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n Harkai Vass Éva

atlantisz:
süllyedõ városok szigetek

versvázlat

I .
ezerkilencszázötvennégy: apa szívműtétjének éve
a horvát oberhoffer professzor az ötvenes évek 
minden tudását-fejletlenségét bevetve-megcáfolva
igyekszik helyrehozni a szívbillentyű-hibát
a szegycsontot még nem fűrészelik
a fél felsőtesten körbefut a vágás
a mellkas közepétől a hát közepéig terjedő 
vonal mentén a cérna pointillista nyomai
apa úgy mutogatja mint egy relikviát
gyerekkoromban félek hozzáérni ránézni is
zágráb mitikus város mint az ex-yu 
köztársaságainak többi fővárosa
közöttük zágráb ljubljana belgrád kórházvárosok 
ahová apához gyümölccsel kaláccsal táskarádióval 
megpakolva látogatóba megyünk
hajnali buszok koránkelések anya folyton ideges
minek vonszolja magával a gyereket 
akit már a fehér köpeny láttán  
elfog a rosszullét 
a kórházszag émelyíti sápadt 
szédül és hányingere van
istenem hogyan fog ez szülni 
ha a vér látványát sem viseli el

*



�

zágrábban anya hetekig borbálánál lakik
mire a háziasszony hazaér a munkából
megfőz neki
nosztalgiát keltő vajdasági ebédek
hal kell ide mondja a šolta szigetén
született házigazda mángold és tintahal
nem nehéz bácskai húsételek
orja lapocka nyakkaraj
szívbetegeknek való könnyű étrend 
szerint élünk otthon mondja anya
sovány vagyok téglát kell kötni 
a lábamhoz nehogy elfújjon a szél
könnyű étrendtől könnyű testtel lebegek
a senji szélben gyermekkorom felhői felett
a lábamhoz kötött tégla a nehezék
világok lebegnek alattam fölöttem
mígnem elfújja a szél szertefújja 
mindazt ami van

*
ljubljana hotel lev ami oroszlánt jelent
távolról méregetjük mert túl drága
valahol máshol lakunk 
a ljubljanica kis fehér hídjához közel
fényképésznél láthatók ilyen díszmellvédek
minden harmadik épületben képtár
de ehhez nincs hangulatunk
a kórház alagsorszerű bejáratának képe
több évtized múltán is visszatér
a felvonóba két-három kerekes ágy befér
újra émelygés tériszony
nem szeretik ha szerbül beszélek mondja  apa
magyarul meg senki sem ért ebben a szerájban – 
a szeráj rangos hely titót is itt kezelték
majd jött újbelgrád 
földszintes barakkszerű kórházépület fölé
tornyosuló egyetemista otthonok
hatvanas évek diáklázadások
az erkélyekről üvegek repültek
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miféle lázadás az egészből mit sem értek
tüntetések is voltak mondja apa
van hatvannyolc és charta
újvidéken tolnaiék symposiont csinálnak 
tomaž šalamun verseit hozza a lap
még nem tudom hogy a dohányzóasztal
lapja alatt levő számot majd betiltják
barátnőm apja otthon beleolvas
a ti lányotok is ezt járatja kérdezi apát 
így keltve fel érdeklődésemet a symposion iránt 
nyolcadikosként csak lapoztuk nézegettük
egy szavát sem értettük 
akkor ilyen lenne az irodalom
anya fiatal kolléganőjének 
egy költő udvarol mezítláb érkezik
szerelmét azzal rémiszti így fog 
író-olvasó találkozóra utazni 
ha nem vesz neki cipőt
akkor ilyen egy igazi költő

 *
én is fabrikálni próbálok rímeket
de a szabadversnek jobb sodrása van
apa nem örül ilyen dolgokból csak baj származhat
minek provokálni ha enélkül is lehet
gyerekkori barátja a nyárfási születésű költő
ebbéli véleményét is kikéri
aki ettől kissé zavartan dedikálja 
verseskötetét nekem 
napokig skandálom versének
most épp nem ide illő metrumát
várom a réven a kompot
szortyog az alamuszi táj

 *
hetvenes évek a kórházvárosok után
az ifjúsági költészeti találkozók évei
előbb verset írsz majd találkozol olyanokkal
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akik ugyanezt teszik
titograd banja luka sztruga
vajdaságból a testvériség–egység szellemében
kulcs szerint öten utazunk
szerb szlovák ruszin magyar félig román 
vagy tán egészen az
ramacs készségesen cipeli narancssárga bőröndömet
ezek szerint a ruszinok udvariasak
amikor sorra kerülök és elkezdem olvasni a szöveget
a tömegből megindul valamilyen mormogás
jön felém körülvesz elnyomja a hangom
később még sokszor elnyomja majd
amikor a testvériség–egység  
kényszerű zökkenőit már megszokom

 *
sztrugán egyszer csak a térkép déli csücskén 
a balkánon találom magam
ott látok először piros telefont
a lepkeszárnyat formázó szálloda mennyezete beázik
megrökönyödve nézem hogyan csöpög 
a piros telefonra a víz
mire felébredek tele a szoba
újonnan szerzett barátnőm helybéli ismerősei 
sorban a földön ülnek 
a sötétkék szállodai szőnyegen
sztrugára repülővel utaztunk szkopjéig
apa nsu-jával vittek éjszaka a reptérre 
mert apa akkor már nem élt
nem volt alkalmam beszámolni neki
arról hogy a költészet szállodaszobák
piros telefonjaihoz vezet
ahol nyárfási születésű költő barátját 
mindenki ismeri
szortyog az alamuszi táj
csónakázunk az ohridi tavon
a parton halászok
most előhalászok egy régi térképet 
megnézem ohridi-e
az emlékezet vizei összefolynak
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az ohridi-tó természetes határ
az ott már albánia mutatják a helybeliek
a parton tákolt sorompó
nem nagyobb mint a ljubljanica hídmellvédje
valami borzongás a tó felett
a szálloda mint egy súlyos tárt szárnyú lepke
amelynek lábához téglát kötöttek
mozdulatlanul nézi a számára névtelen vizet
az egyik templomban ismeretlen emberek
idegen nyelveken olvasnak verseket
visszafelé ohridban szállok gépre
az ország észak–déli átlója
alig háromnegyed órányi repülés
amelyből semmire nem emlékszem
csobbanások a tó vizén
szétpergő részletek

*
titogradból amelynek már más a neve
csak a mellbe vágó meleg marad meg
és egy fahíd  ahol verseinket olvassuk
vegyesen érdeklődő közönség előtt
volt egy újvidéki rádiós
aki épp katonaidejét töltötte ott
én voltam számára a vajdasági kulőr lokál
nehezen kommunikáltunk nem nagyon tudtam még 
mi a nosztalgia

*
banja lukán a városközpont
történelmi pillanatot őrző órája
amely a nevezetes földrengés óta áll
ott hagyták emlékeztetőnek
ki arra jár kissé mindig
megmozdul alatta a föld
torlódnak egymásra a rétegek
nebivel és stevóval napokon át kóboroltunk 
velük kellett tartanom a bosnyák kocsmákba is
ahol rengeteg konyakot ittak
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felénk akkoriban nemigen ittak konyakot
és az is furcsa volt hogy a ház végéből 
ahol stevo lakott egyszer csak kinőtt a  hegy 
valamilyen vizeken keltünk át
meg kellene nézni a már nem kapható 
jugoszláv térképen mi folyik ott 
milyen vizek folynak össze bennem
banja lukán tanultam meg húst sütni
erre jók a költészeti találkozók
stevo anyjától hoztuk a fagyasztott karajt
mire visszaértünk kiengedett
stevo szűkös albérletének rezsóján
néztem életemben először végig
hogyan sül a karaj
férfiaktól kell megtanulnod főzni 
mondta nebi aki jimi hendrix 
gitárjátékát utánozta
mindebből ez maradt
a rezsón sült fagyasztott karaj
nebi azóta a másvilágra ment
az ország egészen kicsire zsugorodott
stevo kanadába készült 
muzulmán barátaihoz akik közül 
minden harmadiknak irfan a neve
végül otthon maradt 
pedig megtaníthatta volna 
karajt sütni a kanadai lányokat
a kórházvárosokban azóta
másfajta betegeket gyógyítanak
és másfajta kulcs szerint
szerveződnek a költőtalálkozók
süllyedő atlantisz jéghegy csak a csúcsa látszik
súlyának kilenctizede a víz alatt
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II .
gyerekkoromban féltem 
árvíztől földrengéstől
rémisztettek az egyetlen
tévécsatornán látott részletek
azzal vigasztaltam magam
hogy nálunk se folyó se hegy
hegyek és költők alig vannak nálunk 
írta egy vajdasági költő
az utóbbiban nem vagyok annyira bizonyos
és földrengésből is kijutott nekünk
egyszer megmozdult alattunk a föld
a gimnázium épületén ami akkor még
nem gimnázium volt 
végigszaladt egy repedés      
én az utcán szaladtam kétségbeesve
biztonsági okokból hazaküldtek bennünket
otthon kissé mozgott a csillár
mondta mama
a vödörben megmozdult a víz
bele kellett volna nézni a kútba
hogy ott mi van
a földmélyi vizek mozdulnak-e
mama nem engedte
a kút tiltott zóna volt
pedig szerettem leengedni a vödröt
hallgatni hogyan huppan a vízen
mielőtt elmerül

*
az egyetlen tévécsatorna
nem egészen pontos megfogalmazás
nyomába eredtünk az egyetlen
magyar nyelvű műsornak is
sztaniolpapírt húzgáltunk az antennazsinóron
megjelent majd szétesett a kép
épp a film közepén ment el
oda kellett fogni szorítani a sztaniolt
akkor meg nem láttuk a képernyőt
mert aki fogta beállt a tévé
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és a tévénézők közé
vagy hagyta menjen el essen szét 
takács marikástól valamilyen eszterestől
futrinka utcástól a kép
mama a stafétaünnepséget és a
korcsolyabajnokságot szerette nézni
a többi műsoron elaludt
šijačić doktor szerint a korcsolya
a legnagyobb emberi tökély
mondja ilyenkor anya
vihogok mert félreértem a szót
jönnek a tökélyek sorban
almásy zsuzsi gabi seifert hana maškova
de hol a pötsch az anet pötsch 
kérdezi apa barátja türelmetlenül
betapasztom a számat
ki ne robbanjon belőlem a nevetés
apa az olasz színésznőket szereti
én meg válogatás nélkül mindent nézek
szlovén bábjátékot és jugoszláv humort
még talán a telesportot is
a rajzfilmszerű bejátszásban
futottak karikát kergettek vívtak
mozdult egy titokzatos kamera
a bábjátékban usztasák és partizánok
vívták mindig egyformán végződő
legendás csatáikat
mire anyáék hazaérnek a moziból
horogkeresztekkel rajzolom tele
az összecsukható kisszék léceit
ha még egyszer ilyent teszel
internátusba adunk mondja apa
azt akarod hogy becsukjanak miattad?

*
az internátus régen apácazárda volt
hosszú földszintes épület a templom 
és a motel között
végül megkegyelmeztek 
mégsem kerültem oda
néha szerettem volna 
valahol máshol lenni élni
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utólag szép minden 
amikor újra felmerül a kép
mert akkor az merül fel belőle ami szép

*
van egy titkos hely ahová járok
senki sem tudhat róla
az oda vezető út homályban marad
valaki kézen fog és oda visz
idegen díszletek közé
ott kell otthon éreznem magam
ahelyett hogy felébrednék
becsukom a szemem
álmomban sem értem miért kellene
idegen helyen otthon éreznem magam
levegőbe rajzolt légvár
légüres térbe fújt buborék
vákuum a hatodikon
darabka nap darabka ég

*
ötvennégy és szívműtét
akkor még nem is éltél mondja anya
többszöri hamisítás eredményeként
mégis megvannak a részletek
van a valóság amiben nem voltam benne
anya meséjéből áll egybe a kép
ami maga is hamisítás
s akkor még apa is mesél
arról nem szólva hogy az úgynevezett
valóságban is mennyi hamis részlet
mindezt magamhoz hamisítom
a másolat másolatának másolataként
és amit láttál az sem úgy volt
a szavak elfedik a történetet
mindent kifordítasz átértelmezel
kitekered a valóság nyakát

*
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fehér porcelán tányérba
tyúk elvágott nyakából csöpög a vér
majd egy óvatlan pillanatban
visszanő a nyak
kiugrik a kézből a tyúk 
hátrálva szalad a többi közé
visszafelé pergetett film
felcserélt relációk idők irányok
okok és okozatok
szétszálazott és újra egybegyúrt
megkevert történetek
mi volt előbb és utóbb
felejtés szivárványhártyáján át
egyszemű küklopszként
néz hunyorít az emlékezet

*
nehezen mozduló szövegszörny
felfal betemet
belekezdesz elnyel magával sodor
mind mélyebbre le
mostani életedből ki a régibe be
legalább kettő lesz belőled
a mostani és a régi te
hárman vagyunk ha egymagam vagyok
a harmadik hiteltelen egésszé
rakja össze a hiteles részleteket
miközben süllyedő atlantisz mindez
jéghegy csak a csúcsa látszik
súlyának kilenctizede a víz alatt

*
júlia megvette barátjának a cipőt 
abban ment író-olvasó találkozóra
júlia többé nem látja
a gimnázium előtti téren
rózsaszín kislányos harisnyanadrágban
ül a padon 
drága képzőművészeti könyveit
és komolyzene-hanglemezeit 
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árulja aprópénzért
volt aki vett belőlük jó boltot csinált
én nagy ívben kikerültem
később futó kapcsolatba keveredik 
szül egy gyereket
télvíz idején nyitott ablakban
napoztatja ruhátlanul
elveszik tőle a hidegtől elkékült csecsemőt
elveszik visszakapja újra elveszik
a gyerek intézetbe júlia kórházba kerül
hosszú leveleket ír ifjúkori barátjának
az elmegyógyintézet falain függő
festmények szépségeiről
egyszer kiviszik hétvégére az intézetből
de akkor már másfajta világban él
a kulisszák festményekből vannak
s a kulisszák között ismeretlen emberek
egy napon kávéscsészét és 
csészealjat hoz a postás
és én sem tudom összerakni a szálakat
júlia az egész lakáson át
szárítókötelet húz ki
arra teregeti a kimosott ruhát
próbaidőn otthon a gyerekkel
a látogatók nyakába csöpög a víz
hiába az újonnan vásárolt íróasztal
nincs visszaút nem lehet elrendezni 
összekötni az összegubancolódott
és szétcsúszott történetet

*
olykor úgy tűnik mindig csak most van
napokig áll az idő a gang előtti almafa alatt
dróton függő virágtartókat himbál a szél
zizeg anya eljegyzési kosarában
az elszáradt virág
a meglóduló időben színét veszíti a fehér
csak a kékből marad némi kék
ami elkezdődött berekesztődik véget ér
bekékül és elhidegül a kép

*
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majd’ két évtized múltán 
a tengerszem-pillanat
kraljevica újra látott
idegenné vált összezsugorodott terei
mintha nem mi jártunk volna ott
mintha valaki más
csak az ismerős fíling hogy
minden milyen kicsi lett
ugyanazon a mindig 
árnyékban maradó parton
egykori idegen önmagaddal találkozol
s a másik talán még idegenebb
mint valaha volt
néha attól tartok én is júlia vagyok leszek
festett kulisszák között idegenek
kihez kötődni hogyan összekötni
a szétszakadt szálakat
egybeírni a széttartó történeteket
csikorgó kavics a léptek alatt
volt kezdet és volt megbízhatónak hitt tartam
a tartamba belecsikordul a vég
az izmok mozgása állaga illata hője
fehér márványlap alá zárt intarzia
vízmélyből felmerülő és elmerülő részletek
minden csak vázlat alakuló változat
amit más-más időben másként
töltenek ki a szövegek
süllyedő sziget atlantisz
jéghegy csak a csúcsa látszik
súlyának kilenctizede a víz alatt

*
egybetartani összefoltozni mindazt ami volt
a szakadások mentén varratok
útvonalak térképek városok
bled bohinj jesenice radovljica
a fojtó alföldi por után nyár közepén
ködfelhők kásás hidegek 
fűszeres levegő napfürdő
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forró homokba fúródó végtagok
pörköl a nap szárít a só
levetett fürdőruha-felsőrészek helyén
szűz felületeket harap a nap
felbolydult hormonháztartás remegő érzetek
a vízbe beúszó földnyelv neve: bol
név és jelentés egybecsúszik
a bol fájdalmat jelent
két napszítta háromszög sajog
egymásra talál kezdet és vég
bar és krk hárombetűs kulőr lokálja
utolsó akkordként hlavišće jadranovo
– jadran adria –
lebegő atlantiszok süllyedő szigetek között
idegenbe szivárgott tenger
postojna cseppkőbarlangjának sztalaktitjaiból
a gyermekkor ősvize csöpög
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n Csorba Béla

saját halál

                          én láttam az impozáns bivalyt
                          ahogy elsüllyed lassan az élőmocsárban
                          a kafferhad inalt tovább részvéttelenül
                          ez meg még élvezni akarta a hűsítő sarat 
                          s pillanatról pillanatra mélyebbre merült
                          később már futott volna kapálózott 
                          de másnap reggelre végleg megadta magát
                          van-e egy marhának haláltudata
                          a rothadó illatú hűvös iszapnál úgysincsen
                          itten már szebb halál
                          mindezt a stáb unottan figyelte a tábortűz mellől
                          meg a part mentén az a két óvatos sakál
                          örökös jelenlétüket felvételek őrzik
                          majd virradóra megérkeztek az oroszlánok is
                          rá se hederítve az izgága operatőrre
                          a legnagyobb nőstény a csapatvezér
                          undorodva a sártól óvatosan lépegetve
                          a bivaly csöndesen szuszogó nedves orrához lopakodott
                          már-már emberinek nevezhető fanyar pofákat vágva
                          körülnyaldosta letisztította róla a sárt
                          a bivaly nem ellenkezett mint akinek jólesik
                          gyógyír moszkitók marta orrára a nyál
                          emez meg komótosan elkezdte rágni tépni
                          a hallgatag barom orrát fülét és szemét
                          nyaki ütőerét az iszaptól nyilván nem tudta átharapni 
                          messziről bizarr csókolózásnak tűnt az egész
                          

2007. január 6.
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n Vasagyi Mária

Pokolkerék 
Regényrészlet

Még az télelőn az spánok úgy hírelék, hogy az Nagy Chenal ásózói 
már nyolcezren halálukat lelék, és mindazontúl ötszázhúszat ölt meg az 
ásókerék, s terjede e szófia gyors röperővel, s az álnok pocskolók ama épí-
tői plánumot pompakóros urak gyilkos próbálatának nevezék . Aprószentek 
napján a remanci marton az irtók munkáját figyelénk, a kopácsolás elnyomá 
a léptek neszét, szintúgy a reccsenés meg az ordétás, midőn túlfelé dőlt a fa, 
és előle a rabok rettenettel futva elveték a fejszét, a bizottmányiak insperate 
akkor toppanának kalyibánkba, midőn imígy földre csattana a terebélyes 
nyárfa – alatta várt volt rám tavaly Valérkám bújva előlem az árnyékába –, 
és hogy ijedve ama fadőléstül az ablaktul elhátrálék, a fújottképű úr lábára 
hágék készakaratlan, mitül akár a bölény, ha vérét ezer pőcsik szívja, fel-
ordéta, s dörgő szavátul – was für ein Schwein! – magam erősen megszé-
gyenelém . A güblis ház asztalánál vélük négyen ülénk, négyen valának ők 
is, odiosus vendégfélék, és a fújottképűvel versengve kérdék: Verstorbene? 
– Über dreitausend – ezt az Inzsellér felelé –, s akkor a monstrációba te-
kinték, zweitausendachtundzwanzig, az faktumba imígy javíték . – Und das 
Rad? – kérdé fennelgőn a fújottképű társa, a rossztói vörhönyös Pukkantó 
orvhalász szakasztott mása . És orcám eltakarám, és halálom megáhítám . 
– Dreihundertvierzig, szóla az Inzsellér nagy sokára, ennyi az kísérlet ára, 
tevé hozzá, és a vendégek elé állva nehézségink mindet felsorolá . Halot-
tinkról a figyelmet elterelé, midőn, jó beszédű lévén, a colonusok csalat-
kozásáról éjfelig tanúzva ösmeretükre hozá: ígértenek nékiek jószántójú 
földet, s ők jövének e mocsolyába, mi testüket halálos nyavalyákkal hamar 
fogva tartá, s ki idegen élve maradt itten, óhazát felejtni kénytelenítetten 
reményét imígy mondogatá: die ersten – Tod, die zweiten – Noth, die drit-
ten – Brot . Felkiáltott az fújottképű társa: – Wasserbaukunst! Die einzige 
Möglichkeit! – és nem sajnálva sem lapot, sem iront, ezt is könyvébe jegyzé, 
beíra mindent, mit vallának nékie ama güblis házban . 
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 Ártatlan valék az dologban – csakcsupán esék kétes képzelgésbe, hahogy 
ami itt ezután történik, magam is részes lészek benne –, ártatlan valék, hogy 
ama kerék nem vala remekmunka, merthogy Bécsben ráizgulva nagysebten 
építék bízván magukat rajzomra és jelzésimre, ama ratiómra, mit Condorcet 
mestertől Párizsban tanulék, s hogy elhibázva írám ama számokat, észre se 
vevék, hanem – sebhetlen ívezet – Wien fenyűnőtte martjánál szilárdan álla 
a kerék, s e gépet ötven taposóval nagy vízben kétszer tekerteték, és a próba 
után darabjára szedék – pontos rajzát véle nékünk visszamellékelék –, a Nagy 
Folyón dereglyén Sáringig ereszték, onnan Pangárig rívva húzta tizenkilenc 
szekér . Teofil katona napján Csicsóval szemben összeszerelék, fertálynyi órát 
se álla ott az taposógép, a háromszáznegyven rabot ráterelék, kik talpuk a 
lábítóra tevék és a pedált egyszerre gázolni kezdék, midőn Kucskai hajcsár 
elharsantá: íííííndulj, bagázs!, s lendüle az Rouage, ketten töstént lezuhan-
ván nyakukat törék, ámde akkor már meg nem állhatott, száguldni készült 
a kerék . Kétszer vájt volt a lapát a sáringi martba, kétszer csattana a sár két 
oldalra, midőn a kerékmű megroggyana s álla úgy egy percig, sehova se tar-
tó gálya, s lőn rabok iszonyú sívása, bancra szíjazottak halálvonaglása, és e 
hangok s e mozgás az hibás építményt félbevágva indula az Rouage két fele, 
indula keletnek és délnek, medret, martot kétfelé vájva .

A rabok vérétül forró és veres lőn a sár ott, akárha feltört lett volt a föld-
mélyből a láva .

Karácsonykor már nem valék az Inzsellér famulusa, csakcsupán ajtónálló 
szolga, kinek hajlongás és fejbólintás a dolga, pedig az új tolmács selypes 
vala, hibás minden szava, elégtelen a levélírmodorja . Szobám nékie átadám, 
s költözteték az güblis házban az nyugati sarokra, honnan kísérém majdan: 
ahajt közelg az Chenal, könnyen megismerszik, s a fekrajz is pontosan mu-
tatja – ó, mikor fog ligetesedni a martja?! –, ehejt megest már nem ficánkol, 
hanem homályul fényszalagja, tűnőben Saronga . Az Inzsellér bizodalmában 
többé nem részelék, és ha hallá ha lettenek volna tán virágzóbb építői prospe-
rálások tanácsimra, csakcsupán bólinta . János múltán ablakomból kifigyelék: 
a sűrűn fúvott hóból az kerékromladékot a rabok kikaparák és összvegyűjték, 
és Vazulkor meghallám, ösmeretlen urak húsz mormoló szánon a budai önt-
vényesekhez vivék, hol kimutatá egy tudós számítása, hogy a kerékagy hosszá-
nál és az engrenage-nál tévedék, és hibáim javétva ösmét önték, mondák, jó 
szerszám e kerék, és Csicsóra visszaküldék . 

(Az írás alatt a több helyen sérült lapon ezek a szavak olvashatók:… 
moi… innocemment… ic[h]… unschuldig . . . culpa vacu[us]… ártatl[an]… 
nedu[z]san . . .)
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Mindazáltal, hogy az ásógép összeromlott vala – ó, átkozott ruina! –, 
minden reménységem, mi szabadulásom örömét eddig igencsak gerjeszté, el-
porhada . Az martokon ugyan szabadon csámborgék, az Inzsellér és azok fent 
ezt lágyszívűleg megengedék, s én Sáring martmaradékin mérhetlen lélek-
csendben gyönyörrel förödhetnék, ám azt fogtam érezni, hogy lelkimardosá-
som csak nem szűne, továbbad folyvást járt eszembe énszemélyem nagysok 
lengesége és bűne, ám támadt volt elmémnek sok új gondolata, szedetlen 
ágon új gyümölcs, ha a régi lefonnyada . 

És mert míveltlelkű uras beszédűktől e pocsban társtalaníttaték, s a váro-
si hungarus nyelven szólni már régtől feledék, mindegyre budai nagyanyám 
szavait ízlelgetém s véle az édes francot, mire atyám tanított, az két eleven 
forrást, mi egykoron lelkemben táplált s szívem és elmém élteté, enmagam-
mal beszélém, nem is, skandálva éneklém, és hogy urbanus nyelvbéli tudá-
som szikkada, eme kettőn lőn önfeledő danolásom . Vidor püspök napján, 
hogy az güblis ház nyugati oldalán scripturámba éppen az kerék próbálatát 
írám, töprenkedve fogyasztám téntám, lészen-é vajha ki olvassa jegyzett me-
rénykémet, avagy elnyelvén ez leírtat öszveegyesíti a leírhatlannal a sorsút 
és az üdő . Ámde írásom danolva folytatván ajtónyívás helyett az kerékmű 
nyikorgását hallám, és az Inzsellér mellettem toppana . – Minő hangicsálás! 
Tőlem idegen e nóta! – szóla s megneszűdék . – Az ásásra szavazott a na-
gyobbik kvóta, tevé hozzá a gyertyához fordulva, merthogy lengeteg vala a 
langallása, csaknem ellobbana . A diáriumot észre se véve nézte a lángot, akár 
Nap nyugvását a bajnok, hahogy a vívásból szerencsével hazatére . 

Pál fordulásának pirkadtával öt kerék érkeze ezer darabjával . A jeges úton 
kettővel a szánok felborulának, ezek Remancra később jutának . Az első szán 
pedig egy ösmeretlent hoza, töstént feltűnt fedetlen hajbokra, ki még a bak-
ról gyors tagjárással izgulékonyan szerteparancsola . A tudós vala . És jöve véle 
vagy ötven mester és szolga – Bécsből ötöt megkésve sárhajón hozott Gergely 
napja –, s az vasrészletek ellenében hosszú, hibás csatázatuk lőn nékiek, s 
az eszetlenkedésikre, mik tudatlanságot kísértenek, fülem s szemem résen 
álla, minek is tagadnám, kedvem lelém bennek, és hogy előm kerültében 
az Fúrtfejű engem becsmérlőn szólítván orcámra veté minden építői hibám, 
expediens tanácsim szeléden csakúgy felajánlám, akárha lett volt régi-régi 
társam, s hogy szájába ragadtaték keréképítői tapasztalásimból ez-az, kétszer 
is kérdé, mi okból bajmolódom kegyébe jutással . Nem válaszolék . Sose lőn 
értése ama híres koponyának, szívem-lelkem mily szorost tapadott kázusá-
hoz az Chenal ásásának .

(Az ásókerék öt rajza sorakozik, fölöttük lila tintával írt, elmosódott be-
tűkkel: A világjavító merény, a Bétsi öntészet remekmunkája . Egy-egy kerék 
alatt e nevek olvashatók: Csicsó, Remanc, Nadályos, Pangár, Rossztó .)
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Ösmétleges számkivetésemben minden társadalmas létből kirekeszteték, 
mégis, tekéntettel szerény vízépítői ötleteim eránt, vízkereszt múltával – vadász- 
eszköz nélkül – a hajtók mögé soroltaték . Úgy mondák, vadkanra menénk . 
Nőtt nyughatatlanságom, hogy délfele már ösmeretlen rétségeken Remanctól 
távolra vetődénk, Nadálytón és Mormolón és Illatoson is messzibb vala egy 
tölgyes, abban kétszer a hajtók elé kerülék, olybá vészem, az ebekkel űzeték, 
kiket disznóölő Tamáskor még kezemből éteték, s a félelem megnyakasoda 
bennem, merthogy az erdőbül is kiérénk, ám vadra nem lelénk, sem fürj, 
sem nyúl, sem réce nem termett volt a puskák elébe, akárha eltűnt lett volt ez 
világ minden gerléje és seregélye, és elinalt minden vadja, hanem folytonjáró 
láthatlan lényt kurgat a vizsla, s mögöttem mégest szünetlen harsogák: to-
vább!, rajta!, s lőn vadűzők hóbuckáról folyó jegére csusszanása, lovak szegyig 
vízbe zuttyanása, mindannyiok reccsenő jég alá buggyanása, ám mivel nem 
valék visszanéző fajta, a segélykiáltásokat elfülelém, pedig bizton rémes vala 
az vízbe fagyók ordétása, lovak horkantása, kutyák vonyítása, és semmit meg 
nem láték, hanem szünetlen futamlék . Napszállatkor ért véget a vágta . Út-
irányt veszejtve zuhanék a hóba . És támada körültem jeges szilencia . 

Olyana grófnő térdig hóban álla, zöld mentéje gyönggyel hímzett vala, 
bársony csákójából vállra omlott haja, csaknem érinte crevette szoknyája, 
midőn mellettem eljárva engem meg se látva szertekémkede, szerte az ural-
gó homályba, s mi sem lehet ékesb, mint fülének órjási gombája, mi fürtjei 
mögül fehérlett vala, mint két pihés galamb ha pihent volt vállára . Divina 
femme! – sóhajom nem tartóztathatám – tu déesse! – hajtogatám, de ő meg 
se hallván vadászkészületét tokjából kihúzván szemlélé a mező végtelenjét . 
S akkor meglátám a medvét! És látám Olyana grófnőnek a medve szemébe 
nézését, és csudálkozám a medve merev tekéntetén, és ijedésem már feledve 
figyelém, hahogy egymást estvélésig úgyan nézék, akár a várvívó s az ellen 
egyenlőleg egymást szemelé, és ó, az édeni nő! setétlő fegyverét állához eme-
lé, érzékenységem felizgula s ágyékom férfierőmtül megfeszüle mellé, és a 
vad felénk indula és két lábon ágaskoda s fejét forgatva fertelmest mordula, 
és a fegyver hatot szóla, s a vérvad holtan rogyott a hóba . 

Ó, lágyíts meg, divina femme, hogy testem tüze szelédüljék, suttogék . És 
a lehelése gyönyörbe borzongatá lelkem, midőn véle szerelemben elvegyülék . 
És hogy pirkadatkor nélküle ébredék, köröttem letapodott havat láték, s azon 
túlnan hevert volt a medve . Szent Ég! Míg aluvék, fegyvert tevének kezembe! 
És levék a nap fejedelme . Vérmedvék veszedelme . Olyana grófnő eltitkolt 
szerelme .

(A lapot vízszintesen szelő hosszú vonal felett kibontott hajú, hatalmas 
szemű és fülű nőalak merően nézi a hatalmas medvét . A rajz alatt lila tintá-
val: Látám a medve szemébe nézését, és csudálkozám…)
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Az Inzsellér az építmény késéséért és az ásópénz elpengetéséért és az sok 
elhullott vérért nyilvánságos orcázással szégyenülten, csalatkozástól letiprat-
va süstörge az güblis házban, s hajtogatá: destitueres esse… cserbenhagyatva 
lenni annyi, mint halálra ítélt folyóként kiszáradni, mire nyomdokában lépe-
getve azzal vigasztalám, hogy hamar munka ritkán jó, s hogy az újsütetű in-
generusok úgyis csakcsupán szájongnak az Chenal plánumán, csúf bukásuk 
várható az vízzabolási munkán . – De csatornám sorsa mi leend? – Hamarost 
visszahívják kegyelmed, válaszolám, mert az finansziék ott fenn egyebet sem 
tudnak, mint karicsálni, et talia facere angusti est animi, és szűk lelket árul 
el cserbenhagyásuk ténye, tevém hozzá sértődéses haragjának csillaplására 
kérve . Szakadozó hangon mégest így folytatá: Még az ásások elején azt ál-
modám, Teremtőm előtt álldogálván nékie felkiáltám: Atyám! Szép ez mind, 
itt és ez sártér helyén a búzaföld, majdani időben, ott, de nem látom a Világot! 
– Áss hatalmas gödröt, nagy mély, széles árkot, s majdan meglátod! – Atyám, 
megásám az gödröt s az árkot, benne állok, s mégse… – Képzeld köré a Vilá-
got! – Úgy tevék . Ne kérdezd, barátom, figyelő szemem mit látott . – S hogy 
az Inzsellér befejezé, gondolatomba cikázott, mit ösmert fel volt, az jövendő 
valóságot? És ahogy Sáringnak lőn múlása, látva látszott az rőthaj testének 
sorvadása, orcája elsárgóda, s feltűnt volt hangjának halkulása . Amint bein-
dula az öt kerék ásása, Pangárnál a munkát hívatlan megtekinté – az hóbe-
fújta marton lépcselését fentről figyelém –, hol tanácsival ösmétleg bizonyítá, 
senki túl nem tehet vízépítői elmetehetségén és mérnöki értelmességén, s 
mindeközben észre nem vevé, hahogy nékie az új mérők mindahányan az 
marton hátat fordétának, reá mutogatva mögötte összekuncorgának, s minek 
után ez végső inspectiója végeztével a hintóhoz az nehéz járásút felsegéték, 
botjukkal a lovakat megverdesék, s az jófutók magasra ágaskodának, a hintón 
nagyot rándítának, ajtai megnyílának, akárha szárnyak valának, úgyan csap-
kodának, és az látkörön túlra repíték az nagyszerű elmét . 

Történe ez Skolasztika napján, ezernyolcszázadik februárban, a Nap es-
tének utolsó órájában .

(Fekete tintával rajzolt megtört öregember bokáig érő köntösben áll egy 
kúria ajtajában, amihez hosszú lépcsősor vezet, szemét lehunyta, fedetlen fe-
jén néhány szál haj . A rajz mellett alig olvashatóan, vékony tollvonással: Ne 
kérdezd, barátom, figyelő szemem mit látott .) 

Gyertyaszentelő Boldog Asszony napjának reggelén üdőmet ösmét a vi-
lágosító tudomány megösmertetésének szentelém, midőn Csicsón a maradék 
ásózóknak – viszonul, hogy (úgy rémlett) közébük visszafogadának – hosszan 
elmélkedém az testet illető szegénység és az lelket illető tudatlanság törzs-
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rokonságának mindétleni létén, a szellem szárnyának tövig elmetszésén . Az 
híres franc philosophusok nevét ugyan nem említém, bölcseletükre mégest 
mindahány ásózót szerfölött figyelmessé tevém . És déltájt szétfuta híre: vala 
kétezer új rabnak idejutása, Pangárra, Rossztóra, Remancra hajtása . Taljá-
nok, dalmaták és rácok valának, ám köztük egy francot találának a rabok, kik 
az érkezőket a roncsolt martokon megláták volt, s míg az újak úttól sebhedt 
lábukat kötözék, emezek őket szünetlen az mocsolyán túlnani világról kér-
dezék, ámde azok nem válaszolának, miként húrjaszakadt citra meg se szó-
lalának, csakcsupán orcával a havas föld fölé hajolának, bizton éhen valának, 
egynek se láthattad szemét . Beszélyem szüntetém, az erányt sebten Rossztó 
felé vevém, ám a francot ottan nem lelém, mondák, Nadályoshoz vivék, s úgy 
vélém, ha töstént menék, odaúton a sorát beérhetném, mert fagyott lábon a 
haladás lassú, akár ha esztendeig perceg a szú, s a fahúsban mélyebbre csak-
csupán kétujjnyit ér .

Tűrhetlen volt volna a fagy, ha a szánon bundámmal bé nem borítkozám, 
s hogy a menetelők kérőn kérve szólának hozzám, adnám-é nékiek takaróm 
s némi ruhám, a szánhajtó a lovak közé vágván káromlá a császárt, mert új 
medreket húzni közébünk küldé magát a sátánt, s míg elhallgatám harsogá-
sát, egy rab a sorból a szánra felugrott, s bundámat lerántva reám ordétott: E 
pokolban mihamar légyen meghalásod! Amint az nyomorúkat kikerülénk, 
lehajítám csizmám az menetnek elébe, és ők soká verekedének rajta . A szán-
hajtó, ki mindezt – úgy tűnt szándokkal – figyelmén kívül hagyta, a hajcsá-
roknak küldött klumpákból két párt adott nékem – az esetre, mondá, hahogy 
ösmét lészen alamizsnálkodó tisztességem . 

A francot Rossztó előtt, Ráncosnál lelém . Kokas hajcsárt – régtől ösme-
rém – hogy az francot nékem megmutaták, reá figyelmessé tevém, légyen 
hozzá némi enyhszava, kérém, ám töstént gorombán reákiálta, s az franc meg 
se hallá, megnyakasoda benne a félelem, vélém, hanem sok üdő múltával, 
hogy merően nézém, fordétá orcáját lassan felém, s vala az orca összeka-
szabolva, homlokig sebhedt vala az jobbik felén . Megborzadék . A farönkön 
mellételepedék . Az édes franc nyelven nékie sokáig beszélék, feleletét várva 
orcájába nézék, de csak vala hosszú hallgatása . És kezdék röpke danolásba, 
dans les jardias d mon… pere les lilas sont fleuris, hát nem ösmered, kérdém, 
nem jutnak eszedbe ilyféle nóták, hogy apám kertjében, hogy orgonák? És 
merülék hosszú hallgatásba . És reám tekinte az nyelvbéli testvér, s mint re-
dőtlen vízlap, oly vala a pillantása, s lőn általa fülére s szájára mutogatása . 
Kokas hajcsár szétordétá: né, a francnak félszemű kuka a társa! 

Fagyott lábát klumpámba bujtatám, a facipő orrára nevem reáírám . Eu-
thymus napján a földelőhelyen járván az cipőt rajta lelém sírján . 

(Barna tintával: sírhant rajza, keresztjén egy törött klumpa, orrára fekete 
tintával, alig olvashatóan e nevet írták: Lothar .) 
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Szent Polikárp napjára mind az öt rouage-nak lett volt örökös forgása, 
s kik fenn valának rabok, akár a tyúknak, ha mit forgatsz, lőn agyuknak 
fordulása és sokuknak sárba zuhanása, mertmivel szíjukat csaknem mind- 
ahányan – kik gyors halált halni összegondolának – eloldák: hahogy túlságost 
lendül az kerék magukat fennrül leveték, s inkább derékuk törék, mintsem 
az hosszú mart vérükkel virágozzék . Mert ki onnan letekinte, kevés bírá ama 
magasságot, ily száguldást ki se látott, felhőkbül a folyton futó gyors világot, 
s fordula e világ visszájára, ahogy lábuk jára hajcsár parancsára . S Pangárnál 
a Fodrászt is felülteték ama karikára, és engem sétámon fennrül meglátván 
rázendíte Ada káléi nótájára, hej, írnokunk, más könyvbe írjad bé pokolbéli 
sorunk, kik véghetlent tapodva halomásig forgunk, és mire harmadszor for-
dula az kerék, mindahány rabok együtt éneklék . Féltemben és szégyenemben 
Csicsó füzesébe, messzire menekvék .

Antul kezdve igencsak magánkodék, s még inkább hogy az új mérőkkel 
összeviszálykodék, kik az Inzsellért ganajos szavakkal illeték, insolence, ki-
álték, az urak hogyan merészelék… ez egész építménynek elmebéli atyja, az 
vízépítői tudás ideplantálója, ez pocsba tűnt világ diluviumtul mentésének 
megáhítója, fontos tudományok fundálója, ámde szájuk tovább piszkoskoda, 
s ebben meg nem állhatának, hanem még több pökedéket mondottanak, és a 
sivító haragvástul mint bortul a belehullott légy megittasodtanak . És meg-
nevezém tömkeleges építői hibájokat, s akkor mint kik setétben csupasz talp-
pal töviskes disznóra ugrottanak, úgyan ordétoztanak . Eldöntetett az güblis 
házbul számkiűzetésem . Ösmétleg rabsorba vetésem . 

Még aznap költözék az hegyrül, mi az házat tartá – ama hegy nevét pedig 
a jobbágynép Hódhátnak mondá, s a rossztói malmos mese úgy állítá, régen 
egy molnár megesett leányát a folyóba dobá, és a leányt a hénár a mélybe 
húzá, de egy hód onnan kiemelé, és hogy hátán szárítkozzon, növe ama hód 
partszegély heggyé, s el nem enyész többé, marad mindétlenné . Ama hegy 
töviben kerülék egy házba, kéménye nem vala s csupán vakablaka – fenn egy 
nagy nyílásbul sűrű füst gomolyga, s béfedé a tetőt, akárha takarná úrnőjét 
selyemmel a hűséges szolga –, s vala ama házban egyetlen lakszoba, középütt 
tűzfészek, ültenek volt körötte rabokbul lett tizennyolc rendészek, s hogy 
körbenézek, ösmerős orcába tekéntek: sorsára nem haraghatik, ki taposók 
szigorgatására szólíttatik, eszelkede s köhinte a zsarát fölött a Hentes, s lát-
tára örömest foglalám helyem ama tűznél . 

