra hivatkozna, mint 
ahogyan megtörtént már, hogy ennek 
az emléknapnak ideologikusan terhelt 
története van, azt mondanám, hogy a 
törlési mechanizmus viszont éppen a 
kommunista kulturális logikát ismétli. 
Akik nem szeretnének saját múltjukra 
emlékezni, hát ne emlékezzenek. Eh-
hez nem kell áthelyezni az ünnepeket. 

A múltat nem eltörölni kell, ez ki-
sebbségi körülmények között megen-
gedhetetlenül nagy luxus, hanem értel-
mezni, szélesre, nagyon szélesre tárni a 
megértés előtt. Minden dimenziójában. 
Azt hiszem, ennek az emlékezéstörté-
netnek kijár a tapintat és a kritika is. 
De a megőrzés gesztusa is. Talán éppen 
azért, mert ennek a hagyománynak 
van aktuális jelentése. Ha másként 
nem, hát mementóként. Lehet, hogy 
Szivác éppen azért fontos nekünk, 
mert saját lehetséges jöv őnkre figyel-
meztet. Gondoljuk csak végig. 

A nagy kultúrákat a múltba mélyen 
belenyúló vertikális emléknyomok ha-
tározzák meg. Sajnos, felénk a horizon-
tálisuk dominálnak, a folytonosan elbi-
zonytalanító kimozdítások. Ezért van 
szükségünk arra a viszonylag konzerva-
tív alakzatra, amit ez a rendezvény je-
lent a helybeliek számára, de a mi szá-
munkra is, irodalmunk emlékezeti ide-
jeként és helyeként. Az ilyen hagyomá-
nyú helyek, mondja egy kutató, „nem-
csak az irodalmi kommunikációban ját-
szanak szerepet, hanem az emberi élet 
jelentésének a meglátásához is hoz-
zásegítenek". [...] „Egy pillanatra sem 
feledkezhetünk meg embervoltunkról: 
méltóságunkról és kiszolgáltatottsá-
gunkról." 

Akik ma eljöttek, a vertikális vonala-
it erősítik. Szeretném, ha minden ked-
ves vendégünk jól érezné magát ebben 
a tudatban, és jól szórakozna. 

A múltat folyamatosan el kell sajátí-
tani és közvetíteni kell, valószín űleg így 
gondolta ezt Pap József és Kalapis Zol-
tán is. Tavaly még mindketten itt vol-
tak Szivácon. 

Faragó Kornélia 

A Szenteleky Kornél Irodalmi Díj bí-
rálóbizottsága a 2005. évi díjat egyhan-
gúlag Bordás Győző  írónak és könyvki-
adónak ítélte oda irodalmi munkáinak 
megbecsülése jeléül és a könyvkiadás 
mellett még sokfelé ágazó kulturális te-
vékenysége elismeréséül. Bordás Gy ő -
ző  regényei, újságcikkei és esszéi, jegy-
zetei és vitairatai régóta felkeltették 
már az irodalmi közvélemény érdekl ő -
dését, els ősorban regényeinek helyi és 
történelmi vonatkozásai, valamint cik-
keinek időszerűsége és véleményfor-
máló világossága folytán. Írásaiban 
nem követ se divatot, se előírásokat, 
prózájában a korábbi és a közelmúlt 
pontos történetei ragadhatják meg az 
olvasó figyelmét, nem utolsósorban a 
helyi, mondjuk éppen a közép-bácskai 
színek, amelyek emlékezetes h ősök 



alakjában és életrajzában, fordulatos 
eseményekben, hiteles történésekben 
ismerhetők fel. Legtöbbször a történel-
mi emlékezés elbeszélhet őségét pél-
dázva és azt az írói szándékot, hogy az 
elvesztett vagy elveszel ődésre ítélt 
múlt, ha másként nem, hát legalább az 
elbeszélés lehet őségei nyomán hozzá-
férhető  legyen, mert történetekben va-
ló megőrzése tanulságos lehet, és eköz-
ben üzenetértéke sem mellékes. 