A Fodrászt pedig sehol sem találám . Gergely vala, midőn Kőnél meg-
pillantám, mindhiába szólongatám, hátat kezde adni tovafutva, ösmeretlen 
manírt mutatva, reám se tekéntve ígyen válaszola: mostanság rövid e helyt 
időzésem, lészen ma Rossztónál köpülyözésem, holnap Csicsón pokolvar 
kötözésem, azután keréken keringésem…, és menekve előlem mint fakutya 
a jégen . Csalatkozásomtul, mit erányába érzék, összeromla bennem is mit 
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öröknek hivék . A rabsorsban éledt barátsági hívség . Köröttem sűrű ködöt 
láték: lelkemben búra alászállék . 

(A barna tintarajz folyót ábrázol, felette emelkedik a hegy, rajta a kúria a 
lépcsősorral, a hegy lábánál, a parthoz közel vakolatlan zsindelyes ház, fent 
a tető nyílásából sűrű füst gomolyog, befedi a tetőt, a ház köré tekeredik . A 
rajz felett fekete tintával, vastag betűkkel: Hódhát . A kúria mellett cifrázott 
betűkkel: Az Güblis Ház . A parti épület mellett alig olvasható, apró nyom-
tatott betűkkel: Kerülék egy házba, kéménye nem vala s csupán vakablaka . 
Tizennyolc denunciáns lakta . – A „házba” kétszer aláhúzva .)

Paspolá a zápor Rossztót, midőn József hajnallásával engem az Rouage-
hoz hajtának, és a kémlőfülkébe állítának . Csontár hajcsár, hogy a fülkénél 
megbotlék, rámrivalga, vigyen el a pöffedékes dögnyavalya, s megkorbácsola . 
Elsemmisülék . A rabok már helyükön levének, láttomra sokan nevetkezének, 
né, kilátszik a segglika a kémnek, kiabálák fennrül, s pantallóm, mit szétsza-
kajta a korbács, levetett üngömmel sebten összefogám . És juta eszembe, hogy 
egykor egy kovácsinas aláztata ígyen: vérig botoztatám, mert elszédüle, s a 
kalapácsot kezébül kiejté, midőn a lovam patkolá éppen . 

Ama fülkében már kezdetén az hosszú utazásnak, akárha száradó tóban 
keringőbogár levék, nem lanyhula nyughatlanságom, szünetlen vala ablakhoz 
ugrándozásom, üvegén kandikálásom, pedig az Rouage még nem is forgand . 
Fulladozék . Ajtaját verdesém, de csak nem lőn zárkámbul szabadulásom, ha-
nem lőn nem várt uralgásom az raboknak felette . S hogy elérkeze a napkelte, 
ama fülke üvegén egy szakállas orca világla, ősz bodrokkal hegyesede álla, 
akárha volna hóban förödő hegy kifutmánya . Talán tán én valék? És a mart-
rul Mátus hajtó, a spion kétszer elordétá, hé, franc, lészen utazásod viszontag 
hintóban és részesülésed ösmét minden jóban, ha pontos lészen az rabokra 
figyelésed . És hallám a homálból valaki légzését . Megérzém orcámon Szent 
Pálnak nézését . Vállamra tevé kezét, s ígyen szóla: te lészel eztán az úr itten, 
szemed észlelőn tartod majdan az keréken, ám ha fáradott talp az lábítórul 
lecsuszamla, ujjal rá ne mutass, feledd számát a padnak és ama rabnak… 
Az látomás eltűne töstént, s megértém, leendne itten sok dolgom kémként, 
ámde a szent sugalmát megfogadám: ha ki elfáradót a homálos üvegen túl-
nan mindvégig is látám, az hajtóknak őt meg nem mutatám . 

Az órjás ama fülkével nekiiramoda, neki az kerék, az robajlástul, ama 
karika csattogásátul és a rabok rivalgásátul elijedék, s akkor már felgyűlt 
az marton ördögmasinát látni az emberi nép, és a hajcsárok az népet töstént 
szertekergeték, és az nép az új meder álladalmát látni visszajő, s hallá az 
sistergést, midőn a gép nyomán zavaros víz futamlott elő, és hallgatá: a haj-
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csárok közül vashordón dobolának négyen – nyolc rab húzá őket targoncás 
szekéren, ketten fel is borulának –, és a dobszóra vége nincs a formulának, az 
rabok hoppáréjának, s ha fáradának, a lépni, lépni, járjon a láb parancsordé-
tásnak, s ámulának a rabnótán, midőn a Nap fenn jár, ki sétál a vizek útján, 
Szent Pál, Szent Pál, ki jár vélünk körbe-körbe, Szent Pál, ki vigyáz az ásó-
zókra – s a tömeg válaszola: Szent Pál, Szent Pál… És a rabok kérdezének és 
az martrul felelének, estélig szólt az az ének . 

Elérkezénk kertjébe az éjnek, a setétség madarai már rég fenn kerengé-
nek, midőn állást engedének az Canalis kerekének . 

(Fekete tintával: sötét öltözékű, sűrű fekete szakállú, erős tekintetű ala-
csony ember, a Túlnani Törvények Terén, Gyepes keleti peremén ásózó Szent 
Pál rajza háromszoros vonallal húzott négyzet közepében . Felette apró írott 
betűkkel: Megérzém orcámon Szent Pál nézését .)

Midőn ama fülkébül társimhoz megtérék, és kiderült hajam s szakállam 
a zsindeles ház tüzénél megvilágla, kik ottan melegedének, fel nem ösme-
rének, talántán tartának újabb kémnek, Mátus spion segédjének, s tőlem 
csakhamar elfordulának . A Hentesnek jutott volt eszébe orcámba tekéntni, 
felösmere, és sebten felkiálta: ez úr költelmének hála, hírét veszi majdan sor-
sunkról a maradék! Mihent elalvának a tűznek körülte, füzetkém, mit bir-
kabőrbe háromszor csavarék, a fal gübéjébül kivevém, s tevék nagy utat véle 
Sáringtól északra, a Senkilátta rétre, hol a téntával s a tollal együve ösmétleg 
az angyalos kő alá helyezém . S hogy futamlék visszaúton Létel mezején, a 
setétbül emberi hangokat hallék . Játszórét peremén, hol egykor a hanthá-
nyókat vezetém, ijedelmem kíváncsisággal elegyítvén közelükbe lopakodék . 
Ásózók valának! Érintve csücskit Senkiláttának, vagy kétszázan kelet felé 
ásózának, s volt ki térdig taposá vizét a széles vájolatnak . S egy feldalol: Sá-
rong folyó, hol tajtékzol?! –, és a többi ráválaszol: Elillanék, jallalá! –, és egy 
másik: Ássunk medret Gyepes alá! Ássunk, ássunk, jallalá! – Fáradott hang: 
Mit ők ásnak, betemetjük! –, és mind egyként: Hiába jár a kerekük! Jallajal-
lalá! És sorukba állék, s közülök többet is felösmerék, ott ásott volt trombi-
tás Rézmán, Remancnál gályapadrul zuhantában derékba döfé az Rouage 
zápja, fekete Jerkónak lázrohamban vala meghalása, tüzes zúgóban tűnt el 
nagyételű Blázsa, Kárásztul távol vala az józan ész világa, mégest általszúrá 
Bulyoka hajcsár vasvellája, és szakadatlan ásott a néma franc is, jobb lábán a 
hasadt klumpája, állj, kiálték az népnek reája, hát itten én meg nem láttaték, 
ki véletek együtt sanyargattaték, s vala kínzóházban sajtolgattatásom?, ám 
ők csak ásózának, perc szünetre se méltatának, meg se is hallának, s hogy a 
vízbül sorban kiugrának, kubikulásnak feküdt ama nép . Más forgása vala az 
ő világának . Útjavétett társát már fel nem ösmeré . 
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Leőrlőde az éj, s az nép rémsebten eltűne, neveket kiáltva hiába keresém, 
futamlék vissza a Senkilátta rétre, ott hajnalig hosszan hahózgaték, mígnem 
újabb csudát láték: a canalis, mi gyöngyöze, hol egykor Szent Pál ásózott volt 
Gyepes aszú földjén, folytatóda Leveles erdején, átkanyarga Illatoson, s elin-
dula a mezők végtelenjén . Soká gyönyöréllém . Fenn járt már a Nap, midőn a 
szótalan vízhez érkezém, s benne megmerítkezém . 

El nem hallgathatám, társimnak még aznap elkotyogám: volt légyen 
szerencsém az éjjel csudálni, mint ásózik valahol egy távoli nép, s hogy kik 
valának, horae momento, szempillantás alatt feledém, mondám nékiek, s a 
hitetlenkedőkkel közlém, ne kévánjátok, hogy másképpen mondjam, hanem 
ami igaz, és ők kinevetének . Ám hogy a marton végigmégyek, tudomásom 
lőn, mily igaz ama ének: hol az Rouage canalist vájt volt, nyoma sincs ottan 
víznek, hanem kövér birkák legelésznek Remanc zsenge füvén…

(Az aljáig sérült papírlapon ezek a szavak olvashatók: betemeték, talántán 
oly végbül, kártyu, visszahordozkoda, nádvadon, vándolnia onnét, világtest, 
simia satyrus .) 

Rossztónál ösmét a fülkébe kerülék még az reggel, hogy Gyepest megjá-
rám . A hajcsárok meg a polizeiok vélünk igencsak zordonul bánának, látván, 
az Chenal rövidke része, mit a kerék elébb kiásott, itten is eltűne, akár Csi-
csón és Nadályoson s fenn, Pangár dombjánál . Tán az üdő visszafordult Jónás 
próféta napjánál, midőn az keréknek vala első nyugovása, gondolá hangosan 
a Fúrtfejű csudalátni a martokat járva, s a ribicei új pap az gépeket mind az öt 
ásóhelyen ösmét megszentelé . S akkor a kalyibábul az új főinzsellér harsogva 
futott a Fúrtfejű elé, es ist unmöglich, a dolgok ilynemű folyása, s áradott sza-
va, akár mesében a kása, no gut, gut, aber unzulassig ist dieses Werk zunichte 
machen, s lőn hosszú polémia német nyelven, mit gyengén beszélének ama 
nagy elmék, ám egyakarattal bizton úgyan vélék, kik köröttük fülelének jobb 
lesz légyen, hahogy semmit se érthetnének a disputábul, semmit se, hogy ők 
ketten mifajta titkokba merülének (sejtésekor a fordított üdőrendnek?) .

Nagy sok üdő múla, mire a taposást indíták, cekk-cokk-síííj, sukk-csokk-
fíííj, nyekerge és csattoga a kerék, s csattana oldalra a föld sárga béle, s an-
tul kezdve a lábak táncukat mindestélig járták . Vagyis nem, mert egyszer 
megszakajták, midőn a magasbul a bicegő Ringó s Arzén kalugyer lebukta-
nak, jaó, jaoúú, ordétának és sikoltának, mit töstént meghallék s az fülkébül 
többször is kikiálték, mire a marton csűdöző rendészek leállni!-t ordétának, 
és hosszan vészjelet kolompolának, mit a dobos rabok nem hallának, s szü-
netlen verék ritmusát a rabnótának, az Rouage pedig csettegetve száguldott 
még kétszáz lábnyit, mígnem ütőde a marthasadéknak – mit még a kölködi 
órjások vágtak, állítnám, hahogy hinnék a pórnép mendemondájának –, s 
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odáig vonszoltatva szörnyű halált haltanak ők ketten, és lőn még kilenc rab-
nak halálba zuhanása . És estve az ásolathoz őrzőket állítának, kik ugyan 
derengésig el nem aluvának, mégest midőn felpirult a Nap sugára, az Rouage  
nyomát ösmét rét s csepőte borétá őrök s rabok ámulatára . Gyümölcsoltó  
Boldog Asszony is elmúla, s csakúgy ez történe: mit nappal kiástak,  
vala annak napkeltig tűnése . Mártonkor történt volt: bekiálta Patkó dobos a 
zsindeles ház ajtaján az estebédnél: A franc mondá, új kanális szélesül Gye-
pesnél! – Fenyítőházba hurcolának, hol szökevénynek nevezteték és valla-
tásban részesülék, mialatt testnedvim csaknem elfolyának, és múlóban vala 
tűrésem, midőn hallgatásom megtöré őket, a reggelig verőket, nem fog ez 
már válaszolni szóban, mondák végül, s testem Rossztó füvére veték . Ottan 
felneveték: Én balga, e baroméletbe visszatérék! A Senkilátta rét angyalos 
köve alá rejtvén füzetkém nem is sejtém, hogy imént ott lépcselék a túlnani 
lét mezején! Vagy netántán mindezt csupán kiókumlálá furfangos elmém?

A Fodrász két sebészmesterrel Pünkösdig gyógyéta, mindazalatt egyet-
len szóra se méltata, csak végzé munkáját sebeim felette, zabolát vetett volt 
szájának, téve mint ki szavam meg se is értette, midőn lángoló testemre priz-
nicet köréte vagy tízszer is éjente, s lettenek volt…

(A lap további, sérült részén csupán ezek a szavak maradtak: búcsús pille, 
kucorog tételen, piszkosoda, pompahintót, főgyönyörűségben, febris putrida, 
cserebüly, lúdkonda .) 

Még böjtmás havában Istenes János hajnalán a Koldusnak, ki kalapjába 
rejtett friss fürjtojással éngem igencsak megörvendeztete, hálábul éppen Ro-
binet De la nature-jét magyarázám, midőn egy ösmeretlen hajcsár, vigiláns 
spílerféle, milyet budai házamban százat is humbugolni láték hajolva kártyás 
asztalom fölébe, egy ifjút vezetve kaján fintorral váratlan álla előmbe, urasá-
god tudja-é, hahogy nem, most örömest hírelem, hogy kegyelmed fia is ásóz-
gat itten, s hogy e szavakat elfüleltem, viszontag handázá előttem, tudja-é 
kegyelmed… fiadra egyszer se esett figyelmed, feledted tán badasori kéjkert-
ben pitykézésed kilencvenegy őszén? Gondolkodóba esék tudván, grállovag 
nem levék, s hogy az igazságot se istenek, se ördögök el nem veszejtheték, hát 
kis idő múltán az ifjúra gyors tekintetet veték: csakugyan orcámat s termetem 
viselé, csakcsupán a haja nem vala fürtös, hanem fejit fedé sűrű szöszkepösz-
ke tüske, álla alighogy pelyhedze, s hogy karom kitárva sieték feléje, fejit ol-
dalt tartva, folytonvást rámnézve ölelésembül rémsebten kitére, akár a gerle, 
hahogy véletlen repül vénember kezibe, s ujja közül töstént tovarépked . 

Pünkösd másnapjának hajnala előtt hogy vackombul felkelék, az új ásózók 
házához osonék, ottan soká leselkedék, netántán ama ifjúra lelék, ki magát 
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sarjamnak tartá . Lettenek ott oly sokan újak, hogy láttukon visszahökkenék, 
s ők hamarvást indulának, várta őket a csicsói kerék – a rabok Lujzának neve-
zék –, és vala köztük egy, kabátja setét, sipkája kék, s ő kissé hajlott, akár ama 
ifjú, kit már magam is fiamnak hivék, s nékie jámbor hangon szólék, mért 
futamlasz tőlem, serdültlen sarjadék, véled egyazon sorstul sujtaték, lásd… 
Amint rámtekénte, meghidegülék . A kék sipka alatt riongó vénült orcát lá-
ték . Magam szégyenelve tovafelé menék .

Hibbant volt az a kerék, hírelék a rendészek holdkeltekor, midőn a rossztói 
Rosalie rouage-t leállíták . S megtudám: a csicsói Lujza még délben négyfelé 
hasada, és tizenöt új rab egyszerre jutott oda, hova számtalanszor kévánkoza 
az lábítókat taposva, midőn lendült sűrű gomolyok fölé a magasba . Az ifjúra 
gondolék bizton hittel, hogy köztük nem vala . Sipkáját s mordon kabátját, 
milyet azelőtt magam is viselék, hol Remancon, hol Csicsón, s a láposban 
sokhelyt feltűnni vélém, nem is, látni reménylém, de szemem mindahányszor 
kaprodzott csupán, és a Rosalie-ra szíjazott rabokat a fülkébül ugyancsak 
figyelém, s kik lezuhantanak onnan, míglen őket el nem vivék, többször is 
orcájukba nézék, setétig keresgélék, s mert ama ifjúra a holtak közt nem le-
lék, hosszan fellélegzék s örvendve köszöntém társim a zsindeles házban, kik 
alvást színlelve fal felé fordulának, s mintha álmukban szólítnák egymást, 
ilyféléket mormogának: láttam a franc fiát Csicsónál fördőzni, én megest 
tegnap a pangári kereket taposni, én megest Ráncosnál munkátul elbújni, 
dehogy, kolcslyukon látám őt az óbori kéjházban taszajtni . Kusti, kutyafajzat 
– hajnalig ordétozék –, kuss, ha mondom! Az suhancár gyerekért pedig nem 
enyhüle, nőttön nőtt volt gondom . Gergely alkonyultán a rouage-t szokás 
szerént fülkémből kémkedve erányítom, egyszer csak fülemnél a Fodrász 
mondását hallom: Istentől visszaüt rád minden bűn! Körbenézék . Az fülké-
ben egymagam valék . Már mit sem érték mindebbül . Korhadt sudárfaként 
lelkemben kettészakadék . Szünetlen ama ifjún járt volt elmém . Kormányát 
rizgető kézzel forgatva a kereket a mart fölé emelém . És lőn ottan hosszú 
szállingásunk, s bámlott: mérhetlen setétséget ásunk, és a martra vissza se 
találunk . Hőhó, kereket fékezd, ordétá lentrül aznapi hajcsárunk, megállás, 
bődült barmok, hadonásztak a polizeiok, ászoksörtül vöröslött orrok, ám a 
raboknak gyorsula az lábítókat taposások, és rémlett volt, már Barétköz felé 
járunk, s azon is túl, és hamarost leend szabadulásunk, allaléjél, lépjél, lép-
jél, mind lepottyan, aki henyél, lajél, lajél, vélük együtt énekelék . Ráncosnál 
visszanézék: akár a tél múltán nyárba füremedő üdő futamlott nyomunkban 
a Nagy Folyó felé a víz .

(Tüskés hajú nyakigláb fiú rövid kabátban, feltűrt nadrágszárral, felemás 
– barna és fekete – klumpában, kezében sapkával áll a parton, a vizet egyenes 
vonal jelképezi, alatta halványuló betűkkel: Az suhancár gyerekért nőttön-
nőtt volt gondom .)
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n Lydia Scheuermann Hodak

Szlavón földön, 
Szentlászlóban mi történt

Részlet a szerzõ Kígyóbõrnyakék címû regényébõl

Fagyba dermedt, hideg, derült éjszaka . A magasan járó hold, áttetszően 
ezüstös fényt árasztva, hallgatagon virrasztott a Falu romjai fölött . Kifagyott, 
megtépázott facsonkok meredeztek az égnek . A község egy-egy pontját tartó 
védősereg, már amennyi megmaradt belőle, álom és ébrenlét határán rosto-
kolt, keveset beszélt, őrségen állva vagy a falromoknak támasztva hátát ülté-
ben aludt, és várt . 

László László (ez volt a becsületes neve) kióvakodott a félig romba dőlt 
házból, s az eresz alatt, a tornácon, megszokott helyére ült . Apja elnyűtt, 
megfakult tokba zárt hegedűjét a keze ügyébe tette . Tiszta, hímzett szal-
vétát terített a kitéglázott padlóra, egy pár karéjjal leszelt a házi kenyérből, 
az is fogytán volt már, s egy fej vöröshagymát meg egy darab szalonnát tett 
hozzá, annak is a pilléjét . Módjával, vékonyan szeletelt belőle, majd amikor 
megjelent Marko, fölnézett, egy mozdulattal megkínálta . Amaz biccentett, 
szótlanul leült melléje, majd gyanakodva körülfürkészett a romokon . Nem a 
csend töltötte ki mindennapjaikat, és ő nem szerette, ha csend volt .

Előbb óvatosan körülnézve kijött Eszti néni, két szelet pirítós kenyeret 
meg néhány gerezd fokhagymát hozott nekik egy tányéron . Szelíd mosollyal, 
angyali derűvel az arcán csak vállat vont, majd szokása szerint felsóhajtott: 

– Ó, istenem, istenem!
Marko a kenyérszelet után nyúlt, még meleg volt, az egyik fele kormosra 

pirult . Fokhagymát dörzsölt rá, azután odanyújtotta Lászlónak: 
– No, ilyet a Sheraton Szállóban ettem utoljára . Párizsban . Úri jó dol-

gomban . Ugyanezt . Csak a kenyérszeletek voltak kisebbek, meg hogy valami 
kimondhatatlan, előkelő néven szerepelt az étlapon! Máskülönben ugyanez, 
na! Fokhagymás pirított kenyér!

László figyelmesen hallgatta, majd egy pillanatra eltűnődve vette maga 
elé az odanyújtott kenyeret: 
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– Csakhogy ott, Párizsban, sokkal kisebb volt az ára, mint itt – mondta .
A két férfi feje felett egy ’41-es Emlékérem függött a tornác falán . László 

bácsi a magyar partizánalakulat katonájaként harcolt négy esztendeig, legin-
kább a Vajdaságban . Századosi rangban szerelt le, hazajött a Faluba, a határban 
szerteszét néhány darab földecskéje volt, visszatért hát az eke szarvához . 

– Mért nem maradt a jugoszláv hadseregben? Úgy értem, a háború után – 
kérdezősködött Marko . 

– Á, ahhoz énnekem nem volt meg az iskolám, meg nem is beszélek olyan 
jól horvátul . Vagy hát jugoszlávul, ahogy a seregben beszéltek . 

– Iskolába járt volna, jól megtanulja a nyelvet, fölfelé haladt volna a rang-
létrán .

Az apócsa magába mélyedt egy darabig, mintha neszt fülelne . Aztán 
lassúdan, a falatok között válogatva, felszúrta a legkisebb szalonnadarabot, 
minden oldaláról körülményesen megvizsgálta, majd gépiesen letette . 

– Én parasztember vagyok . Nemigen konyítok az iskolához meg a köny-
vekhez . Egyszerű földműves vagyok . Amikor elmentem a háborúba, abba a 
másikba, negyvenegy őszén, az apám itt állt, ugyanebben a kapuban . Egy 
holdvilágos, nyárias este . A diófa alatt a házőrzőnk heverészett, s amikor 
megindultam a kertek iránt, apám odaszólított: – Ha nem találsz itt, amikor 
hazajössz, akkor… – és körbemutatott az udvaron, a kút mellett álló diófára 
meg a kuvaszra . Az ablakban virágzott, illatozott a muskátli . Azt mondják, 
a muskátlinak nincs illata, szerintem van . Én szeretem az illatát . S miközben 
azt a vajdasági földet tapostam, és a puskám célgömbjén át figyeltem, meg 
amikor a rétben éjszakáztunk s a csontunkat is átjárta a köd meg a zimankó, 
mindig arra gondoltam, haza, haza kell térnem, hogy én is paraszt legyek . 
Paraszt, amilyen az apám volt . Azt az éjszakát, azt a muskátlit sose feled-
tem el . Most majd azt tartod rólam, Marko, hogy félrebeszélek, mert most 
másféle idők járnak, és meg is öregedtem, márpedig a vénembernek más az 
esze járása, és hetet-havat összehord . De nem! Én csakugyan úgy gondoltam, 
hogy vissza kell térnem ide, ebbe a faluba, és hogy mindenkinek vissza kell 
mennie a falujába . Úgy bizony!

Egy eltévedt golyó csapódott be ferdén a tetőn, valószínűleg távcsöves 
puskából lőtték ki, majd ártalmatlanul lepattogott a cserepeken . Marko oda-
fordult, s a beavatottak meggyőződésével legyintett:    

– Á, csak úgy vaktában lövöldöz valaki . 
László ránézett:
– Nem úgy van az! Ők sohasem lövöldöznek vaktában . Azért lőnek, mert 

félnek . Mert ez nem az ő hazájuk . Ők az első, majd a második világháború 
után költöztek ide zeneszóval és fellobogózva, vagy pedig most jöttek fosz-
togatás céljából . De boldogtalanok, mert nem szeretik a földet . Ők nem sze-
retik ezt az országot . 
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Elővette a tokot, s figyelmesen kiemelte belőle a hegedűt . Végighúzta raj-
ta a vonót, bizonytalan, fülsértő hangot adott, le is fogta mindjárt .

– El kell ásnom a hegedűt . – A vonóval a puszta ég felé bökött: – A ma-
darak is elköltöztek – mondta . 

– El . Ősz van . 
– Nem a költöző madarak – hangolta fel figyelmes gonddal a hegedűt . 

– Nem a vándormadarakra gondolok . Ezek a mi falusi madaraink mentek 
el . Elsőnek a pacsirták, tegnap óta pedig a baglyok is . Nincsenek többé . Még 
csak a varjak maradtak . Még egy darabig… – Láthatatlan könnyeket törölt le 
a keze fejével, újból elővette a vonót, s mélyből indítva rázendített . Eldurvult, 
rekedtes hangon énekelt, nem is énekelte, inkább csak mondta a szöveget: 
Hogyha egyszer írsz majd, anyám, mindenkiről írjál akkor nékem…, dörmögte 
előbb horvátul, azután pedig, amikor a föld mélyéből érkező hang összeol-
vadt a hegedű zengésével, magyarul folytatta . 

Marko nem értette a szöveget, nem is figyelt oda . Napok óta érkeztek 
hírek Vukovár elestéről . Vukovár mégis tartotta magát . Ez a Falu is épp ilyen: 
második Vukovár . Egyazon sáros folyó partján, a világ végén . De mindez 
hiábavaló, döbbent rá most első ízben, s arra is, hogy mindannyiuk napjai 
meg vannak számlálva . Fájdalom, a tehetetlenség fájdalma szorult meg mell-
kasában . 

Eljött az őrségváltás ideje . Marko fölpattant, kezébe kapta gépkarabélyát . 
Állt egy ideig, azután a kihalt, rideg, könyörtelen éjszakai égboltra emelte 
tekintetét:

– Holnap is eláshatjuk a hegedűt . Ha akarja . 
László bácsi nem válaszolt . A földből jövő hang valami hallgatónótát éne-

kelt, s Marko aggódó pillantást vetett az öregember könnyben úszó arcára .

*
Egy vastag, öreg akácfa tövében találtak alkalmas helyet, közvetlenül a 

kukoricagóré meg a pajta mögött . László gondosan viaszos vászonba bugyo-
lálta a hegedűt, majd a batyuval az ölében az egyik fagyökérre telepedett 
hallgatagon . Az alkony még ritkásan ereszkedett, s ha nincs az a talaj menti 
ködfátyol, olybá tűnhetne, még messze az este . A góré, a pajta, a lakóház 
azonban lassacskán homályba burkolózott . 

Eszti néni sebtében egy csomag fényképet dugott a hegedű mellé a batyu-
ba, és szótlanul maga is megállt a fánál . Marko ismerte az egész történetet, 
mármint hogy valamikor régen, a háború után, ők ketten éppen ez alatt az 
ákácfa alatt találkozgattak, csakúgy, mint az öregapjuk meg az öreganyjuk . 
Eszter most anélkül, hogy a fához támaszkodott volna, görnyedten, meg-
apadva, csak állt ott, mint vetési varjú a szélben, aztán a tenyerével hátrasi-
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mítva ősz haját a kendő alatt és egyet húzva a fejkendő két csücskén, bocsá-
natkérő hangon megszólalt:

– Van, aki Zepter edényeket, vagy iratokat meg pénzt ásott el . Az én 
Lászlóm a hegedűjét menti . A hegedűt meg a fényképeket . Hát, talán így a 
legjobb . 

 Ott állt még egy darabig némán, s mivel a többiek is elszótlanodtak, 
befordult a kamrába, hogy egy kis hulladékot kaparjon össze a tüzelőfa 
utolsó maradványaiból . Enni kék valamit, egy kis meleget, kanalasat, mert 
az éjszaka hűvös, a föld hideg, és mindenki elfáradt már . De hát rendes fa 
sincs többé, legalábbis nem lehet hozzájutni, zsörtölődött így egymagában, 
horvát–magyar keveréknyelven . Hamarosan eltűnt a pajta mélyén, ahonnan 
kisvártatva egy pár bizonytalan fejszecsapás, reccsenések és az ilyenkor meg-
szokott más neszek hallatszottak .          

Marko letette fegyverét a mezsgyére, s megragadta az irtókapát . Már 
napok óta reggeli fagyok jártak, a föld csontkeményre fagyott . Nappal felen-
gedett valamelyest, estefelé azonban jeges kérget fogott újra . Az apócsának 
igaza volt: kapa, ásólapát nem, itt egyedül az irtókapa segít . A fagyos felszín 
alatt néhány centiméternyi puhább földréteg mutatkozott, az a réteg, amely 
napközben fölenged, éjszaka pedig megfagy . Egy arasznyival mélyebben az-
tán kemény, tömör, fekete hantba vágott újból a szerszám .

Ásás közben az irtókapa vastag gyökeret ért, széthasította, s az akácnak, 
a nedves földnek meg a rothadó avarnak ez az alig-alig érezhető, fanyarkás  
illatkeveréke gyermekkorára,  Boszniára  emlékeztette Markót . A Száva-
melléken, Visoviban ilyen fekete a termőföld . A legnagyobb parcella végében 
pedig: forrás . S amikor tavasszal eljött a kukoricakapálás ideje, márpedig 
mindig kapált valaki, mert harmadában művelték a földet, napáldozatkor a 
kapáslányok a forrásnál mostak lábat nótaszóval . Igaza van László bácsinak, 
haza kell mennünk a falunkba . Mindenki menjen haza a falujába .        

Miközben hol az irtókapát, hol meg az ásólapátot forgatva kitartóan dol-
gozott, a kamra felől már nem hallatszott hang . A talaj menti köd lassan 
megritkult, elfoszlott, a látóhatár alján pedig felkélt s mind magasabbra há-
gott a derült, éjszakai égbolton a fényes holdvilág . 

Amikor egy szusszanásnyira felegyenesedett, Marko megpillantotta Esz-
ti nénit, amint egy nyaláb fával ott áll a kamra előtt, s tétovázva forgolódik . 
Nézi, merre lépjen, nehogy besározza a cipőjét, ámbár puszta megszokásból 
vigyázott, hiszen sár borított mindent, senki sem tudta többé, hol végződik 
az utca s hol kezdődik az óvóhely, és már réges-rég nem rúgták le a lábbelit 
a tornácon . Kétségeskedett mégis . Marko a munkája fölé hajolt, folytatta az 
árkolást . 

Ezután váratlanul, szinte egyetlen szempillantás alatt játszódott le min-
den: Eszti anyó fojtottan felsikoltott, magyarul szólt, röviden, zaklatottan . 
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Marko mindössze két szót értett belőle, azt, hogy Lászlót hívta, meg a sok-
szor hallott istenem, istenemet, s akkor a nyaláb száraz fatörmelék zizegve 
szóródott szét a földön . Marko ösztönösen a fegyvere után vetette magát, 
közben László bácsit is magával rántotta . Alig hogy földet értek, lövés dör-
dült . Egyetlenegy . Utána csend .

Marko fölemelte fejét a földhányásról . Eszti néni még a kamra félár-
nyékában állt, akkor lassan, tévetegen mindkét kezét a mellkasához emelte, 
hirtelen előre görnyedt, úgy, mintha a fáskamra falánál, annak árnyékában 
keresne menedéket, de megtántorodva a földre rogyott . 

– Istenem, istenem – vélte hallani Marko, vagy amit hallott, halálhördülés 
volt? László bácsi feje a mellére bukott, arcát a frissen kiásott földbe fúrta .  

A pajta homályából szakállas alak óvakodott elő . Fürkésző pillantásokat 
vetett a ház irányába, lábbal arrább hengerítette a halott öregasszonyt, leha-
jolt, majd sorra kikutatta a zsebeit . Mivel, kétségkívül, az ellenkező oldalról, 
a szomszédos udvar felől jött, és – feltehetően – a ledöntött kerítésen lépett 
át, Marko úgy következtetett, hogy a betolakodó nem vette észre őket . Kö-
rülnézett, megkísérelte elérni a gépkarabélyt . Kúszás közben László bácsi 
az ásólapát nyelével amúgy istenesen oldalba bökte, s egy mozdulattal a ház 
irányába mutatott . 

A szénapajta széles bejáratában, az eresz vetette félárnyékban hirtelen 
fölegyenesedett, és szegény Eszti néni fölé magasodott a puskás ember sötét 
alakja . Állt egy darabig, tétovázott, körbefürkészett, fülelt, aztán egy ugrás-
sal a pajta falához lapult . Ekképpen most már odalátszott a lakóház sarkig 
kitárt ajtaja . A küszöbön, a háta mögött levő lámpás fénykörében, Krsto állt . 
Kiszaladt a dörrenésre, úgy állt ott, hogy a szeme még nem szokott hozzá az 
esthomályhoz . Egyébként hajadonfővel volt, fekete haja borzasan meredezett, 
mint aki álmából pattant föl, igazában fegyvertelenül, mivel a puskát a jobb 
kezében tartotta ugyan, de a közepe táján, tehát nem tudta volna használni, a 
baljával meg a szemét árnyékolta be, úgy hunyorgott bele a sötétbe . 

A szakállas ekkor már észrevette őt . Most behúzódott az árnyékba, ott 
csendben meglapult, várta, ugyan megjelenik-e még valaki . Egy örökkévaló-
ságnak tűnt az egész . Sehol senki, sebezhetően és tehetetlenül csupán Krsto 
állt ott az ajtónyílásban . 

A támadó vérszemet kapott, s fegyverrel a kézben megindult Krsto felé . 
Tárt karokkal, mint a jó házigazda, amikor ajtót nyit a kedves vendégnek . 

Hatalmas, bikaerős ember volt, olyan könnyedén fogta a fegyvert, mint 
egy játékszert . Amikor kilépett a félhomályból, a gyér holdfényben megcsil-
lant a vágott csövű puska .  A szőrmók, akár egy rossz vadnyugati filmben, 
szétvetett lábbal kacsázott, s diadalmas, gúnyos hahotában tört ki . Amikor 
olyan tíz méterre megközelítette Krstót, elégedetten még egyszer körbepil-
lantott, majd tele szájjal harsogta:
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– Na, mi az, te usztasa?! Te álkatona! Horvátország kéne, ugye?! – Gya-
korlott mozdulattal a tarkójára billentette a prémkucsmát, picit megemelin-
tette a puskacsövet, azután nyájaskodó hangon így folytatta:        

– No, és mondd csak, kisöcsém, hogy képzeled azt a ti „szép hazáto-
kat”? – Krákogott egyet, s hegyesen kiköpött . Még egy kissé közelebb lépett, 
most megállt, egyik lábával kilépve és a másikra nehezedve lecövekelt, kéjes 
örömmel lőállásba helyezkedett . Várt egy kicsit, élvezte a pillanatot . Hanyag 
nyugalommal kigombolta a vastag katonaköpenyt, majd alig észrevehetően 
feljebb emelve a fegyvert, lassan megindult Krsto felé . Miközben féloldalasan 
közelített, a köpeny elnyílt, s a sorozat abban a szempillantásban steppelte 
végig testét a kabát széle mentén, a nyakától az alhas tájékáig . Meglepet-
ten hőkölt vissza, megtántorodott, tátogott, mint a szárazra vetett hal, majd 
amikor a száján kibuggyant a vér, kétrét görnyedt, és ferdén Krsto lábához 
zuhant . A fagyos földre vér freccsent, a szaga láthatatlan páraként terjengett 
a levegőben . Krsto elejtette a fegyvert, és az ajtófélfa mellett görnyedezve 
öklendezett .   

Marko közelített be a leeresztett gépkarabéllyal:
– Már itt vannak a házunk küszöbén . Csakhogy be nem léptek . 

*
Marko fegyverével meg a magáéval a kezében Krsto belökte vállával a le-

szakadt templomajtót, és előreengedte Markót, aki a karján hozta be a ha-
lott  Esztert .  László  bácsi  szorosan  mellette  haladt,  ő fogta, igazgatta a 
szemfedőül használt takarót . Figyelmesen lépegettek át a beomlott torony és 
tető romjain, az elroncsolódott padok között, a cseréptörmeléken, s tartottak 
az úrasztala felé, már amennyi megmaradt belőle . A templomhajó magasából 
a csillagtalan, hideg, téli égbolt ásított fölöttük . Az egyetlen, részben épnek 
mondható fal mellett, a kőpadlón, jó néhány egyszerűbb koporsó sorakozott a 
kezdetlegesen, sebtében odapingált nevekkel, a két legutóbb behozott, csupán 
lepedővel letakart elhunytnak pedig már csak a csupasz kövön jutott hely . A 
fejük fölött, közvetlenül a fal tövében, szélvédett helyen, gyertya pislákolt .         

Krsto körülnézett, de hiába, egyetlen szál deszka, lehasadt pad vagy falbo-
rítás, semmi sem akadt már, amit a csupasz, hideg kőlapokra tehetne, fogta hát 
a halott nénin levő gyapjútakarót, azt terítette le . Marko odahelyezte figyelme-
sen a megmerevedett kis testet, majd félrevonult . 

Némán álltak így a szétlőtt templomban, a szabad ég alatt . A torony félig 
leomlott homlokzati fala magasodott fölébük, s időnként, amikor gránát re-
pesztett a közelben, a falromon megzörrentek a léczsalus ablakszárnyak . 

Apócsa lehajolt, szótlanul a kiterített Eszter mellé térdepelt . Gyengéden 
elrendezte a haját, megigazította fejkendőjét, aztán a tenyerével, úgy, mintha 
a szemét akarná lecsukni, többször végigsimított a szeme tájékán . Hajlottan 
térdelt ott, a megtört ember ajka imát mormolt . 
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A fejük felett ekkor gránát süvített el – meglódult tőle a levegő s a 
megmaradt vakolat –, túlrepült rajtuk, majd becsapódott, nagyon közel, 
a romokba . Az ablakszárny többször a falhoz verődött, a romos toronyról 
por szállt fel, leesett egy pár vakolatdarab, a végén egy tégla is . László föl-
nézett, odaintette Krstót . Nyugodt hangon, halkan szólt, inkább kézmoz-
dulatokkal értette meg magát, mint szóval . Takaró kelletik, ott, a szószék 
romjai mögött, a sötétben, a ripityára tört szekrényben alighanem lesz még 
egy úrasztala-terítő . 

A becsapódások, úgy tűnt, megsokasodtak . Bizonytalanul tapogatózva 
a sötétben Krsto mégis átvergődött valahogy a leomlott tetőgerendákon, a 
rengeteg téglán, vakolat- és cseréptörmeléken, keze rátalált a szekrény alsó 
fiókjára, kifeszítette, végül aztán kitapogatta s odahozta a terítőt . A bácsi két 
kézzel nyúlt érte, tempósan széthajtogatta, megfordult, s kirázta a port . Egy 
kicsiny, fekete könyvecske hullott ki belőle, olyan volt, mint egy zsebbe való 
Biblia . Krsto fürgén lehajolt, felvette a földről .   

Megvárták, amíg az öreg eligazítja Eszti nénin a terítőt, sokáig takar-
gatta, figyelmesen, mintha attól tartana, nehogy fölébressze ányikát . Utána 
a rögtönzött ravatal mellett megállva, sebesen pergő ajakkal hosszan imád-
kozott . A gyertya opálos, reszketeg fényében az arca zordnak látszott, olyan 
volt, mint a kő, eső verte, hó lepte, zivatar paskolta, nap perzselte, moz-
dulatlan kő, mely elfelejtett beszélni, s most csak a szája mozog, de hiába, 
mert gondolatai messze a magasban járnak, őt meg közben felőrli, elemészti 
a fájdalom . Végezetül gyengéden Eszter arcára vonta a szemfedőt, melléje 
állította a gyertyát, maga pedig leült a piszkos, poros, hideg templomkőre . 
Hallgatagon elővette a fekete kötésű kis könyvecskét, kabátja ujjával letörölte 
a port, majd gépiesen belelapozott . 

Krsto türelmetlenül megfordult:
– Megyünk?
Apócsa tagadóan rázta a fejét, helyet csinált, szó nélkül, egy mozdulattal 

magához intette társait, majd kezével odamutatott, hogy telepedjenek mel-
léje, a padlóra . Amikor abban az omladozó falakkal körülbástyázott, üresen 
kongó templomtérben végre megszólalt, a hangja valahogy távolinak és va-
lószerűtlennek tűnt:

– Ez református templom . Mi kálvinisták vagyunk – mondta . Lassan  
lapozott a könyvben, s amíg Marko meg Krsto azt hitte, hogy most az apos-
tolok és próféták valamiféle bibliai kinyilatkoztatása következik, esetleg egy 
zsoltárt vagy egyszerű, hétköznapi imát hallanak, az őszbe csavarodott, ba-
rázdált arcú próféta a könyvecskét ferdén a gyertyához emelte, fölébe hajolt, 
és beleolvasott:

– Na, itt a fiam . A Mihály fiam . Mihály fiam ’56-ban született . Föld-
hözragadt szegények voltunk . Akkor mindenki szegény volt . Az egyház, a 
református egyház, Svájcból küldött csomagot az újszülött gyermekcséknek . 
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– Egy kissé eltolta magától a nyilvántartó könyvet, 
még alkalmasabban a fény felé fordította:

– No, a fiam… Született 1956 . szeptember  
5-én . Kapott három csomagot – betűzte ki .

Fülsiketítő robajjal többcsöves aknavetőből ki-
lőtt gránátsorozat csapódott be a közeli lelkészlak-
ból maradt romhalmazba . A nyitott ablakszárny 
meg-meglódult . Krsto a templomajtó felé tekin-
getve a fegyveréhez kapott, de Marko, megnyug-
tatólag, leintette . 

László apócsa háborítatlan nyugalommal la-
pozta a könyvecskét, s akár egy türelmes tanító 
bácsi, mindannyiszor, amikor felolvasott egy ne-
vet, magasba emelte s ujjával megkocogtatta a kis 
fekete könyv  fedelét, miként ha mondaná: 

– Ihol e’, ide van írva! – Minek igazául még rá is bólintott, majd zavarta-
lanul folytatta:

– Ezt én írtam a saját kezemmel . Merthogy presbiter volnék, presbitéri-
umi tag . Nézzük akkor: Kelemen Sára, ’56 . október 10-én, három csomag; 
Milanović Milan, november 1-jén, három csomaggal; Subotić… 

– De hisz ezek szerb nevek! – vágott szavába Marko meglepetten . – Ők 
is idevalósiak?

Apócsa megtorpant egy picinyég, tűnődve, tétovázva, majd szelíden így 
szólt:

– Nem . Ők nem idevalósiak . Nem laknak a Faluban . – Aztán a karját 
rendíthetetlen nyugalommal a feje fölé lendítve, körbekotort a képzelt látó-
határ mentén: – Ők azok, akik bombáznak bennünket . – S mintha nem is 
lenne mit hozzátenni, mert mindenkinek tökéletesen világos minden, nyu-
godt hangon sorolta tovább:  

– Subotić Đorđe…, Bece Etelka…, Kocsis Ladislav…, Milanović Ljubo…
Krsto elveszítette türelmét:
– Akkor hát ezek is, ezek a… szerbek is kálvinisták?
László bácsi egy pillanatra megállt, szótlanul felvetette a fejét . Eltűnő-

dött egy darabig, mint aki keresi a szót, aztán csak megszólalt:
– Nem . Ők nem kálvinisták . Ők pravoszlávok . De mi úgy írtuk be őket, 

mintha reformátusok volnának, hogy ők is kaphassanak csomagot, segélyt 
– szólt szelíden . – Hiszen éppoly szegények voltak, s hát füllentettünk egy 
kicsit… ugyan már, egy kis füllentés nem a világ…, hogy ők is egyházta-
gok . – Mintegy bocsánatkérően megvonta a vállát: – Azt mondtuk, ők is 
hívők… hogy csomagot kapjanak, megéljenek valahogy . S felnőjenek . Nahát  
ezért: …Vojvodić Jovan, Stojsavljević Dušan…
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ban, Laskón, Szentlászlón töl-
tött gyerekkor után Eszéken él és 
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n Ózer Ágnes

A szerbek és Szerbia 
a magyar történetírásban 

a 19. században
A magyar történetírás történetének kutatói annak 19 . századi fejlődését 

áttekintve és értékelése során eddig még a megállapítás szintjén sem emlí-
tették, hogy nem kevés magyar történetíró foglalkozott a szerbek és Szerbia 
történelmével . A magyar történetírás történetei, Horváth Mihályétól, Hó-
mann Bálintétól, Glatz Ferencén, R . Várkonyi Ágnesén és Gunst Péterén át 
Várdy Béláéig, kivéve az egyedi tanulmányokat, mint amilyen Fried István 
Szerbia felfedezése a magyar felvilágosult történetírásban című munkája, teljes 
egészében soha nem tekintették át és nem értékelték a Balkán történelmé-
hez kapcsolódó műveket, csupán megállapították, hogy a Kállay Benjámin 
és Thallóczy Lajos köré tömörülő történészek, a bécsi kör szerzőinek művei 
a magyar történetírás balkanológiai iskoláját képezik . Ebben a tényben kell 
keresnünk annak az okát is, hogy a fenn említett szerzői áttekintések miért 
nem tanulmányozták és értékelték azoknak a műveit, akik a megjelölt idő-
szakban a balkanológiai kutatások keretében a szerbek és Szerbia történel-
mével is foglalkoztak .

A magyar történetírás történetével foglalkozó kutatóknak a téma iránti 
látszólagos érdektelensége nem tehette semmissé a tényt, hogy nem kevés 
azoknak a történészeknek a száma, akik a 19 . század során folyamatosan fog-
lalkoztak a szerbek és Szerbia történelmével kapcsolatos kérdésekkel .

A vizsgálódásaimat azoknak a 18 . századi szellemi áramlatoknak, kuta-
tási módszereknek és a forráskritika eredményeinek az értékelésével kezd-
tem, amelyek a 19 . századi magyar történetírás alapjául szolgáltak . Ezeket 
az alapokat a 18 . század végén alkotó jezsuita kutatók, „kiművelt emberfők” 
és antikváriusok műveiben kell keresni, amelyek megalapozták a majd a 19 . 
században külön tudományággá fejlődő magyar tudományos történetírást .  
Ezzel egy időben pedig kezdetét jelentették a szerbek és a Szerbia története 
iránti érdeklődésnek . A kor szellemi áramlatainak hatására, önmaga helyét 

A szerző doktori értekezésének expozéja.
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keresve a világ folyamataiban és a közvetlen környezetében, a magyar törté-
netírás érdeklődése a szomszédos népek történelmének tanulmányozására is 
kiterjedt . A magyar–szerb kapcsolatok esetében ez az érdeklődés a történelmi 
körülmények következményeként nem maradt csupán a szomszédos nemzet 
iránti érdeklődés szintjén, hanem a történelmi sorsközösségből eredően, még 
az ellentétes történelmi érdekek ellenére is, kölcsönösen beépültek egymás 
nemzeti történelmébe és történetírásába is . 

A magyar nemzetnek különböző történelmi korokban ilyen viszonya volt 
minden olyan szomszédos néppel, amely egykoron a Magyar Királyság terü-
letén élt, különösen azok után az etnikai változások után, amelyek a közép-
kori állam területén a török alóli felszabadulás után bekövetkeztek, különbö-
ző államformákban, különböző irányban fejlődő történelmi érdekekkel .1

Ebben a kontextusban a magyar és a szerb nép viszonyát sajátosnak te-
kinthetjük . E sajátosság azokban a humán tudományágakban, amelyek közé 
az irodalom- és nyelvtudomány mellett a történetírás is besorolható, foko-
zottan volt észlelhető .  A történetírás, mint kifejezetten nemzeti tudományos 
diszciplína, teljes kifejlődését a jelzett időszakban, 1790 és 1918 között érte 
el, a hosszú 19 . században, amely a nemzetnek és a nemzetinek az érvénye-
sülési periódusaként, az akkori felfogás szerint, az állami fejlődés lényegét is 
jelentette .  A szerb–magyar viszony a történetírásban az ellentétes nemzeti 
érdekek felszínre törésében jut kifejezésre . A 19 . századi magyar történetírás 
saját államának szövevényes történelmi sorsát tanulmányozva, a saját törté-
nelmi kérdéseivel foglalkozva arra kényszerült, hogy szembesüljön a szom-
szédos népek történelmével, és arról sajátos képet alakítson ki, így a szerbek 
és Szerbia történelméről, a magyar–szerb viszonyokról is, és mindezt beépít-
se saját történelmi tudatába .

Az ilyen érdeklődés kiváltó, de nem kizárólagosan egyedüli motívuma 
annak a nagyhatalmi koncepciónak a felújítása volt, amely a török veszély 
elmúltával délre és keletre terelődött . Ezt a nagyhatalmi koncepciót arra a 
történelmi magyarázatra alapozták, amelyre a magyar korona viselőiként a 
„történelmi jogon” alapuló terjeszkedési terveik a többi között Boszniára, 
Oláhországra, Dalmáciára, Szerbiára, később (1878-ban) Bosznia-Hercego-
vinára is kiterjedtek, amihez a tudományon alapuló indoklást a történészek-
től várták el . Ehhez a „napi politikai” motívumhoz társult a magyaroknak 
az az elégedetlensége, amelyet a Dél-Magyarország területén bekövetkezett 
etnikai változások idéztek elő, amelyek részben a természetes hosszan tartó 
migrációval történtek, elsősorban a szerbek esetében, részben pedig a kü-
lönféle népeknek a hosszan tartó török uralom alatt elnéptelenedett magyar 
országrészre való tervszerű betelepítése okozta .  Így a szerbeknek 1690-ben 

1  Ilyen összefüggésben a kérdések külön csoportját képezik a román–magyar és külön a 
horvát–magyar viszonyok, amelyeket Horvátországnak és Erdélynek az államberen-
dezésben elfoglalt státusával értelmeznek .
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történt tömeges betelepülése magában hordozta a nemzeti érdekek össze-
ütközésének csíráit is . Különösen akkor, amikor a betelepült szerbek külön 
státussal rendelkező terület elnyerése iránti törekvése és követelése 1790-től 
kezdve több ízben is nyíltan kifejezésre jutott . 

Ezek a törekvések kihatottak a magyar történetírásra is, mert a magyar 
történetírók a magyarországi szerbek történetének vonatkozásában, műveik-
ben azt igyekeztek bizonyítani, hogy a magyar nemzetnek történelmi jogai 
vannak egykori etnikai területén . A fent említett okok azonban nem gátol-
ták a szerb történelmi témáknak a modern eszmei áramlatok szemszögéből 
való áttekintését, korszerű módszerek alkalmazását, a történettudomány 19 . 
századi vívmányainak alkalmazását, amelyeket azok a magyar történészek is 
elsajátítottak, akik a szerbek és Szerbia történetével foglalkoztak . 

A 19 . századi magyar történetírás korszakolása (1790–1830, 1830–1867, 
1867–1918) a magyar gazdasági, politikai és társadalmi történelem fő pe-
riodizációját követi . Ezt a korszakolást azonban – amikor azokról a törté-
netírókról van szó, akik a szerbek és Szerbia történelmével foglalkoznak –, 
feltételesnek tekinthetjük, mert ezeknek a műveknek a keletkezését azok a 
tényezők is befolyásolták, amelyek a bel- és külpolitikai körülményekből 
eredtek, és különösen a 19 . század második felében jutottak kifejezésre a két 
nemzet, majd a két ország viszonyában . 

Az első korszakban a felvilágosodás eszméinek hatására a korszerű ma-
gyar közvélemény érdeklődése a szellemi, a kulturális élet és irodalom terén 
nyilvánult meg, a hatások és összefonódások világos bizonyítékaival . Ez az 
érdeklődés aztán a Kelet iránt vonzódó és a Török Birodalmon belüli nemzeti 
mozgalmakkal rokonszenvező európai áramlat hatására kibővült, különösen 
a szerb felkelés történetét megíró Ranke-mű megjelenése után, aki értesü-
léseit első kézből, a „tanult szerbtől”, Vuk Stefanović Karadžićtól szerezte . 
A szerb nép harcáról szóló igaz történet, amint azt Marczali Henrik később 
leírta, általa „a homéroszi eposz magasságába emelkedett” .

A század második felében, különösen az 1860 és 1878 közötti időszakban, az 
osztrák–magyar kiegyezéssel, Magyarország megváltozott államjogi helyzeté-
vel, formálisan lehetőséget kapott arra, hogy kihasson a Monarchia külpolitikai 
kérdéseire . Így a keleti kérdés rendezésében és a balkáni népekkel szembeni vi-
szony kialakításában (tehát a szerbek irántiban is), lehetőség nyílt Magyarország 
aktív szerepvállalására . Ez a megújult érdeklődés azonban nem volt gazdasági 
és politikai motiváltság nélküli . Észlelhető volt bennük a magyar történelmi 
igények felszínre törése a tőle délre és keletre fekvő országok irányába is .

A 19 . századi magyar történetírás fő irányában nem tért el a kijelölt és a 
kort jellemző céljától, eredményeivel és tudományosságának szintjével azon-
ban mégis sikerült felülemelkednie a napi politikai törekvéseken, a szerbek és 
Szerbia története iránti érdeklődését pedig tudományos alapokra helyeznie . 
Ezt a tényt nem lehet kizárólag a történészeknek a Magyarországon élő szer-
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bek, azaz a nemzetiségek iránti érdeklődéseként értelmezni, ahogy azt Glatz 
Ferenc állítja, ez tagadhatatlanul egyben a szomszédos ország történelme 
iránti érdeklődés is volt, amely nélkül nem lehetett volna objektíven megírni 
sem Magyarország, sem a magyar nép történetét .

Tanulmányunkban főbb vonalakban megjelöltük a magyar polgári tör-
ténetírás eszmei ívét is, amely a 19 . századi európai eszmei áramlatok hatá-
sa alatt állt . Figyelmet szenteltünk a felvilágosodás szellemében író Johann 
Christian Engelnek és Ignaz Aurelius Fesslernek, az előbb romantikus, majd 
liberális Horváth Mihálynak és Szalay Lászlónak, a pozitivista szemléletet 
képviselő Kállay Benjáminon és Thallóczy Lajoson át egészen a marxista 
Szabó Ervinig és Jászi Oszkárig mindazoknak, akik a korszellemmel halad-
va, foglalkoztak a szerb történelem egyes kérdéseivel . Azoknak a szerzőknek 
a műveit – mint például Thim Józsefét –, akiknek a történetírói munkássága 
átnyúlik a 20 . századba, csak az 1918-ig megjelent műveit vizsgáltuk . Ezek 
a művek nemcsak a 20 . századot jellemző eszmei áramlatok befolyása alatt 
álltak, hanem a Monarchia széthullását követő időszakban a „Trianon-szind-
róma” is hatással volt rájuk .

A magyar történetírásban a szerbek és Szerbia annak kezdeteitől fogva 
jelen vannak . Anonymus, az első magyar történetíró is említést tesz Szer-
biáról, amelyet Rácországként emleget . A későbbi szerzőknél, egészen a 18 . 
és 19 . század fordulójáig, ez az érdeklődés azoknak a történelmi események-
nek és kapcsolatoknak a leírására korlátozódik, amelyekben a magyarok és a 
szerbek is részt vettek, illetve azokra az eseményekre, amelyek Magyarország 
és Szerbia viszonyára vonatkoznak . A szerbek és Szerbia fogalma a magya-
rok történelmi tudatába konkrétabban a magyar történetírás tudományággá 
fejlődése során, a 18 . század végétől kezdve a 19 . század folyamán épült be, 
amihez a felvilágosodás korának ideológiai nyitottsága és a nemzeti újjászü-
letés kezdeti szakasza is nagymértékben hozzájárult . 

A megnövekedett történelmi érdeklődés kezdeteire és a megjelölt idő-
szak témaválasztására azon külpolitikai körülmények is hatással voltak, ame-
lyet az osztrák uralkodók és udvar a Balkán-térséggel és népeivel szemben 
folytatott expanziós politikája eredményezett, amelyek akkor kezdték el a 
több évszázados török uralom alóli felszabadulásukért vívott harcukat . A 
történetírás fokozott érdeklődésének okát abban a tényben kell keresni, hogy 
törekvéseihez az osztrák uralkodóház formális jogi indoklást keresett, amit 
csak a magyar korona történelmi jogaival bizonyíthatott, ehhez tudományos 
magyarázatot az „udvari történész” szerepében Pray György írt . 

Johann Christian Engel és Ignaz Aurelius Fessler műveiben Szerbia a ma-
gyar korona mellékterületeként jelenik meg, s a középkori államok ideiglenes 
vazallusi viszonyán alapuló érdeklődést az uralkodók időrendi felsorolásá-
val mutatják be . Ezekben a történelmi áttekintésekben és egyedi tanulmá-
nyokban Dušan cár uralkodásának időszaka, a rigómezei csata, a szerbeknek 
Magyarországra való középkori letelepülésének ténye, a Tatai Szerződés, a 
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Čarnojević vezette szerb népvándorlás, a temesvári kongresszus a szerb törté-
nelem sorsdöntő, jelentős mozzanataiként olyan kiemelt eseményekként sze-
repelnek, amelyek a magyar történelem szempontjából is jelentősek voltak . 

A 19 . század első felében a magyar történetírásnak a szerbek és a Szerbia 
iránti érdeklődése két irányban fejlődött . Egyrészt Szerbia felé fordul, mint a 
török hódoltság előtti szomszédos ország iránt, másrészt pedig a Magyaror-
szágon élő szerbek felé irányult, akik a temesvári kongresszuson (1790) első 
ízben fejezték ki a Magyarország keretein belüli saját területre vonatkozó 
nemzeti követeléseiket, amely a magyar nép történelmi jogait kérdőjelez-
te meg, és ellentétes volt annak nemzeti törekvéseivel . A nemzeti érdekek 
szembefordulása és ellentétes irányú alakulása az 1848–49-es események so-
rán érte el a tetőfokát .

A szerb követelésekre reagálva, a magyar történészek egy része, amely 
elégedetlen volt a Magyar Királyság területi egységének helyreállítását elha-
nyagoló politikával meg a bécsi udvarnak a szerbekhez való viszonyulásával, 
a történelmi igazság és a történelmi jogok igazolása végett fokozta a tör-
ténészek szakmai érdeklődését a múltbeli bizonyítékok és események iránt . 
Az abszolutizmus idején erre elsősorban Magyarország kedvezőtlen helyzete 
ösztönözte őket, a kiemelt területként kezelt Szerb Vajdaság létezésének idő-
szakában pedig fokozott formájában volt észlelhető ez a jelenség . Az osztrák 
viszonyoknak a Magyarországgal szembeni megváltozásával, annak a lehe-
tőségnek a keresésével, hogy Magyarország bekapcsolódjon a Császárság éle-
tébe, és megleljék államjogi helyzetét, a társadalomtudományoknak, különö-
sen a jognak, az előállt helyzet történelmi gyökereit alapos elemzésnek kellett 
alávetni . A magyar történészeket külön is érdekelte a magyarországi szerbség 
helyzetének és státusának jogtörténeti alakulása . Tanulmányozták a Magyar 
Királyság déli megyéinek és bánságainak középkori történelmét, azokat az 
etnikai változásokat, amelyek a Magyar Királyságnak ezen tartományaiban, 
a török alóli felszabadulás után bekövetkeztek . Az ilyen vizsgálódás Szalay 
László, Pesthy Frigyes és Szentkláray Jenő műveit jellemzi . A Magyarország 
déli részeire való szerb betelepülés történetének vizsgálatát, a helynevek 
összevető elemzésével, még inkább motiválta a magyar értelmiség elégedet-
lensége Magyarország helyzetével a Habsburg Monarchia keretében, s ebből 
a szemszögből dolgozták fel a Határőrvidék és a Sajkásvidék kiemelt terüle-
teinek a történetét is . Fokozott figyelmet szenteltek a Brankovićok történelmi 
szerepének, a szerb despota titulusát pedig külön történelmi elemzésnek ve-
tették alá . Noha ezeknek a műveknek a megszületése politikai indítékú volt, 
azok mégsem tértek el a szakmai követelményektől és a korszerű módszerek 
alkalmazásától, így az eredmények az objektivitás keretein belül maradtak . A 
történelmi jogokat bizonyító cikkeken a modern nyugati polgári eszmék ha-
tása érezhető, a nyugat-európai történetírói irányzatok és iskolák módszeré-
nek alkalmazásával írták őket . Sajátos hungarocentrikus színezetük ellenére, 
e művek nemcsak a magyar történetírás fejlődését tükrözték, hanem közvet-
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ve hatással voltak a szerb történetírás fejlődésére is, előbb a magyarországi 
szerb értelmiségiek körében, később pedig magában Szerbiában is .

A magyar kutatók képzettsége, módszertani készsége, a források kriti-
kai elemzése iránti hajlama, valamint a történelmi kutatások szakosodásá-
nak kezdete az osztrák–magyar kiegyezés (1867) utáni időszakban hatással 
volt a szerbekkel és a Szerbiával kapcsolatos kutatásokra is . Ez a minőségbeli 
különbség a magyar történészek ún . bécsi körébe tömörülő szerzők művein 
figyelhető meg, ők voltak azok, akik a pozitivista módszer erős hatása alatt 
kutatták nemcsak a bécsi, de a török, olasz és spanyol levéltárak anyagát is . 
Kállay Benjámin és Thallóczy Lajos köré tömörülve, levéltárosokként és a 
közös minisztériumok hivatalnokaiként a magyar történelemre vonatkozó 
anyag kiválasztásán dolgozva, mentoruk Szerbia és a Balkán iránti érdeklő-
désével összhangban történelmi cikkeket és összefoglalókat is írtak .

A történelmi segédtudományok terén szerb témákkal genealógiai, numiz-
matikai, diplomáciai, címer- és pecséttani munkáikban Érdy János, Wertner 
Mór, Hodinka Antal és Thallóczy Lajos foglalkoztak . 

A 19 . század második felében a balkáni országok és a Szerbia iránti törté-
nelmi érdeklődést meghatározta az Osztrák Monarchia európai befolyásának 
szűkülése és átirányulása a határaitól délre és keletre fekvő területek, a Bal-
kán-félsziget területe felé, ahol ezek az érdekek ütköztek az orosz érdekekkel . 
A török hatalom elleni küzdelem magában hordozta a közös származás és 
vallás tudatának ébredését, ami az orosz befolyás előretörését tette lehetővé, 
amelytől nemcsak a politika, hanem a történelmi tapasztalatok alapján a ma-
gyar értelmiség is ösztönösen védekezett, s az említett időszak történetírásán 
is nyomot hagyott . 

 Kállay Benjámin A szerbek története című műve, amely Rankénak a szerb 
felkelés történetével foglalkozó műve után az egyedüli, amelynek témája kizá-
rólag Szerbia története, a szerb történelem első egységes feldolgozása és mo-
dern szintézise . Ez már nemcsak a szerb uralkodóknak és tetteiknek egyszerű 
felsorolása, hanem a történelmi analízis kísérlete, bizonyító forrásokkal alátá-
masztva, a szerbek történetének, az eseményeknek és a hozzájuk kapcsolódó 
jelenségeknek az áttekintése, mint olyan folyamatnak, amelynek mind csúcs-
pontjai, mind pedig hullámvölgyei is vannak . Ebben a történelmi áttekintésben 
a szerző külön figyelemmel vizsgálja a szerb felkelés történetét, amely Kállay 
szerint nemcsak Szerbia történelmében rendkívüli történelmi esemény, hanem 
annak balkáni és európai környezetében is, különös tekintettel a szomszédos 
országokban letelepült szerbek egymás közötti viszonyainak jelentőségére . 

A szerb témákat nem kerülik meg a társadalomtudományi kutatások sem, 
Szabó Ervin például a történelmi materializmus szemszögéből írt művében az 
1848–49-es történelmi eseményeket – amelyekben a szerbek az ellenforradal-
már megjelölését kapták –, osztályszempontú elemzéssel ellenkezőleg értékeli .
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  A szerb történelem témáin vagy a kiemelkedő szerb személyiségek mun-
kásságának a feldolgozásával a magyar történetírás jelentős alakjai mutatták 
fel a tehetségüket és szakértelmüket . Thallóczy Lajos például székfoglaló be-
szédét a Magyar Tudományos Akadémián Pavle Bakićról tartotta, Hodinka 
Antal a magántanári szakdolgozatának témájául a szerb diplomáciai emlék-
iratokat választotta, Márki Sándor doktori disszertációjának a témája pedig 
Pero Segedinac felkelése volt . 

A magyarországi szerbek történetét a magyar történészek, a német pozi-
tivista történetírás hagyományos módszerére támaszkodva, a helyi és megyei 
monográfiaíró mozgalom keretében dolgozták fel, amely a szerbeknek és tör-
ténelmüknek a magyar történelembe és társadalomba való beilleszkedéséről 
is tanúskodik . Ebben a munkában Thim Józsefhez hasonlóan, más magyar 
és szerb szerzők bevonásával kiegyensúlyozott történelmi szemléletű leírá-
sok, életrajzok, néprajzi és szociográfiai cikkek jelentek meg . Az ilyen tevé-
kenységben a Történelmi és Múzeumi Társulatok jártak élen, amelyekben 
nemcsak tanult történészeket találunk, hanem a történelmet kedvelő egyéb 
képzettségű értelmiségieket is . Ilyen vonatkozásban pozitív példaként em-
líthetjük a Dudás Gyula szerkesztésében megjelent Bács-Bodrog Vármegye 
Monográfiáját, vagy Érdujhelyi Menyhért Újvidék története című munkáját, 
amelyek a magyar államjogi álláspont mellett is objektíven mutatták be és 
értékelték a szerbek történelmi szerepét .

A forrásművek megjelentetésében a magyar történetírás a 19 . század 
során a Katona István és Pray György jezsuita történetírók művein alapuló 
forrásgyűjteményektől J . K . Engel és Fejér György történelmi munkáin át 
eljutott a forrásművek hivatalosan megszervezett, rendszeres gyűjtéséig és 
kiadásáig . Az első időszakot a magyar történelmi források gyűjtése, mennyi-
ségi összegezése és megjelentetése jellemezte, amelyben a szerb történelemre 
vonatkozó forrásokat a Magyarország, illetve a magyar koronához tartozó 
területek történelmére vonatkozó forrásgyűjteményekbe sorolták be, így Fe-
jér György monumentális gyűjteményébe is . A magyar történészek 1885 . 
évi kongresszusától és Thallóczy Lajos ott elhangzott beszámolójától kezdve 
viszont, a Magyar Tudományos Akadémia – azaz a legmagasabb rangú ma-
gyar tudományos intézmény – Történelmi Bizottsága a magyar történetírás 
számára különösen fontos források terület és téma szerinti rendszeres átcso-
portosításán és kiegészítésén dolgozott . Ezt a tényt a magyar történetírás 
története mindmáig nem konstatálta, ezért tesszük meg most mi dokumen-
táltan . Ennek a rendszeres munkának az eredménye a többi között Thallóczy 
Lajos és Áldásy Antal Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 
1198–1526 című gyűjteménye, amely a Magyarország melléktartományainak 
oklevéltára sorozat második köteteként jelent meg . Ez a forrásgyűjtemény 
ma is az egyik leggyakrabban használt forrásgyűjtemény a magyar–szerb 
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középkori történelmi kapcsolatok terén . A magyar történettudomány ilyen 
jellegű tevékenységei között itt kell megemlítenünk a magyar történészek 
hozzájárulását a Svetostefanska hrisovulja meglelésében és a Vatroslav Jagić 
szerkesztésében való közléséhez .

Többek közt, noha nem ez volt az elsődleges feladatunk, figyelemmel kí-
sértük a szerb történészek és a magyar történetírók 19 . századi kapcsolatainak 
minden jelét, és ennek eseteit és létezését jeleztük . Az indítékok kutatására és 
alaposabb elemzésére ebben a dolgozatban nem tértünk ki . A szerb kutatók 
a magyar szerzők műveit főleg a Konstantin Jireček történelmi szintézisének, 
A szerbek története 1911-es megjelenéséig használták, amelyhez később szíve-
sebben fordultak azok a szerzők is, akik tudtak magyarul . A magyar törté-
nészek művei így látszólag eltűntek a szerb szerzők műveinek irodalom- és 
forrásjegyzékéből . Rá kell azonban mutatnunk arra, hogy Konstantin Jireček 
a művében nemcsak használta a magyar forrásgyűjteményeket és az említett 
magyar szerzők munkáit, hanem együtt is működött velük .

A szerbek és a Szerbia történelmével való foglalkozás politikai okai és in-
dítékai miatt jelentkező minden fenntartás mellett is megállapíthatjuk, hogy 
a magyar történetírás 1790 és 1918 közötti fejlődése és tudományos eredmé-
nyei – tekintettel e munkák mennyiségére és minőségére – arról tanúskod-
nak, hogy a magyar történetírás jelentősen hozzájárult a szerbek és Szerbia 
történetének rekonstrukciójához és a róluk alkotott modern történelmi kép 
kialakításához . A magyar történetírás 19 . században keletkezett művei ma is 
részét képezik a kölcsönös kapcsolatok korszerű értelmezésének, ugyanakkor 
pedig bizonyítékai annak a szerb–magyar történelmi és kulturális összefo-
nódásnak, amely egyben a magyar és a szerb kultúra alapjainak is összetevő 
részeit is képezik .
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n Losoncz Alpár

Kételyek és választások

Az alábbiakban megfogalmazom véleményemet néhány kérdésben, a 
helyzethez mérten tömören, lemondva az argumentatív okfejtésről, és koc-
káztatva az esetleges félreértéseket . Értelmezési távlataimat meghatározza a 
vajdasági beágyazottság és az ennek megfelelő szituatív tudás .

1 . Mindenekelőtt szólnom kell arról, hogy milyen módon tekintek a 
nemzet és a nemzetállam pozíciójára a kortárs társadalmi dinamika, a glo-
balizáció hektikus tendenciái, a nemzetköziesedő anyag-, pénz-, és tudására-
mok közepette . Kétségbevonhatatlan, hogy ebben a kontextusban a nemze-
ti szint viszonylagosodásnak rendelődik alá, megszűnik kiemelt metszetté 
válni . Egyszóval a hatalmi rétegzettségnek, valamint a többszörös identitás 
létesülésének vagyunk tanúi, ami átírja a nemzet és az állam összefüggés-
rendszerét . A nemzetállamot érintő mély változásokat adottságként kezelem, 
ezenkívül jól ismerem azokat a kizárólagosság/kizárás-történeteket, amelyek 
a nemzeti formának az állami apparátusokban megvalósuló történelmi ki-
teljesedéseit fémjelezték . Ugyanakkor, az a tény, hogy a nemzetállam immá-
ron nem élvezheti az evidencia bizonyosságát, nem jelenti számomra, hogy a 
nemzetállam elutasításának vagy igenlésének alternatívájában gondolkodom . 
Tapasztalom, hogy sokan a nacionális/posztnacionális kiélezett alternatíváját 
minősítik mérvadónak, ami az előlegezett pozitív fejlemény esetében a múlt 
kínjaitól való megszabadulást ígéri . Számomra azonban a nemzet és az ál-
lam kapcsolata nem értelmezhető úgy, hogy elképzeljük a kezdeti történelmi 
feltételeket, és leszűrjük az egyértelmű következményeket, ahol a folyamat-
nak van eleje és vége, mármint a nemzetállam vagy a nemzet alkonya . Azt 
hiszem, hogy az említett kapcsolatot inkább afféle mozgó történelmi konstel-

A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézete megbízá-
sából készült szöveg.
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lációként kell elképzelni, amely nem valamilyen történetfilozófiai logikának 
rendelődik alá, inkább szociológiai, antropológiai látásmódot stb . igényel . És 
azt sem hiszem, hogy a nemzeti dinamika hatalmi története feloldható egy 
anticipált eszményi kivetítéssel, mint pl . az Európai Unióban megtestesülő 
posztnacionális föderáció . A nemzeti forma különböző tendenciák sűrítmé-
nyeiként jelentkezik, amelyekben különféle ideológiai, gazdasági folyamatok, 
ezenkívül a mindennapi habitualizáció formái kombinálódnak, valamint az 
állam adminisztratív és szimbolikus funkciói artikulálódnak . A nemzeti for-
mában találkoznak a munkamegosztás, a migráció folyamatai, a szolidaritás 
alakzatainak konfigurációi, márpedig mindez ellentmondásos processzuso-
kat, különböző skálájú eseményeket foglal magában, amelyek nem hüvelyez-
hetők ki a nemzetforma valamilyen állandósult szerkezetéből . És ezek az 
ellentmondások nem szelídíthetők meg azokkal az elméleti intervenciókkal, 
amelyekkel régiónkban az értelmiségiek sokszor madártávlatban kísérletez-
nek . Nem lehet félretenni a régi figyelmeztetést, hogy a nemzet illuzórikus 
közösség, csakhogy nem ajánlatos mellőzni egy másik tapasztalatot sem, 
amelyet nagyon is meg kell fontolni az európai egységesülés környezetében: 
a nemzetforma a közösség effektusait teremti .1 Ugyanis az Európai Unió, 
mint (legfeljebb) gyenge föderáció alakzata, a konszolidált nemzeti formák-
kal igencsak kínál ilyen tapasztalatokat .

2 . Nem szándékom belebonyolódni az elméleti fejtegetésekbe, azonban 
szükségesnek tartom kiemelni az elmondottakat, méghozzá azért, mert 
úgy tűnik, hogy ha elfogadjuk a posztnacionális logikát, akkor a kisebbségi 
önkormányzatisággal/autonómiával kapcsolatos igények értelmetlenné vál-
nak . Mert úgy gondolom, hogy a kisebbségi autonómiák többféle tendenciát 
juttathatnak felszínre . Ott van a nemzetállam hegemóniáját dekonstruáló 
hatásuk, amely a multinacionális formák felé tolja a nemzetállamokat . De 
ott van az a kérlelhetetlen tény is, hogy legalábbis valamilyen formában, a 
kisebbségi autonómiák bizonyos értelemben partnerei is a nemzetállamnak . 
A nemzeti/etnikai formák határai, jelentései változnak, az azonosság variá-
bilis, éppen ezért számomra a nemzet védelme contra a nemzet meghaladá-
sa-féle képletekkel nem vezetnek messzire, a problematikumot egyszerűen 
rosszul ragadják meg . Gyanítom, hogy amikor bizonyos közírók, politikusok 
azt hangsúlyozzák, miszerint ha fellibben a fátyol, úgy ott van az elrejtett 
eredendő ésszerűség, amely hatodrendűnek tartja a kisebbségi önkormány-
zatiságot, akkor ezen képletek foglyai maradnak . 

3 . A kisebbségek autonómiaigénye kapcsolatban áll az elismerésre való 
sajátos irányultságukkal, ezt a magyar államnak tisztelnie kell . (Jó lenne, 
ha ezt következetesebben figyelembe venné a magyarországi kisebbségek 

1 Erről, E . Balibar, Nous citoyens d’Europe . . . Paris, 2001 .
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esetében is, és előremozdítaná az etnokulturális igazságosság megvalósulá-
sát, hiszen minél előbb meg kell oldania a magyarországi kisebbségek jogi 
helyzetének rendezetlenségeit, kiváltképpen parlamenti képviseletük hiá-
nyát .) Amint látjuk, ezek az igények nem párolognak el, még akkor sem, 
amikor az adott állam részesévé válik az Európai Unió intézményes szer-
kezetének . Nem szükséges itt a politikai filozófia mérvadó személyiségeit 
citálni ahhoz, hogy megértsük az elismerésigény erőteljes motiváló erejét . 
És azt sem kell különösképpen ecsetelni, hogy ezen igény csak részlegesen 
ésszerűsíthető, valójában az elismerésvágy aracionális jellegű . Ez a tény azt 
is jelentheti, hogy ugyan aligha lehet megkérdőjelezni bizonyos programok, 
koncepciók létjogosultságát, ezek mégsem helyettesíthetik az elismerésnek a 
közjogi vonatkozásait . Ebben az értelemben kénytelen vagyok megállapítani, 
hogy a Vajdaságban megvalósuló toleranciaprogramok szükségszerűen meg-
maradnak a felület korrekciós mechanizmusainak kereteiben . A gazdasági 
modernizáció felpörgetésére, a határ menti régiók gazdasági összefonódá-
sára, a tőkeerősség megszilárdítására, a gazdasági erőforrások koncentrált 
felhasználásának fokozására irányuló programok (az addicionalitás érvényre 
juttatásával) természetesen messzemenően fontosabbak, ezeket támogat-
ni kell . Mint ahogy azon irányulásokat is, hogy a magyar állam sarkallja a 
regionalizációs folyamatokat, amelyek a tőke és a munkaerő újfajta mobilizá-
ciós pályáit nyitnák meg . Teljesen világos, hogy olyan stratégiákat kell ezzel 
kapcsolatban kialakítani, amelyek képesek kezelni a megváltozott foglalkoz-
tatás rendjét, a migrációs trendeket, az új szerepmodellekből adódó készteté-
seket . És minden további nélkül hozzáadhatom, hogy fölöttébb fontos azon 
készségek, képességek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a kisebbségek sze-
repvállalását a munkaerőpiacon . Hiszen egyértelmű a vélemény, miszerint az 
utóbbi évtizedben gyöngült a vajdasági magyarok helyzete a munkaerőpia-
con, ergo, a versenyképesség vonatkozásában . Márpedig a kisebbségi egyé-
nek beépülése és affirmációja Szerbiában (amely, sajátos módon, de mégis az 
európai intézmények felé vette útját) erőteljes módon függ a munkaerőpiacon 
elfoglalt pozícióktól . 

Mégis, ismételten állítom, hogy az önkormányzatiságban megnyilatkozó 
elismerési vágy nem cserélhető fel valamely más „kártyára”; úgy áll a kortárs 
társadalomtudományi beszédrendben, hogy ez „lexikográfiai preferencia” . 
Ha jól értem, azok a kisebbségi értelmiségiek, akik súlyos érveket soroltak fel 
a kisebbségi autonómia mellett, nem arra gondoltak, hogy e helyütt valami-
lyen puszta etnikai elkülönültségről, önmagunkba való bezárulásról van szó, 
hanem az adott állam politikai rendjében való sajátos részvételről .

4 . Nem tartozom azok közé, akiket messianisztikus hevület fűt a kisebb-
ségi autonómia emlegetése kapcsán . Sokszor aggodalommal töltenek el az 
etnikai eliteknek a magaskultúrával kapcsolatos álláspontjai (a Vajdaságban 
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ezzel kapcsolatban nagyon sokat lehet veszíteni, mert a jugoszláv időkből 
itt maradt kulturális és oktatási hálózatot leépülési veszélyek fenyegetik), az 
etnikai demokrácia nevében történő intézkedéseik, az újfajta kizárási tech-
nikák, az az irányulás, amely ezen eliteket az etnikai emancipáció fölkent 
papjaiként jeleníti meg . De ez csak azt a tényt hitelesíti, hogy csupán jól 
meghatározott feltételrendszer függvényében lehet érvelni a kisebbségi auto-
nómia mellett . Azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban híján maradtunk 
a magyar állam koherens politikájának, amely a kisebbségi politikai ágensek 
közötti viszonyok demokratizációját és az esetleges kisebbségi önkormány-
zatiság demokratikus variánsát ösztönözte volna . Budapest túlságosan is 
sokat fáradozott azon, hogy felfedezze és megerősítse a „konstruktív” poli-
tikai szereplőket a nem-konstruktív szereplők ellenében, minden bizonnyal 
a kisebb ellenállás vonzó logikáját követve . Mindez a budapesti segédlettel 
történő intézményteremtésre is rányomta a pecsétjét . És ezen nem változtat 
az a tény, hogy a budapesti politikusok, amikor Vajdaságba érkeznek, akkor 
szertartásosan ismételgetik a be nem avatkozás politikájának elvét . Mert az 
egyszerűen nem lehetséges, hogy a forráselosztás praxisát működtető állam 
ne befolyásolja az események alakulását, a kérdés abban rejlik, hogy milyen 
módon teszi ezt . Mindehhez társult az a meglehetősen egyoldalú kommuni-
kációs rendszer, amely jellemezte a magyar–magyar kapcsolatokat, és amely 
a politikai szereplőket részesítette előnyben . A magyar–magyar kommuni-
kációs formák szűknek bizonyultak, és néhány alkalmi kivételtől eltekint-
ve, inkább a nagy elosztórendszerek keretein belül állandósultak, amelyek 
növelték a politikai elit egyes tagjainak elosztó hatalmát, de nem lendítették 
előre a kisebbség emancipálódási folyamatait . Ráadásul, a konstruktív politi-
kai ágensek kiadós támogatása azzal a fejleménnyel járt párban, hogy komoly 
demokratikus deficitek és a klientelizmus többletei alakultak ki . A magyar 
kormány alkalomadtán a bába szerepét játszotta a magyar etnikai pártok ki-
alakulásánál, és a Vajdaság itt persze tanítani való példát jelentett, de látnia 
kell, hogy e pártok problémamegoldási módozatai ma gyökeres átalakulásra 
szorulnak . Hiába kötötte meg ugyanis a vajdasági magyar elit meghatározott 
része, a legnagyobb magyar párt, a szerbiai elit Európához vonzódó erőivel a 
paktumot, amennyiben ezért túlságosan nagy árat kellett fizetnie a vajdasági 
magyarságnak .