A Szenteleky Kornél Irodalmi Díj 
alapítása óta kitüntetett figyelemmel 
fordul azok felé, akik irodalmi, főként 
szépirodalmi munkájuk mellett tevéke-
nyen vesznek részt az irodalmi életben, 
az irodalmi élet alakításában, az irodal-
mi értékek terjesztésében és a m űvelő -
dési hagyományok ápolásában. Bordás 
Győ ző  irodalmunk életében hosszú 
évek óta meghatározó szerepet tölt be. 
Kezdetben újságíróként követte figye-
lemmel a vajdasági magyar m űvelődési 
életet, majd a Híd folyóirat szerkeszt ő-
jeként, később és manapság is a Forum 
Könyvkiadó igazgatójaként és főszer-
kesztőjeként, közben meg az egykor 
volt Forum sajtóház igazgatójaként 
közvetlenül vállalt szerepet az iroda-
lom népszerűsítésében, írók és művek 
bemutatásában, könyvek kiadásában, 
az irodalom ünnepnapjainak megszer-
vezésében, egyszóval az irodalom, iro-
dalmunk életének nem kis fáradtsággal 
járó alakításában. Írókkal és könyvek-
kel járja fáradhatatlanul a Vajdaságot, 
se idejét, se önmagát nem kímélve írók 
és olvasók találkozásait meg beszélge-
téseit szervezi, közben kéziratokkal fog-
lalatoskodik, és nemegyszer vérbeli 
szerkesztőként futkos is kéziratok után. 
Sokan mondhatják el, írók és költ ők, ta-
nárok és könyvtárosok, hogy Bordás 
Győző  önzetlen támogatása, folyama-
tos érdekl ődése sokban segítette őket 
munkájuk végzése közben, sőt vannak, 
akik azt is elmondhatják, hogy szünte-
len biztatása nélkül sok mindent meg 
se csináltak, meg se szerveztek, meg se  

írtak volna. Kezdeményez és ötleteket 
ad, türelmesen hallgat meg másokat, 
véleményt formál és sohasem valaki 
vagy valami ellenében, hanem mindig 
valamiért, azért, amire Szenteleky Kor-
nél tette fel az életét, a vajdasági írá-
sért, a kisebbségi irodalomért, a vajda-
sági magyar művelődésért. Másokkal, 
sokakkal osztott meggyőződése, hogy - 
minden ellenkező  előjelű  híreszteléssel 
szemben - nem járt le a könyv ideje, a 
könyv meg az olvasója még mindig a 
kultúra és a műveltség alapvet ő  fokmé-
rője és bizonyítéka, meg az is marad 
még sokáig. Ezért gondolhatja Bordás 
Győző , hogy könyvkiadóként a kultúrát 
azzal szolgálja leginkább, ha évr ől évre 
újabb és újabb könyveket tesz az olvasó 
asztalára, íróként meg azzal, hogy ma-
ga is könyveket ír. 

A Bordás Győzőnek adományozott 
Szenteleky Kornél Irodalmi Díj - a díja-
zott írói munkája mellett - éppen ezt a 
sok vesződséggel és viszontagsággal já-
ró irodalomszervez ő i, művelődést for-
máló tevékenységet tünteti ki. Harcát a 
könyvért, az íróért, az olvasóért - az ol-
vasás méltóságának meg őrzéséért. 

Talán nem mellékes körülmény, 
hogy Bordás Győző  még ismerhette 
Szenteleky Kornélt. Tudom, furcsán 
hangzik, amit mondtam, hiszen szemé-
lyesen nem találkozhatott vele, mert 
amikor Bordás Győ ző  született, 
Szenteleky már rég nem volt az él ők so-
rában. De közvetve láthatta Szentele-
kyt, hiszen nagyon fiatalon bejáratos 
volt Szenteleky egyik, Herceg János 
mellett legfontosabb örökösének, Szir-
mai Károlynak a házába és világába. 
Találkozásaik és beszélgetéseik során 
felelevenedhetett el őtte Szenteleky 
alakja, akinek sorozatos vitáik ellenére 
Szirmai feltétlen híve volt, és szavaival, 
mozdulataival megmutathatta az akko-
riban még nagyon fiatal Bordásnak az 
irodalomalapító Szentelekyt. Szó sze-
rint megmutathatta, hiszen Szirmai 
íróként a meg-, a fel-, a rámutatás mes-  91 