Itt említem, hogy érteni véltem a támogatáspolitika racionalizációjára 
tett kísérleteket, miután a határon túli magyar kisebbségek nagy része az 
EU-tagállamok területén él, ezenkívül üdvözöltem az újfajta támogatáspo-
litika kialakításának igényét is . Mert magam is kérdésesnek tartottam, hogy 
a nemzeti jellegű redisztribúciót a következetes stratégiai érdek vezérli-e? 
Merthogy szilárdan összeforrasztott elvek szabályrendszere nélkül az elosz-
tás nem más, mint a közérdek mimikrijének a szálláscsinálója . De számom-
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ra rejtély marad, hogy a Szülőföld Alap működtetése miért kötődik ilyen 
centralizált szerkezetekhez? Vagy . . .? Hogyan változhat meg gyökeresen az új 
támogatáspolitika, amennyiben a döntéshozók (a magyar kormány, a határon 
túli kisebbségi politikusok) kezében ilyen hatalom összpontosul?

Egyszóval, a kisebbségi önkormányzatiság akkor védhető, ha megszilár-
dulnak azok a feltételek, amelyek alapján a kisebbség demokratikus módon 
értelmezheti magát, érzékelheti lehetőségeit és esélyeit . Nem valamilyen ma-
gasztos elmélet mondatja itt velem a demokratizáció szükségességét, hanem 
a különféle érdekek racionális koordinációjának az igénye . Különös jelentő-
séget kap ez a meggondolás most, a nemrégi szerbiai választások után, ami 
azt a meggyőződést erősíti bennem, hogy Szerbiában az etnikai-kisebbségi 
politizálás előtt útelágazások állnak . A kisebbségi pártok mobilizáló ereje 
láthatóan stagnál, nincsenek olyan tartalékok, amelyek mozgósíthatnák a vá-
lasztókat, miközben a közéletet a demokratikus deficitek uralják . Egyszóval, 
a magyar állam hozzájárult a vajdasági kisebbségi elitek stabilizálódásához, 
szorgalmazta a környező politikai elitekkel való paktumok megkötését, de 
mindez már, bizony, régóta átgondolásra szorul .

5 . A magyar–magyar viszonylatot az elmúlt évtizedben a magyar külpo-
litika ismert hármas prioritása határozta meg . Miközben nehéznek bizonyult 
egyensúlyban tartani az említett három vonatkozást, és az euro-atlanti in-
tegrációval kapcsolatos kritériumok jelentették a legfontosabb vezérelvet . Az 
európai csatlakozás homloktérbe helyezése párban járt a kockázatkerülő ma-
gatartással (meg kell mondani, hogy ez a defenzív, alkalomadtán a naciona-
lizmussal való megbélyegzéssel kapcsolatos félelmi magatartás magyarázza, 
hogy a nyugati reflexiók mélyebbre hatolhattak kisebbségi ügyekben) a ma-
gyar nemzetpolitika/külpolitika folytonosan szembekerült a fennálló keretek 
szétfeszítésének igényével, hogy úgy mondjam, az innováció kényszerével . 
Az innováció azonban elmaradt, noha a nyugati országok praxisának kreatív 
értelmezése támpontot jelenthetett volna . Nehezen hihető, hogy ez a maga-
tartás nem hatott volna a kisebbségi polgárok választási kedvére . Mintha a 
nemzetpolitika irányítói meggyőzték volna önmagukat arról, hogy Magyar-
ország olyan kényszerpályákon mozog, amely igen kevés mozgásteret enge-
délyez .2 A kérdés az volt, hogy lehetséges-e olyan nemzetpolitika kialakítása, 
amely összhangban van az európai normákkal, de nagyfokú érzékenységet 
tanúsít a kisebbségek iránt? Az eleddig létező megoldások erre a kérdésre 
nem adtak választ, számtalan ellentmondást nem tudtak kiküszöbölni . El-
lentmondások körvonalai bontakoznak ki akkor is, amikor európai kontextus 
merül fel, és a magyar politikai retorika folyton-folyvást az ellentmondások 
között mozog . A meggyorsított magyar modernizáció és a túlfeszített euró-

2 Ezekről a dilemmákról, valamint a kreativitás ritka pillanatairól, Bíró Béla, Egyen-
súlykényszer . Budapest, 2004, 142 .
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paizálódás közepette még mindig ott kísért a tény, hogy hiányzanak az újfajta 
kisebbségpolitika stabil oszlopai, amelyek megszilárdítanák az identitáspoli-
tika és a modernizáció matériáit összefogó építményt . A kisebbségek plurális 
identitásának jogi érvényre juttatása, jegyzem meg, még előttünk van: ennek 
híján a jóhiszeműségre hivatkozó retorikát az ellentmondásba való bonyoló-
dás veszélyezteti . Az innovációhiány nem lehet vezérlő elv . Amint látjuk, az 
európai keretek nem befejezettek, a konstitucionális játékszabályok alakuló-
ban vannak, ami azt feltételezi, hogy a magyar képviselők tevőleges szerepet 
játszhatnak, és az európai politika porondjára helyezhetnek olyan kérdése-
ket, amelyek elengedhetetlenül fontosak a kisebbségek vonatkozásában (és 
csak üdvözölni tudom, hogy erre van is néhány példa) . Egyszóval, az uniós 
szabályok távlati lehetőségeket, feltételeket teremtenek a kisebbségi kérdés 
méltányos rendezéséhez, de ezek csak feltételek .

6 . Amennyiben a magyar–magyar viszonyt hoztam szóba, úgy érintenem 
kell még egy kérdéskört . Másutt már kifejtettem, hogy miért gondolom két-
ségesnek a nemzet politikai és kulturális vonatkozásai közötti választóvona-
lak meghúzását, ezeket nem szándékozom megismételni . E helyütt csak arra 
szeretnék összpontosítani, hogy milyen félreértések jellemzik e kérdéskört . 
A kisebbségi kulturális intézményrendszer fenntartását a Vajdaságban óriási 
mértékben a magyar állam vállalja, aligha kell magyarázni, hogy miért . Ez 
kulturális egységesülést jelent, ami pontosan az iménti elvnek megfelelően, 
meghatározott politikai és gazdasági egybeforrást is magában foglal, noha 
ez egy pillanat erejéig sem teszi lehetetlenné a kisebbségek többes kötődését . 
Mármost, tapasztalom, hogy milyen félreértések övezik az unifikáció e jelen-
téseit; a Magyarország és a Vajdaság/Szerbia közötti ingázás, pontosabban 
a magyarországi majd két évtizede tartó tanítási gyakorlat és a magyaror-
szági egyetemi hallgatókkal való beszélgetések döbbentettek rá, hogy sokan 
itt egyoldalú szolidaritásmintákat, netán keserves áldozatvállalást látnak . 
Holott a legelementárisabb érvelés is megmutathatja, hogy a kisebbségi in-
tézményrendszer tevékenysége nemcsak a magyar kisebbségeket szolgálja, 
hanem a magyarországi magyar többség számára is hozzáférhető . A kérdés, 
amely itt napvilágra kerül, nem mellékhajtás, általánosabb vonatkozásokra 
derít fényt . A magyar–magyar viszonylatrendszer sokoldalú cserekapcsolat-
ként ábrázolandó, noha nem feledjük, hogy kisebbség és többség lép kapcso-
latba egymással . Üdvösnek tartanám, ha a magyar állam olyan oktatás- és 
médiapolitikai irányulást szorgalmazna, amely e csereviszonyok létezését 
hitelesítené, tágítaná . Akkor szűkülhet a manipuláció példatára, amelyre, 
mondjuk, a kettős állampolgársággal kapcsolatban bőven akadt példa . És 
akár javulhatna a kisebbségi magyarok megítélése is, akiket sokszor a para-
zitizmus vádja lengi körül .
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A sokoldalúságot persze az a tény is hangsúlyozza, hogy a kisebbségi vi-
lágok rendkívül tagoltak, a Trianon utáni történelmi dinamika sodrása, a 
túlélési technikák érvényre jutása erősen heterogén övezeteket hoztak lét-
re, amelyek nemcsak az anyaországi pályáktól térnek el, hanem egymáshoz 
képest is robusztus különbségeket mutatnak . Ugyanakkor a magyarországi 
politikai konfrontációk egyetlen oldala sem tett komoly erőfeszítéseket arra, 
hogy betekintést nyerjen a kisebbségi világok sokfelé rajzó tartalmaiba . 

7 . Minden bizonnyal azt tekinthetjük a legnagyobb balsikernek, hogy 
nem sikerült kiépíteni egy olyan „kétlakiságot”, vagy, ha úgy tetszik, kisebb-
ségi többdimenzionális létezésformát, amely egyszerre teszi lehetővé, hogy 
a kisebbségi magyarság képviselőivel együtt munkálkodjon a domicil állam 
politikai közösségébe való integráción, és sokoldalú kapcsolatot tartson fenn 
az anyaország kulturális értékrendjével . Lényeges a többes kötődés formái-
nak megteremtése a kisebbségek számára, azaz a plurális nemzeti identitások 
megszervezése az európai integráció fényében, ami a kisebbségek európai-
zálódását ösztönzi . A Vajdasággal kapcsolatban ez a kérdéskör, miután nem 
tartozik az EU intézményes kereteibe, hatványozott módon merül fel . A szi-
gorodó vízumrezsim még inkább kiélezi a kérdést, és ezt nem lehet parciális 
megoldásokkal, vagy hosszú távú ígéretekkel csillapítani, amelyek kegyesen 
a fegyelmezett türelmet javallják a kisebbségnek . Pontosabban lehet, csak 
e pótmegoldásoknak visszafordíthatatlan következményei lesznek . Tekin-
tettel a fennálló helyzetre, Magyarországnak érdeke fűződik a déli határok 
demokratizációjához, de ennek megvalósításához merészebb, innovatívabb 
politika szükségeltetik .

8 . A magyar szomszédságpolitika számára Szerbia sok vonatkozásban 
sajátos szituációt jelentett a múlt század kilencvenes éveiben, és jelent ma is, 
amikor Szerbia területi szuverenitásának határairól dönt a nemzetközi közös-
ség . Hiszen e döntésnek lehetnek olyan fejleményei (természetesen, az újabb 
menekültekre is gondolok), amelyek a magyar állam reagálását igényelnék .

Tudjuk, hogy Magyarország érdekelt volt a Milošević-rezsim megdön-
tésében, és a szegedi folyamattal tevékenyen részt vállalt e rezsim elmoz-
dításában . A 2000-ig hatalmon lévő rezsim nem mutatott hajlandóságot a 
magyar követelmények teljesítése irányában, és a magyarellenes retorika volt 
jellemző a politikai diskurzusra . A 2000 . évi szerbiai eseményeket követően 
új fázisba lépett Szerbiában a többpártrendszeren alapuló parlamentáris de-
mokrácia . Ezt az időszakot a reform, illetve a politikai demokrácia konszo-
lidálása jellemezte . A szerb politikai színtéren a Zoran Đinđić nevével fém-
jelzett Demokrata Párt még fontosnak tartotta a kisebbségi politikai elitek 
egyfajta beemelését a köztársasági kormányba . 2000 után valójában kísérlet 
történt egyes kisebbségi politikai vezetők integrációjára . Ezt követően olyan 
kormány jött, amely úgy látta jónak, hogy nem folytatja elődei praxisát, és 
úgymond „leszállította” a kisebbségi politikai vezetőket regionális és helyi 
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szintre . Jellegzetes, hogy a 2003-ban életbe lépő választási törvény erősít-
hette azt a meggyőződést, hogy a kisebbségi érdekérvényesítés előtt komoly 
akadályok tornyosulnak (ez a törvény lehetetlenné tette a magyarok és a bos-
nyákok számára, hogy részt vegyenek a köztársasági parlament munkájában, 
később, a konstelláció módosult, bár mindegyik kritikai kommentátor hoz-
záfűzi, hogy csupán a legnagyobb kisebbségek esetében) . Nem hagyhatom 
figyelmen kívül, hogy a szerbiai makropolitikai folyamatok milyen módon 
határozzák meg a kisebbségi aktorok mozgáslehetőségeit, és partnerkeresési 
gyakorlatát . Ugyanis Szerbiában eleddig minden párt, politikai csoportosu-
lás valamilyen módon osztotta a hatalmat, azaz részt vett a hatalomgyakor-
lásban . Ami azt jelentette, hogy a hatalmi erőforrásokkal kapcsolatos álta-
lános kereskedelem determinálta a politikai teret . Ezt hívják, eufemisztikus 
módon, kohabitációnak, ami a választók számára azt jelenti, hogy sohasem 
kell egyértelműen dönteni vagy elköteleződni valamilyen politikai stratégia 
mellett, mert a szétterjedt politikai kereskedelem viszonylagosít bármilyen 
irányulást . Ezzel magyarázható, hogy egymásnak ellentmondó politikai ori-
entációk kerülnek időleges vagy tartósabb politikai szövetségbe egymással, 
és a megannyi „kohabitációs” szövetségben, alkalmi alkufolyamatban de-
differenciálódnak a politikai irányulások . Ezzel azt kívánom jelezni, hogy a 
szerbiai politikai mezőbe beépült egy erőteljes demokratikus deficit, ugyanis, 
ha a hatalmi erőforrások ily mód osztódtak el, szavazókra voltaképpen egyre 
kevésbé volt szükség . Ez a felismerés felveti azt a kérdést, hogy lehetséges-e 
ebben a politikai környezetben stratégiai partnerségek kialakítása, vagy arra 
kényszerülnek a kisebbségi pártok, hogy az alkalmi kompromisszumok mo-
csarában vergődjönek . 

A kisebbségi önkormányzatiság kivetítése a vajdasági magyarok számára 
akkor kezdődött, amikor a többségi nemzetépítés új fázisba jutott, ugyanis 
a kilencvenes évek elején ott volt a háború perspektívája, a területi expanzió 
előlegezése, a kilencvenes évek második felében pedig a terület (a nemzetlé-
tezés feltétlen alapjaként minősített dimenzió) nagysága egyre kisebbé vált . 
Még tovább kell mennünk: a kilencvenes évektől kezdve annak a szerb po-
litikai, küldetéstudatos projektumnak az oszlopai porladnak szét, amelynek 
kötőanyagát még a XIX . században alkották meg . Mindenesetre, a kisebbsé-
gi önkormányzatiság kérdésének tematizációs esélyeit mindig meghatározta 
a többségi nemzetépítés homogenizációs stratégiája .

A rezsimváltás utáni hetedik esztendőben felemás eredményekről adha-
tunk hírt Szerbiában minden vonatkozásban, és itt arról kell elmélkednünk, 
hogy Magyarország hogyan tud aktívabb szerepet vállalni a szituáció kor-
rekciójában . Az elmúlt években követett magyar külpolitikai vonalvezetésen 
érződött, hogy a kisebbségi kérdés biztonságpolitikai mederbe terelődött, 
ami azt jelentette, hogy az etnokulturális igazságosság értelmezése háttérbe 
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szorult .3 Számomra úgy tűnik, hogy Magyarország Szerbia vonatkozásában 
és a „Nyugat-Balkánnal” kapcsolatos regionális szerepkörét illetően az útke-
resés fázisában van, az alapelvek értelmezési gyakorlata még hátravan . Nem 
vitás, hogy Magyarország érdekelt Szerbia EU-csatlakozásában, valamint a 
szerbiai jogrendszer szilárdabbá válásában, ami lehetővé tenné, mondjuk, a 
magyar tőke nagyobb méretű beáramlását és a tőke biztonságos mozgását . 
Ezenkívül, Magyarországnak a szituáció alkalmat nyújthat arra, hogy befo-
lyásolja a szituáció alakulását, és előremozdítsa az etnokulturális igazságosság 
kritériumainak érvényre jutását . És pontosan e befolyásolásnak a mértéke, 
módja érdemel különös figyelmet, és igényli a lehetőségek aktívabb mérle-
gelését . Példának okáért, Szerbiában ma nem létezik kisebbségi törvény, és 
a kisebbségi kérdéskör meghatározott része extra legem tartományba került . 
A jogszabályok hiányában ténykedő nemzeti tanácsok, bárhogy is ítéljük 
meg politikai pozíciójukat, lebegő állapotban vannak . A magyar külpolitika, 
amely következetesen és aktív módon, az értékpolitika eszköztárával érvel a 
kisebbségi (kollektív) jogok érvényre jutása érdekében, sürgetheti a szerb félt, 
hogy módosítson a fennálló helyzeten . Mondjuk, a kisebbségi kultúra inf-
rastruktúrájának pénzügyi fenntartása megoldatlan, a szerb államapparátus 
a nemzetközi fórumokon előszeretettel hivatkozik arra, hogy megannyi fo-
lyóirat, kulturális termék jelenik meg magyar nyelven, holott érdemben nem 
járul hozzá ezek fenntartásához, hanem a költségeket a magyar államra há-
rítja . Ez fenntarthatatlan állapot, és a magyar államnak fel kell lépnie, hogy a 
szituáció megváltozzon . A 2004 . évi kínos események után kialakultak meg-
határozott kétoldali kapcsolatok, ezeket fenn kell tartani, sőt, mi több, el kell 
mélyíteni . A szerb politikai elit nem tanúsított nagy érdeklődést a kisebbségi 
kérdések iránt, de a szituációt képlékenynek kell minősíteni . Egyszóval, a 
Vajdaság vonatkozásában olyan multidimenzionális politika szükségeltetik, 
amely tevőleges magatartást igényel mind az európai intézmények szintjén 
(figyelembe véve, hogy a vajdasági magyarok még hosszú ideig az EU hatá-
rain kívül fognak élni), mind a kétoldali kapcsolatok nívóján .

3 Jellegzetes, hogy a magyar közvélemény akkor kapta fel a fejét a vajdasági magyarokat 
illetően, amikor 2004-ben az „atrocitásokról”, a „kilengésekről” stb . esett szó . 
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n Egyed Péter

Jogforrások 
a kisebbségi-kulturális jogok 

kezelésére

A demokratikus deficitnek (deficiteknek) van egy közkeletű értelmezése 
(Maastricht, 1991), amely az európai döntéseknek az európai választókhoz 
való közelítését és ismertségét jelenti . Van azonban egy történelmi értelme-
zése is, amelyik a társadalomban létező vagy keletkező érdekek demokrati-
kus képviseletét vagy helyesebben annak lehetetlenségét jelenti, hogy ezeket 
az érdekeket képviseljék, hogy érdekek artikulálódhassanak a demokratikus 
struktúrákban . Kérdésünk tehát az, hogy vannak ilyen legitim érdekek, ame-
lyek akár történelmi dimenzióban sem tudnak képviselethez jutni? Azaz, 
hogy a demokratikus politikai társadalom elvileg hordozza az érdekek tel-
jessége nem képviseletének strukturális lehetőségét? A válasz igenlő, hiszen, 
ne feledjük, a demokrácia legfejlettebb formájában is a többség uralmaként 
határozza meg magát, ennek megfelelően működik a demokratikus hatalom 
struktúrája . Mindig lesz tehát egy kisebbség, azaz keletkezik egy kisebbség, 
amely nem juthat érdekképviselethez a demokratikus berendezkedésben le-
gitim módon . (Természetesen, feltételezzük, hogy nincsenek a demokratikus 
berendezkedéssel ellentétes érdekek .) Nos éppen az a deficitnek egy régebbi 
értelme, amelyre már John Stuart Mill és Alexis Tocqueville is figyelmez-
tettek, nyomukban pedig a jeles olasz jogfilozófus, Norberto Bobbio . Ebben 
a helyzetben vannak mindig a csoportok – és csoportok mindig keletkeznek 
a modern és posztmodern társadalomban, amennyiben sajátos érdekeik arti-
kulációjára képesek . A demokratikus társadalmakban persze megvannak az 
érdekek közvetlen képviseleti formái, éspedig a pártok, amelyek a választási 
ciklusok között a törvényalkotásba viszik be ezeket, amelyek persze nemcsak 
a köz egészének hoznak törvényeket, jogszabályokat, hanem törvényecské-
ket is – hogy ezzel még inkább kifejezzék partikularizmusaikat, a közvetlen 
pártérdekeket . 
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A posztmodern korszak fejleménye volt az a jelenség is, melynek értelmé-
ben egyre több csoport definiálja magát a társadalomban, és kér érdekképvi-
seletet az emberi jogok alapján . Az alkotmányjogok azonban arra is figyel-
meztetnek, hogy csoportként, közösségként önmagukat definiáló entitások 
képviselik ugyan a pluralizmust, a pluralitás elvét a társadalomban, de ennek 
vannak elvi és gyakorlati határai . Az elvi határok abból fakadnak, hogy az 
emberi jogok ama történeti formájukban kisszámú tényezőhöz (tulajdon, 
szabadság) kapcsolják a megjeleníthető érdekeket . Az érdekképviseletben 
kifejezésre jutó gyakorlati korlátozó elv pedig magából az állami költségve-
tésből fakad, amelynek alanyai az egyes adózó polgárok, s amely a korlátozás 
racionális elvét képviseli . 

Emellett – amint Adam Przeworsky is figyelmeztet erre demokrácia és 
piac összefüggéseiről szóló munkáiban – a piac végső soron mindig megje-
leníti az egyént gazdasági aktorként, megjeleníti esetleg elfedett elemi érde-
keit, megmutatván neki, hogy ez a kvalitása fontosabb, mint az, hogy egy 
közösség tagja . 

De ez a helyzet a törvényeknek egy alapvető típusával, éppenséggel az ál-
lampolgárt, annak jogait és kötelességeit megnyilvánító ún . sarkalatos törvé-
nyek esetében, amelyek elemi fokon, alapvető szinten kérik le az állampolgári 
akarat megfogalmazását, kifejezését és megnyilvánítását . 

Soha nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ugyan általában véve 
beszélünk demokráciáról, azonban ez is mindig történelmi feltételek között 
létezik, nemzeti keretek között . Ebben az összefüggésben a poszt-szocialista 
országok sajátos helyzetet képviselnek . Itt nemcsak a demokratikus hagyo-
mányok evidens hiányára gondolok, amelyet oly efemer módon próbált meg 
képviselni az „ún . szocialista demokrácia”, hanem arra is, hogy mennyire le-
maradtak ezek a társadalmak a civil szervezetek létrehozásában és fenntartá-
sában, amelyek – távol gazdaságtól és politikától – alapvetően a demokratikus 
jogalanynak, mint a jogrend fenntartójának és haszonélvezőjének az érdekeit 
artikulálják és szervezik . A civil szervezetek, szerveződések és csoportosu-
lások azért oly fontosak, mert a választási ciklusok között ők lehetnek a köz-
vetlen demokrácia fenntartói, az attitűdök, magatartások, a demokratikus 
ethosz kimunkálói . Ugyanakkor meg is mutatják az állampolgárok számára, 
hogy miben egyenlők és miben nem egyenlők újabban . (Ezzel kapcsolatban 
el kell mondanom, hogy a romániai tapasztalat – ahol is valamilyen „eredeti 
demokráciát” akarnak bevezetni – azt mutatja, hogy a civil szerveződések 
nagy része megbukott az anyagi feltételek megteremtésének és fel- meg ki-
használásának Szkülla- és Kharübdiszén . Ez alól csak a közvetlenül ember-
jogi irányultságú szervezetek voltak a kivétel .)

A már idézett Norberto Bobbio figyelmeztetett arra, hogy a mai európai 
demokráciák az emberi jogok alapján létrejött európai liberalizmus örökösei, 
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ami azt jelenti, hogy az állampolgári (egyéni) jogok alapján szerveződnek és 
ellenállnak a közjogi-csoportjogok alapján való szerveződésnek . Azaz – amint 
olyan szerzők mint pl . Ernst Nolte figyelmeztetnek, ha az európai demok-
ráciák a multikulturális irányt választják, a csoportjogok, a kollektívumok 
érdekei irányába mozdulnak el . Erről persze ő azt tartja, hogy az európai 
demokráciák végét is jelenti . Mégis azt kell mondanunk, hogy amennyiben a 
2006-os a nemzetekkel kapcsolatos Európa Tanács – Parlamenti Közgyűlési 
Ajánlás a kisebbségek kultúrájának a támogatására szólít fel, megteremtődnek 
azok a lehetőségek, amelyek a nagyobb intézmények létrehozását célozzák . 
Az egyetemeket a kultúrát leginkább rendszerező és kibocsátó intézmények-
nek tartják, ezért lassan egy olyan deziderátum, mint amilyen a kolozsvári 
magyar nyelvű egyetem kérdése, lassan ez is beleférhetne a demokratikus 
diskurzusba, amelyben sem Romániában, sem Európában eddig meg nem 
jelenhetett . 

Ezt a demokratikus hiányt – J . S . Mill sugalmazása volt ez – alkalma-
sint olyan pártsemleges intézményekkel és rendszerekkel lehetne kitölteni, 
amelyek kívül esnek a hatalmi szférán . Ezek persze leginkább a kulturális 
intézmények lehetnének, akkoriban azonban nem nagyon voltak adottak a 
teoretikus feltételei annak, hogy miként lehet az egész kultúrát depolitizálni, 
kivonni a hatalmi diskurzusból . 

„Ama kifogások, melyeket az állami oktatás ellen – ésszerűen – fel lehet 
hozni, az oktatás állami kikényszerítésére nem, csak közvetlen állami irá-
nyítására alkalmazhatók, ami teljesen más dolog . Éppannyira helytelenítem, 
mint bárki más, hogy a nép oktatásának egésze vagy valamely része az állam 
kezében legyen . Mindabból, amit a jellem egyediségének a véleménykülönb-
ségnek és az életvitelek különbözőségének fontosságáról mondtunk, óhatat-
lanul következik az oktatás sokféleségének fontossága is . Az általános állami 
oktatás az emberek egyformává alakításának eszköze, s minthogy a mintát, 
amelybe bepréselik őket, a kormányzat uralkodó hatalmának tetszése formál-
ja – akár egyetlen fejedelem, akár egy nemzedék többsége testesíti meg ezt 
–, a minta, hatásosságának és sikerességének arányában, zsarnokságba hajtja 
a lelket, majd a dolog természetes tendenciája folytán a testet is . Államilag 
létrehozott és ellenőrzött oktatás – ha egyáltalán létezik – csak sok más, egy-
mással versengő kísérlet egyikeként létezhet, hogy példát adjon egy bizonyos 
színvonalra, s a többit ennek elérésére ösztönözze . A kormányzat csak akkor 
veheti magára az iskolák és az egyetemek ügyét – két rossz közül a kisebbet 
választva –, ha a társadalom általában olyan elmaradott, hogy nem tudna 
vagy nem akarna magának megfelelő oktatási intézményeket biztosítani, ha 
az állam nem hozná azokat létre – ahogy részvénytársaságokat is alapíthat, 
ha az országban nem létezik olyan magánvállalkozás, amely alkalmas lenne 
az ipar megteremtésére . Általában azonban, ha az országban kellő számú 
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olyan személy van, aki alkalmas rá, hogy állami felügyelet alatt oktasson, 
akkor ugyanezek az emberek arra is képesek és hajlandók lennének, hogy 
éppolyan jól oktassanak önkéntes alapon, ha biztosított a díjazásuk, amire 
a tankötelezettséget előíró törvény azzal az általános támogatással együtt, 
melyet azok kapnának, akik az oktatás költségeit nem tudják fedezni, módot 
adna .”1 

John Stuart Mill eme ritkábban idézett elképzelései a klasszikus libera-
lizmus egyik igen megszívlelendő elvét fogalmazzák meg, nevezetesen azt, 
hogy egyenesen kívánatos az oktatási intézmények sokfélesége egy társada-
lomban . A kormányzatnak minimális aktornak kell lennie, és inkább fel-
ügyelői meg összerendezői feladatai vannak, minthogy az egész áttekintésére 
ő képes . Természetesen kérdéses az, hogy ezek a klasszikus elképzelések mi-
lyen érvénnyel terjeszthetőek ki az etnikai viszonylatokra is? 

A skót filozófus nagyon is pontosan előképezte a posztmodern Európa 
multikulturalizmusának problémarendszerét . Mielőtt azonban megjeleníte-
nénk ezt a problémát, le kell szögeznünk azt, hogy az egyénre hivatkozni 
korántsem csak doktriner liberalizmus . Gazdasági szempontból az egyén 
mindig egy adófizető állampolgárt jelent . És az állami gazdaság szempont-
jából mindig ebben kell gondolkozni, minden egyéb – csoport – entitás 
megjelenítése: másodlagos, költségvetési kérdés, szorzók kérdése, gond . Má-
sodsorban, minden államigazgatás elemi érdeke, hogy mindig csökkentse az 
entitások számát, ez elemi reflexe . Másrészt, a demokrácia egyéneket csak a 
végső absztrakcióban jelent, a működő demokrácia csoportok működésében, 
csoportok megjelenésében áll . Az európai demokráciák egyik legjelentősebb 
elméletírója, Norberto Bobbio figyelmeztet arra, hogy a demokrácia elsőd-
leges értelme az anonim választók valósága, mely anonimátusból a választó 
csak a választás aktusában lép ki, a másodlagos értelme viszont az, hogy 
ez is egy nagy közösség, amely kis közösségekből áll . És ez valóságosabb 
mindennapi realitás, szemben az absztrakt anonimátussal . Az egyesülési jog 
tulajdonképpen a demokrácia alapjaiban hoz létre hatalmi képződményeket, 
amelyekhez a maga során a demokratikus közhatalomnak viszonyulnia kell 
– mindez tehát úgy értelmezi a demokráciát, mint egy nagy társulást, a tár-
sulások társulását . A demokráciának ezt az eredeti értelmét igen korán felis-
merték Európában (Cattaneo, Mastellone, Pierre Leroux), a színét azonban 
nem . Az olasz filozófus ebben látja a modern demokrácia politikai értelmét 
és fejlődési lehetőségeit: „…a társulások sokasága és változatossága – ame-
lyekkel csak egy liberális államberendezkedés ért egyet és hagyja azokat 
prosperálni –, egyfelől a demokratikus szellemi kultúra, a demokrácia túl-
éléséhez és fejlődéséhez nélkülözhetetlenül szükséges állampolgári nevelés 

1 John Stuart Mill: A szabadságról. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982, 220 .
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feltételrendszerét, másfelől a demokratikus kormányzat legitimitási alapját 
jelentik . (!) Más szavakkal, a civil társadalmat jelentik, amely a demokrati-
kus politikai rendszer alapjainál áll, és alulról táplálja azt, helyet biztosítván 
mindannak, amit manapság pluralista vagy poliarchikus társadalomnak ne-
vezünk, és amelyben a valóságos demokrácia majd megszületik .”2 

Ezeknek a társulásoknak (amelyekbe azért nehezen férnek bele a tör-
ténelmi közösségek, valljuk be) természetesen érdekeik vannak, érdekeik 
születnek, és természetesen ellentétes érdekeik is születhetnek . Ezeknek a 
megjelenítése, vagy az ezekről való diskurzus sajátos társadalmi intézmé-
nyeket igényel, nem elégséges ehhez a politikai egyeztetés és konszenzus az 
alkotmányos és törvényes alapokon . Ugyanis a társadalomban mentalitások 
vannak, és egy uralkodó mentalitás van, amelynek hatálya könyörtelen . Ilyen 
például az etnikai többség mentalitása, amelynek a megváltoztatása generá-
ciós periódusokban valósulhat csak meg . Nincs olyan politikai döntés, amely 
megkerülhetné ezt a szinte természeti erőt. 

 Akármilyen oktatási vagy kulturális kérdés3, a jogi szabályozók felől, 
végül is a kollektív jogoknak, a csoportjogoknak a problémarendszerébe (de-
finíciójába, levezethetőségébe) ütközik .4 Ezért ezek a kérdések soha nem lo-
kális kérdések .

Ha a kisebbségi felvetést a sajátosan természetjogi dimenzióban gondol-
juk végig, akkor a következő megfontolásokkal találkozunk: ha van termé-
szettől valóság, velünkszületettség vagy beleszületettség, az mégiscsak az, 
hogy éppen úgy, ahogy embernek születünk – bár szerintem emberek in-
kább leszünk, és lehet, hogy nem mindenki lesz az – éppen úgy egy közösség 
tagjának is születünk, családi, nyelvi, etnikai közösség anonim tagjának, ha 
akarjuk, ha nem . (A farkas sem képzelhető el a család és a falka nélkül .) Az 
emberi jogok individuális felfogása a liberális szabadságelmélet egyik lehet-
séges absztrakciós felfogása . A demokratikus politikai individualitás persze 
kizárja a másik minőséget, mert technikailag erre az individualitásra épül . 
Egy közösségbe születni diszpozicionális kérdés, mert akaratunk csak követi 
ezt az adottságunkat, de akaratunk később mégiscsak valamilyen választási 
aktusban nyilvánít meg bennünket egy lehetséges közösséggel kapcsolatban . 
Hogy akarok-e vagy nem egy közösség tagja lenni, az nagyon sok mindent 
jelent: lelkiismereti és akarati kérdés, de cselekvési-tevékenységi kérdés is, 
és végül egy bizonytalan jogi-politikai identitás vállalásának a kérdése, már 

2 Norberto Bobbio: Due secoli di democrazia europea. Universita di perugia, 1986/87 . 10 . 
3 A romániai magyarok kulturális valóságát leíró hosszabb tanulmányom: Egyed Péter: 

A romániai magyar nemzetiség kulturális jelene. In: A jelenlétről. Komp-Press, Kolozsvár, 
1997 . 201–253 . 

4 A kérdéskört illető hosszabb tanulmányom: Egyed Péter: Emberi jogok és kisebbségi 
jogok. In: Szabadság és szubjektivitás. Komp-Press, Kolozsvár, 23, 209 . 
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ami szeretett kelet-európai régiónkat illeti . Azt is akarhatjuk, hogy ne le-
gyünk egy adott etnikai-nemzeti kisebbség tagja, ami nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy egy másik közösséget – az asszimilációt választjuk . Egy közösség 
tagjaként a minimális szimbolikus szférában is definiálhatom magam, de a 
közösséghez tartozást végül is valóban az határozza meg, hogy gyakorlatilag 
benne vagyunk, a vallásgyakorlás és egyházközségi tagság mintájára, illetve 
annak valamilyen fokozati erejével . Azt kell mondanunk, hogy a lelkiisme-
reti választás ezt a köteléket valóban a valláshoz közelíti, s ez akkor is így 
van, ha a választás nem az öntudatos egyén aktusa, hanem talán nála még 
jobban meg is valósítja a hagyomány, illetve a hagyományba-születettség . (És 
ezek miatt soha nem mosolyoghatjuk meg azokat a kisközösségeket, amelyek 
etnikai-nemzeti hovatartozásukat – különösen ha távol vannak reális közös-
ségeiktől – vallásként élik meg, ennek külső jelrendszerét egyáltalán nem 
szabad sámánista hókuszpókuszként megítélni .)

Ebben az összefüggésben az etnikai és a nemzeti(ségi) hovatartozás termé-
szetes és velünk született, de a kisebbségi nem feltétlenül az: kisebbséginek len-
ni nem feltétlenül természetellenes, de nem is feltétlenül természetes dolog, és 
itt van a probléma veleje . Makkai püspökünk annak idején a híres vitában azt 
az álláspontot képviselte, hogy a kisebbségi lét inkompatibilis az emberi méltó-
sággal, László Dezső pedig a vele ellentétes állásponton azt, hogy a kisebbségi 
lét az emberi méltóság próbája . Sajnos, a gyakorlati állapot e kettő között van, 
és a mindennapok szimbolikus agressziójának praktikus elviselhetőségi problé-
májává változik, pszichológiai kérdéssé . Nem hiszem, hogy a kisebbségi létnek 
lehetne valamilyen filozófiája, hiszen nincs állandósága, a híres vicc utal erre 
– és az előttünk járó két nemzedékkel meg is esett –, hogy négyszer is állam-
polgárságot változtattak, s lettek hol kisebbségiek, hol többségiek, holott ki 
sem mozdultak falujukból, csak az államhatárt tologatták a fejük felett . Ilyen 
értelemben állítom, hogy kisebbséginek lenni mégsem úgy természetes hova-
tartozás, mint ahogy egy etnikumhoz vagy nemzetiséghez tartozik az ember . 
(Skolasztikus formájú filozófiai kérdésnek tűnik, de mégiscsak megfontolandó, 
hogy amikor emberi jogi kérdésekről beszélünk, mennyire használjuk, vagy 
milyen arányban keverjük az antropológiai és az etikai emberfogalmat, s hogy 
miért tekintjük ehhez képest az etnikai vagy nemzeti hovatartozást módusz-
nak vagy attribútumnak, másodlagos minőségnek .) 

Nyelvi-etnikai hovatartozásukkal (akár negatíve is) az emberek inkább 
szembe tudnak nézni, mint a kisebbségi státusból származó identitás- és sza-
badságproblémáikkal . Ennek is megvan a maga fenomenológiája, amelybe eti-
kai és pszichológiai megfontolások mindenképpen belekerülnek . Egy nagyobb 
nyelvi-etnikai csoporthoz tartozni sokkal inkább velünk-születettségi és ter-
mészeti kérdés, és másfajta szabályozók működnek benne (kisebb a veszélyez-
tetettségi együttható és annak tudata), a kisebbséghez tartozni pedig sokkal 
inkább történelmi-politikai és folyamatos társadalmi következményekkel járó 
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kérdés, és azért is másfajta szabályozók definiálják . (Egyáltalán nem természe-
tes kérdése az a kisebbségi családoknak, hogy milyen iskolába adjam a gyere-
kemet, van-e olyan iskola, hogyan fog érvényesülni az a gyerek és így tovább . 
Természetes az, ahogy a többségi szülő beadja a többség iskolájába a többség 
nyelvét beszélő gyerekét, és kész . Természetes, mert gyakorlati és egyszerű .)

Ha az államot vezető politikai-hatalmi elit nem érti meg, nem akarja 
elfogadni, hogy a lojális kisebbség önrendelkezési törekvései teljesen más 
tartalmúak, mint a nagy közösségek (népek, nemzetek) hasonló törekvései, 
akkor állandó konfliktust kreál állam és kisebbség(ek), többségi nemzet és 
nemzetiségek között . A kisebbség önrendelkezése ugyanis mindig restrik-
tív, csak arra irányul, hogy az őt illető – elsősorban nyelvi-kulturális, vallási, 
önszerveződési kérdésekben maga dönthessen, az ezeknek a szükségleteinek 
a biztosításához szükséges anyagi, szervezési és információs feltételek biz-
tosítását kéri, valamint azt a jogosítványt, hogy ezek felhasználásáról maga 
dönthessen . Ez az autonómia értelme és tartalma, nem azok a formák, ame-
lyekről a politikai vita elsősorban folyik . Az autonómia mindannak a bizto-
sítása, amivel egy kisebbségi közösség nem rendelkezik . Ez végül is nem ha-
talommegosztási kérdés – mivel a leadott jogosítványok nem terjednek ki az 
állami élet nagy összefüggéseire – pénzügy, külügy, hadügy, jogszolgáltatás 
– viszont az állampolgári lojalitás révén igencsak hatalmasabb lehetne az ál-
lam, legalábbis Bibó István így gondolta el a dolgot . A kisebbségi autonómia 
nem egyebet jelent, mint a személyes és intézményi szükségleteknek egy saját 
anyagi és információs erőforrásrendszeren belüli biztosítását, melyen belül a 
rendelkezési jog az övé . A szó modern értelmében demokratikus államnak 
ilyen értelemben egyenlőtlenül kell elosztania, ami nem mást jelent, mint 
hogy a kisebbségi közösségnek nem csak állampolgári jogon kell kapnia . Ha 
ezt diszkriminációnak nevezzük, akkor mindig vitába keveredünk az emberi 
jogok ortodox képviselőinek azon álláspontjával, mely szerint az emberi jo-
gok szerves összefüggése az egyenlőség eszméjével kizár minden másodlagos 
megfontolást – azaz az egyenlőség egyenlőtlenség általi biztosítását . (Tekin-
télyes emberjogi szakértők azonban nem .5) Az államnak tehát folyamatosan 
és egyenlőtlenül kellene újraelosztania a kisebbség felé, hogy önmagát ne a 

5 Így Peter van Dijk, a jeles hágai bíró a következőképpen fogalmazott: Mindannyian 
tudjuk, hogy a tárgykör nemzetközi jogszolgáltatásának és doktrínájának megfelelően, 
az egyenlőség elve nem vonatkozik csupán a formális, hanem a szubsztanciális egyen-
lőségre is . Ez nem csupán azt jelenti, hogy azok az egyenlő személyek, akik hasonló 
helyzetben vannak, egyenlő bánásmódban kell részesüljenek, hanem azt is, hogy ami-
lyen mértékben az állapotuk és a helyzetük eltér, olyan mértékben kell egyenlő módon 
kezelni őket; egy ilyen egyenlőtlen bánásmód éppen egy olyan méltányos eredmény 
visszaállítását szolgálja, mely figyelembe veszi a helyzet- és állapotbeli különbségeket . 
A különböző nemzeti kisebbségi törvénytervezetek értékelése a témakörre vonatkozó nemzet-
közi megfelelés szempontjából. Magyar Kisebbség, III . évf ., 1997 . 1–2 . (7–8) szám . 256 . 



��

többség oldalán és a többség-kisebbség konfliktusrendszeren belül definiálja, 
aminek a következménye az lenne, hogy stabilitást, nem pedig konfliktust 
teremt . Végeredményben a nyelvi-kulturális funkciók sem gyakorolhatók 
anyagi és erőforrások, kapcsolati és információs források nélkül . Az az érv, 
hogy a redisztribúció során a közösséget törvényesen illeti meg egy bizonyos 
kvantum a közösséget alkotó adóalanyok adózó állampolgárainak adóiból, 
amilyen tetszetős, éppoly alkalmazhatatlan államigazgatási szempontból, 
hiszen az tradicionálisan egy költségvetési szerkezet szinte megváltoztat-
hatatlan sémái és az állami prioritások szerint oszt el, és elsősorban az ál-
lampolgárok felé . Hogy a kisebbségi közösségek valóban beleszólhassanak 
a re-disztribúcióba, ehhez arra lenne szükség, hogy állami elismerést kapjon 
politikai szubjektivitásuk, illetve közjogi alanyiságuk . A kifejezés kemé-
nyebb értelmében ezt jelenti a kisebbségi jogok problémája, azt jelenti, hogy 
az alkotmánynak nem egy szubjektuma van (a nép, vagy a különbözőképpen 
definiált többségi nemzet .6)

A liberális demokráciák kultúrájában felnőtt nemzetközi jogászok zsige-
rileg irtóznak a kollektív jogok problematikájától . Ezzel egyáltalán nem aka-
rom azt mondani, hogy adott helyzetekben és hiposztazációkban ne ismernék 
el azokat, és ne lennének képesek a kérdést kezelni . Ez teljesen érthető, ha 
tekintetbe vesszük a liberalizmus klasszikusainak a félelmét az egyéniséget 
veszélyeztető tényekről, ami e hagyomány középponti ténye . 

A már idézett szerzőink közül Jack Donnelly azon az állásponton van, 
hogy minden emberi jog kollektív jog, amennyiben az egyéni jogokról be-
szélni in abstracto értelmetlenség . Azokat mindig a társadalomban gyako-
rolják . A kollektivitás itt tehát a társadalom, ennyiben azért Jack Donnel-
ly megkerüli a közösségek sajátosságainak, a sajátosságaik által definiált 

6 Így amikor a magyart, mint a legnagyobb romániai magyar nemzetiséget képviselői 
az alkotmány kollektív szubjektumaként akarták elfogadtatni, társnemzeti népcso-
portként, még a legjobb román elemzők sem értették, hogy miről van szó – egyszerűen 
kinevették a dolgot, lehetetlen román nyelvi megmódolása alapján („co-popor”, „co-
naþiune”) . Így aztán a különböző kisebbségi törvénytervezetek alkotói rendre vissza-
tértek a bevett terminológiához (nemzeti-etnikai kisebbségek) . Ezeknek a tervezetek-
nek a többsége, ideértve a nemzetközi szakértői véleményezéseket is, megtalálhatóak 
a Magyar Kisebbség, III . évf ., 1997 . 1–2 . (7–8 .) számában . Itt jegyezzük meg azt, 
hogy e tervezetek közül éppen a Romániai Magyar Demokrata Szövetségé találtatott 
a legkönnyebbnek, éppen felemás álláspontja miatt . Amint a tervezetet véleményező 
Gabriel Andreescu, Valentin Stan és Renate Weber megfogalmazta: „A kisebbségek-
hez tartozó személyek jogai és szabadságjogai nem lehetnek egy időben közösségi 
belpolitikai és emberi (szabadság)jogok .” (180) Mások, mint J . E . Kuipers, azt hang-
súlyozták, hogy ez a törvénytervezet túl politikus, programatikus és általános, nem a 
meglevő szabályozók tényéből indul ki . A helyes út az lett volna, ha a nemzetközi jogi 
szabályozók érvényesítésének keresnek jogi realitást a román törvénykezésben .
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közösségeknek a problémáját . J . Herman Burgers azt javasolja, hogy a kol-
lektív jogok kifejezést azon esetekre érvényesítsük, amelyekben egy kollektív 
entitás valóban a szóban forgó jog alanya lehet . A legismertebb eset az ön-
rendelkezésé, amelynek az alanyai a népek . Burgers másik példája a nemzeti, 
etnikai, faji vagy vallási közösségek ama joga, hogy csoportként ne lehessen 
elpusztítani őket, és amelyet a Genocídium elleni Konvenció véd . (Ismerjük 
el, hogy elég morbid példa .) Viszont a szerző nyomban hozzáteszi: semmi 
okát nem látja annak, hogy ilyesfajta kollektív jogokat ne lehetne emberi jo-
gokként elismerni . Azonban restrikcionálni kell azt a lehetőséget, hogy a 
kollektivitásra vonatkozó jogi képzeteket a nagy kollektívumok tényéből, 
működéséből vonjuk el . „Végeredményben el kell ismernünk, mégis, hogy az 
emberi jogok eszméje dinamikus konceptus, amelyik tovább fejlődik . Az esz-
me középponti értelme az emberi lény méltó életéhez szükséges nélkülözhe-
tetlen feltételekre utal . Ezek a feltételek olyan érdekeket is tartalmazhatnak, 
amelyek emberi közösségekhez tartoznak .”7 Douglas Sanders (a vancouveri 
egyetem jogászprofesszora) főleg a kanadai tapasztalatból indult ki . (A kér-
dés itt az volt: vajon a nyelvi-kulturális túlélés kérdése – a kanadai franciák 
és bennszülött őslakosok esetében – milyen fajta kollektív jogokat instituál, 
s mi ezeknek a tartalma . Québec hajszál híján kivált Kanadából .) Szerinte a 
csoportjogok egyszerű summája az egyéni jogoknak, amelyek a képviseletben 
mutatkoznak meg . A kollektív jogok kérdése bonyolultabb, ugyanis elsősor-
ban a közösség definíciójára van szükségünk . „Kollektívumoknak azokat a 
közösségeket nevezhetjük, amelyeknek a céljai transzcendálják a tagjait érő 
diszkrimináció megszűnését, mert tagjait nemcsak a külső diszkrimináció, 
hanem egy belső kohézió is egyesíti .”8 A kisebbségi kultúrák fennmaradása 
instituálja a kollektív jogokat, de csak ha egy adott kormányzat politikailag 
is megfogalmazza ezt a jogi-politikai kérdést, egyébként a „nem hivatalos” 
állampolitika az asszimiláció . 

Az Európában alakuló multikulturális problémarendszerben a kulturális 
politika gyakran áll az etnikumközi konfliktusok központjában . A műve-
lődésnek, nevelésnek allokatív és szocializáló funkciói vannak, amelyek az 
etnikai csoportok státusát és beállítását döntő módon meghatározzák . The-
odor Hanf figyelmeztet arra is, hogy a kulturális kiváltságokat az emberek 
ugyanolyan elkeseredetten védik, mint ahogyan a kulturális diszkrimináció 
ellen harcolnak . Álláspontja szerint az iskolai és egyetemi teljesítmények az 
emberek túlnyomó többségének esetében inkább saját mint idegen nyelven 
érhetők el . Továbbra is figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a nyelvi kérdés 
erőteljes érzelmi töltéssel is bír . „A nyelv sok társadalomban – és az erdélyi 

7 J . Herman Burgers: i . m . 46 .
8 Douglas Sanders: Collective Rights. Human Rights Quarterly, 13(1991) 368 . 
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magyar kétségkívül ilyen – a kulturális önazonosság szubsztrátuma, ahogy a 
másikban a vallás az . A saját nyelv használatának és a saját vallás iskolarend-
szeren belüli, zavartalan és magától értetődő gyakorlatának lehetőségét sok 
nyelvi és vallási közösségben igen nagyra értékelik . Ezzel szemben, ha egy 
nyelvet vagy egy vallást egy oktatási rendszeren belül kevésbé tisztelnek, az 
illetőkben mélységes ellenérzést vált ki . A nyelvileg, illetve vallásilag önálló 
csoportokban autonóm kulturális intézményeknek kétségtelenül könnyebb 
egy jelképes depriváció érzését csökkenteni, mint egy bizonyos csoport által 
uralt rendszerekben .”9

Vannak persze ezzel homlokegyenest ellenkező vélemények is . A Heideg-
ger-tanítvány nagy német historikus és filozófus Ernst Nolte egyenesen a 
következőket írta: „A nemzeti egység alapjául szolgáló homogenitásról le-
mondani egy multikulturális társadalom építése érdekében azt jelenti, hogy 
lehetséges, hatalmas konfliktusok tűzfészkeit hozzuk létre . Aki ezt akarja, 
az egyszerűen bolond .”10 Vélekedését azonban egyszerűen meghaladta az idő: 
ma a legnagyobb európai nemzetállamok is szembe kell hogy nézzenek a 
multikulturális kihívással . 

Ez persze újra napirendre tűzi a kulturális jogok kérdését . Napirenden 
tartja Romániában is a magyar nyelvű állami egyetem megoldatlanságának 
a kérdését – mint egy példáját a történelmileg vett demokratikus deficitnek . 
Elemzésünk megmutatta, hogy még ha sikerül is az államközi megegyezé-
sekben, oktatási törvényben, kulturális jogszabályokban érvényesíteni a jog-
igényt, az uralkodó elit nem képviselhet egy olyan opciót, amely a többségi 
mentalitással áll szemben, és amelynek megfelelően a többségi akarat elsőd-
leges a kisebbségivel szemben . A mentalitás, amelyet még ma is fenntart a 
történelem-tankönyvek dramaturgiája, erősebbnek bizonyul a multikulturá-
lis opciónál, az európai demokratikus identitásnál . 

Következtetésünk előtt azonban tekintsük át, hogy a kifejezés pozitív ér-
telmében mi tartozik a kisebbségek kollektív jogaihoz . Ezek a következők: a 
kisebbségek joga a létezéshez; a kisebbségek joga, hogy elismerjék őket; a ki-
sebbségeknek az önazonossághoz való joga; a kisebbségek nyelvének elisme-
rése; a kisebbségek nyelvén való feliratozás joga; oktatási intézmények létesí-
téséhez való jog; közszolgálati tömegtájékoztatásban való részvétel joga; saját 
tömegtájékoztatási eszközökhöz való jog; az állami és a helyi közigazgatósá-
gi hatóságokban való politikai képviselet joga . (Az Európa Tanács Nemzeti 
Kisebbségi Szakbizottságának – DHMIN listája .) Itt már egy elég koherens 
történetiségében dinamikus összefüggésrendszer bontakozik ki, amelynek 

9 Theodor Hanf: Staat und Nation in multietnischen Gesellschaften. Passagen Verlag, 
Wien, 1991, 147 .

10 Ernst Nolte: Ė colpa del senso di colpa. L’Espresso, 13 . sett . 1992, 13 . 
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van egy bizonyos struktúrája, az egyszerű létjogtól a társadalom politikai 
struktúráiban való részvétel jogának a szabályozásáig . Meg kell jegyeznünk, 
hogy a legteljesebb a FUEV szakértőcsoportja által 1994-ben kidolgozott, 
kisebbségi-közösségi jogokat kodifikáló tervezet, címe: a Népcsoportvédelem 
Európában, Az európai emberjogi konvenció kiegészítő protokolljának tervezete. 
(Ma már nem hallani róla .)

Mind politikai, mind jogi szempontból a legalaposabb szakértői listázása 
a kisebbségi jogoknak mind kollektív jogoknak az a liberális dokumentum11, 
amelyet 2000-ben hoztak végső formára . Kidolgozói: Will Kymlicka, a je-
les etnopolitikai teoretikus, a kanadai Queen’s Egyetem tanára, Jeff Spinner, 
az amerikai University of Nebraska politikatudományi tanszékének tanára, 
Lord Russell Johnston, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének az el-
nöke, Benjamin Rhodd, Dél-Dakota Állam sziú indiánjainak képviselője, 
Abraham Viljoen, a dél-afrikai afrikaans kisebbség képviselője, Gerhart Raichle, 
a Naumann Alapítvány Liberális Intézetének a vezetője, Errol Mendes, az 
Ottawai Egyetem professzora, Henrik Lax, a Svéd Néppárt képviselője a 
finnországi parlamentben, valamint Sándor Eleonóra, a szlovák parlament 
kisebbségjogi szakértője . A politikai idő malmai is őrölnek: éppen a liberáli-
sok dolgozták ki a kollektív jogokra vonatkozó legjelesebb chartát! 

Igen figyelemreméltóak a preambulumban található jogfilozófiai meg-
fontolások . Ezek nem terjengősek, hanem sokkal inkább gyakorlatiak, és 
természetesen a szabadságból indulnak ki: „A szabadság különbözőség .”

„A kisebbségek jogai kiemelkedő fontosságúak az emberi szabadság va-
lamennyi elkötelezettjének .” Figyelembe veendőek a harmadik évezrednek 
ama valóságtényei, amelyek a kisebbségi kérdést a nemzeti keretekben mu-
tatják meg, de amely keretek messzemenő absztrakciót jelentenek a kisebbsé-
gek valóságához képest . Ezen változtatni kell . A közösséghez való tartozás, 
amely nyelvi és kulturális identitásokat jelent, a különbözőség szabadságának 
a jogelvét képviseli, amelyet a szubszidiaritás alapján kell képviselni és tartal-
masítani . A kisebbségi kérdések nemzetközi jogi rendezése együttműködést 
igényel . Alapjában véve az egész kérdéskört szigorú törvényi keretbe kell il-
leszteni, az emberi jogok elve alapján . 

A dokumentumnak két szépséghibája van, az egyik, hogy elvi szinten 
szögezi le: a kisebbségi-többségi kérdések diszkussziójában továbbra is a 
nemzeti keretekben működő politikai egyeztetés képviseli a megoldás útját . 
A másik pedig az, hogy a kormányok „megértésére” appellál . Lehetnek „jó” 

11 A kisebbségek jogai. Nyilatkozat az etnokulturális és nemzeti kisebbségekre, valamint az 
őshonos lakosságokra vonatkozó liberális demokrata elvekről. Magyar Kisebbség, VI . évf ., 
2000, 3 . (21) szám . http://www .jakabffy .ro/magyarkisebbseg/index .php?action=cimek
&lapid=168&cikk= . . . .
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kormányok, de nem mindig vannak . Megoldás persze – és ezt a kisebbségiek 
tudják a legjobban – soha nincs és nem is lehet: mindig problémakezelési 
folyamatokról lehet csak szó .

De miért ne lehetne lehetséges európai jogi-politikai keretekben rendezni 
a kérdést? Azért, mert ha nem a nemzeti keretek viszonyában lenne a felve-
tés, akkor az európai politikai entitásoknak egyfajta megkettőzése, duplici-
tása jönne létre, amely jogfilozófiai lehetetlenség . Ez a mechanizmus arra a 
problémára hasonlít, amelyet az alkotmányjogászok ismernek a leginkább, 
és amely a kisebbségeknek az alkotmányjogi egyenlőségi státusára vonatko-
zik . A nemzeti keretekben való gondolkodás – amellett, hogy a költségvetési 
utilitarizmus és egyszerűség üdvös kerete –, a kettős alanyiság problémáját is 
elkerüli . Egy alkotmány vagy nemzeti vagy republikánus . A harmadik lehe-
tőséget Európa jogi elméi még nem találták ki . 

Az európai jogalkotás legjelesebb témánkba való dokumentuma az Eu-
rópa Tanács – Parlamenti Közgyűlése által elfogadott 1735 . sz . (2006) Aján-
lása (egyik kidolgozója Frunda György romániai magyar szenátor volt) . Ez a 
nemzetről szóló tudományos-jogi dokumentum, amely abból indul ki, hogy 
nehéz, csaknem lehetetlen a nemzet fogalmának általános definícióját kiala-
kítani, de van valamelyes evolúciós közeledés az államnemzet és a kultúr-
nemzet fogalmai, illetve realitásai között . Témánk szempontjából azonban 
az a fontos, amit ez a dokumentum a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban 
megállapít, illetve javasol: 9 . „Ezek – a gyakran az államhatárok változása 
következtében létrejött – nemzeti kisebbségek vagy közösségek, amelyek ál-
lamalkotó és társ-alapító tényezői annak a nemzetállamnak, amelynek tagjai, 
állampolgárként alanyai, jogokat élveznek nemzeti identitásuk megőrzése, 
kifejezése és ápolása érdekében, mint ahogyan azokat a Közgyűlés 1201 . 
(1993) sz . és 1623 . (2003) sz . Ajánlása, valamint a Nemzeti kisebbségek vé-
delméről szóló keretegyezmény és a Regionális vagy kisebbségi nyelvek euró-
pai kartája rögzíti .”12 Amilyen előremutató ez a ténymegállapítás (társ-alapító 
tényező), annyira nehéz alkotmányjogilag rögzíteni . Vagy annyira nem akar-
ják ezt a tényt a burkolt vagy rejtett nemzetállami opciókat képviselő több-
ségi politikusok rögzíteni . A kisebbségeknek nincsen jogi személyiségük, és 
ennélfogva nem is lehetnek jogalanyok, nem lehetnek részei szerződéseknek, 
illetve egyezményeknek . De kollektív védelemben kell hogy részesüljenek 
[…] és akár önálló jogalanyként, akár jogi személyiséggel rendelkező külön-
böző entitásokat alkotva fel kell hogy lépjenek az adott nemzeti kisebbség 
identitásának és kulturális jogainak védelmében . (Az identitás, ez az elég 
nehezen definiálható tudományos kifejezés így jogi körvonalat kap .) Ezek 
a jogok nem lehetnek területi jogok, mégis a 14 . paragrafus deklarálja a kö-

12 Forrás: Bécsi Napló, 2006. március-április, 5 . 
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vetkezőket: „…újra meg kellene vizsgálni a 43 . (1998) sz . Ajánlást a területi 
autonómiáról és a nemzeti kisebbségekről . A dokumentum szorgalmazza a 
nemzeti kisebbségek szabad identitásválasztását és kulturális hovatartozá-
sának a meghatározását, függetlenül attól az állampolgársági nemzettől, 
amelyhez tartozik . A dokumentum pozitive minősíti az anyaország és a ki-
sebbségek együttműködését a kultúra területén, és egyenesen iránymutató-
nak tekinti az új jogi formulákat . Megjegyezzük, hogy ezek a leggyakrabban 
az ún . támogatáspolitikában alakulnak ki . Igen fontos, hogy az irat szerint a 
nemzeti kisebbségek európai biztonsági tényezők, védelmük elengedhetetlen 
a béke fenntartásához, a demokratikus stabilitás fenntartásának a tényezője . 
Ugyanakkor a pluralitást értéknek tekinti . Következésképpen a Közgyűlés 
javasolta, hogy a Miniszteri Bizottság: 16 .1 . hívja fel azokat a tagállamokat, 
amelyek ezt még nem tették meg, hogy írják alá és ratifikálják a Nemzeti 
kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt, a regionális vagy kisebbségi 
nyelvek európai kartáját, amelyek alapvető eszközök a nemzeti kisebbségek 
vagy közösségek identitásának fenntartására, illetve tegyenek erre irányuló 
lépéseket .” A témánk szempontjából legfontosabb ajánlást azonban aligha-
nem a 16 .2 . paragrafus tartalmazza: a (Miniszteri Bizottság) „hívja fel a tag-
államokat, hogy nemzeti jogalkotásukban mozdítsák elő a nemzeti kisebb-
ségek kulturális jogainak az elismerését, többek között az Európa Tanács 
keretében működő Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusának területi 
autonómiáról és nemzeti kisebbségekről szóló 43 . (1998) sz . Ajánlása, illetve 
a helyi jogról/speciális státusról szóló 70 . (1999) sz . Ajánlása alapján” .

 A jogalkotók természetesen tisztában vannak azzal, hogy a jogalkalma-
zás nemzeti keretekben milyen nehézségekbe ütközik, hogy a nemzetállami 
alapú nacionalizmus továbbra is a kolonizációs mentalitás fogságában tart-
ja-tarthatja a többségi szemléletmódot . Ezért a Miniszteri Bizottság felé a 
következő felhívással fordul: 16 .3 . „hozzon megfelelő intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a tagállamok utasítsanak vissza minden olyan kísérletet, 
amely az állam etnikai tisztaságának elősegítésére vagy az állam területének, 
illetve igazgatásának etnikai alapon való megszervezésére irányul, kivéve 
azon megerősítő intézkedéseket, amelyek célja a nemzeti kisebbségek igazsá-
gos képviselete országuk közigazgatásában mind központi, mind helyi szin-
ten .” Ezt az „intelmet” erősíti a 16 .4 . paragrafus: „ösztönözze a tagállamokat, 
hogy hozzák összhangba alkotmányaikat a jelenkori demokratikus európai 
standardokkal, amelyek elvárják az államoktól, hogy összes állampolgárukat, 
függetlenül azok etnikai-kulturális hátterétől, integrálják egy polgári és mul-
tikulturális közösségbe, és ne szervezzék és határozzák meg magukat kizáró-
lag etnikai vagy kizárólag állampolgári államként” . A Közgyűlés a határokon 
átnyúló kulturális együttműködéshez is jogszabályi szintű szabályozást kért . 
Végül megállapította, hogy a Miniszteri Bizottság felé irányuló megkeresés 
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szűkszavú volt . „A Közgyűlés (17 .) ezért arra kéri a Miniszteri Bizottságot, 
hogy kérje fel Jean-Claude Juncker urat, hogy az Európa Tanács és az Euró-
pai Unió közötti kapcsolatokról szóló, készülő jelentésében, mélyebben fog-
lalkozzon a nemzeti kisebbségek védelmére és jogaik elismerésére irányuló 
politikák összeegyeztetésének kérdésével .”

Nyilvánvaló, hogy az európai jogi szemlélet nemzeti integrációkra épül, a 
nemzeti kisebbségek beépítése ebbe a jogrendbe olyan fajta „előzést” jelentene, 
amelyre a történelmi lemaradás miatt és a politikai dimenziók abszolút túlsúlya 
miatt a jog nem képes . A politika eddigi megelőzése is szinte a csodával volt 
határos . Két dolog végiggondolására van szükség: 1 . lehetséges-e az EU-al-
kotmány nélkül továbblépni ebben a kérdésben? 2 . Lehetséges-e a kisebbségi 
politikák monitorizálására szolgáló intézmények nélkül a kisebbségpolitikák 
reális megváltozása-megváltoztatása, a valóban európai gondolkodásnak meg-
felelő eljárás, nem pedig a nemzeti keretekben történő látszatintézkedések? Az 
európai gondolat itt az kellene legyen, hogy a kisebbségek éppen úgy értékte-
remtőek, mint a többségek… Én azonban, legalábbis rövid távon, euro-szkep-
tikus vagyok: az, hogy Romániában még egy kisebbségi törvényt sem sikerült 
elfogadtatni – mert az autonómiákban létrehozott kulturális tanácsok, mint a 
kulturális autonómiát képviselő javaslattevő szervek létrehozása, azaz ennek 
paragrafusba foglalása már lehetetlen –, nos, ez jelzi a bűvös határt . Ugyan-
így állunk a többször említett kolozsvári állami magyar egyetem létrehozá-
sára irányuló minden kísérlet meghiúsításával . Ezek román mentalitásbeli és 
nemzetpolitikai határok, amelyek mindig a magyarságban – ezt a kommunista 
hatalom is képviselte itt – a nemzetbiztonságot veszélyeztető tényezőt látnak . 

A fentebbi elemzések fényében az a következtetésem, hogy a kisebbségi-
közösségi jogok hagyományos emberjogi alapokból filozófiai-logikai világos-
sággal nem vezethetők le. Azonban megszerkeszthetőek, egybeszerkeszthetőek 
és képviselhetőek . A kisebbségi jogokat már a közeljövőben deklarálni kell, éppen 
úgy, ahogy az emberi jogokat a nagy elődök kinyilatkoztatták, s el kell fogadtatni a 
nemzetközi közösséggel. Ugyan miért ne lehetne megtenni? – az európai integráció 
– még mindig nyílt - jogalkotási folyamatai jelentik talán a legnagyobb esélyt. 
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n Jung Károly

Középkori ragusai adatok a húsvéti, 
feltámadási ünnepségekhez

A risus paschalis kérdéséhez �.

A húsvéti nevetésről szóló néhány lapidáris mondatában Bálint Sándor 
megemlíti, hogy „a középkorban, de még később is”, főleg szerzetestemplo-
mokban, sajátos hagyományt ápoltak, mely abban nyilvánult meg, „hogy a 
húsvéti ünnepekben a prédikáló pap az Úr feltámadásának örömére jámbor 
hallgatóságát iparkodott megnevettetni” . Megemlíti továbbá, hogy „a húsvéti 
templomi sokadalom felvidámítása céljából a franciák egy zsidót állítottak 
pellengérre, s bent a templomban tréfálkoztak vele . Mindezt az Egyház nem 
helyeselte, mégis eltűrte” – teszi hozzá .1

E templomi sokadalmat megnevettetni célzó hagyományokról részleteket 
nem tudunk meg tőle, szakirodalmi vizsgálódásaink során azonban rábuk-
kantunk néhány adatra, mely Bálint Sándor rövid jellemzését részletesebben 
megvilágítja, tehát többet tudhatunk meg a húsvéti nevetést kiváltó, illetve 
kiváltani szándékozó szertartásokról – európai összehasonlító adatok alap-
ján . Ezeket a pótlólagos adatokat kívánja bemutatni ez a rövid dolgozat .2

A kora újkori Európa népi kultúrájáról írott híres könyvében Peter Burke 
a farsang jellegű ünnepekről írva mondja: „A legszembetűnőbben a decem-
beri, a januári és a februári, más szóval a legtágabb értelemben vett farsangi 
időszakra eső ünnepek öltöttek »farsangi jelleget« . Ezek közül a december 
28-án vagy környékén tartott Bolondok Ünnepe igen jellegzetes .”3 „A Bolon-

1 BÁLINT 1976 . 292 ., idézve továbbá: JUNG 2006 . 6 . is .
2 A húsvéti nevetés kérdésének áttekintése: JUNG 2006 .
3 BURKE 1991 . 228 . A fordító az eredeti szöveg karnevál szavát (ang . carnival) a ma-

gyar változatban a magyar farsang szóval adta vissza . Ettől csak néhány esetben tért 
el . (Vö . BURKE 1991 . 217 .) Hogy a magyar farsang és az általános európai karnevál 
fogalmak jelentése nem mindenben azonos, azt Voigt Vilmos elemezte . Vö .: VOIGT 
2000 . A dolgozat korábbi változata: VOIGT 1988 . Későbbi változata: MAMÜL III . 
(Budapest, 2005 . 21–24 . Farsang szócikk)
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dok Ünnepét a fiatal papság szervezte, amely csoport a farsangon oly jelentős 
szerepet játszó fiatalemberek társaságainak egyházi megfelelője volt . A köz-
nép ugyanolyan szerepet kapott, mint a misén . A Bolondok Ünnepe idején 
megválasztották a bolondok püspökét vagy abbéját, táncoltak a templomban 
és az utcán, sor került a szokásos felvonulásra, és az ilyenkor rendezett mi-
separódián a papok álarcot, női ruhát, vagy fordított miseruhát viseltek, a 
misekönyvet fejjel lefelé tartották, kártyáztak, kolbászt lakmároztak, trágár 
dalokat énekeltek, és áldás helyett szitkokat szórtak a gyülekezet fejére .”4 
Nyilván efféle megnevettető felvidámításra gondolhatott a maga forrásai 
alapján Bálint Sándor is, azok azonban, mint írja, a húsvéti ünnepekben ke-
rültek sorra . Arról is rendelkezünk adatokkal, hogy a középkori Respublica 
Ragusiana Szent Szűzről elnevezett székesegyházában a karneváli ünnepsé-
gek során az egyszerű nép énekelt és táncolt .5 Az Egyház által megtűrt, de 
nem támogatott templomi megnevettető igyekezet gyakorlására a szélesebb 
értelemben vett karnevál idején, de a húsvéti ünnepségek során is vannak 
példák a középkori Európában, valószínűleg Bod Péter húsvéti leírásának 
XIII . pontjában foglaltak is ezt jelentik .6

További közvetett adatok bukkannak fel a ragusai középkori húsvéti 
maszkos felvonulások körében a zsidók kicsúfolására és kigúnyolására .7 Ezek 
a karnevaleszk mozzanatok a fentiekben már említett zsidó-kipellengérezési 
középkori francia szokás közvetlen párhuzamainak tekinthetők . Ott azon-
ban a templomi sokadalom „felvidámítása” volt a cél, Rómában és Ragusá-
ban (a mai Dubrovnik) pedig a maszkos felvonulás során mintegy a gonosz 
kiküszöbölésének és megsemmisítésének ősi rítusa csapódott le az egyszerű, 
bárdolatlan köznép előtt és közvetlen részvételével .8 A föntebb már idézett 
Peter Burke állapítja meg a karnevál jelenségének elemzése során:

„A farsangnak – valós és jelképes értelemben egyaránt – három fő témája 
volt: az étel, a szex és az erőszak .”9 Az első két „téma” e dolgozatka szem-
pontjából nem elsődleges, fontos azonban a harmadik, melynek kapcsán Burke 
alapvetően fontos megállapítást tesz: „Az agresszivitást gyakran ritualizálták 
tréfás harci játékokban, futballmeccseken, vagy olyan áldozatokon élték ki, 

4 BURKE 1991 . 229 .
5 PETKOVIĆ 1950 . és 7 . jegyzet . Az adat 1425-ből .
6 Bod Péter ezt írja: „Néhol annyira ment volt a dolog a XII . százban, hogy a papok 

is vendégeskedésre, játékra, táncra adták magokat, melyet hívtak libertas decembrica, 
mert a pogányok decemberben tartották azt a saturnalia, mocskos nevetséges innepet .” 
BOD 1786 . 74 . Idézve továbbá: JUNG 2006 . 7 . Kommentárunk uo .: 14 .

7 PANTIĆ 1984 . 227–232 . A tanulmány túlnyomó része a ragusai (dubrovniki) délszláv 
irodalom elsősorban reneszánsz kori műveinek zsidóalakjait tárgyalja, a bennünket ér-
deklő rész a tanulmány első fejezete .

8 PANTIĆ 1984 . 228 . és 1 . jegyzet . Olasz irodalom alapján .
9 BURKE 1991 . 222 .
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akik nemigen tudták megvédeni magukat . 
Ilyen volt például a kakas, a kutya, a macska 
vagy a zsidó, akiket a hagyományos római 
versenyükön kővel és sárral dobáltak .”10

Burke ugyan nem említi, más források-
ból azonban tudjuk, hogy a római karnevál 
részét képező zsidógúnyolásnak és -csúfo-
lásnak, illetőleg mint a későbbi leírásból 
látni lehet majd, jelképes megsemmisíté-
sének neve giudiata volt11, ennek nyoma-
it fedezte fel közvetett középkori ragusai 
adatok alapján Miroslav Pantić .

Olasz szakirodalom alapján Pantić így 
írja le a római karneválok giudiata elneve-
zésű, nem éppen kifinomult maszkos fel-
vonulásának jellemzőit:12

Ragusában, akárcsak más akkori váro-
sokban, az volt a szokás, hogy a húsvét előt-
ti és a húsvéti ünnepségek során maszkos 
felvonulásokat tartottak, melyeknek fontos 
részét képezték a zsidógúnyoló és kicsúfoló 
szertartások . Közelebbi dalmát adatokkal a 
kutatás nem rendelkezik e felvonulások me-
netéről és jellemzőiről, feltehető azonban, hogy a zsidógúnyolást megjelenítő 
„humor” természete minden mértéket és jóízlést nélkülözött . Ismerjük azonban 
a középkori ragusaiak e kedvenc húsvéti szórakozásainak analógiáit, mégpedig 
az említett római karneválok giudiatáit, melyeknek leírása alapján magunk elé 
képzelhetjük az adriai városállam hasonló szórakozásait .13

A középkor során és később is, Rómában nagycsütörtökön vagy nagy-
pénteken tarka maszkos felvonulásokat tartottak, melyeknek főszereplője a 
zsidó figurája volt . E római szertartások képezték a mintát és példát Ragu-
sa városának bárdolatlan köznépi lakossága számára is . A rómaiak a zsidót 
megjelenítő figurát ökrösszekérre állították, a szekeret a város utcáin végig-
húzva a szereplőt fojtogatták, „felakasztották”, s mindenféle egyéb módon 
kínozták, mígnem a halál valamely szégyenletes módján ki nem múlt . A 

10  Ugyanott: 223–224 .
11  Csak említi, egyéb adatok nélkül: PETKOVIĆ 1950 . 17 ., továbbá PANTIĆ 1984 . 

228 . Olasz irodalom alapján .
12   Pantić Paolo Toschi: Le origini del teatro Italiano, Torino, 1955 . című műre hivatkozik, 

melyben külön fejezet foglalkozik a giudiata kérdésével . Toschi több korábbi szerző 
(pl . Pitrè és Bragaglia) műveire és adataira alapoz . Lásd: PANTIĆ 1984 . 228 . Toschi 
könyve itt természetesen nem található meg .

13   A leírás Pantić tanulmánya alapján (főleg: 227–228 .), aki Toschira hivatkozik és alapoz .

Zsidómaszkos alakoskodó,  
Panyola, 1958, farsang



��

zsidót megjelenítő figurát arra kényszerítették, hogy a „halála” előtti pillana-
tokban tollba mondja komikus végrendeletét . Mindezt a póri tömegek durva 
tolakodása, nyüzsgő taszigálása közepette . A zsidót alakító főszereplőt ron-
gyokból és kifordított zsákból összenagyolt jelmezbe öltöztették, s a tömeg 
élvezettel gyötörte és bántalmazta e „zsidót” az elviselhetetlen lárma köze-
pette, melyet zajos dobpergés, lánccsörgetés és féktelen trombitálás egészített 
ki . Ehhez tartoztak még a „zsidó végrendelete” szövegének groteszk és döcö-
gős verssorai, mindez a „drasztikus halál” durván előadott látványosságának 
kísérőjeként . E giudiata elnevezésű karneváli utcai színjátéknak szereplői és 
közönsége is a bárdolatlan pórnép köréből kerültek ki . Az előbbiekben leírt 
zsidógúnyoló karneváli szertartás mögött, mint már föntebb utalás történt 
rá, az etnológusok ősi rítusokat látnak, melyek lényege és célja a gonosz ki-
küszöbölése és megsemmisítése volt .14

A római és minden valószínűség szerint ragusai giudiata mögött is a közép-
korban szinte általános zsidóellenesség és zsidógyűlölet is megállapítható .15 

Nem érdektelen bemutatni azokat az írott forrásokat sem, amelyek alapján 
Miroslav Pantić szinte biztosra veszi a giudiata szokását a középkori Ragusa 
városállamban is . Ragusa Város Jogkönyvének (városi statútumának) 1272-
ben szerkesztett változata külön fejezetben foglalkozik a városban régi idők 
óta gyakorolt húsvéti álarcos felvonulásokkal . A jogkönyv ugyan nem adja 
pontos leírását és jellemzését az egyes álarcosok által viselt maszkoknak és 
jelmezeknek, arra azonban utal, hogy a viselők visszataszító és szégyenletes 
alakokként viselkedtek16, ami a város lakossága egy részének rosszallását és 
nemtetszését váltotta ki . Ezt csak fokozta az álarcos felvonulók sértő és mos-
datlan beszéde, kihívó gesztusai, éneklése, ami nemritkán összetűzések és 
verekedések forrása volt, sőt időnként botránnyá fajult . Mindez tehát – mint 
a Jogkönyv fogalmaz – sokak számára kellemetlenséget okozott, a többség 
szemében pedig undorító volt . Éppen ezért a város közigazgatása úgy rendel-
kezett, hogy betiltja a maszkok és jelmezek viselését azok formájától, viselése 
módjától és alkalmától függetlenül . A megszegők ellen tekintélyes összegű 
pénzbüntetést irányzott elő . Ragusa statútuma ugyan szó szerint nem említi 

14 Lásd a 8 . jegyzet adatait .
15  Buda Város Jogkönyvének (városi statútumának) a 15 . század legelején írásba foglalt 

szövegében az egyik artikulus így fogalmaz: „A zsidók, ez a galád, nyakas, büdös, 
Istent eláruló népség . . .” A 191 . artikulushoz fűzött jegyzet szerint: „A zsidókra vo-
natkozó dehonesztáló jelzőket nemcsak Budán, hanem egész Európában használták .” 
BLAZOVICH–SCHMIDT (közr .) 2001 . II . 413–414 . A középkor során a zsidókat 
másként is korlátozták, például letelepedésüket Magyarországon . Vö . GRANASZ-
TÓI 1980 . 47 . Ugyanerre utal PANTIĆ 1984 . 227 . is .

16  Néhány ragusai (dubrovniki) karneváli jelmezes-maszkos alakoskodó rajzos képét köz-
li: MATIĆ 1972 . 7 ., 9 ., 10 . és 11 . kép . Ezek között zsidót megjelenítő alak képe nem 
szerepel . Matić a következő műre hivatkozik mint forrásra: F . M . Appendini: Notizie 
istorico-critiche sulle antichita storia e letteratura de Ragusei . I . Ragusa, 1802 .
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a zsidómaszkot a húsvéti ünnepségek alkalmából, hogy azonban e maszkos 
felvonulások során ezek sem hiányoztak, azt egyértelműen bizonyítják a vá-
rosi közigazgatás későbbi hivatalos iratai .

Mivel a jelmez- és maszkviselés17 tilalmára a húsvéti felvonulások során 
az ünneplő köznép természetesen fittyet hányt, aminek az lett a következ-
ménye, hogy a karneváli kilengések, valamint a város nyugalmának és köz-
rendjének megzavarása állandóan napirenden volt, mindhárom városi tanács 
kénytelen volt ismételten foglalkozni vele, s olyan határozatokat hozni, ame-
lyek általában betiltották a maszkírozást . E határozatok már világosan kife-
jezésre juttatták, hogy ide értődnek a zsidógúnyoló giudiaták maszkjai is .

A legkorábbi ilyen értelmű határozatot a városi Nagytanács hozta 1319 . 
március 3-án . Ebben az áll, hogy egész évben tilos álarcot és jelmezt viselni, 
továbbá zsidót alakítani . A potenciális megszegők ezúttal is jelentős összegű 
büntetésre számíthattak . Azonos, vagy alig eltérő határozatok születtek 1320 
és 1323 márciusában is, valamint 1327 áprilisában .

A tilalmak gyakori megújítása arra vall, hogy a ragusaiak nem nagyon 
hederítettek a városatyák rendeleteire, s tovább folytatták maszkos-jelme-
zes húsvéti felvonulásaikat, s nyilván a római mintára gyakorolt bárdolatlan 
zsidógúnyoló színjátékaikat is . A városi közigazgatás aztán időnként mégis 
engedélyezte a jelmez- és maszkviselést, mintegy engedve a köznép féktelen 
karneváli szórakozási igényeinek, ami politikai bölcsességre vallott, hisz a 
tapasztalat azt mutatta, hogy nem lehet állandóan tilalmazni a lakosság régi 
idők óta bevett szokásait . Így például 1329-ben (ugyancsak április) újra enge-
délyezték a jelmez- és álarcviselést azzal a megszorítással, hogy bárki visel is 
maszkot, akár zsidóálarcot is, a város területén fegyvert nem hordhat magá-
nál . (Ez annyit jelent, hogy a jelmezes-maszkos felvonulások során számolni 
lehetett fegyveres leszámolással, nemritkán gyilkosságokkal is .) A város te-
hát ekkor is gondolt a nyugalom és közrend megőrzésére . 1331 márciusá-
ban ismét olyan határozat született, hogy az elkövetkező húsvét során bárki 
maszkot és jelmezt ölthet a szokásos módon – a zsidómaszk viselése ezúttal 
is kimondva szerepel benne – de magától értetődően a lármát, zajongást és 
a botrányt kerülni kellett . Nyilván a határozatot meghozó városi tanács is 
tudta, hogy az efféle rendeletek a fából vaskarika körébe tartoznak, hisz a 
karnevál, a farsang, valamint a ragusai húsvéti maszkos felvonulások lényege 
éppen a valóság tagadása, kipellengérezése, egy fordított világ megjelenítése 
az adott időszakban .

Mint Pantić további adataiból látható, a tiltásokat és engedélyezéseket 
megfogalmazó határozatok – szinte évente – egymást váltották, attól füg-

17  Pantić szerb nyelvű fordítása a „maskiranje” kifejezést használja a hatósági rendelke-
zések fordítása esetében . A kifejezés pontos megfelelője e maszkírozás, de jelenti az 
álarcviselést és maszkviselést is, valamint a kettőt együtt is .
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gően, hogy a tanácstagok érdekei hogy kívánták . A fogadósok, vendéglősök, 
kereskedők és maszkkészítők anyagi érdekei más határozatokat tételeztek fel, 
mint a közrend és nyugalom felett őrködő városi hatóság érdekei . Mivel Ra-
gusa gazdag és fontos kereskedelmi és pénzügyi központja volt a Tengermel-
léknek és a Balkánnak18, egyáltalán nem volt kívánatos a konfliktus például a 
pénzvilágban egyre jelentősebb szerepet viselő városi zsidósággal .