tere volt. Ezért azt kérdezem halkan,  
szinte magamban, hogy most, amikor  
átadjuk Bordás Győzőnek a díjat, nem  
a Szirmaival Szentelekyr ől (is) folyta-
tott beszélgetések nyomai fedezhet ők-e  
fel Bordás Győzőnek irodalmi életünk-
ben vállalt elkötelezettsége bels ő , sze-
mélyes és ezért senkire sem tartozó in-
dítékai között? Csak kérdezem, persze.  
Nincs válasz.  

Bányai jános  
*  

Köszönőbeszéd, zárójeles el őszóval  

(Bányai János iménti laudációjában,  
ha némi zavaromban jól értettem, azt  
is mondta, hogy én szinte „személy sze-
rint ismertem" Szenteleky Kornélt,  
mert volt kit ől megismernem, s az  
imént rámkérdezett, hogy is volt ez?  

Örömmel térek ki tehát néhány má-
ra már talán történetivé vált tényre,  
mozzanatra, még mielőtt a zsebemben  
lapuló papírlapjaimhoz nyúlnék, elné-
zésüket kérve, hogy rögtönzésemben  

nyilván nagyon vázlatos leszek. Szirmai  

Károlyon, els ő  tanítómesteremen ke-
resztül ismerhettem meg Szentelekyt  

még a hatvanas évek derekán, amikor  

első  novelláim megjelentek a Képes If-
júság Ifjú Műhely rovatában, s ekkor  
édesanyám révén - aki Szirmai fiának  

cukorgyári osztálytársa volt Verbászon  
- magához hivatott kendergyári lakásá-
ba. Azonnal azt a „borzalmat" követelte  

meg tőlem, másodikos gimnazistától, 
hogy tegezzem, noha akár nagyapám is 
lehetett volna, hiszen, kiszámoltam, öt-
venhét évvel volt idősebb nálam. Meg-
írtam ezt már egy esszémben is, amely-
ben arról is beszámoltam, hogy e talál-
kozásunk után megkövetelte, hogy ha-
vonta mutassam meg írásaimat, az ott-
hon töltött nyári szünid őben viszont 
hetente kellett találkoznunk. Ekkor lát-
tam, asztalán mindennap Ott volt a Ma-
gyar Szó mellett a Politika és a Borba,  
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de a 7 Nap, a Dolgozók és a mi Ifjúsá- 

gunk is. De itt találkoztam el őször éle-
temben a Párizsi Magyar Újsággal, de-
dikált Mórai-kötettel, a Máglyával, pél-
dául, amelyet egy hét alatt kötele-
ző  volt elolvasnom. ABartók-levéllel 
[A Holló költőjének], Németh László 
leveleinek tucatjával [hoztam volt 
egyetemistaként Bori Imrének, s meg is  

jelentek még Szirmai életében a Híd-
ban], de a Remenyik József, Sík Sándor,  
Borbándi Gyula... üzenetváltásokkal  

Szirmai Károllyal is.  
Hirtelenében most csak ez jut  

eszembe, mintegy válaszolva Bányai  
kérdésére, de egyszer majd lehet - s őt  
ezek után muszáj lesz -, mélyebbre is  

fúrnom.  
Az irodalmi rovatoknak nem volt so-

ra, amit el ne olvasott volna, s ne lett  
volna véleménye. Találkozásaink során  
velem olvastatta a saját zsengéimet, ő  
pedig a saját novelláit, egyszemélyű  kö-
zönségünk pedig Böske néni, a felesége  
volt. S bizony nekem is véleményt kel-
lett mondanom, minthogy ezt szigorú-
an meg is követelte. -Így olvastunk mi  

egymásnak Szentelekyvel és Csuka Zol-
tánnal, míg itthon volt, Kornél sziváci  
lakásán, de többször a rendel őjében is -  
mondta, miközben ujjaival a csipkeab-
rosz alatt mindig a térdén tapsikolt.  
Mintegy abban bízva, visszatér még a  
régi jó világ. Hogy nem tért vissza?  