Pantić közleménye további adatokat sorol fel a városi Nagy- vagy Kis-
tanács határozataiból, melyek azt bizonyítják, hogy a közigazgatás tipikus 
szélmalomharcot folytatott a karneválozó köznéppel, amikor hol engedé-
lyezte, hol pedig tilalmazta a maszkviselést és jelmezöltést a felvonulások 
során . Időnként az engedélyezést feltételekhez kötötte, például korlátozta a 
maszkos felvonulások és zajos ünnepségek idejét, az azonban minden hatá-
rozatnak állandó része volt, hogy a város nyugalmát és közrendjét meg kell 
őrizni, és tartózkodni kell a gúnyolódástól és sértegetésektől, továbbá a fegy-
verviseléstől az ünnepségek tartama alatt .

A ragusai húsvéti jelmezes-maszkos felvonulások tehát tovább folytatód-
tak, akár engedélyezés, akár tiltás volt éppen érvényben, s többek között zsi-
dójelmezt és -maszkot öltő szereplők is jelen voltak, s nyilván azt a nem éppen 
felemelő rollét kellett eljátszaniuk, amelyet a római mintára gyakorolt giudiata 
színjátéka meghatározott számukra . A giudiata minden bizonnyal ellentétben 
állt a város és városvezetés érdekeivel – nem így a tomboló köznép karneváli 
szokásaival19 – ez lehet a magyarázata annak, hogy a hatósági tiltó vagy meg-
engedő karneváli határozatokon kívül más nem támasztja alá a ragusai zsidó-
becsmérlő és -gúnyoló felvonulások és jelmezes-maszkos színjátékok tényét . 
Valószínű, hogy senki a krónikások közül – pedig voltak ilyenek20 – nem tar-
totta méltónak a város tekintélye és híre érdekében a giudiata szokásának írá-

18  Ragusa kereskedelméről, kézműiparáról, társadalmi rétegzettségéről, valamint gaz-
dagságáról a reneszánsz idején, de kitérve a középkori állapotokra is jó áttekintés: 
TADIĆ 1964 . A város lakosságának középkori életéről és körülményeiről színes ada-
tokat közöl: REŠETAR 1922 .

19  A ragusai (dubrovniki) karnevál jellemzése: PETKOVIĆ 1950 . 22–28 . A karnevál 
európai vonatkozásai: BURKE 1991 . 213–237 . A fordító a karneválra a magyar far-
sang szót használja . Lásd ennek kapcsán a 3 . jegyzet adatait is .

20  Milan Rešetar két ragusai krónikás szövegei alapján állította össze színes adatokat 
közlő dolgozatát . E krónikások: Ravennai János (Johannes de Ravenna) Petrarca ta-
nítványa, aki 1384–1387 között volt nótárius Ragusában és Philippus Diversis, aki 
1434 és valószínűleg 1441 között tanítóskodott a község iskolájában . Az ő tudósítá-
saik alapján annyit tudunk meg a ragusaiak karneváli (pontosabban húsvéti) maszkos 
felvonulásairól, hogy „álarcosoknak” (krabanosi) nevezték őket, s főleg a 14 . századi 
hatósági tilalmazások között kerülnek számtalanszor említésre, mint olyanok, akik 
gátlástalanságukkal és szemtelenségükkel tűntek ki az ünnepség során . A 16 . század-
ban jelmezes-maszkos csoportok bukkantak fel, akik karneváli dalokat énekeltek . A 
giudiatáról a két krónikás adataiban nincs említés . Lásd: REŠETAR 1922 .
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sos megörökítését . Érdekes módon a római giudiata ismertetése Burke említett 
művében sem fordul elő, annak ellenére, hogy könyve irodalomjegyzékében 
felsorolja a releváns irodalmat, melyre Miroslav Pantić is alapoz .21

Arról a kutatás nem rendelkezik adatokkal, hogy a ragusai középkori és 
kora újkori húsvéti zsidógyűlölő és -becsmérlő maszkos karneváli színjátékok 
előre meghatározott forgatókönyv alapján folytak-e, vagy pedig a rögtönzés 
elemeire épültek . Ezt sem lehet források hiányában eldönteni, hogy mennyire 
voltak e ragusai alpári és bárdolatlan szokások a római giudiata közeli vagy 
kevésbé közeli változatai . Azt sem lehet tudni, hogy a „zsidó végrendele-
te”, melyet a színjáték során zsidót alakító jelmezes-maszkos szereplő tollba 
mondott, előre megtanult szöveg volt-e, vagy pedig írott szöveg állt a szereplő 
rendelkezésére . Az előbbiekben ugyan groteszk és döcögős verssorokat említ 
Pantić, ennek ellenére az sem ismert, hogy e virtuális testamentum prózai 
vagy verses formában hangzott-e el, s mennyire volt olasz nyelvű előképeinek 
szolgai fordítása, avagy helyi invenciókat is tartalmazott .

A római giudiata s ennek valószínű ragusai változata, akárcsak a Bálint 
Sándor által említett francia példa zsidógúnyoló és -becsmérlő húsvéti szoká-
sa, mint azt a risus paschalis kérdéséről írt korábbi dolgozatunkban is meg-
állapíthattuk, a rituális nevetésről alkotott proppi elmélet alátámasztására 
alkalmas karnevaleszk jelenségek .22 Mivel sem Burke, sem pedig Pantić nem 
ismeri Propp nevetéselméletét, nem kell meglepőnek tartani, hogy az emlí-
tett, közröhejt kiváltó karneváli színjátékot vagy a templomi megnevettetést 
célzó francia szokást nem hozták összefüggésbe a Megváltó feltámadásának, 
vagyis újjászületésének húsvéti ünnepével . A rituális nevetésről szóló proppi 
elmélet – mint tudjuk – arról beszél, hogy az ősi hagyományok szerint a 
közösségben minden születést vagy újjászületést – a húsvéti hagyományok 
szerint: feltámadást – nevetés követ . Hogy a római és valószínű ragusai gi-
udiaták alpári és bárdolatlan „humora” közröhejt váltott ki a részt vevő és 
közönségként jelen levő köznép körében, az már a nevetés értelmezésének 
átalakulását példázza az idők során, hogy azonban Ragusában és Rómában 
éppen a húsvéti ünnepségek előtt vagy során került sor a tömegek megne-
vettetésére, az azt bizonyítja, hogy a rituális nevetés ősi hagyományai, ha 
átalakult formában is, de tovább éltek Európában a középkor és újkor évszá-
zadainak esztendeiben is .

21 Lásd: BURKE 1991 . 399 . Toschi könyvét említi .
22 A magunk dolgozata (JUNG 2006 .) mellett lásd: PROPP 1988 .
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FÜGGELÉK

Mint a 16 . jegyzetben olvasható, néhány 
ragusai (dubrovniki) maszkos alakoskodó 
rajzos ábrázolását közli művében Francesko 
Maria Appendini piarista, ragusai történetíró . 
Összesen négy figuráról van szó, melyek közül 
a turica a legérdekesebb, mivel ez olyan kecs-
kemaszkos alakoskodó, aki másik kettő kísé-
retében vett részt a karnevál elején a város zajos 
felvonulásaiban . A turica figurájának össze- 
függései vannak a magyar turkajárás nevű 
kecskemaszkos felvonulás turka alakjával . Ezt 
a kérdést érintette a magyar maszkos felvonu-
lásokról írt alapvető műveiben Ujváry Zoltán, 
de a kérdésre érdemes lesz majd másik alka-
lommal újra visszatérni, mivel adataink gaz-
dagabbak, mint amit Ujvárynak alkalma volt 
áttekinteni . (Vö . Ujváry Zoltán: A kecske- és 
turkamaszkos játékok interetnikus kapcsolatai . In: uő: Játék és maszk I . Deb-
recen, 1983 . 281–290 . Továbbá: uő: Kecskemaszkos játékok . In: uő: Népi 
színjátékok és maszkos szokások . Debrecen, 1997 . 249–265 .)

Zsidómaszkos alakoskodó rajzos ábrázolását nem közli Appendini, annál 
is inkább nem, mert az ő feljegyzései a 19 . század elejének ragusai karnevál-
jairól szólnak, nem pedig az általunk is tárgyalt középkori-kora újkori karne-
válokról . Hogy a zsidó figurájával kapcsolatban, időben és térben is jóval tá-
volabb, ugyanazok a sztereotípiák képezték a kontextust, jól bizonyítják azok 
a felvételek, melyek a Szatmár megyei Panyolán készültek az 1958-as far-
sangi játékok során, közülük egyet bemutatunk . E felvétel alapján, valamint 
a dolgozatunkban adott leírás alapján, nagy valószínűséggel elképzelhető a 
ragusai giudiaták zsidómaszkos alakoskodója is . A felvétel forrása: Ujváry 
Zoltán: Farsangi népszokások . Debrecen, 1991 . 232 . A kérdésről részletesen: 
Ujváry Zoltán: Zsidómaszkos alakoskodók . In: uő: Játék és maszk IV . Deb-
recen, 1988 . 189–195 . A kérdésről később is írt: Népi színjátékok és maszkos 
szokások . Debrecen, 1997 . 149–158 .

A turica nevű maszkos alakoskodó, 
Ragusa, a 19. század eleje
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n Fûzfa Balázs

A XXI. század költõi?1

(Ön)megértés-alakzatok poézise a posztmodern magyar lírában: 
reminiszcencia, allúzió, evokáció, parafrázis�

„Délután két óra. A nap egyetlen vastag sugarával 
úgy nyúl az udvarba, mintha az Isten tüzes főzőkanala lenne.”

(Panyigai Sándor)3

Előzetes megjegyzés
Egy korábbi dolgozatomban már igyekeztem feldolgozni Berzsenyi Dá-

niel, Csoóri Sándor, Kányádi Sándor és Farkas Árpád egy-egy versének egy-
bevillanását, melynek során a négy költő egy toposz újraírásával sajátságos, 
„közös metonímiá”-t is létrehoz: „diófa”, „diófalomb”, „diólevél”, „morzsolt 
diólevél” .4 

Ennek kapcsán e rövid bevezetőben csak utalok arra, hogy a közeli jö-
vőben várható olyan poétikai jelenségek felbukkanása, amelyek a művészi 
szöveg statikus jellegét már nem tekintik megváltoztathatatlan adottságnak, 
kiindulópontnak bármiféle vizsgálódáshoz, hanem olyan „korpusz”-ok vizs-
gálatába fognak, amelyek ma még aligha férnek bele általános szövegfogal-

1 A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán rendezett, A megértés útjain című konfe-
rencián 2006 . november 9-én elhangzott előadás továbbírt szövege . 

2 Vö . KULCSÁR SZABÓ Ernő, MOLNÁR Gábor Tamás, SZIRÁK Péter, Alak-
zatváltások az irodalmi modernségben = Hang és szöveg, szerk . BEDNANICS Gá-
bor, BENGI László, KULCSÁR SZABÓ Ernő, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, 
Bp ., Osiris, 2003, 7–25 ., különösen: 22–23 . (A későbbiekben: Hang és szöveg…, 
illetve: Alakzatváltások…)

3 A Táncdal című versben „köznév”-ként halhatatlanná vált szó viselője, PANYIGAI 
úr bútorszállító kisiparos volt Szombathelyen WEÖRES diákévei idején (is) . Témánk 
szempontjából nem érdektelen, hogy fia, PANYIGAI Sándor dilettáns költőként ver-
seskötettel is megörvendeztette a művelt közönséget, mégpedig Két eldobott álom meséje 
címen (vö ., illetve a mottóbeli prózaidézet forrása: DOMOKOS Mátyás, Imbolygás 
WS körül = http://www .kortarsonline .hu/0202/domokos .htm) 

4 Vö . F . B ., Berzsenyi Dániel = Uő Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalom-
ban, Önkonet, Bp ., 2000, 112–137 . 
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mainkba .5 Elsősorban a digitális irodalom térnyerésére gondolok, s amikor 
arról beszélek, hogy akár több vers szövege által is teremtődhet „közös” szó-
kép – adott esetben egy metonímiasor –, akkor úgy vélem, hogy az elmélet-
nek is fel kell készülnie a digitális irodalom alkotásainak fogadására . Mert 
lássuk be, a rendelkezésünkre álló fogalmi eszközökkel még nem vagyunk 
képesek megközelíteni bármilyen egyszerűnek mutatkozó, de csak digitáli-
san megjeleníthető – vagyis esztétikai veszteség nélkül ki nem nyomtatható 
–, irodalmi jellegű műalkotást; s így egyelőre nem is igen tartunk lehetséges-
nek különböző entitással rendelkező alkotások közötti szóképesedést – leg-
feljebb reminiszcenciát, allúziót, evokációt, parafrázist…

Lehetségesnek gondolom, hogy a posztmodern magyar líra reminiszcen-
ciákban bővelkedő, alludáló, evokáló, parafrazáló jellegének fölerősödése, 
illetve e jelenség vizsgálata egy – meglehet, ösztönös – apró lépés a digitá-
lis irodalom és irodalomtudomány, illetve például egy „digitális szóképtan” 
majdani megteremtése felé: éppen legfontosabb jellemzője, tudniillik azáltal, 
hogy ami reminiszcencia, allúzió, evokáció vagy parafrázis, az eredendően 
átlépi saját textusának határait . Lényegéből adódóan távolabbra tekint ön-
magánál, s ugyanebből adódó szerepe a viszonyítottság: ami egy következő 
irodalomtörténeti fejezetnek/lépcsőnek/korszaknak stb . – meggyőződésem 
szerint – alapértéke lesz; ahogyan már alapértéke volt megelőző koroknak 
is .6 (Ráadásul és ennek ellenére túl van a strukturalizmuson, illetve túl van a 
referencialitáson – s még medialitással is rendelkezik . . .)

1 . A XIX . század „posztmodernesítése” az irodalomtudományban
A következőkben7 a Kölcseytől Orbán Ottóig, Vörösmartytól Borbély 

Szilárdig, Csokonaitól Parti Nagy Lajosig s Petőfitől, Aranytól, Kosztolá-
nyitól Petri Györgyig, Lackfi Jánosig, Kovács András Ferencig, Hizsnyai 

5 Az irodalmi mű szövegének „zártság”-ával és „nyitott”-ságával kapcsolatban természete-
sen változó korízléssel kell számolnunk: ma sem valamiféle új elvárás születéséről-meg-
erősödéséről, hanem egy régi elv feltámasztásáról – most éppen a digitális technológiák-
nak köszönhetően – van szó, amikor azt mondjuk, hogy a közeli jövőben meggyengülni 
látszik a szövegművek statikus jellegének három-négy évszázados hagyománya . – Lásd 
erről például MARTINKÓ András okfejtését: „…szinte az egész középkoron át a világi, 
népi és vallásos költészetben, és persze az epika jó részében is, még nem érvényesül a mű 
autonómiájának, egyszeriségének, lezártságának szinte csak a 17–18 . századi műkölté-
szetben kialakuló elve” (idézi: POZSVAI Györgyi, Az intertextuális hagyományteremtés 
poétái a századfordulón, ItK, 2000/3–4, 353–375 ., idézet: 355 .) .

6 Vö . POZSVAI Györgyi, uo ., 355 skk ., pl .: „A kompiláció szerzőjének a múlt szellemi 
tárházában kellett otthonosan mozognia . Kellő anyagismerettel rendelkezve poétikai-
lag az elhagyás, a hozzátoldás, az interpolálás, a kontaminálás (keverés) stb . megoldá-
sával élhetett” (355) .

7 Értsd: ’e tanulmány majdani, végleges formájában’ . Dolgozatunk önnönmaga is sze-
retne megfelelni az újabb típusú, hipertextszerűen szerveződő irodalmi tanulmány 
„írásmódszertan”-ának, mely megszületése után tovább bővül, vagyis terveink szerint 
egyre tágulóbb koncentrikus körökben járjuk majd be az eljövendő évek során az itt 
épp csak fölvázolt gondolatsort .
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Zoltánig ívelő, általuk betű- és hangsorokba rögzített hagyomány megszó-
lítására teszek kísérletet . Ugyanekkor azt is igyekszem legalább vázlatosan 
végiggondolni, hogy milyen okok játszhatnak szerepet – a tradícióképzés és 
az identitásalkotás motiváló erején túl – abban, hogy az ezredforduló körüli 
években-évtizedekben ennyire és ismét fölerősödni látszik – a költői szöveg-
alkotás megújításának egyik lehetséges irányaként – a múlt beszédmódjainak 
a posztmodern korpuszba való átemelési szándéka . Más szóval: szimbolikus 
és fragmentált továbbírása annak a hagyománynak, amely megképeződése 
idején maga volt „a” magyar költészet .

 Eme „továbbírás”-t korábban egyébként elsősorban a prózában figyelhet-
tük meg hangsúlyos módon: elég itt most Esterházy Péter Mikszáth–Kosz-
tolányi–Ottlik-, Tandori Dezső Ottlik-rajongására gondolnunk példaképpen . 
Vagy arra, hogy az újabb szakirodalom (például) előszeretettel említi Bodor 
Ádám Sinistra körzetének „előzménye”-ként A jó palócok8-at . De megtörtént 
már a Mikszáth-életmű egészének új fénytörésbe állítása9 és a Jókai-reha-
bilitáció is10, illetve az ezredforduló körüli években egyértelműen felismer-
hetővé vált az az általános tendencia, mely szerint a „posztmodern magyar 
irodalomtudomány” – ugye van ilyen? – „fogódzók”-at, „kapaszkodók”-at, 
„alapanyag”-ot keres a múltban akkor, amikor átírja a jelen fogalomrend-
szerébe Vörösmartyt, Petőfit, a két Aranyt11, vagy meglehetősen szokatlan  

8 Lásd például VERESS Zsuzsa tanulmányát: Az úr ölében – Az Isten balján. Mik-
száth Kálmán: A jó palócok (1882) – Bodor Ádám: Sinistra körzet (1992) = Iroda-
lomtanítás harmadik évezredben, főszerk . SIPOS Lajos, Bp ., Krónika Nova, 2006, 
183–190 . – Továbbá: SZEREDÁS Lőrinc, Irodalmi szövegek párbeszéde. „A jó pa-
lócok” és a „Sinistra körzet”, Iskolakultúra, 2001/11, 47–51 .

9 EISEMANN György, Mikszáth Kálmán, Bp ., Korona, 1998; illetve: HAJDU Pé-
ter, Csak egyet, de kétszer. A Mikszáth-próza kérdései, Bp .–Szeged, Gondolat–Pompeji, 
2005 (deKON KÖNYVek) .

10  FRIED István, Öreg Jókai nem vén Jókai, Bp ., Ister, 2003; „Mester Jókai” . A Jókai-ol-
vasás lehetőségei az ezredfordulón, szerk . HANSÁGI Ágnes, HERMANN Zoltán, 
Bp ., Ráció, 2005 .

11  Például: SZILI József, Arany hogy istenül… (Az Arany-líra posztmodernsége), Bp ., 
Argumentum, 1996 (Irodalomtörténeti füzetek); FRIED István, A posztmodern 
Petőfi, Bp ., Ister, 2001; KAPPANYOS András, Az avantgárd Vörösmarty = Vörös-
marty és a romantika, szerk . TAKÁTS József, Pécs, Művészetek háza, Országos 
Színháztörténeti Múzeum és Intézet [2001?], 149–157 .; IMRE László, A poszt-
modern: egy régi-új beszédmód, Alföld, 2003/2, 40–45 .; illetve uő, A Délibábok 
hőse szövegrétegei, ItK, 1982, 150–165 . – Továbbá, más művészeti ágak posztmo-
dern (irodalom)értelmezéseire példaképpen lásd SZKÁROSI Endre Bornemi-
sza-, Balassi-, Petőfi-, Arany-adaptációit (http://www .bahia .hu:2000/zenekar2 .
phtml?id=25&mode=cikk [2006 . 11 . 22 .]), legújabban pedig az Echo of Dalriada 
együttes „epikus folkmetál” stílusú A rab gólya-, Szondi két apródja- és A walesi 
bárdok-átültetését (http://www .echoofdalriada .hu/Magyar/index2 .html [2006 . 
11 . 22 .]), illetve korábban Jeles András filmes Tragédia-„átiratát” (Angyali üd-
vözlet, 1983 = http://www .filmtortenet .hu/object .45c03e90-9de9-468e-be7b-ae-
fe5688be0a .ivy [2006 . 11 . 22 .])!
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kontextusban tárgyal és értelmez újra olyan műveket, mint (például) a Fanni 
hagyományai12 – Milbacher Róbert ez esetben például még a szerző kilétét, 
„valódiságát” is megkérdőjelezi13 – vagy A nagyidai cigányok.14 Ezen újraér-
telmezések egyik jelentős vonulata arra is kísérletet tesz, hogy vizsgálódá- 
sa körébe az újabb időkben eddig nem, vagy alig használt jelrendszereket 
vonjon be, mint például az anagrammatika (lásd például Hermann Zoltán 
témarehabilitáló tanulmánykötetét vagy Ármeán Otília tanulmányát arról, 
„…milyen mosogatásra kényszerít néhány betű időzése A Romban”15), a paratex- 
tus jellegű szövegek szerepe a Bánk bánban16 vagy Arany János verseiben, 
netán valamely esztétikai minőségek újraértelmezése, továbbá a magyar  
irodalom klasszikus tradíciójában állván extrémnek tekinthető, szokatlan  
tematizációk – betegség, póriasság, alantasság17, erotika, homoszexuali- 

12  FANNI hagyományai, szerk . ODORICS Ferenc és SZILASI László, Ictus és JATE 
Irodalomelméleti Csoport, Szeged, 1995 (deKON-KÖNYVek, Irodalomelméleti és 
Interpretációs Sorozat 2) .

13  MILBACHER Róbert, D. Scheidel (Toldy) Ferenc úr hagyományai, avagy a filológia 
dicsősége és bukása képekben = Z . KOVÁCS Zoltán, M . R ., A maradék öröme. Tanul-
mányok a XIX. század magyar irodalmáról, Bp .,–Szeged, Osiris–Pompeji, 2001, 7–21 . 
(deKON KÖNYVek) (a későbbiekben: A maradék öröme…) .

14 �SZILASI László, „Környékezi már néminemű kétség” (Arany János:� A� nagyidai�
cigányok),� ItK,� 1996/4,� 395–414.;� MILBACHER� Róbert,� Lágy majoránna illa-
ta. A�nagyidai�cigányok recepciójának diskurzus-elemzése�=�A maradék öröme…,�
180–213.

15  A Rom, szerk . FÜZI Izabella, ODORICS Ferenc, Bp .–Szeged, Gondolat, Pom-
peji, 2003 (deKON KÖNYVek); ÁRMEÁN Otília, Rom. költ., avagy milyen 
mosogatásra kényszerít néhány betű időzése A Romban = Á . O .–Medgyes Tamás, 
Szövegek között értelmezéssel. Retorikai olvasatok, Bp .,–Szeged, Gondolat–Pompeji, 
2005, 59–68 .; OSZTROLUCZKY SAROLTA: „Egy kis játékot én is érdemel-
nék . . .” Fónikus harmónia és anagrammatikus jelenségek József Attila néhány kései 
versében = „Száz év magány”. József Attila-tanulmányok, szerk . BARTÁK Balázs, 
Antonio SCIACOVELLI, Szombathely, Savaria University Press, 2005, 184–
196 . – A kvázi-témamonográfia adatai: HERMANN Zoltán: Szövegterek . Az 
anagrammák elméletéhez, Veszprém, Veszprémi Egyetem, 2002 (a későbbiekben: 
Szövegterek…) .

16  ROHONYI Zoltán, Katona drámafölfogása és a Bánk bán instrukciói, Színháztudomá-
nyi Szemle, 29, 1992, 42–47 .

17  Lásd például: MILBACHER Róbert, „…Földben állasz mély gyököddel…” A magyar 
irodalmi népiesség genezisének akkulturációs metódusa és pórias hagyományának vázlata, 
Bp ., Osiris, 2000 . – Továbbá uő, Lágy majoránna illata… (adatai a 8 . jegyzetben!); uő, 
Roncsolt anyag, fájó gép. Arany János testéről = Nympholeptusok. Test, kánon, nyelv és költőiség 
problémái a 18–19. században, szerk . SZŰCS Zoltán Gábor és VADERNA Gábor, Bp ., 
L’Harmattan, 2004, 123–151 . (Dayka könyvek)
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tás18, a test vonatkozásai általában stb . E szövegeket mindeddig a jótékony 
„feledés” homálya takarta el előlünk – vagy áldozatául estek a Szörényi Lász-
ló-leleplezte-elemezte delfinológiának –, mostanra viszont „kiderült”, hogy 
eleink sem gondolkodtak másképpen az élet fontos dolgairól, mint – példának 
okáért – mondjuk a posztmodernek…

*
Kétségtelennel látszik immár, hogy a modernséggel indul a poétikai je-

lentésalkotás átcsúszása a szintagmatikáról és a szintaktikáról „szubpoétikai” 
(Riffaterre némileg más értelemben használt szavával szólva: „szubtextuális”) 
szintekre: az említett anagrammatikusság újrafelfedezése éppúgy erre utal, 
ahogyan a klasszikusok fentebb szintén jelzett, posztmodernné való „átgyú-
rás”-a – vagy például legújabban az álarchaizálás jelenségének felfedezése 
(szintén) a Bánk bánban .19

A (nagyon) maiaknál a szintaktikai szint közvetlen jelentésalkotó metó-
dusai hasonlóképpen viselkednek, mint az első moderneknél: szinte eltűn-
nek, s helyettük a szubpoétikai szinteken szervezett jelentésalkotási módok 
erősödnek föl . 

Talán ebben lelhetjük magyarázatát annak is, hogy a posztmodernek oly 
gyakran fordulnak a modernekhez és a „preposztmodern”-ekhez intencióért, 
metaforáért, hasonlatért, egy-egy „jó sor”-ért . Merthogy a végsőkig csupaszí-
tott „mondatok” (Weöres egyszavas versei, Morgenstern klasszikusa, A hal éji 
éneke, Tandori sakkversei stb .) ugyan alkalmasak bonyolult tartalmak (más 
jelrendszerben való) árnyalt kifejezésére, de poétikai eszközeik olyan messzi-

18  Az előbbi témához lásd például: Jolanta JASTRZEBSKA–KEMENES GÉFIN 
László, Erotika a huszadik századi magyar regényben, 1911–1947, Bp ., Kortárs, 1998); 
SZILÁGYI Zsófia, „éreztetése kissé érzéki” (A novellaciklus műfaja és A jó palócok 
erotikája) = SZ . Zs ., A féllábú ólomkatona. Irodalmi mű-hibák, Pozsony, Kalligram, 
2005, 136–159 . (a továbbiakban: A féllábú ólomkatona…); HERMANN Zoltán, Az 
olvasás perceptív alakzatai. Arany János: Tengeri-hántás = Szövegterek…, 105–115.; kü-
lönösen: 112–113. (a „tuba” szó szimbolikus, folklorisztikusan erotikus tartalmáról); ALE-
XA Károly, Könyvről könyvre, Életünk, 2005/6, 71–73. (benne: vázlat a magyar erotikus 
irodalomról). – Utóbbi témához: NYILASY Balázs, Arany János, Korona, Bp., 1998, 118. 
(Klasszikusaink). – Mindkettőhöz: VAS István, Arany erotikájáról = V. I., Igen is, nem 
is, Bp., Szépirodalmi, 1987, 64–76.; NÉMETH Zoltán, Erotika, nemiség és obszcenitás 
mint posztmodern identitásjáték = Bárka, 2006/6, 99–110.; F. B., Kommunikáció, erotika 
és magatartás-szimbólumok Arany János néhány balladájában = Irodalomtanítás harmadik 
évezredben, főszerk. SIPOS Lajos, Bp., Krónika Nova, 2006, 310–320.; az utóbbi témá-
hoz különösen: 318.

19  BEKE József, A „Bánk bán” nyelvéről (Archaizál-e Katona?), Holmi, 2006/9 ., 
1201–1207 .
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re vannak a populáris regiszter horizontjától, hogy a klasszikus költészetnek 
mindig is csak a perifériáján foglalhatnak helyet afféle kuriózumként, a leg-
feljebb is csak – az olvasóközönség által még épp tolerált –„játék”-ként . 

A reminiszcenciákkal játszó, evokáló, alludáló, parafrazáló vers azonban 
valami olyasmit mozdít meg a hagyományból, amely még közös élmény, 
közös tudattartalom mindazokban, akik ezeket a szövegeket írják és azok 
között, akik olvassák őket . Ezekben a szövegekben ugyanis a versforma, a 
ritmus, a szóképek – a szövegek „csontváz”-a – felidéző ereje válik poétikai 
jelentéshordozóvá . Így lesz az új a réginek palimpszesztjévé .

*
Orbán Ottónak (például) az egész életművét meghatározza a költő-elődök 

követése képben, beszédmódban, motívumban, létértelmezésben .20 Amikor 
ezt írja A XX. század költőiben – 

„Mi csillog mégis itt Miféle szerelem  VII .
lidérces szelleme játszik velem

hogy a rám maradt beszédes csodát  VIII .
épségben sértetlenül adjam át”

–, akkor pontosan arra a folytonosságra és folyamatosságra céloz, mely minden 
nyelvi, nemzeti vagy más identitáskeretbe fogott költészet elsőrendű célja: a 
„beszédes csoda” „épségben sértetlenül” történő átadása a mindig éppen kö-
vetkezőknek . Különös temporalitása ez a költészetnek, mert páratlanul erősen 
világít rá minden teremtett világ, minden időben létező világ egyszeriségére .

20  Vö . „Egy jó eséllyel végletesen egyszerűsítő, ám esetünkben szemléletes dichotó-
mia segíthet leírni Vas – és rajta keresztül Orbán – kötődését a magyar költészeti 
hagyomány két meghatározó mesteréhez . Arany képszegény, a »költőiséget« a vers 
nyelvtanában megteremtő és Vörösmarty nagyerejű képekben tobzódó költészete 
közül Vasé inkább Aranyhoz kötődött . Orbán költészete azonban – és a kései ver-
sekben egyre inkább – Vörösmarty felé közelített .” […] „A kötet verseinek szintén 
Vörösmartyra (Zalán futása, az Éj monológja a Csongor és Tündéből, a tavasz mint 
ál-megújulás Orbán által is megidézett képe az Előszóból) emlékeztető, ciklikus 
időfelfogása pedig problémátlan kapcsolódást tesz lehetővé a régi nagyokhoz .” 
[…] „Ez a távolságtartás is megszűnik ebben az utolsó kötetben, Vörösmarty mel-
lett utalásokat találunk a kései Babitsra és József Attilára anélkül, hogy a lírai 
alany distanciát teremtene az ő megszólalása és e költőké között .” […] (VÁRI 
György, A megtalált szerep [Orbán Ottó: Az éjnek rémjáró szaka] = http://jelenkor .
net/main .php?disp=disp&ID=39 [2007 . 01 . 02 .])
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A magyar költészetnek általában is egyik sajátságos jellemzője az elődök-
re való fogékonyság, az elődökre való reagálás képessége és igénye általában, 
de a Nyugat korától, vagyis lényegében a másodmodernség idejétől tekintve 
mindenképpen . Ady, Babits, Kosztolányi az elsők, akik meghatározó jelen-
tőségűnek vélik a maguk szövegformáló gesztusaiban a hagyomány, a Cso-
konai-, Berzsenyi-, Vörösmarty-, Petőfi-, Arany-tradíció továbbvitelét .21

A posztmodern ezredforduló körüli „újhullám”-a pedig ismét nagy szám-
ban dobott a felszínre olyan alkotásokat, amelyek egyfajta – fönt részben 
jellemzett – „reorganizáló szövegteremtés” jegyében születtek . Másfelől – az 
elmondottak alapján – egyértelműen láthatjuk, hogy a recepcióban is előtér-
be kerültek azok a törekvések, amelyek a XIX . század tudományos „poszt-
modernesítés”-ére – e beszédmód temporális kötöttségének megszüntetésére 
– tesznek kísérletet .

Az alábbiakban e törekvésekre szeretnék – némileg már tipizált – példá-
kat bemutatni .

2 . A „nyelvi hiba” mint intertextus? 
Közös vonásként a befogadó számára elsőül kínálkozik a „nyelvrontás”22 

immár bevett „retorikai” fogalmával jelzett szövegépítési mód(szer) érzéke-
lése, mely kétségtelenül s egyaránt megtalálható az idézendő verscsoportok-
ban . Eme nyelvrontás kimutatható a morfematikában, a szintaktikában s a 
textúra egészében egyaránt, vagyis a szövegek szerveződésének lényegében 
minden szintjén . A valóságos kérdés természetesen ugyanaz, amelyet Arany 
János írt poétikává először, amikor ellökte a magyar költészet hajóját/bár-
káját/csónakját/lélekvesztőjét stb . a XIX . század partjaitól, s végérvényesen 
elindította a modernség felé .23 A „kérdés”-t azonban csak beleírta a szöveg 
mögöttesébe, explicit módon föl nem tette, s ez az „elmulasztott” kérdésföl-
tevés volt oka annak is, hogy (például) balladáit csupán balladaként olvastuk 
ötnegyed évszázadon keresztül, holott azok csak karnyújtásnyira voltak az 
adys szimbólumok sejtelmes világától . E föl nem tett kérdés így hangozha-
tott volna: vajon képes-e a XIX . század második felének befogadója arra, 

21  Vö . Alakzatváltások…, 17: „Könnyen elképzelhető – […] –, hogy Arany és Kosztolá-
nyi között nincs olyan költője a magyar irodalomnak, aki komolyan vetette volna föl 
azokat a művészi nyelv teherbírására, időbeliség és szubjektivitás viszonyára vonatko-
zó kérdéseket, amelyeket A poézis hajdan és most, a Délsziget vagy Petőfi Tündérálomja 
már megelőlegzett .”

22  Lásd például: PAYER Imre, A rontott újraírás poétikája Parti Nagy Lajos költé-
szetében, Bárka, 2003/3, 73–81 .

23  Vö . TOLCSVAI NAGY Gábor, A metafora alakulástörténete a magyar lírai mo-
dernségben (Történeti tipológiai vázlat) = Hang és szöveg, 26–61 .; különösen: 34–
38 .: A modernséget megelőző és azt bevezető formák Aranynál c . rész, illetve: 59 .
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hogy a „nyelvi hibá”24-t poétikai erényként, egyáltalán: poétikai jelenségként 
érzékelje (ti . akkor, amikor regisztere alapvetően még a szabályosságra, az 
előírások betartására hangolt volt)? (A „nyelvi hiba” terminust egyelőre jobb 
szó híján használjuk . A grammatikai metaforá25-nál – melyen közhasznúan 
azt az esetet értjük, amikor az alkalmi jelentés nem a szótőhöz, hanem va-
lamely nyelvtani elemhez kötődve jelenik meg – többet értünk e fogalmon, 
mert a grammatikai formát öltő nyelvhelyességi hibát is ide soroljuk [például 
az ami/amely változatokat], illetve a licencia bizonyos eseteit is .) 

A ma „nyelvrontás” címszó alatt tárgyalt poétikai jelenségek ősforrá-
sa ugyanis – nézetünk szerint – az Arany-balladák „hibái”-ban keresendő . 
Arany volt az első költőnk, aki a szabályosságtól való eltérést, a „nyelvi vét-
ség”-et poétikai szervező erővel építette bele a szöveg elváráshorizontjába . 
(Csak egy mozdulat, és ezek a sorok egyébként „szétesnek”: „Mint hulla a 
hulla!” [végsőkig feszített homonímia, mely egyben abszurd megszemélye-
sítés]; „Tudhatta, közöttünk nem vala gát” [könnyen elmozduló szó-, illetve 
morfémahatárok groteszk szemantizálódása]26; „Fojtva, teremről rejti terem-
re / Halk zokogását asszonyi bú –” [extrém szórend], „Puha lábán nem teve 
kárt a talló” [vonzat- és betűtévesztés]; „Kelevéze ragyog vala balján” [von-

24  Lásd a hiba textuális-esztétikai szerepéről újabban: KERESZTURY Tibor, Petri 
György, Pozsony, Kalligram, 1998, különösen: 88 . skk . (Az „anyaghiba” poétikája c. 
fejezetben); SZILÁGYI Zsófia, Féllábú ólomkatona vagy levélnehezék? (A hiba az iro-
dalmi műben) = A féllábú ólomkatona…, 17–32 ., illetve: KERESZTESI József, Hibát 
hibára: Petri György kései költészete és a hiba poétikája, Jelenkor, 2001/január, 74–81 .; 
különösen: 74–75 . – Továbbá általában: FÓNAGY Iván, A költői nyelvről, h . n . [Bu-
dapest], Corvina, é . n . [1999], 443 skk . – Annyit itt is meg kell jegyeznünk, hogy 
mi alapvetően nem a „szerzői tévedés” (amelyen általában valamely epikus szerző 
„Homérosz is alszik néha” típusú feledékenységét értik) poetizálódásáról (mint a 
szakirodalom egy része), illetve csak részben az „anyaghiba” versbéli paradox szere-
péről (RADNÓTI Sándor kifejezését idézi KERESZTURY Tibor, uo .), hanem a 
„nyelvi hiba” (a megszokottól, a grammatikailag helyestől, szabályostól való eltérés, 
azaz lényegében a különbözés, még általánosabban: az adott nyelven megszólaló 
szöveg immanenciájához képest való „idegenség”) szövegbeli-esztétikai hatásá-
ról, szerepéről beszélünk dolgozatunkban . Felfogásunkat filozófiai értelemben is 
megragadja KULCSÁR SZABÓ Ernő, amikor így ír: „Az idegenséggel való ta-
lálkozás tapasztalati struktúrája […] azért került ilyen mértékben előtérbe, mert 
az esztétikai tapasztalat konstituálódásának szintjén a modernség szembesült 
– tagadhatatlan romantikus előzmények után – először a mindenkori saját elide-
genedésének megkerülhetetlenségével” (K . SZ . E ., A különbözés megértése avagy 
olvashatók-e az irodalom kulturális kódjai, Alföld, 2003/7, 48–64 .; idézet: 58) .

25 Részletezését lásd például FÓNAGY Iván könyvében: i. m.,  430–435 .
26  Lásd ehhez például: HERMANN Zoltán, A szóközök poétikája . Puskin: A pikk 

dáma = Szövegterek…, 161–169 . (Később idézni fogjuk dolgozatunkban a szókö-
zök poetizálódásának egyik jelentékeny példáját, a halhatatlan TSÚSZÓ Sándor 
[Mikor a tyúkok…] című remekét, „S a tyúkszar között súlyos ál dog állt .”)
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zattévesztés, mely egyben licencia]; „Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant, 
/ És pengeti, pengeti sírván” [többszörösen metonimikus „játék” az egyes 
szám–többes szám-viszonyokkal, archaizálással vegyítve] stb . stb .) . 

Eme „hibák” egy különösen érdekes, speciális esetét Imre László idézi 
(más vonatkozásban): Arany László „kijavítja”, vagyis grammatikailag he-
lyessé teszi apja (föntebb említett típusú) „tévesztés”-ét – mely az eredetiben 
egyben jó példa a nyelvhelyességi hiba poetizálódására – a Délibábok hősében, 
amikor a Széchenyi emlékezetét evokálja:27

„Az ifju szép Pest, ki bizton ölelve 
Nyujt Corvin agg várának hű kezet”

(Széchenyi emlékezete)

„Az ifjú Pestet, »mely bizton ölelve
Nyujt Corvin agg várának hű kezet«” .

(Délibábok hőse)

*

27  Vö . IMRE László, Reminiszcencia, idézet, paródia: A délibábok hőse szövegrétegei, ItK, 
1982/2, 150–165, különösen: 152 . – A szerző 5 . lábjegyzetével kapcsolatban – […] 
„Az ma már eldönthetetlen, hogy egyszerű feledékenységből ír Arany László »ki« 
helyett »mely«-t, vagy mert helyénvalóbb kötőszónak tartja” – megjegyezzük, hogy 
szerintünk szándékos a „kötőszóváltás”: a költő aggályosan jó helyre teszi ugyanis 
az evokáló idézőjelet, s ez arra is utalhat, hogy a „ki” vonatkozó névmást tudatosan 
cseréli ki a grammatikailag helyes „mely”-re, még ha ezzel meg is szünteti az eredeti 
szöveg megszemélyesítését . (Jegyezzük meg azt is, hogy „Az ifju Pestet” kifejezés 
viszont úgy evokálja az eredeti szöveget, hogy nincs idézőjelben: helyesen, mert úgy 
„pontatlan” lenne az idézet – emiatt azonban az álidézet olyan fajtájának is minő-
síthetjük ezt a két sort, melyben „a saját és az idegen szöveg közötti metszet hamis” 
[POZSVAI Györgyi, i. m., 356, 15 . lábj .]) . – Ám az is elfogadható értelmezés lehet, 
hogy éppen Arany László vét szándékos költői hibát, hisz esetünkben a grammatikai 
és a szóképi logika egymással ellentétes erőtereket mozdít meg; vagyis Arany János 
változatát grammatikai metaforaként érzékeljük, mely természetesen simul bele az  
eleve költőinek érzékelt kontextusba, s lesz megszemélyesítéssé, Arany László „mely”-e  
pedig – mintegy kontrapunktként – poétikai hibaként funkcionálva (mivel a szer-
ző „elrontja” az eredeti szóképet, a megszemélyesítést) zökkenti meg percepciónkat . 
(Ám vélhetjük úgy is: éppenséggel továbbépíti a szóképet, hiszen az egyszerű meg-
személyesítésből térbeli vonatkozású metonímiát formáz!) – IMRE László a főszö-
vegben általában is e jelenség működésére – a szóképek, alakzatok átíródására – utal 
tanulmányában, s érvelése a mi gondolatmenetünket is alátámaszthatja: „Figyelemre 
méltó, hogy éppen az apja nemzeti, politikai és erkölcsi nézeteit összegző Széchenyi 
emlékezete a retorikai eszközök […] szempontjából is parodikus ellentétel lesz” . (A 
kiemelések dolgozatunk főszövegbeli idézeteiben tőlünk valók – F . B .) 
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Kovács András Ferenc kétségtelenül és hasonlóképpen azzal a szöveg-
formáló szándékkal, azzal az előfeltételezéssel teremti alábbi versét, hogy a 
mondatok hétköznapi kvázi-értelmetlensége – vagyis nyelvi hibákkal való 
telizsúfolása – nem lehet akadálya a megértésnek . Sőt, a szabályostól való 
eltérés egyértelműen alapvető forrása, eredője lesz a poézisnek:

JUGENDSTIL . EZREDVÉG!
  Jó volna lenni még picit
  S még jobb nagyon jó ’vanni’
  Míg tart szerelmi tét licit
  Setteng a szív tűr döng a sors
  Ouverture Don Giovanni

  Úrként kódisnak menni el
  Nem adni hadirendre
  Ha már az Isten nem figyel
  Lehúnyni véncigány-szemünk
  Pihenj te adyendre

  Lóéj pupilla konfliség
  Hajtatnak át a Ringen
  Aranymázakba vont klisék
  Az bécsi szép Zsuzsanna és
  Szent Hildegard von Bingen

  Idők időkbe ölt idők
  Csudás a cél ha rút is
  Papol művészke bölcs ripők
  Fáradt faust vágy közelg
  Oly múlni-forma krúdys 

  Akarni lenni néma tán
  Szeretni ’vanni’ Szindbád
  Cukormozartok évadán
  Érezni csontig édesülsz –
  Születni kéne inkább

Petőfi Barguzinban című szövegáradásában Parti Nagy Lajos is elmegy a 
nyelv(tan) legvégső határaiig, innen már „csak” a „Juhoa huluma jeniva”28-
típusú versalkotás következhet (vagy a szürrealizmus, netán a dadaizmus?) . 
Ráadásul azzal is kockáztat (?) a költő, hogy néhány év múlva már alig lesz, 

28 WEÖRES Sándor A képzelt városából való sor 
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aki érzékelni fogja az orosz nyelvből átvett és eltorzított fordulatok groteszk 
hatását . Ám az is lehet, éppen ezt kalkulálja bele hapax legomenonjaiba, ami-
kor a panyigai29-típusú, jelentését vesztett, ám hangulatot mégis érzékeltetni 
képes szavak majdani örökérvényűségére játszik rá „antidilettá”-jában:  

„Rógyina málya, múlatja ríván30, bús abaposztó, 
tépje a tigris rossz halinád szét, tépje a prosztó, 
ágybanipárnád üsse a dárd’ át, kardra, pirogra, 
mind aki téged jobtvaju máma, az ég lerogyja! 
Ám negyednapra csíhatjka ingó kedélye helyre, 
s bicikli tolva Lenin ulícán mén munkahelyre, 
kis keszeg ember, konkrétan asszony, lejár a sírba, 
itt nyugszok tíztől tizenöt háig vasárnap zárva .”

3 . A nyomdafesték kihívása
Egy másik közös vonás a(z eredetihez képest való) tömörödés, a sejtel-

mesedés, az erősebb indulatok megfogalmazásának igénye, kifejezése, a 
versbeszéd átalakulásának egyértelmű jelzése a szóhasználat és a retorikai 
formák szintjén egyaránt . A „nyomdafesték-határ” próbálgatása Kocsis Klára 
elnémító döbbenetére („Kuss, cigány, / itt minden jól van”), Hizsnyai Zoltán 
rájátszására („Vond! . . . De mégse! […] / Elernyed a bélhúr, lefittyen a vonó”) 
éppúgy jellemző, mint KAF (szintén) deleációkkal ékített versnyitány-zár-
latára – a deleációt, vagyis a három pont használatát természetesen szintén 
Arany vezette be (nemritkán epikus!) erőteljes jelentésképző szövegelemként 
(Az egri leány, 2 . rész; Tetemre-hívás stb .):

„EMBER ÉS POLGÁR LESZEK . . .” 
Üzenet Csokonai Vitéz József Attilának31 

De szeretnék polgár lenni! 
Késsel, sőt: villában enni! 
Mint a rossz pénz, járni-kelni . . . 
Baszod! . . . Minek vegyek kuglert? 
Míg magamat szopogatnám,  

29 A�Táncdal kulcsszavának eredetéről lásd a 3. jegyzetet!
30 E szó nyilvánvalóan Babitsot evokáló hapax legomenon (Esti kérdés) .
31  Lásd még különösen: H . NAGY Péter, A szöveghatárok feloldódása. Kovács András 

Ferenc: J. A. szonettje, Új Holnap, 1997 . Különszám = http://www .uni-miskolc .
hu/city/Olvaso/ujholnap/97kulonszam/nagy .html (2006 . 11 . 19 .)
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Puvoárom mutogatnám,  
Dicsekednék fűnek-fának,  
Fűvel-fával, fűt-fát, s többet! 
Erre gondolni kihívás,  
S bárha merek, feszt bepörgök – 
S mert nincs jó sok boldog dolog,  
Azért inkább ember leszek . 

Hasonlóképpen erősen alulstilizált hatást keltenek a József Attilára s 
Berzsenyire egyaránt alludáló Parti Nagy-szövegek:

ŐSZI HEDWIGEK 
(a hattyú és a szú)

(Részlet)

„Az ember végül, kövér vagy sovány,
pucája jégbe hűl vagy fönn lobog,
elő-nyereg a Szent-Mihály lován,
felejtés ellen szemfedőn a bog .
A hattyú, mely tán benne barcogott,
ki sem köhint a kormos szárny alól,
s mi rózsafényben hév tüzet fogott,
a szent poézis fészke már csak ól […]”

(ártány és szerelem)
Ahol a hibbant titkok égnek,
száj arról úgyse’ szólhatik,
minek kell nékem több elégnek,
mint ha a sertés jóllakik?
Setét likán a rongyos égnek
nem látok, csak az ólakig,
mivégre akkor szenvelegnem,
mért tiszta alsó, tiszta rím?
A Hedwig-napi fellegekben
körülvesznek a disznaim,
Mondschein azt meg nem perzseli,
körmöm törött, szívem süket,
egy brandenburgi Berzsenyi,
vakargatom a szőrüket .
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De nem idegen e szövegektől a számonkérés gesztusa sem – vegyítve a 
stilisztikai végletesség elemeivel: szarkazmussal, maró öngúnnyal .

Petri György

[ZÁRÓVERS]
Horgodra tűztél, uram . 
Huszonhat éve 
kunkorodok, tekergek 
csábosan, mégsem 
feszült ki a zsinór . 
Nyilvánvaló, 
hogy a folyódban nincs hal . 
Ha mégis remélsz, 
válassz más kukacot . 
Szép volt 
kiválasztottnak lenni . 
De most már szeretnék 
szárítkozni, mászkálni a napon . 

 
A prófétaszerep petőfis-babitsos allúziója, majd elutasítása, a nem-válla-

lás kifejezett gesztusa sodorhatja ugyan a lét perifériájára a valóságos szer-
zőt, akkor is a hangsúlyozott kimondás jegyében születik a záró két sor . (A 
boldogságra való individuális igény bejelentése meglehetősen szokatlan a 
kor költészetében [ez utóbbi vers kötetben már 1971-ben megjelent] – még 
Pilinszkynél, Weöresnél is sokkal árnyaltabb, késleltetettebb, konnotáltabb, 
mint e Petri-szövegben – nem beszélve azokról, akiknek ilyenfajta igény 
megfogalmazása eszükbe sem jut ezekben az években-évtizedekben .)

Az öngúny már-már elviselhetetlen fokán szólal meg az Én című „anti-
vers” – Petőfi szőlőszem-hasonlatát valamennyi eleméből kifordítva-kifoszt-
va, minden rétegében depoetizálva:

Petri György

ÉN
Isten egy szem
rothadt szőlője, amit
az öregúr magának tartogatú
a zúzmarás kertben .32

32 Mindkét PETRI-vershez lásd különösen: Alakzatváltások…, 22 .
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4 . Hiány és profanitás
Általános retorikai jellemzője a vizsgált korpusznak a szövegszervező-

dés több szintjén kimutatható hiány, az elliptikus szerkezetek meghatározó 
jelenléte . A Jugendstíl…-ben elsősorban a szintaktikában érzékeljük a hiányt 
(kontextuális és szituatív ellipszisek), illetve az első sorok infinitivusai és 
aszindetonjai bántják a fülünket, a [Záróvers]-ben inkább a szemantikában 
lesz jellemző a mély iróniával fogalmazott sorok profán „példázatosság”-a, 
amellyel a beszélő az egész kontextus – vagyis maga a lét – „elliptikus jel-
leg”-ére utalhat . 

Hasonlóképpen általánosíthatónak véljük (például) a profanitás verstárggyá 
fogalmazását (akár kiemelten, címmé téve, persze erősen [ön]ironikus gesztus-
sal: Parti Nagy Lajos: Rókatárgy alkonyatban), a szöveg erőteljes „prózásításá”-t, 
szándékos megfosztását szinte minden szokásos költői-költészeti kelléktől . Oly-
kor, mint a Petri-szövegekben is, szinte csak a tördelés marad meg mint „versjel-
lemző” – mert mint tudjuk, ugyebár, „vers az, ami nem ér ki a lap széléig” .

5 . Alászállás a dilettantizmus regiszterébe
Végül, de korántsem utolsósorban „a dilettantizmus poetizálódása”-ként 

is aposztrofálhatjuk általánosíthatónak tűnő jellegzetességét eme reminisz-
cenciákkal telített, evokáló, alludáló, parafrazáló költészetnek . A „kollektív 
tudat megalkotta” mitikus szerző, Tsúszó Sándor33 vagy Parti Nagy klasszi-
kus figurái, Dumpf Endre s A dublini vegyszeres füzet szerzője, Virágos Mi-
hály, illetve Lázáry René Sándor éppúgy rokona Vojtinának, Kappus úrnak 
és ifjabb Panyigai Sándornak, mint Sárbogárdi Jolánnak és Csokonai Lili-
nek . A névvel ugyan nem mindig illetett, de a konnotációban egyértelműen 
azonosítható dilettáns beszélők Petri Györgytől – nemritkán a lírai én és 
a szerző azonosságvállalásával nyomatékosított szarkazmussal körülírva –, 
Orbán Ottó, Lackfi János, Hizsnyai Zoltán, Kovács András Ferenc (lásd pél-
dául a föntebb idézett verset!) „és még sokan mások” költészetében egyaránt 
megtalálhatók . Sőt, nemcsak megtalálhatók, hanem jelentős helyet-szerepet 
töltenek be, vagy épp küzdenek ki maguknak az egyes oeuvre-ökben . 

33  „Tsúszó Sándor (1907–1941) – méltatlanul elfeledett felvidéki születésű irodalmár és 
művészeti mindenes, aki a korabeli európai szellemi irányzatokkal szinkronban fej-
tette ki páratlanul gazdag és sokrétű tevékenységét . Életművének föltárását – mely 
csak a közelmúltban, a volt Iródia-csoport kezdeményezésére indult meg – rendkívüli 
módon megnehezíti az általa használt számtalan ál-név . Ennek ellenére ma már nyil-
vánvaló, hogy életművével szinte felbecsülhetetlen (látens) hatást gyakorolt az utána 
következő (sőt az őt megelőző!) nemzedékekre, az európai művészet fejlődésére . Itt 
közölt verstöredékére – mely minden bizonnyal elhallgatása előtti utolsó lírai műve 
– világszerte hányódó kézirathagyatékában akadtam .” (HIZSNYAI Zoltán, A stigma 
krátere = http://mek .oszk .hu/01500/01524/ [2007 . 01 . 02 .])
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Nem is tévedhetünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy az itt következő szö-
veg kétségtelenül egyike Tsúszó Sándor halhatatlan remekeinek:34

[Mikor a tyúkok…]
Mikor a tyúkok végre mind elültek,  
és a búgást már elnyelte a dúc,  
s az égbolt gömbje a halovány kéket  
olybá facsarta, mint a ribizlijuice – 

több eb magammal vonítám a Jelent,  
bízón, sunyin, nagyravágyón, árván,  
s nem sejtettem még: egyszer, odalent  
egy még nagyobb kivetettség vár rám . 

Virradni készült . Pennás falkánk oszlott .  
Sompolyogtunk már vackaink felé,  
mikor megláttunk egy bősz árnyalakot,  
amint pofáját égre szegezé! 

És nem tágított . Még meg sem is rebbent .  
Igric jövelt . Dicsének hangja szállt .  
Majd megvirradt . A sötétség ellebbent .  
S a tyúkszar között súlyos ál dog állt .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ … ]

Figyelemre méltó azonban, hogy a dilettantizmus beszédmódjának 
poetizál(ód)ása szintúgy az Arany János-hagyományra rímel vissza, mint a 
nyelvi hiba föntebb említett szerepe (lásd a Vojtina-témán kívül például a 
Mindvégig kvázi-dilettáns beszélőjét és az ő „fragmentum”-ait („És érzelem, 
az van”; „Mint tücsöké nyáron”) vagy A tölgyek alatt II. címmel írott opust, 
mely tipikusan egy, a dilettantizmussal – ti . egy darab valódi, élő dilettánssal 

34  „A Tsúszó-szöveg beengedése a Hizsnyai-szövegek közé a legfigyelemreméltóbb 
párbeszédek egyikét eredményezi, melyet az ilyen típusú kötetek indukálnak: a két 
szövegvilág olyan közel csúszik egymáshoz, hogy a Bárka és ladik idejére ezek a szö-
vegek szinte megkülönböztethetetlenekké válnak az autoritás szempontjából, sőt, 
szinte mintha fel is cserélődnének” = Hizsnyai Zoltán legszebb versei, válogatta és a 
tanulmányt írta CSEHY Zoltán, Bratislava, AB ART, 2006 = http://www .litera .
hu/object .4b141809-fdde-49d7-b4a2-9bea96fc74d8 .ivy (2007 . 01 . 02 .)
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– folytatott „párbeszéd” terméke, s mint ilyen, olyan eleganciával oktatja ki 
a költőt támadó fűzfapoétát, hogy az észre sem veszi sem a leckéztetést, sem 
önnönmaga fogyatékosságait .

6 . Az önmegértés felé
Petőfi A helység kalapácsában, Arany László a Délibábok hősében hívta ta-

lán elsőként segítségül múltbeli költők helyi érték szerint már lekötött szava-
it az önmegértés dimenzióinak kitágításához . Nem sokkal későbbi időkben 
ezek a „megszólítás”-ok olykor egy-egy kiskorszak ízlését szinte meghatározó 
módon – vagy legalább egy-egy életműrészlet megszületése erejéig – átfo-
gó jellegűvé váltak (a klasszikus modernség és a másodmodernség Pozsvai 
Györgyi bemutatta poétáira35 gondolunk, majd a következő nagyobb iroda-
lomtörténeti fázisban, a posztmodernséggel ismerkedő irodalomban a Kor-
mos Istvánt, József Attilát36 megidéző, önálló korpusszá szerveződő versekre 
utalunk, amikor egyfajta poétikai „szintézis”-ről is beszélünk); a kiteljesedett 
posztmodern kornak pedig immár mindent átfogó nyelviségében és ugyan-
akkori fragmentáltságában is formát öltöttek . – S amikor tegnap és ma testet 
adtak a gondolatnak, egyben olyan fajta temporalitást építettek elődeiknek 
szavai köré, amely által közelebb juthattak önmaguk megismeréséhez .

Amiképpen a már megidézett Hizsnyai Zoltán fogalmaz egy, nemcsak 
költők és olvasók, hanem az „irodalmárság” szakmáját művelők számára is 
megfontolandó tanulságokat tartalmazó, evokáló-alludáló, s persze erősen 
ironizáló versében (A csattanó):

„most jön a csattanó ady endre
meglepetés ady endre egy elfelejtett
meg nem jelentetett írása ady endre
ady endre ady endre ady endre
írja ady endre ady endrének egy
kifelejtett műve egy kihagyott

35  Vö . POZSVAI Györgyi, i . m .: Arany János és Arany László, Thaly Kálmán, Wohl 
Janka, Kozma Andor, Zempléni Árpád, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes és mások . 
– Úgy látszik, az intertextuális szövegképzés „divat”-jának ciklikussága nagyjából 
megfelel a közgazdaság-tudományból közismertté vált „nagy Kondratyev-ciklus”-ok 
60-70 évenkénti ismétlődési periódusainak… 

36  Lásd például az alábbi tematikus antológiákat: Az örvénylő-szívű vándor. Versek Kor-
mos Istvánról, vál ., szerk . utószó Z . SZABÓ László, Győr, Radnóti Emlékbizottság 
és Irodalmi Társaság, 1985; Már nem sajog, József Attila legszebb öregkori versei, össze-
áll . ZELKI János, Bp ., Balassi–Cserépfalvi, 1994 . – A „megszólítás” típusú alakzatok 
poetológiai jelentőségének újraformál(ód)ásáról lásd: Alakzatváltások…, különösen: 
22 .
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ady-mű ady endre-mű egy megkopatlan
ady-ereklye ady-ereklye ady-endreklye
egy kolosszális ady-glossza ady-glossza
azt mondja ady endre ebben a glosszikus
sorscsapásában csak röviden amúgy
kiragadva idézem: »…mert…« 
a folytatás sem rosszabb
egy csecsemőkori józsef attila-tanulmány
amit még a bába mentett meg
a már akkor túl kritikus bébitől
ez a helyszűke miatt a lényegre szorítkozó
józsef attila-szó így szól:
»…akkor…« ahá józsef attila ahááá
józsef attila írta józsef attila írta
[…]”

TOVÁBBI, A LÁBJEGYZETEKBEN NEM EMLÍTETT IRODALOM

BORBÉLY Szilárd, Kádáriában éltem én is! Az ÉS könyve júniusban – Parti Nagy 
Lajos: Grafitnesz. Versek, Élet és Irodalom, 2003/25, 25 .

GENETTE, Gérard, Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig, Pozsony, Kalligram, 
2006

KULCSÁR SZABÓ Ernő, A különbözés megértése, avagy olashatók-e az irodalom 
kulturális kódjai? = BEDNANICS Gábor, KÉKESI Zoltán, KULCSÁR SZA-
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Budapest, Argumentum, 2004



��

n Nagy Ferenc

A legszebb majom
Hazai Attila: Szex a nappaliban

„A legszebb majom is csúnya az emberhez képest.
A legbölcsebb ember is majom az istenhez képest
bölcsességben, szépségben és minden másban.”

(Hérakleitosz)

Távolról sem állítható, hogy Hazai Attila prózája élénken foglalkoztatná 
a kritikát . Sőt, összességében a Budapesti skizo1 című regény volt az egyetlen, 
amelynek kapcsán tulajdonképpeni, ám hamar lecsengő párbeszéd alakult 
ki az értelmezők között . A megelőző, de főleg az azt követő két kötet nem 
váltott ki ehhez hasonló aktivitást (bár született néhány részletes és fontos 
olvasat) . Ha nagy vonalakban summázzuk az eddig megfogalmazott vélemé-
nyeket, az derül ki, hogy tematikus szempontból ez a próza az ábrázolt világ 
(valóságelemek, narratívák, figurák) primer jellege, valamint a szubkulturális 
beágyazottság és a generációs problematika felől látszik a leginkább meg-
közelíthetőnek . A megformálás szempontjából az irónia, a szövegek stiláris 
fel(nem)építettsége és nem pontosan megragadható regiszterkeverése, vala-
mint az ábrázolás felszínessége mutatkozott a legfontosabb irodalmi nóvum-
nak . Ennek az újszerűségnek az értékelése mindkét esetben, de elsősorban a 
megformálás szempontjából, megosztott .

Az alapvető kérdésre már Szilágyi Márton rámutatott a Feri: Cukor Kék-
ség2 elemzésekor, vagyis hogy a nemzedéki problematika kizárólag a meg-
formáltság sajátszerűségeivel szerves összefüggésben válhat poétikailag is 
értelmezhető tényezővé, és ha a szöveg alakító módon képes viszonyulni a 
hagyományos (természetesen főleg epikus) modellekhez .3 A Skizo kapcsán 

1 Hazai Attila: Budapesti skizo . Balassi, Budapest, 1997
2 Hazai Attila: Feri: Cukor Kékség . Cserépfalvi, Budapest, 1992
3 Szilágyi, ha az első kötetesnek kijáró erős megszorításokkal is, de mintha odaítélné 

a szerzőnek e program sikerességét (az invenciózusságot mindenképpen) . L . Szilágyi 
Márton: El vagyunk veszve? (Bíró Péter, Csejdy András és Hazai Attila regényeiről) . In: 
Csipesszel a lángot (Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról) . Szerk . Károlyi Csaba . 
Nappali Ház, h . n ., 1994 . főleg 192–195 .
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kialakult vita központi kérdése szintén ez volt .4 Mint azt Angyalosi Gergely 
a szkeptikus olvasók oldaláról később összefoglalta, a méltatók „úgy vélték, 
hogy ami esztétikai, nyelvi vagy megformálásbeli problémának tűnik ebben a 
kötetben, voltaképpen egy új világérzékelés, világalkotás megfelelő irodalmi 
megjelenésformája” .5 Maga ezt (nem egyedüliként), alaposan végiggondol-
va a lehetséges megközelítési módokat, cáfolja . Jellemző ugyanakkor, hogy 
maguk a méltatók is hangsúlyozták bizonytalanságukat . S ebben az a leg-
érdekesebb, hogy nemcsak az alul(sehogy)stilizáltság megközelítése vet fel 
argumentációs problémákat, de a befogadás szempontjából talán legfonto-
sabb aspektus, a komikum is textuálisan megragadhatatlannak bizonyul . Mi 
több, a nevetés közben újra és újra felmerül a gyanú, hogy a szövegek még az 
értésre hangolt olvasót is kijátsszák valahogy .6

Nem csak az bizonytalan, mit értünk itt újként, de az is, hogyan . Már ha 
egyáltalán . Mert szemben a problémáknak (elsősorban intuitíve) odaítélt re-
levanciafokkal, a szövegek ábrázolásmódjának és olvasásuk, olvashatóságuk 

4 E vita legizgalmasabb dokumentuma az 1998-ban a Magyar Irodalom Háza Kortárs 
Irodalmi Központjában tartott beszélgetés . A résztvevők Angyalosi Gergely, Farkas 
Zsolt, Margócsy István, Németh Gábor és Szilasi László voltak, a moderátor Kálmán 
C . György . (Vita a Budapesti skizóról: A Hazai-ügy . Lejegyezte Szőnyei Tamás . Ma-
gyar Narancs, 1998/24 .)

5 Angyalosi Gergely: Hazai Attila: Budapesti skizo . Kritika, 1999/5 ., 35 .
6 Az imént hivatkozott (4 . lábjegyzet) beszélgetés alkalmával Németh Gábor úgy fogal-

mazott, hogy „a Hazai-próza legalább két tabut megsért . Az egyik a magyar irodalmi 
közgondolkodás humánumának tabuja [ . . .]” Ennek helyén itt a tökéletesen amorális 
narrátorok állnak, bármiféle felettes értékrendszer nyoma nélkül: „Ennek a narráció-
nak párját nem találod . . .” A másik e tabu esztétikai megfelelőjének, a „mondatmeta-
fizika” ignorálása . Ennek megragadása sokkal nehezebb: „szerintem az egyik legjobb 
dialógusíró ma Magyarországon – és nem tudom argumentálni, hogy miért [ . . .] én 
gyakorlatilag végigröhögtem [a regényt], és nem tudom elmagyarázni nektek, hogy 
min röhögtem .” Az értékítélet inkább hit, semmint argumentáció kérdésének tűnik: 
„A humor érzékelése [ . . .] szorosan összefügg azzal, hogy ki [ . . .] mennyire tudatos-
nak gondolja a távolságot a szerzői én és az elbeszélői én között . Mert ha az, amit 
baromtudatnak érzékelünk, konstruált tudatnak látszik, vagy ekként képes vagyok 
olvasni, akkor egy nagyon jelentős teljesítménynek tudom olvasni . Amennyiben prob-
lémákkal azonosítom, akkor zavarba jövök, és odavágom a könyvet .” Szilasi László is 
utalt ugyanerre a problémára: „Nagyon nehéz úgy lecsupaszítani egy mondatot, hogy 
ne hasonlítson arra, amiről megtanultam, hogy értékes a túldíszítettség túlsó végén . 
Ez engem folyamatos gyönyörrel töltött el .” Elsősorban tehát azt tudjuk, ez mi nem, 
kevéssé azt, mi ez valójában . A megragadhatatlanság problémája a befogadás alapja, 
vö .: „eldönthetetlen, mit mond komolyan, és mit nem: ilyen hosszan eldönthetetlen-
nek lenni, az [ . . .] rendkívül nagy teljesítmény .” Farkas Zsolt megfogalmazásában: „Én 
teljesen homályban vagyok azt illetően, hogy miért volt mulatságos egy csomó rész a 
Hazaiból; [ . . .] ez most tényleg ennyire barom, vagy ennyire átvág mindannyiunkat? 
Egyik sem igaz, és mind a kettő .” (Vita a Budapesti skizóról: A Hazai-ügy . I . m . 37 .)
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elméleti problémái gyakorlatilag érintetlenek maradtak a későbbiekben . S ez 
ugyan elég világos retorika, magam mégis érdemesnek tartom e szempontból 
a Szex a nappaliban című kötetet7 is kézbe venni, mely éppen a megformálás 
és a világérzékelés összefüggésein, valamint a komikum és az olvashatóság 
elvi kérdésein és ezek kapcsolatán látszik gondolkodni .

A nyitó novella (Vigyázz Pötyi) pozíciójánál fogva is figyelmet érdemel, 
hisz a kötet egészével szembeni várakozásainkat is meghatározza . A közpon-
ti téma (Pötyi „kipurcanása”, illetve „tragikus hirtelenségű eltávozása” [10/6 .] 
a szórakoztatóipar világából; a kiüresedett emberi kapcsolatok; a „show must 
go on” témája) olyan orbitális közhely, ami az olvasót már az első pillanatban 
a saját értelmezői pozícióján való elgondolkodásra készteti . Ha tematikus 
(moralizáló) elemzésbe bocsátkozik, akkor az álhumanista kontroll-panelek-
kel azon nyomban beleírja magát ebbe a közhelybe és vele a szövegbe, hiszen 
a történet ott is épp ezeknek a paneleknek a felmondásával épül ki .8 Ezt, mi-
előtt észbe kapna, önkéntelenül is megteszi, már ha nevet rajta . Ha megállja 
nevetés nélkül, vagy ha az értelmezéskor fondorlatosan csak a közhelyre való 
rámutatásig merészkedik, azzal is csupán ennek a provokatívan felkínált köz-
helynek – nem kevésbé veszélyes – reflexív derivátumát szabadítja magára; az 
is csak egy kiáltó közhely .

Az persze világos, hogy a nevetés a degenerált figurák – még az inadek-
váttal szemben is – inadekvát reakcióinak szól . De még ha szellemi alacsony-
ságot (kreténséget) értünk is a szövegben morális alacsonyság (embertelen-
ség, kiüresedettség) helyett, a nevetéssel automatikusan megképződő felettes 
perspektíva akkor is ellehetetlenül, mert a szöveg maga is tematizálja ezt az 
interpretációs problémát, nem túl megnyugtató eredménnyel . A Hacsek és 
Sajó-párbeszéd értelmezése ugyane kérdés körül forog (13/2–13 .) . A „bobo-
záson” Sajó oldalán morális alacsonyságot értünk (kaotikus gruppenszex a 
hegyoldalban), Hacsek oldalán pedig kreténséget, a szellem alacsonyságát 
(dobozokban kuporogva lejtőn gyorsan lecsúszni és nem odanézni) . A vicc 
az, mint ebben a kabarétoposzban mindig, hogy a két karakter (a felvilágosult 
okostojás és a tájékozatlan retardált) a kölcsönös arculatleépítés eredménye-

7 Hazai Attila: Szex a nappaliban . Balassi, Budapest, 2000 . A továbbiakban a szövegből 
vett idézetekre az oldal- és bekezdésszám megadásával hivatkozom . Az első bekezdést 
az oldal első sorától számítom, a párbeszédek egyes behúzásait külön bekezdéseknek 
veszem .

8 Pl . „Gondolj bele, hogy Ázsiában, Afrikában a mai napig egyfolytában nélkülöznek az 
emberek . Élve rothadnak meg a felnőttek és a gyerekek .” – érvel az ajtónyitó Feri, miért 
nem kell kétségbe esni . (Az érvek önreflexívvé  forduló metaforikája itt is világos .) 
Vagy: „Nem szép dolog a halál . A végelgyengülést leszámítva minden halál igazságta-
lan és jogtalan . Az egyetlen értelme a halálnak, hogy a rossz emberek is meghalnak .” 
etc ., filozofál ismét (13/15 .) .
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ként végül mindig egymás tejtestvéreiként mutatkozik meg a hülyeségben . 
Az irónia dialektikájára a szöveg nyíltan is utal, amikor megcseréli Vadnai 
eredeti szereposztását, Hacseket téve meg a korszerű sport jól informált misszió- 
sának és Sajót a mindent félreértő idiótának; a helyzet mindig fordított .

Helyezkedjen az értelmező akárhogy, a szöveg a két tökfej valamelyikének 
– innentől kezdve megkülönböztethetetlen – szerepét osztja rá, az önmagá-
ról szóló értelmezés létrejöttének folyamatát téve meg központi tárgyául . Ha 
reflektáltan a szereplők kreténségére (a szöveg humorára) figyelünk, a szöveg 
témájaként ismerünk magunkra a metatextusban, csakúgy, ahogyan Hacsek 
is saját eredendő hülyeségében mutatkozik meg előttünk a bobozásról szóló 
előadása közben (bár a szöveg elliptikusan kezeli az idézetet) . Megfordítva, 
a szöveg tárgyi vagy esztétikai alacsonyságát figyelve a hülyeséget (a viccet) 
nem értő Sajóként ábrázolódunk ugyanott, ugyanúgy . Teljesen mindegy, mi-
ként lavírozik az értelmező, mindenképpen blamálja magát . És a hülyeség 
értelmezésének problémáira vonatkozó (meta)értelmezéssel sem szabadulha-
tunk a szöveg teréből; sőt, hiszen ezzel ugyanazt tesszük, amit a viccet elme-
sélő és értelmező kulcsfigura, azaz az ajtónyitó főkolompos Feri . Úgy értjük 
a novellát, amiként ő írja értenünk, hiszen Pötyitől egyedül ő búcsúzik el, és 
félálombeli szavaiban a Pötyitől való elbúcsúzás történetének címe köszön 
vissza: „Vigyázz magadra, Pötyikém!” (14/2 .)

Bár a szövegkezelői (kváziszerzői) minőség nem egyértelmű, az értelme-
zés irányítottsága és a rögzített értelem kinyerésének témája miatt (struktu-
rális analógiaként is) nehezen volna cáfolható . Emellett szól továbbá, hogy 
(a) Feri(k) Hazai minden írásában hasonló szerepben lép(nek) elénk .9 De a 
leglényegesebb mégiscsak az, hogy Pötyi, a Viszlát együttes énekesnője és 
hangja, maga a megszemélyesített hang, Feri szellőztetési szándéka miatt 
pottyan ki a buszból10; ugyanúgy, ahogyan maga az értelmező is a(z imént ki-
olvasott) szerzői szándék miatt veszti el saját – a modernnel szembeni végte-
lenített búcsú hangjaként értett – posztmodern hangját . S az allegória slussz- 
poénjaként, beteljesítve Feri jövendölését, a szöveg értelmezésével mi ma-
gunk adunk új hangot és új értelmet ennek a viszlátnak és vele a Viszlátnak .11 
A buszban ülve eszmélő – a metasíkon önmaga olvasását olvasó – értelmező 
számára a legfontosabb kérdés az, hogy a továbbiakban miként kellene ön-

9 Lásd a talált mű fikciójára épülő Feri: Cukor Kékséget, magát a Skizót, vagy a Soros 
Feri álnéven megjelentetett A világ legjobb regényét . (Kiadta a Berman Books–Reál-
szisztéma Dabasi Nyomda, Budapest, 2000 .)

10 „Kinyitnám az ajtót, hogy bejöjjön még egy kis levegő – próbálkozott Feri .” (7/5 .)
11  Vö . „Szerintem kell egy új énekes – mondta Feri [ . . .] . Te pedig majd találsz valakit, akit 

ugyanígy szeretsz majd .” (9/7 .); „Pötyi nélkül nem lesz Viszlát – mondta Zsolt .” (10/7 .) 
„Pötyi nélkül nem játszunk . A Viszlátnak úgy nincs értelme – mondta Káposzta .” 
(10/9 .) Később, Feri vigasztalása és morbid tréfái nyomán: „[a] derültség egyre terjedt a 
buszban [ . . .] . Úgy nézett ki, kezd visszatérni az emberek jókedve .” (12/14 .)



��

magára tekintenie a konzekvensen hülye, de eltérő arculatokkal való meg-
feleltetések után (a Hacsekkal összemosott Sajó, Pötyi, Feri, az új dalnoki 
hang) . Vagyis: melyek annak a homogenizáltan hülye arculatnak textuális 
ismérvei, amellyel feltöltődve behajtunk „a nyári bobpálya tágas parkolójába” 
(14/5 .) . És persze, hogy milyen interpretációs tevékenységformát lehet remé-
nyünk ott a továbbiakban kialakítani .

A kérdésekre a legrétegzettebb választ a címadó novella (Szex a nappali-
ban) értelmezése nyújtja . A novella főhőse (és egyben narrátora) az önmagával 
és feleségével szembeni ítéletalkotásra hív bennünket, vallomást téve arról a 
büntetésről, mellyel a nőt sújtotta valamivel korábban, nézete szerint méltán . 
Olvasóiként így mi válunk az ő, hozzá hasonlóan saját meggyőződéseiket 
követő bíráivá .12 Elbeszélt tettének motivációját az erkölcs és az anyagi érdek 
konfliktusának eredőjeként láttatja: a rúttal és alantassal szembefordulni bár 
erkölcsi szükség, ám az erkölcsi késztetésnek engedelmeskedni lehetetlen .13 A 
feszültség feloldására hivatott és most elénk tárt büntetés nem lett volna más, 
mint az alacsonyság láttatásának (kimondásának) megszégyenítő, groteszk 
aktusa .14 A realitás hamisságának (az „elkorcsosult nagypolgári élet [ . . .]”, 
33/2 .) az irrealitás valóságával (a majom feltűnése) történő felcserél(őd)ése az 
igazság dramatizációját tette volna lehetővé, amely által az ő kétes pozíciója, 
ha csak közvetve is, de az értékpárok valamely ellenoldali pólusához látszott 
volna közeledni (nem állati, nem mocskos, nem alantas) .

Ennek reménytelensége persze az elementárisan kretén történet kibonta-
kozását megelőzően is nyilvánvaló . A megszólalásmód az énreprezentációra 
ugyan alkalmas, de nem a vágyott értelemben; a választékosra sikeríteni igye-
kezett beszédfordulatok, ha lehet, csak tovább rontják a helyzetet . A jóakarat 
felkeltésére15 és a behízelgésre16 irányuló erőfeszítések hatékonynak csak az 

12  „[ . . .] arra kérem önöket, hallgassák meg ezt a ma délutáni történetünket, aztán tegyék 
a szívükre a kezüket és őszintén ítélkezzenek felettünk!” (33/4 .)

13  Az undor okainak (perverz lelkialkat, kétszínűség, sznobizmus, úrhatnámság, mocs-
kos kalandok etc .) előszámlálása után: „Mégsem gondolkodhatok a váláson . Natasa 
ugyanis egy rendkívül gazdag ember lánya . [ . . .] Ha elválnék tőle, akkor bizony rette-
netesen rosszul járnék anyagilag .” (33/1–2 .)

14  „De ez így immár kibírhatatlan! Van, hogy hetekig nem bírok a szemébe nézni, 
annyira taszít és idegesít a lénye .” (33/2 .) Majd: „Ma délután végre mellém szegődött 
a szerencse . Azt hiszem, egy életre megleckéztettem őkelmét . Ha ez sem hatott rá, 
akkor tuti, hogy az ördög lakozik a szívében .” (33/4 .)

15  Az önmagát sem kímélő töredelmes vallomás, vö . főleg a 13 . lábjegyzettel, és „Beval-
lom neked őszintén [ . . .]” (35/1 .) .

16  Az elkorcsosultakkal szemben („elkorcsosult nagypolgári élet” 33/2 .; „elkorcsosult 
a lelke” 33/3 .) az ítésszé tett olvasók szükségképpen mint kifogástalan erkölcsű sze-
mélyek tételeződnek: „a feleségem még mindig nagyon vonz szexuálisan .” vs . „Nem 
fura?” (33/3 .); „a bensője pudvás szegénykének” vs . „tegyék a szívükre a kezüket” 
(33/3 ., 4 .); „Nem tudom, ki hogy van vele” vs . „Bocsássanak meg, de kimondom [ . . .]” 
(33/1 ., 3 .) .



�00

önleépítés szempontjából nevezhetők . Az eredendően a feleség egyénítő jel-
lemrajzát adni hivatott kitérések, hogy, hogy nem, a benső lélekrokonság ta-
núságtételévé válnak .17 De még az e megszorításokkal értett önazonosságát, 
kiemelten a nevét is képtelen megőrizni a feleség dévaj cinizmusával szem-
ben .18 Számunkra tehát nem meglepő, hogy a kárörvendő nevetés19 után, a 
dramatizált igazság legfontosabb konzekvenciájaként, önmaga és egy majom 
problémátlan felcserélhetőségével kell szembesülnie .20

A látottak saját helyzetének újraértékelésére késztetik, sőt, radikális vá-
laszlépésre szánja el magát, megnyitva a történetet az ítélkezés egy új narratí-
vája felé . Nem tudható azonban, vajon erre az elhatározásra az ábrázolás igaz- 
ságának belátása vagy épp tagadása készteti-e, ahogyan az sem, követi-e azt 
tényleges megvalósítás . Mert az új ügy (a „megalázó és undorító félreértés”, 
40/2 .) vádlottja bár kétségtelenül „ez [ . . .] a rohadt majom” (40/3 .), de hogy 
ezen (az ezen) az eredeti értendő vagy ő maga, az már eldönthetetlen . Akár 
így, akár úgy, a halálos adag párizsi kotlett esetleges elfogyaszt(tat)ása21 arcu-
latának helyreállítása szempontjából éppolyan hatástalan abban az esetben, ha 
az az eredetit (lett) volna hivatva kiiktatni a létezésből, mint amennyire re-
ménytelen akkor, ha azt a suicidium egy válfajaként kell értenünk (technikai 
szempontból is, hiszen később minderről beszámolt nekünk) . Az önlejáratás 
győzedelmesen lefutó narratívája tehát látszólag megkímélné az olvasót az 

17  A kamikázeszerű pilótamutatványokkal kísért légikalózkodást ostoba vakmerőség-
nek és elmebetegségnek titulálni kétségkívül jogos, de ugyanezen minősítéseket azok 
első számú, önkéntes statisztájától elvitatni nyilván nem az (34/5–6 .) . Az „elkényez-
tetett ingyenkurva” meghatározás kizárólagossága úgyszintén nehezen volna védhető 
(35/1 .) .

18  „Nem izgatsz fel, Frédi? – kérdezte [ . . .]” (36/1 .); „Ez az, Winnetou! – mondta felesé-
gem [ . . .] . Rendszeres szokása, hogy mindenféle becenevekkel illet engem . [ . . .] Mindig 
azt mondja, ami az eszébe jut . Sokszor Frédinek,Bélusnak vagy Kálmánkának szólít . 
Azt hiszi a ringyó, hogy ezzel megaláz engem . És persze mindig jól szórakozik a 
barátnőivel az általa fabrikált neveimen .” (37/7 .); „Pali mit szól ehhez? – kérdezte . 
– Milyen Pali? – Te vagy az – mondta nejem vihogva .” (38/1–3 .); „Kálmánka . Ne 
ilyen erősen! – mondta Natasa nevetgélve [ . . .]” (39/2 .)

19  „Az egész állat olyan komikus volt [ . . .], hogy azonnal nevethetnékem támadt .” (36/7 .); 
„Visszamosolyogtam rá, bár az is lehet, hogy halkan nevetgéltem is” (37/1 .); „Feltar-
tóztathatatlanul röhögnöm kellett, de azt éreztem, ha felnevetek, akkor megzavarom 
őket [ . . .] . Kiszaladt belőlem egy éles kacaj [ . . .]” (39/3 .); „Min nevetsz? – kérdezte [ . . .] 
Rajtad, szivecském – mondtam [ . . .]” (39/5–6 .)