A Szirmai Károly vázolta Szenteleky  

írói portréját aztán regényesített formá-
ban beleszőttem Fűгfasíp című  regé-
nyembe. De az européer Szentelekynek  
a képzőművészethez is ragyogóan ért ő  
írójának a portréját egy ő t ugyancsak  
személyesen is ismerő  verbászi festő ,  
Pechón Béla is fölvázolta nekem, aki-
nek édesapja - a mai Vajdaság máig leg-
jelentősebb festője -Pechón József sze-
mélyes családi jó barátja, műtermének  
rendszeres látogatója volt, s őt zombori  
páholytársa is. Pechón József hagyaté-
kából került aztán el ő  Szentelekynek  
az 1921-ben németül írt szabadk őmű -
ves-páholyi székfoglalója, amilyet vi- 



szint a Csukódó zsilipek A jövő  embe-
re fejezetébe építettem be. Ennyiben és 
dióhéjban valóban „személyes" isme-
retségben álltam Szenteleky Kornéllal.) 

Tisztelt Zsűri, tisztelt Barátaim! 

Egy mottóval kezdeném, ismerttel, 
mert néhány évvel ezel őtt éppen ezzel 
vezettük be irodalmi műhelyünket, s 
amelyhez számos költőnk is csatlako-
zott. 

Milyen jó lenne 
győztesen kikerülni az éjszakából, 
mint Jákob, a bibliai, 
aki Istennel viaskoda. 
Mikor pedig a hűs, híg hajnalban 
felizzana a boldog bíbor, 
kitárnám karomat 
pogány pap módjára, 
s kiáltanék ekképpen: 
Enyém a nap, enyém a fény. 
Az Isten is az enyém! 
Enyém az élet! 
Milyen jó lenne. 

(Szenteleky) 

Nem tudhatom, de nyilván amikor a 
Szenteleky Irodalmi Díj bírálóbizottsá-
ga nekem ítélte oda az idei díjat, aligha 
tudhatta, hogy mintegy jubileumi aján-
dékot is adományoz, mert éppen a jö-
vő  év január elsején lesz pontosan har-
minc éve, hogy a Forum Könyvkiadó, 
azon belül pedig a Híd folyóirat szer-
kesztője lettem, s nem kevesebb mint 
negyven éve, hogy többedmagammal, 
akkor még tizenévesekkel, a Hídban 
megjelentek els ő  munkáim. Mindez 
Persze nagyon személyes dolog, talán 
csak a családi krónika kellene hogy je-
lezze, acsaládi albumban lenne a he-
lye, ha nem lenne a tényen túlmutató 
valami szélesebb kontextusa, szimboli-
kája is. De nyilván van. Az minden bi-
zonnyal, hogy a hatvanas és hetvenes 
években a fiataloknak jobbak voltak a 
ki- és fölfutási lehetőségei. A folyóira-
tokban és a lapok irodalmi rovatain ak-
tív élet folyt, nem okozott különösebb  

gondot újságok, folyóiratok, könyvek 
beszerzése, fölutazás, mondjuk Szeged-
re vagy Pestre egy-egy diákköri konfe-
renciára, színházi el őadásra, mondjuk 
a BITEF-re Belgrádba, Portorožba a té-
vék művészeti műsorainak fesztiváljá-
ra, Ohridba a rádiódrámák szemléjére, 
Zágrábba egy Mimara-kiállításra..., 
hogy aztán élményeinkr ől be is számol-
junk, hol a tudatosan szerkesztett Ké-
pes Ifjúság Ifjú Műhelyében, a Magyar 
Szó Kilátó rovatában, esetleg a Sym-
posionban, vagy éppenséggel a Hídban. 

Én személy szerint olyan személyi-
ségekkel szerkeszthettem a Hidat, mint 
Bányai János (aki itt ma érdememen 
fölül becsült) és Biri Imre (kereken 
húsz éven át voltam segítőtársa) s kö-
zölte rendszeresen írásaimat Végel 
László a Kilátóban, majd - s ennek is 
majd húsz éve már - olyan egyénisé-
gektől vettem át a Forum Könyvkiadó 
vezetését, mint Fehér Kálmán és 
megint csak Bányai János. 

Mintha régebben pezsgőbb szellemi 
életet éltünk volna mint ma, s mintha 
nagyobb lett volna az egymásra figye-
lés, a szerkesztők és szerz ők egymás 
megbecsülése. 

Ma valahogy megint ott vagyunk, 
mint annak idején a Kalangyások, hogy 
harcolni kell az elburjánzó provincializ-
mus és dilettantizmus ellen. Szente-
leky mondta: „Ki ne látná társadal-
munk megannyi fekélyét, de kevesen 
vannak, akik minderre őszintén rámu-
tatnak." S ezzel mintegy összefüggés-
ben jusson eszünkbe Csuka János intel-
me is, aki Szenteleky halála után öt év-
vel, az ugyancsak forrongó id őben írta: 
„A gerinces kisebbségi öntudattal telí-
tett polgár, nem indul el sem a jobb-, 
sem a baloldali eszmeáramlatok útjain, 
mert tudja, érzi, hogy sem az egyik, 
sem a másik szélsőség soha nem elégíti 
ki azokat a különleges kívánságokat, 
amelyek - úgy látszik - mindig megma-
radnak, ameddig kisebbségi polgár lesz 
a földön." 93 
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Társadalmunk fekélyeir ől beszélt 
harmincegy-kett őben Szenteleky, s ma, 
lám, már azért is harcolni kell, úgy lá-
tom nem nagy sikerrel, hogy a halálá-
val fémjelzett irodalmi ünnepünk is 
megmaradjon, az a nap, ami szent volt 
Szirmainak, Hercegnek, Majtényinak, 
Fehér Ferencnek, vagy akár éppen ez 
az idei kora ősz elvitte Pap Józsefnek és 
Kalapis Zoltánnak. 

De kesergésemben és a mai ünnep 
kapcsán a rengeteg felemel ő  emlék is 
előtolakszik, ami szerkeszt ői-írói mun-
kámat jellemezte, eme harminc-negy-
ven évben. A fiatalok sorozatának majd 
negyven kötete, hogy velük kezdjem, 
Szenteleky öt könyvb ől álló életműcik-
lusa, aBori-életmű , a Kalapis-féle Élet-
rajzi kalauz, hogy név szerint már csak 
a köztünk nem lévőket említsem. De 
számomra - s ezt nem kis örömmel 
mondom - minden könyv- vagy folyó-
iratszám megjelenése ünnep. Egy kis 
statisztikát is készítettem a napokban, 
amelyből kiderül, akkor nekem az el-
múlt harminc évben több mint nyolc-
száz ünnepem volt, hiszen a Hídnak az 
utóbbi harminc évben háromszázhar-
minc száma jelent meg, s több mint öt-
száz könyv felel ős szerkeszt ője voltam. 
Boldogan nyilatkoztam már nemegy-
szer: szerencsés embernek érzem ma-
gam, mert egyrészt azért fizetnek, 
hogy olvassak, másrészt, mert remé-
lem, több örömöt mint bánatot tudtam 
okozni szerző társaimnak azzal, hogy ki-
harcoltam könyveik megjelenését, s 
igyekeztem, amennyire csak t őlem tel-
lett, könyveik utóéletét is biztosítanom. 
S közben önmagamat is megtaláltam, 
remélem, le is tettem valamit irodal-
munk asztalára. S „Milyen jó lenne / 
győztesen kikerülni az éjszakából, / 
mint Jákob, a bibliai..." 

Legvégül pedig: nekem már van egy 
Szenteleky-díjam. Magától Baranyi 
Károlytól kaptam, ha jól emlékszem, 
1977-ben, amikor eldöntöttük, bronzba 
is öntetjük a plakettet. Ekkor Pap Jó-
zseffel három agyagminta-verziót néz- 

tönk meg, s miután közösen eldöntöt-
tük, melyik volna a legjobb, Baranyi 
Károlya másik kett ő t a térdén össze-
törte, ezt viszont kiöntette, a mintát 
pedig néhány hónappal később idead-
ta, mondván: „Te voltál a legfiatalabb, 
őrizd meg!" Hát itt van. Lássátok! 

Valahogy Ott és akkor kezd ődött újra 
minden Szirmai és Pechón után, ami-
nek némi folytatása is lett, remélem. 

Még egyszer köszönöm a díjat, az el-
ismerést. 

Bordás Győző  

Vannak szótárak - és vannak szótár-
emberek. Sziveri Jánost értelmezni 
nem az ő  barátfai, szobatársai, harcos-
társai, és nem az ellenségei, üldöz ő i, 
hóhérjai segítettek. 

Segített viszont az emberszabású 
Beszédes István nevezet ű  vocabulari-
um, aki széles látótérrel bír, hiszen Fel-
sőhegyen nőtt fel. Lapoztam egy másik 
eleven dictionariumot is, hordozója, 
Nemes Miklós úr, nemcsak hogy tudja, 
mi az a jégverem, hanem iszogatott is a 
benne hűtött borból. Közrem űködött 
egy fanyűző  enciklopédia, Tomin Vera 
is, aki minden fordításból zombori ifjú-
ságának szentelt bögyös sort szeretne 
formálni. És itt van, persze, a legna-
gyobb formátumú thesaurus, Sava 
Babić, aki fáradhatatlanul arra tanít, 
hogy az ó ezüstöt jobban kell becsül-
nünk a futtatott aranynál. 

Ezek a glosszáriumok vérb ől és hús-
ból valók, és amint tudják, élő  emberek 
- szomszédok, kollégák, szül ők, polgár-
társak. Feltételeznek valamiféle kölcsö-
nösséget. Hajnalban telefonálnak, hogy 
felhívják a figyelmet a bels ő  rímre a 
smilje, kovilje és bosilje között. Értenek 
a növénytanhoz és immár a címertan-
hoz is. Nincs amihez ne konyítanának, 
hiszen polihisztorok a vajdasági térhez 
kötődő  vonzalmuk folytán. 

Ez csak három szála egy olyan sz őt-
tesnek, amelyet jól ismerünk, de a kár-
pit három mintájában biztosak lehe-
tünk - az egyik magyar, a másik szerb, 



mindkettő  beszédes és nemes, míg a  
harmadik bánáti: szikes, kesernyés, csí-
pős és lúgos, és Muzslyát lelkünk egyik  

kishazájává teszi.  
Az ilyen szótárak ritkán hibáznak.  

Szókincsüket valamilyen sajátos ízlés  

határozza meg, ők nem szabály-, ha-
nem kivételgyűjtemények, ellenükre  
van a szó szerinti értelmezés. Legszíve-
sebben egy szóba sűrítenének egy  
egész életet, és van amit átneveznek,  

időnként túlzásba is esnek, amikor kell,  
káromkodnak vagy morgolódnak. Vagy  

ékesszólóan elhallgatnak...  
Draginja Ramadanski  

MEGJELENT  

Barácius Zoltán: Az ördög cimborái.  
(Életjel Könyvek) - Életjel, Szabadka,  
2005  

Brestyánszki Boros Rozália: Decen-
nium. A szabadkai Népszínház Magyar  

Társulata 1995/1996-2004/2005 -  
Forum, Újvidék, 2005  

Csúszó Dezső : Könyörgésünk szín-
helyei III. (Életjel Könyvek) - Életjel,  

Szabadka, 2005  

Fogarasi János: Ködbe veszett aracsi  
látomás - Csíkos holding, Szabadka,  
2005  

Hírünk a világban. Jugoszláviai ma-
gyar exteriorika VII. - JMMT, Újvidék,  
2005  

Pekár Tibor: A zenekari muzsikálás  

kétszáz éve (1803-2003) Szabadkán.  
(Életjel Könyvek) - Életjel, Szabadka,  
2005  

Sándor Zoltán: A szoba. Jelen(t)ések  
könyve - Žarko Zrenjanin Városi  
Népkönyvtár, Nagybecskerek, 2005  

Sereцek szárnyán. Szőcs Boldizsár  
meséi. 0sszeállította: Beszédes Valéria.  
(Életjel Könyvek) - Életjel, Szabadka,  
2005  

Uri Ferenc: Százéves az újvidéki  

(Darányi) Telep - Ideál, Újvidék, 2005  

Vajda János: A „mese-titkú" aracsi  

Pusztatemplom (Aracsi Hagyomány-
ápoló Társaság) - Torda, 2005  

*  

Ištvan Erkenj: Vatrogasac Tot. Ford.:  

Sava Babić  - Srpska književna zadruga,  
Belgrád, 2004  

Ildiko Lovaš: Via del Corso. Ford.:  
Vickó Arpád - Fabrika knjiga, Belgrád,  
2005  

SZÍNHÁZ  

V. VAJDASÁGI MAGYAR DRÁMA-
ÍRÓ VERSENY - Az V. Vajdasági Ma-
gyar Drámaíró Versenyen Ujvidéken  
Szerbhorváth György, Virág Gábor, ali-
as Aaron Blumm és Pressburger Csaba  

vett részt. A zs űri három egyenrangú  
díjat osztott ki közöttük. Szerbhorváth  
György A hírcsinálók, avagy hagyjuk  

abba az álszenteskedést, tudjuk ám mi,  

hogy mi van című  darabját Nagy Viktor  
rendezte. Virág Gábor Abbahagyni az  

álszenteskedést, falusi játék három  

színben című  darabját Radoslav  
Milenković  kapta. Pressburger Csaba-
Saul Abbahagyni az álszenteskedést-
lift 3,5 felvonásban és 2,5 leeresztésben  

című  darabja pedig László Sándornak  
jutott. Pressburger Csaba-Sault a leg-
jobb dialógusábrázolásért, Virág Gá-
bort a legegységesebb és a dráma is-
mérveit leginkább követ ő  műért,  
Szerbhorváth Györgyöt pedig a több  
szálon futó cselekmény dramaturgiájá-
nak, legizgalmasabb példájáért díjazta  95  



a zsűri. A rendezők közül az első  helye-
zést Radoslav Milenkovi ć  érdemelte ki, 
második helyezett Nagy Viktor, harma-
dik pedig László Sándor lett. A legjobb 
női főszereplőnek Banka Lívia bizo-
nyult, a, legjobb férfi főszereplőnek 
Csernik Arpád bizonyult. A legjobb nő i 
mellékszerepl ő  díját Pesitz Mónika, a 
legjobb férfi mellékszerepl ő  díját Pus-
kás Zoltán kapta. A zs űri különdíjban 
részesítette Varga Tamást és Vágó 
Krisztinát. 

AZ .  ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ TAVALYI 
ÉVADÁNAK LEGJOBBJAI - Az V. Vaj-
dasági Magyar Drámaíró Verseny ered-
ményhirdetésén, szeptember, 21-én, 
László Sándor kihirdette az Ujvidéki 
Színház tavalyi évadának legjobb színé-
szeit a közönség szavazatai alapján. A 
legjobb női főszereplő  Elor Emina, a 
legjobb férfi főszereplő  Balázs Áron, a 
legjobb női mellékszerepl ő  Ferenc Ágota, 
a legjobb férfi mellékszerepl ő  Huszta 
Dániel lett. A Puskás Zoltán vándor-
piercing díjat Varga Tamás kapta. Az 
elmúlt évadok legjobb szimultán fordí-
tójának díját pedig Juhász Valériának 
osztották ki. 

ŐSBEMUTATÓ ZENTÁN - 2005. 
október 13-án a zentai M űvelődési 
Házban a szabadkai Népszínház társu-
latának ősbemutatójára került sor. A 
Hernyók György rendezte Futó Por, 
Kosztolányi és a halál cím ű  összeállítás 
Kosztolányi Dezs ő  verseinek, novellái-
nak, drámájának és levelezéseinek fel-
használásával készült. Szerepl ők: Péter 
Ferenc, G. Erdélyi Hermina, Vicei Na-
tália, Pálfi Ervin, Kálló Béla, Ralbovszki 
Csaba, Pesitz Mónika, Sziráczky Kata-
lin és Körmöci Petronella. 

KÉPZŐMŰVÉSZET 

KÜLÖNLEGES SZOBROK - A Nagy 
László-fimba tiszteletére rendezett 
emléktáborban kiselejtezett könyvek-
ből született különleges alkotások 
Csernik Attila, Penovác Endre, Zsáki 

96 	István, Mladen Marinkov, Barna Valé- 

ria, Szarapka Tibor, Dudás Sándor, 
Florian Aigner és Burján Mihály keze 
nyomát viselik. 

TOPOLYAI KIÁLLÍTÁSOK - A Laza 
Kostić  Művelődési Központ Galériában 
nyílt meg Gyenge Vera rajzkiállítása. 

ÚJVIDÉKI KIÁLLÍTÁSOK - Az újvi 
déki Foto Star Technostor fényképstú-
dióban nyílt meg Lennert Géza Kínai 
képeslapok című  fotókiállítása. 

AZ ÚJVIDÉKI TELEPI KÉPZ ŐMŰ -
VÉSZEK KIALLITASA -Október 12-én 
az újvidéki Petőfi Sándor MME székhá-
zának kistermében Tolnai Ottó nyitotta 
meg az újvidéki telepi képz őművészek 
kiállítását. Kiállítók: Maurits Ferenc és 
Mirjana, Bálint Imre, Bálint István, Né-
meth Anna, Baráth Ferenc, Kiss Julian-
na, Szarvas Sándor, Léphaft Pál, Boldi-
zsár József, Szilágyi Béla, Németh Csa-
ba, Csoór József, Garai Kornélia, Oláh 
Béla, Csernik Attila, Fődi Éva, Tarkó Já-
nos, Szilágyi László, Milica Spasojevi ć-
Mima, Kiss Butterer Márta és Deák 
Ágota. 

FILM 

A VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓ-
KÉP NAPJA - Az idén első  alkalommal, 
október 13-án tartották meg Szabadkán 
a vajdasági magyar mozgókép napját. 
Megkoszorúzták Lifka Sándor mell-
szobrát, bemutatták Vicsek Károly és 
Siflis Zoltán Lifka Sándor emlékének 
szentelt rövidfilmjeit, illetve a Ha nem 
lenne szerelem cím ű  játékfilmet, me-
lyet Deák Ferenc forgatókönyve alap-
ján Vicsek Károly rendezett. 

ARANYSZEM OPERATŐR FESZTI-
VÁL -Tűszúrások - Tolnai Ottó mozza-
natai című  dokumentumfilm-esszé sze-
repelt az idei Aranyszem Operat őr 
Fesztiválon, melyet október 17-én a bu-
dapesti Uránia Nemzeti Filmszínház 
Fábri Termében rendeztek meg. A rö-
vidfilmet Iván Attila operatőr és Fej ős 
Csilla készítette. 

HUGYIK Ella és NOVÁKAnikó összeállítása 
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A szám munkatársai:  
Apró István  

Bányai János  

Bence Erika  
Bognár Antal  

Bordás Győző  
Bóndör Pál  

Csorba Béla  
Deák Ferenc  

Faragó Kornélia  
Fehéri György  
Gerold László  

Hugyik Ella  
Losoncz Alpár  
Maurits Ferenc  
Miklós Melánia  

Novák Anikó  
Draginja Ramadanski  

Huma Hafics Sztojkov  
Utasi Anikó  
Vékás Éva  

Dragan Velikić  

A fed ő lapon:  
Maurits Ferenc rajza  

A szám megjelenését 
a Tartományi oktatási és M űvelődési Titkárság, 

a Magyar Köztársaság Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumának 

Kulturális Alapprogramja 
és az Illyés Közalapítvány támogatta. 
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