20  „Elszállt a jókedvem . Csalódott és szomorú lettem . Remekül átvertem a feleségemet, 
de most nem volt kedvem kacagni . [ . . .] Arra gondoltam, hogy a nejem mindig is 
összekevert engem valakivel . [ . . .] Engem! [ . . .] egy közönséges őserdei csimpánzzal!” 
(39/13–40/2 .)

21  „Aztán, ha jobban leszek, felhozatom a konyhából mind a tizenkét adag párizsi kot-
lettet, és jól megetetem ezt a rohadt majmot! Zabálja csak halálra magát a szemétláda! 
Zabáljon csak!” (40/3 .)
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ítéletét (nevetésre való hajlandóságát) illető bárminemű kétely mérlegelésétől, 
hacsak nem válna a teátrális kudarc, épp az evidencia arányában, gyanússá . 
E gyanú fényében pedig az a felettes pozíció is problematikusnak mutatko-
zik, amelybe az ítélkezésre való felszólítást (33/3–4 .) követően mi magunk 
kerültünk .

A beszélő a megszólításokon keresztül az olvasót először a többes szám 
anonim tömegében helyezi el (33/1–3 .), majd mint bírákat (esküdteket) te-
remti újra (33/4 .), végül azonban magára maradt Jakabként késztetné önma-
gára ismerni .22 Mely utóbbival a referencialitás tekintetében csaknem bizo-
nyosan melléfog, ám még az ajánlásban is megismétli („Jakabnak”23), immár 
a szövegkezelői pozíció birtokában . A kváziszerzői minőségben elénk lépő 
beszélő tehát az ajánlás és az aposztrophé összekapcsolásával – eggyel maga-
sabb szinten, a szöveg oldalán – megidézi a feleség dévaj cinizmusát (l . a 18 . 
lábjegyzetet), vele az olvasót a pórul járt férj pozíciójába helyezve a szöveggel 
szemben . S nem ok nélkül, mert az olvasás során végig a férjet utánoztuk 
mind az (esztétikai vagy morális szempontból értett) alantas kinevetésével, 
mind az ábrázolás (a szöveg) egyértelműségével szembeni gyanakvásunkkal . 
De főleg azért, mert a gyanakvás végül esetünkben is azonos szembesüléshez 
vezet; hiszen a majom nemcsak az ember dehonesztáló trópusa, hanem az 
utánzás metaforája is egyben .

Férjként allegorizálódva valamilyen ügyes argumentációval most nekünk 
kellene megpróbálnunk választ találni arra, pontosan miben is különbözünk 
attól a majomtól, aki az inszeminatív aktus számára provokatívan felkínálko-
zó szöveget az imént késznek mutatkozott minden habozás nélkül a magáévá 
tenni .24 Más szavakkal, hogy pontosan min és miért nevetünk, ha az alantas 
szöveggel létesített „diszkrét viszonyban” végül önmagunkra ismerünk, és 
ha még ezzel az önreflexióval is csupán azt a rögzített jelentést reprodukál-
juk, amit az imént a novellából kiolvastunk . A kérdés természetesen szónoki, 
mert – egyéb argumentáció híján, vagy inkább megelőzve azokat25 – az maga 

22  „Jakab! Bevallom őszintén [ . . .]” (35/1 .)
23  NB! a kötet más szövege előtt nem szerepel ajánlás .
24  A majom az explikált tartalom megpillantásakor lép színre: „[ . . .] a bal szemem sarká-

ból nyomon követtem, amint Natasa letolja márvány combjain a pillekönnyű ruhada-
rabot . Ebben a pillanatban halkan kinyílott  mellettem a dupla ablak . Egy hozzávető-
leg másfél méteres majom mászott be a nappalinkba .” (36/6–7 ., kiem . tőlem .)

25  Vö . elsősorban a 6 . lábjegyzetben leírtakkal . Bár magam másként látom ezt a problé-
mát, Cserna-Szabó András is hasonló működésre utal a Szex a nappalibanról gondol-
kodó írásában . Az olvasó kijátszásának gondolata közvetlenül kapcsolódik a repre-
zentációhoz: „Mintha ezek az emberek (mi, mert rólunk mesél Hazai, ezt egy percig 
se feledjük) a szellemi leépüléstől azt remélték volna, hogy megmenekülnek [ . . .] . Nem 
a halált vagy az életet csapjuk be, csak magunkat . És ahol valakit becsapnak, ott 
van min nevetni is . Ettől működik a legendás Hazai-humor .” (Cserna-Szabó András: 
Ilyen a szelavi. Élet és Irodalom, 2006 . január 6 ., 31 .)
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az olvasat és a válasz . A szöveget a mimetikus ábrázolás primer formájaként, 
mint morális tanítást, egészen pontosan mint moralizáló demagógiát kényte-
leníttetünk leerőszakolni a torkunkon (a gazdagok fizessenek) . S a denotatív 
olvasás szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a majom mint trópus nem-
csak az általában vett utánzás, hanem, a poétika elméletei felől, a mimézis és 
az imitatio metaforája is .

Maga a hagyomány, amely az utánzást (esetleg annak egyes aspektusait, 
vagy magát a képességet, vagy az utánzót, vagy a különböző művészeteket, 
esetleg kiemelten a költészetet) és a követést (vagy annak minőségét, vagy 
annak irányát, vagy magát a követőt) összekapcsolja a majommal, annyira 
szerteágazó, hogy az antikvitástól a (kora)újkorig a különböző irányú pozitív 
és negatív értelmezések egész arzenálját foglalja magába .26 Olyannyira, hogy 
itteni megidézésével is inkább a legszélesebb értelemben vett paradigma és 
a hagyományt alakító, mindig új értelmezéseket létrehozó érdeklődés, sem-
mint annak valamely állomása kerül előtérbe . Mindazonáltal nem egy olyan 
olvasói horizontban, amely a szövegek mimetikus aspektusáról és elsősor-
ban az olvasás mimetikus irányultságáról ne gondolkodna igen határozottan . 
Sokkal határozottabban annál, hogysem a nyakába rántott toposzkészletben 
kutatva, legyen a választék, mégoly széles is, eséllyel találhatna bármi kedvére 
valót (különös tekintettel a kérdés alapvető metafizikai beágyazottságára) .

Amennyiben a kváziszerző instrukcióit követve magunk is a hasonlóság 
és az utánzás sémáin keresztül olvasunk, és amennyiben az adott figurációs 
módot szemlélve sem tudunk a szöveg denotatív tartományán kívül kerülni, 
úgy a szöveg a következőt beszéli el: amiként a férj számára a mimetikus dra-
matizáció – várakozásaival ellentétben – végül a valós önmagával való szem-
besüléshez vezet, azonképpen a reprezentációelvű olvasás során az olvasó is 
kénytelen saját latens, de eszerint legmeghatározóbb elméleti alapvetésével 
szembesülni . És amiképpen a férj számára nem mutatkozik lehetőség önma-
gát valami majomtól idegen arculatként újra megalkotni, azonképpen az ol-
vasó is képtelen kilépni a szöveg, az abszolút hiteles tükör perspektívájából .

Nem kis mértékben ironikus, hogy még az az esetleges kétely is csak visz- 
szaigazolni és finomítani segítené e megközelítést, amely ezen topika és a 

26  A majom ábrázolásának és metaforikus használatának történetét legrészletesebben H . 
W . Janson dolgozta fel monográfiájában, külön fejezetet szentelve az utánzással kapcso-
latos értelmezéseknek, de érdeklődésének középpontjában a képzőművészetek állnak . 
(H . W . Janson: Apes and Ape Lore in the Middle Ages and the Renaissance . London, The 
Warburg Institute, 1952 . Az említett fejezet: X. Ars Simia Naturae .) A poézissel kapcso-
latos értelmezéseket E . R . Curtius tárgyalja, jóval szűkebben . (Ernst Robert Curtius: 
European Literature and the Latin Middle Age. Németből angolra fordította Willard R . 
Trask . Princeton University Press, New Jersey, 1973 . A The Ape as Metaphor c . fejezet .) 
A toposz használatának történetével kapcsolatban magyarul lásd Bán Imre: Az imita-
tio mint a reneszánsz arisztotelizmus esztétikai kategóriája . In uő: Költők, eszmék, stílusok . 
Kossuth Egyetemi K ., Debrecen, 1997, főleg 30 ., 33 ., 35 ., 38 .)
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Hazai-próza hatástörténeti kapcsolatának megalapozottságát kétségbe von-
ná . A tehetségtelen utánzó (alkotó) éppúgy válhat jelöltjévé a majom meta-
forájának, mint, adott esetben, az istenhez vezérlő költészet maga .27 Vagyis a 
szöveg a Hazai-diskurzusban mindig ott kísértő esztétizáló vagy egyenesen 
biografikus megközelítések minden negatív kritikáját (is) jó előre, helyeslő-
en fel- vagy visszamondja: a (kvázi)szerző valóban tanulatlan, tehetségtelen, 
szövege botrányosan rossz, esetleg csak átlagos, de mindenképpen slendrián 
etc . Ezek után viszont inkább növekszik annak a kérdésnek a relevanciája, 
pontosan min és miért nevetünk, ha vele a szellemnek ezt az oktalan főem-
lősét kopírozzuk .

„Azért örvendenek a képek nézői, mert szemlélés közben megtörténik a 
felismerés, és megállapítják, hogy mi micsoda, hogy ez a valami éppen ez, 
és nem más .”28 A nevetés ez esetben bár nem maradéktalanul örömteli, de a 
szemlélet tárgyaként a mögötte meghúzódó feszültség is értelmezhetővé vá-
lik . Világos, hogy az önéletrajziként fikcionált szöveg ez esetben sem (lehet) 
más, mint a megértés figurája, még ha értelmezése közben az olvasó olvassa is 
magára a majom (a kritikai beszédképtelenség és arculatrongálódás) arcula-
tát, akaratlanul is engedelmeskedve egy erőszakos29 – és vitális szempontból 
ezenközben csúcspontra juttatott30 – szöveg utasításainak . Az a tapasztalat 
azonban, hogy a szöveg saját ideologikusságával szembeni habitusváltása 
nyomán a novella szöveggé olvasása (amikor „ez a valami” elvben éppen nem 
ez, hanem valami más volna) ezzel együtt is közvetlenül visszaíródhatik a 
műbe31, magát az ideológiakritikát is mint puszta értelmezői habitust, és nem 
mint tényleges, radikális következményekkel járó episztemológiai alapvetést 
mutatja meg: habár az alantassal szembefordulni erkölcsi szükség, a maga-
sabb késztetésnek engedelmeskedni mégis lehetetlen .

Ami a tehetetlenséggel szembesítő avagy szembesülő majmot és a végze-
tes kimenetelű zabálást, valamint a megismerés gasztronómiai metaforáit il-

27  Az előbbit vö . Janson i . m ., főleg 287 ., 289 ., 312–314 .; Curtius i . m . 539 .; Bán i . m . 
30 ., 35 . Az utóbbit vö . Janson 291–293 . (a simia naturae toposzának jelentésváltozása 
a reneszánszban, kivált Boccacciónál) .

28  Arisztotelész: Poétika . Ford . Sarkady János . Lazi, Szeged, 2004 . 1448b (11 .)
29  „rakd be és simulj hozzám! – mondta Natasa . – Ne parancsolgass! – mondtam rémül-

ten . – De parancsolgatok . Rakd be és simulj hozzám! Követelte Natasa .” (39/6–8 .) A 
későbbi felismerés épp a passzív ellenállás („Én édes, pici, egyetlen galambocskám, 
most nem tehetek érted semmit!”, 39/9 .) eredménytelenségével szembesíti .

30  A felismerés pillanatában: „Hánynom kellett . [ . . .] Feleségem épp ekkor élvezett el . A 
csimpánznak szerintem még kábé két perce lehetett hátra .” (39/11–12 .)

31  Mert felismerhetem ugyan, hogy a (kvázi)szerző egy kicsit komplexebb szituációt 
teremtve engedte át nekem a szövegét, és ennek fényében bár önmagamat is láthatom 
egy kicsivel szofisztikáltabbnak, de egy mégoly szofisztikált majom is csak egy majom, 
álljon a szöveg akármely oldalán, felismerve vagy anélkül . Vö . „Bárhogy reagálok, 
nevetséges leszek” – lamentál a férj, még a humán szeretővel történő felcserélhetőség 
problémájánál tartva, habár egy felizgult majommal a nappalijában (38/8 .) .
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leti, az értelmezés elkerülhetetlenül a felemás suicidium beteljesítésévé válik . 
Mert, noha az e képzetkörben közmondásos pacal helyett itt az interakció 
szempontjából elsőre veszélytelennek tűnő „kotlett” (35/13 ., 40/3 .) volt vol-
na valahogy szét- és lebontandó, a saját struktúrájához masszívan, „tizenkét 
adag” (40/3 .) erejével ragaszkodó (tucat)szöveg mégis egészében kérdőjelezte 
meg az emésztés folyamatát, mint olyat .32 S ha nyilván a novella is csak meg-
valósulatlan lehetőségként utal egy effajta emészthetetlenségre, tény, hogy 
e procedúrán túlesve sem kerültünk sokkal közelebb a magas késztetéseket 
koherensen követni képes, ideális kritikai arculathoz .

Amit tehát olvasunk, az – elemeiben – nem új, ahogy a különös végül a 
férj számára is mint általános igazság nyeri el jelentését, de az olvasás éppen 
ettől reveláló . Vagyis mert a textuális közhelyeken keresztül – megtanulva 
„alkalmazkodni a nappaliban elvárt viselkedés alapvető követelményeihez” 
(37/5 .) – az ideológia mint önmagát akaró működésmód prezentálja (olvassa) 
önmagát . Az ajánlásban pedig innentől állhatna Winnetou, Kálmánka vagy 
Pali (37/7 ., 39/2 ., 38/1–2 .), ez a program akkor is az ideológiakritikai diskur-
zus végső jelöltjének címződnék, ha az történetesen nem az e téren egyedüli-
ként fellelhető Jakab is volna egyszersmind, azaz Jacques (ti . Derrida) .33

A szöveg mindenképpen „kulcsnovella”, nemcsak a kötet címe, hanem 
annak tipográfiája miatt, a margón elhelyezett rajzfigurák okán is . Az a tény, 
hogy a lepörgethető történet nem pontosan azonos a novella cselekményével, 
a majom figurájának metaforikus értelmezését (hogy tehát megjelenése nem 
kizárólag az adott novella literális kontextusában értelmezhető) támasztja 
alá . Meséje azonban az eltérés mellett is azonos: a majom (mimézis, repre-
zentáció) elragadja, és a felröppenő alsóneműkből sejthetően, birtokba veszi 
a nőt (szöveget) . De itt már az összeset, hisz, végigpörgetve a lapokat, az első 
laptól az utolsóig a kötet egésze nem más, mint ez az allegorikus narratíva .

A rajzok ugyanakkor oda-vissza is lepörgethetők, egy-egy oldal elő- és 
hátoldala egyszerre jeleníti meg a narratíva egyes mozzanatait, adott eset-
ben a kezdetet és a véget . Egyvalamit mondani s azt minden ponton (itt: 
metonimikusan) megfeleltethetni valami másnak elvben allegória volna, ám 
esetünkben a literálisként tételezhető értelem is metaforikus, és az átvittként 
tételezhető is ugyanazt mondja el, hiába az ellenkező irányból . (Technikai 
értelemben jó példa erre az animált rész középső lapja, amelynek két oldalán, 

32  Az ellenkező irányban is ugyanez a helyzet, vö: „Felkavarodott a gyomrom . [ . . .] még 
szerencse, hogy a felső szinten is vannak fürdőszobák, így nyugodtan kihányhatom 
magam, míg ezek befejezik az aktust .” (39/13–40/3 .) Az ezzel analóg kritikai viszo-
nyulás sem feltétlenül kivételes .

33  Köszönet Balázs Péternek, hogy erre az értelmezési lehetőségre felhívta a figyel-
mem .



�0�

a 99 . és a 100 . oldalon ugyanazt a mozzanatot látjuk .) Így természetesen az 
sem állapítható meg, melyik volna melyik . Ugyanezért nem értelmezhető 
iróniaként sem, vagy csak amennyiben úgy értjük, hogy ez esetben nem az 
ábrázolás allegorizálja az olvashatatlanságot, hanem – nézzem akárhonnan, 
szó szerint is – az olvashatatlanság beszéli el a mimetikus ábrázolás (vagy a 
mimetikus elvű olvasás) allegorikus narratíváját .

Ez a megközelítés ellentmondásnak tűnhetik, tekintettel a döntően a 
kötet második felében elhelyezett argumentatív szövegekre . De a fenti két 
novella értelmezése éppen arra példa, hogy a narratív (kváziirodalmi) és az 
argumentatív (kvázikritikai) szöveg miként fordul egymásba a tükörszerű, 
tökéletes megfeleltethetőségben; az argumentáció mint a narratíva, a narratí-
va mint az argumentáció válik értelmezhetővé . Erre a legjobb példát az utol-
só szöveg (A lélek feszültsége) jelenti, amely a címadó novella gasztronómiai 
metaforikája mentén szerveződve beszéli el ugyanezt .

A sztoikus bölcseleti szövegeknek a legképtelenebb hülyeségekkel egy-
szerre történő, a paratextus által felkonferált „bekebelezése”34 elsősorban 
azért érdekes, mert a végső kérdéseket boncolgató filozófiai szövegek egy 
antológiából, egy már „előemésztett” szöveggyűjteményből másoltatnak át 
ide . A novella lineárisan követi a Sztoikus etikai antológia első 34 oldalát35, és 
(ismétlésekkel, megszakításokkal, átközpontozással, összevonásokkal, kiha-
gyásokkal és ökör betoldásokkal) emészthetetlenné teszi azt, ami az eredeti 
kontextusban a termékeny párbeszéd és a kölcsönös újraolvasás példája volt . 
(Nézőpont kérdése, hogy emészthetetlenséget vagy emésztetlenséget és a 
diszfunkcionális emésztési folyamat mely fázisát és termékét értjük itt, kü-
lönös tekintettel a megelőző, nehezen tagadhatóan szintén metafiktív Szar 
című szövegre .) Messzemenően nem új és termékenyítő kapcsolódásokról, 
nem a beillesztett szövegrész „billegéséről” van szó, hanem egy triviálisan 
adott, eleven működésmód befagyasztásáról .

Amennyiben a novella ezt a szenvedélyektől való megszabadulás lehe-
tőségéről gondolkodó szövegek (nem)újraírása révén teszi meg, úgy ismét 

34  „Kleanthésztől, Zénóntól, Poszeidónosz és Khrüszipposz tanain át a Nasszaui fűré-
szesfogú sügér, valamint a Body Trainer és a Titánium Autótisztító család bemutatása 
mellett egészen Panaitiosz és Seneca bekebelezéséig .” (171 .) A főszövegben ugyanez: 
„[ . . .] csak akkor folytassák e rendkívül sztoikus gondolatok bekebelezését, ha [ . . .]” etc . 
(173/6 .)

35  Sztoikus etikai antológia . Válogatta, az utószót, a jegyzeteket és a fogalommutatót írta 
Steiger Kornél . Gondolat, Budapest, 1983 . Az I. Sztoikus művek c . fejezet; a szövegré-
szek sorrendben: Zénon töredékeiből; Kleanthész töredékeiből; Kleanthész: Himnusz 
Zeuszhoz; Khrüszipposz: Az emóciókról; Panaitiosz: A lélek feszültsége; Poszeidóniosz: 
Az emóciókról; Seneca: A bölcs állhatatossága etc ., a szöveg csak eddig idéz . A részletes 
filológiai megközelítés értelmetlen volna; ha nem ezt az antológiát követné is, a lé-
nyeg ugyanaz .
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megnyitja azt a metafiktív allegorikus értelmezési síkot, amelyben a szöveg-
gé olvasás ellehetetlenüléséről és leküzdéséről beszél . Konzekvensen, mert a 
lelki rendíthetetlenség itt a – rendre a gyönyör, a perverzió etc . metaforáival 
asszociált – írhatóság és jelentésszóródás fogalmaival kerül szembe . A Pa-
naitiosztól kölcsönzött cím – magánál Panaitiosznál – annak a lelki harcké-
szültségi állapotnak vagy metaforikus izomtónusnak a terminusa, amelynek 
birtokában a bölcs, a pankratista birkózóhoz hasonlatosan, képessé válhat 
minden ártó ingerhatást visszaverni, amely őt lelki nyugalmából máskülön-
ben kibillenthetné, és szándékaitól eltéríthetné: „az okos ember lelkének [ . . .] 
feszültnek, rettenthetetlennek, teljesen védettnek, késznek kell lennie [ . . .]”36 
(181/5 ., 183/4–5 .) . Az elbeszélői hang az újraolvasással – a szöveg struktú-
ráját feloldó és (pszeudo)eredeti jelentését, szándékát eltérítő ingerhatással 
– szemben felvértezett bölcsként allegorizálódik, aki híven követi a mestere-
ként tisztelt Panaitiosz (183/3 .) útmutatásait . Vele szemben az olvasó konkré-
tan is mint az elméleti problémákkal szemben fogékony, ám most tehetetlen 
(NB . destruktív tahó37) bölcsész szólítódik meg .38

A végső igazságok elhomályosíthatatlan tükreként elénk lépő szöveg így 
méltán aposztrofálja magát több ízben is mint „a világ legjobb novellája” 
(182/2–6 ., 189/9–10 ., 190/2 .), hisz maga nemcsak hogy megkísérli meghó-
dítani a rendíthetetlen lelki (jelentésbeli) önazonosság meredek sziklabércét, 
hanem valóban végre is hajtja e kivételes vállalkozást, és – Senecával zárva az 
idézeteket – nagyvonalúan bennünket is erre bátorít, lévén az nem is olyan 
nagy dolog (190/5–6 .) . A novella tehát ismételten az értelmezés történeteként 
és a kváziszerző és az olvasó tükrös portréjaként olvasható; azzal a nem túl 
váratlan, ám ugyanilyen kevéssé biztató megszorítással, hogy a szöveg túlol-
dalán az elbeszélői (kváziszerzői) hang immár definitive elmebeteg .39 A szö-
veg megint nem mond semmit, de ugyanannak a textuális fából vaskarikának 
a megszerkesztésén munkálkodik; saját struktúrájának lezárásáról „beszél” 
az újraolvasáson keresztül .

A primerként tételeződő narráció és a származtatottként tételeződő argu-
mentáció elkülönítése és megfeleltetése (az olvasó és a szöveg diszkrét viszo-

36 Sztoikus etikai antológia. I . m . 25 .
37  Vö . „a problémákat rendkívül nehéz megoldani, sőt ha megoldottuk, akkor is jöhet 

egy tahó, aki könnyen bebizonyítja, hogy mégse oldottuk meg, bármilyen nagy hévvel 
próbálkoztunk . Olyankor nem szabad, nem illik semmivé foszlatnunk, illetve felad-
nunk eredeti szándékunkat .”  (184/6 .)

38  „Most már mindegy, nincs mit tenni, alkalmazkodni kell . Már megvették az Alföldet, 
kinyitották, s beléje is lapoztak . Haha . Aha . Ez már az én időm! Eljött az én birodal-
mam!” (183/2 . l . még: 182/5 .) A szöveg először az Alföld 1999 . decemberi számában 
jelent meg .

39  Amennyiben szorul még magyarázatra, úgy vö . „Az ápolónőket udvariasan elkül-
döm, mondván, ezt a fejezetet inkább magam csinálom .” (183/3 .)
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nya) egyszerre alapvetése és eredménye ennek a szándéknak . Jól mutatja ezt a 
kötet felépítése is . A szövegek elrendezése a szimmetrián és a teljesség szim-
bolikáján alapul . A többnyire narratív első tizenegy szöveget egy hármas, 
argumentatív szövegcsoport (a három felosztás-novella) zárja le . Az utolsó 
tizenkét, inkább argumentatív szöveget szintén egy hármas, (proto)narratív 
szövegcsoport vezeti be (az akkurátusan leejtegetett kukoricakonzervvel, 
kolbásszal és habszifonnal) . A khiasztikus tükörképletben tehát a világosan 
elkülönített narráció feleltetődik meg a világosan elkülönített argumentáció-
nak és megfordítva . Maga a harminc szöveget számláló kötet pedig mint a 
mindent magába foglaló harmadik hármas felosztás, a strukturált teljesség 
tételeződik . Fogalmi szempontból mindennek semmi értelme sincs . De a lé-
nyeges az, hogy a taxonómia nem a megismerés lehetőségét jelenti, hanem 
önmagát mint célt: van mint olyan (amilyen), vagy legalábbis deklaráltan len-
ni akar . A program ellentmondásossága persze ismét, a szerkezetben is jelölt, 
hiszen a közép hiányzik, így a szimmetrikus megfeleltetés lehetősége eleve 
kizárt – volna, de az olvasó megoldja, ha akarja, ha nem .

Olvasatomban ez a paradox textuális mintázat a kötet lényege, mely talán 
az inszeminatív és disszeminatív szövegmodellek szintéziseként aposztrofál-
ható (érteni nem érthető) . A szövegek egyre nyíltabban szembesítenek olva-
sásunk ebben az értelemben vett természetével (kudarcával, ha úgy tetszik), 
lineáris ívet kölcsönözve a kötetnek . A metafikció egyre hangsúlyosabban 
jelölt, az olvasó megszólítása egyre kevésbé metaforikus, ahogy a magunkra 
olvasott arculatok is egyre dehonesztálóbbak . Ha a címadó novella kapcsán 
a kötet egészét a mimetikus olvasás allegóriájaként értettük, akkor azt ebben 
az értelemben pontosíthatjuk: a kötet ennek a paradox mintázatnak mint az 
olvasás kizárólagos, szabályalkotó elvének belátását beszéli el . Ezzel együtt 
a nyilvánvaló, de kauzálisan nem artikulált (artikulálható) elméleti problé-
mákkal és a nyilvánvaló, de kezelhetetlen szellemi és morális konzekvenci-
ákkal szembesít . A szövegek a jelölés alapvető elvi kérdéseihez viszonyulnak 
másként, és az olvasón keresztül igazolják vissza e habitusváltás paradigmati-
kus természetét . Más szavakkal, a szövegek képesek textuálisan felépíteni és 
kizárólagos megismerésmódként megalkotni azt az észlelési sémát, amelynek 
példaértékű megnyilvánulásai egyébként tárgyukat képezik . Úgy gondolom, 
ennek a textuális mintázatnak mint paradigmának a megjelenítése a megfor-
málás legfontosabb érdeme .
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Bordás Gyõzõ

Képzõmûvészetünk mozaikkockái
Balázs-Arth Valéria: Délvidéki Magyar Képzõmûvészeti Lexikon. 

Timp Kiadó, Budapest, �00�

Egyszemélyes lexikonjaink idejét éljük . Mivel a kollektív munka intéz-
ményeink rohamos elszegényesedése miatt szinte lehetetlen, a személyileg 
is kitörni képesek egyéni vállalkozásba fognak, s ennek mind több látható 
eredménye van . Emlékezzünk csak Bori Imre nyugodtan lexikoni adattárnak 
is nevezhető, A jugoszláviai magyar irodalom története nyitotta a sort, ezt Ge-
rold Lászlónak a Jugoszláviai magyar irodalmi lexikona (1918–2000) követte, 
s született meg – ugyancsak az újvidéki Forum kiadásában – Kalapis Zoltán 
háromkötetes, a délvidéki kötődésű neves személyiségek majd ezernyi élet-
rajza . Ide sorolható a Hódi házaspár vajdasági magyar közéleti lexikona, a 
Ki kicsoda – 2004, Gulyás Gizella Kortárs vajdasági magyar művészek (2003), 
Kartag Nándor 35 éve együtt (2003) című, a jugoszláviai magyar televíziózás 
történetét feldolgozó lexikográfiai munkája, s most, az idei ünnepi könyvheti 
kiadványként a kezünkben Balázs-Arth Valéria Délvidéki Magyar Képzőmű-
vészeti Lexikona . Ez utóbbi a vajdasági érdekeltségű budapesti Timp Kiadó 
védjegyével, s tegyük mindjárt hozzá, szinte luxuskivitelben . S ez azért sem 
mellékes, mert képzőművészetről lévén szó, a szócikkek javához (nem keve-
sebb, mint 402 van belőlük, tudjuk meg a szerzői előszóból) színes festmény- 
és szoborreprodukció, grafika, fotó, könyvfedőlap és egyéb illusztrációs anyag 
járul . Mindezt Tolnai Ottó a rá jellemző „kimozdult” nagyesszé-előszava, a 
szerzői és recenzensi (Baranyi Anna) bevezetője és kötet végi több nyelvű 
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összefoglaló fogja keretbe . Méreteiben, tartalmában, súlyban (és árban is) 
komoly lexikon .

Hogy szükség volt képzőművészetünket is bemutató lexikonra, nem vitás, 
hiszen ez a művészeti ág mintha egy kicsit mostohagyereke lenne kultúránk-
nak . Nem a tárlatokra, az egyéni és csoportos kiállításokra, rendezvények 
számára gondolunk, még csak a több-kevesebb gondossággal megszerkesztett 
és kinyomtatott katalógusokra sem, mert erre mind több gondot fordítanak 
a magukra valamit is adó múzeumok, galériák, az időnként képcsarnokká 
átalakuló városházi, banki, vállalati, intézményi… dísztermek, hanem arra, 
hogy eddig nem született a vajdasági művészeket bemutató összefoglaló mű . 
Talán csak az ezredfordulón alkotó mintegy másfél ezer vajdasági művészt, 
jórészt éppen képző- és iparművészt, tervezőt, illusztrátort, fotográfust… 
felvonultató Vajdaság művészeinek lexikona (Leksikon umetnika Vojvodine, 
Vega media, Novi Sad, 2001) lehetne a kivétel . A többi, gondoljunk csak 
Miloš Arsić, Bela Duranci, Đorđe Jović, Ács József, Tripolsky Géza, Vukica 
Popović, Kalapis Zoltán, Sava Stepanov, Tolnai Ottó, Szombathy Bálint, Se-
bők Zoltán, Ninkov Kovačev Olga, Náray Éva, Andrej Tišma… munkáira, 
résztanulmányok, legfeljebb festői életművek, képzőművészeti korszakok, 
művésztelep-történetek, egy-egy műfaj kibontakozásának, alakulástörté-
netének, pillanatnyi helyzetének a földolgozása . De nem tág horizontokat 
behatároló, szintetikus művek .

Nos, Balázs-Arth Valéria nem kevesebbre vállalkozott, mint „majdnem 
teljességgel” összegezni, bemutatni és dokumentálni a délvidéki (beleértve a 
horvátországi, elsősorban baranyai és a szlovéniai) magyar képzőművészet 
bő egy századát . Egyéni szócikkeken, s természetesen, ábécésorrendben, Ács 
Józseftől egy bizonyos Zsitkovszky Béláig .

 A huzamosabb ideje Budapesten élő szabadkai szerző, tudjuk, tapasz-
talt szócikk-író . Mint önmagáról vallja: „Tizenöt éve dolgozom Budapesten 
lexikonszerkesztőként . A szekszárdi Babits Kiadó kiadásában megjelenő Ré-
vai Új Lexikona délvidéki magyarságot felölelő anyagának szakszerkesztője, 
szócikk-írója, szerkesztője voltam, az első kötettől az utolsóig (1–18, 1996–
2006) .” Közreműködött még a háromkötetes Kortárs Magyar Művészeti 
Lexikon (1999–2001) délvidéki anyagának megírásában és összeállításában, 
földolgozta a Magyar Színháztörténeti Lexikon számára vidékünk díszlet- és 
jelmeztervezőit, részt vállalt az ötkötetes Új Magyar Életrajzi Lexikon (2001–
2004) munkálataiban… 

 Érdeme, hogy ezekben a kötetekben, ha nem is mindig súlyuknál, fon-
tosságuknál, művészi értékeik alapján azonos arányban, megfelelő nagysá-
gú szócikkekben, helyet biztosított az arra érdemesült vajdaságiaknak is . S 
ez nem kis szó, hiszen él még a tudatunkban: a hatvanas-hetvenes években 
hányszor kellett szóvá tennünk teljes ignoráltságunkat irodalomtörténetek-
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ben, kortárs irodalmi lexikonokban, különböző antológiákban, válogatások-
ban, összefoglalókban, bibliográfiákban, s hogy ennek a tendenciának – bár 
a helyzet összehasonlíthatatlanul jobb – még ma is vannak nyomai . De té-
mánknál maradva, a majd negyven éve az Akadémiai Kiadónál megjelent 
négykötetes Művészeti Lexikon még véletlenül sem tudott délvidéki–vaj-
dasági magyar képzőművészről, mint ahogy az 1981-es Magyar Művészet 
1890–1919 című hatalmas összefoglaló is csak hellyel-közzel tesz említést az 
itt alkotókról . Ezeknek az előzményeknek ismeretében értékelődik föl még 
jobban Balázs-Arth Valéria könyve és maga a kiadói vállalkozás is .

A szerző időben a XX . századot határolta be, természetesen visszanyúlva 
az előző század utolsó harmadába is, felölelve azokat is, akik, nem klasszi-
kus értelemben vett képzőművészek, mint pl . a művészeti fotósok, díszlet- 
és jelmeztervezők, restaurátorok, konzervátorok, alkalmazott grafikusok, 
karikaturisták, könyv- és plakáttervezők, faliszőnyeg-tervezők…, de még 
filmrendezők (akik képzőművészekről készítettek filmet), rendezők (akik 
díszleteket is terveztek), s írók, publicisták, tehát nem kimondottan képző-
művészeti szakírók is helyet kaptak a kötetben .

A lexikon egyik nagy erénye, hogy hatalmas adattár . Ennek illusztrálásá-
ra vegyük elő az első szócikket: Ács Józsefét . Kerek tíz oldalon (!) sorjázik a 
művész életrajza és munkássága, főbb állomásainak ismertetése, kritikusainak 
értékelései, majd díjai, s mindezt követi egyéni és csoportos kiállításainak a 
jegyzéke, jelentősebb festményeinek időrendi felsorolása, könyvillusztrációi, 
fedő- és borítóillusztrációi, könyvben megjelent szövegrajzainak jegyzéke . 
Folytatódik képzőművészeti írásainak lapokban, folyóiratokban, kataló-
gusokban, könyvekben közölt válogatott bibliográfiájával, majd műveinek 
közgyűjteményekben szereplő felsorolásával, s két teljes oldalon a róla szóló 
irodalomjegyzékkel . Mindezt egy róla készült szobor-fej és két festményének 
színes reprodukciója egészíti ki . Több mint ezer címet, lelőhelyet, keletkezési 
időt… rögzítő adat . Csak példaképp említettem az Ács-címszót, illusztrálá-
saként annak, hogy módszerében és adatgazdagságban ilyen a legtöbb cikk . 
A Balázs G . Árpádról, a Baranyiakról, Benesről, Hangyáról, Mauritsról, a 
Pechánokról, Sáfrányról, B . Szabóról, de még a középnemzedék festőiről, 
szobrászairól, Szajkóról, Penovácról, Dudás Sándorról, Szarapka Tiborról… 
szólók is, mintegy a szócikkek terjedelmével, munkásságuk apróbb részletei-
nek ismertetésével egyfajta értékrendet is fölállítva . Évtizedek óta újságok-
ban, folyóiratokban, régi katalógusokban, különböző, többnyire múzeumi és 
művésztelepi nyomtatványokban lappangó szövegek kerültek elő, amelyekből 
e lexikoni címszavak, érthetően, csak rövidebb idézeteket hoznak, ellenben a 
forráshely pontos idő- és helymegjelölésével nagyban lendítheti a további ku-
tatásokat . Alapvető ismeretnyújtásnál s a további igazodást segítendő, lehet-e 
nagyobb feladata egy lexikonnak?
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Valóban impozáns adathalmazt regisztrál a szerző, aki mellesleg szer-
kesztője is a kötetnek, mintegy jelezve, hogy egyszemélyi munkájához, re-
cenzensén kívül, még csak szerkesztő-segítőtársra sem tartott igényt . Nyil-
ván gondosan – majd azt írtam, de akkor sem tévedtem volna –, görcsösen 
ragaszkodva minden begyűjtött adathoz . S ezzel nyilván meg is békül a lexi-
kont forgató, mert inkább legyen miből szelektálni, mintsem valami fontos 
kimaradjon . Ellenben némi kételyünk támad, amikor számos olyan névre is 
bukkanunk a lexikonban, akikről a képzőművészetben jártasabbak is csak 
ritkán, vagy alig hallottak, s még ez is hagyján, de megillet-e majd minden-
kit, amatőröket is a „festőművész”, fafaragót a „szobrászművész”, jó gölön-
csért a „keramikus”… titulus . Nem valószínű, s érzésünk szerint e kérdésben 
a lexikográfus a könnyebb ellenállás vonalát választotta .

 Természetesen egy lexikonnál soha semmi sem lehet sok, csak kevés 
(bár a mérce kérdését, bármennyire is nehéz, szigorúbban is meg lehetett 
volna határozni), s akkor a 402 név mellé belefértek volna a fontosabb in-
tézmények, művésztelepek, csoportok stb . Ezt azért tesszük szóvá, mert a 
lexikon szerzőjének 2003-ban készült szinopszisában többek között még ez 
volt olvasható: „A lexikon szócikkei bemutatják a művészeti csoportokat (pl . 
Bosch+Bosch, 9+1, Q Csoport), művésztelepeket (pl . Bucka Gányó, Csur-
gói, Écskai, Topolyai, Zentai Művésztelep), képzőművészeti intézményeket 
(pl . Szabadkai Városi Múzeum, Zentai Városi Múzeum, Képzőművészeti 
Találkozó), a délvidéki kiadók képzőművészeti kiadványait, a képzőművé-
szeti kritikák, tanulmányok megjelenési helyeit, díjakat (Bíró Miklós-díj, 
Forum Képzőművészeti Díj)…” S ezt az elvet helyeselte is mindkét akkori 
szakvéleményező, Baranyi Anna és Boros György is . Ezzel szemben Balázs-
Arth Valéria most megjelent könyvének előszavában többek között ez áll: „A 
tervezett lexikonnak lett volna egy másik része is, amely az intézményeket, 
művésztelepeket, kiadványokat, díjakat veszi számba, és egyéb szócikkeket 
tartalmaz . Ezek el is készültek, de a lexikon személyi anyagának jelenlegi 
terjedelme mellett, ennek még a rövidített változata sem fért volna be ebbe 
a kötetbe . A lexikon műfajához képest néha talán túl részletesnek tűnhet a 
könyv, de lexikonírói munkám során többször is éreztem, ez az utolsó pilla-
nat, amikor egyes dolgok – adatok, képek, nyomtatványok, katalógusok stb . 
még összegyűjthetők . Erre példa az utóbbi viharos évtized is, amikor sok 
minden eltűnt, elveszett, ezért úgy gondoltam, hogy amit egyszer leírtam, 
azt már nem rövidítem, épp azért, mert eddig semmilyen átfogó délvidéki 
képzőművészeti adattár nem készült .” S folytatásként: „A vaskos terjedelem 
ellenére, azt hiszem, én tudom a legjobban, mi maradt ki a lexikonból (ezt 
nem a szerénytelenség mondatja velem, hanem a másfél évtizedes lexikonírói 
gyakorlat, másrészt a lexikon az ilyen műfaj – nem lehet befejezni!): de azt 
bátran állíthatom, hogy ebből a változatból már semmi olyan nem maradt ki, 
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ami lényegesen megváltoztatná a Délvidék XX . századi képzőművészetéről e 
könyv alapján kirajzolódó képet .”

Erre a szerzői magabiztosságra talán nem is volna illő reagálni, mert sok 
tekintetben helytálló . De ha e sorok írójából akarva-akaratlan, a (képzőmű-
vészeti) szerkesztő szólal meg, akkor mégiscsak föl kell tenni néhány megfon-
tolandó kérdést, anélkül, hogy a könyv érdemeit a legcsekélyebb mértékben 
is csökkenteni kívánná . Kár volt kihagyni a fontosabb intézményeket, mű-
vésztelepeket, díjlistákat…, mert bármennyire individuális a képzőművészeti 
alkotómunka is, a kollektív munka felénk mindenképpen jelentős ösztönző 
hatással volt . Olvassunk csak bele a Zentai Művésztelepről 1980-ban kiadott 
monografikus kiadványba . Tripolsky Géza írja: „1952 a nagy elhatározások 
és tettek esztendeje volt . Oldódtak a kötöttségek, csökkent a mindennapos 
társadalmi feladatok mennyisége, s ki-ki érdeklődésének megfelelő munkát 
vállalt . Tele voltunk erővel és lendülettel . Elképzeléseink ugyan ködösek vol-
tak még, de úgy éreztük, hogy a világ megváltásában nekünk is komoly sze-
rep jutott… Kilencen voltak a választottak: Milan Konjović, Bosán György, 
Milivoj Nikolajević, Stevan Maksimović, Sáfrány Imre, Ács József, Hangya 
András, Stojan Trumić és B . Szabó György .” Majd Ács József értékelésé-
ből: „A Művésztelepen részt vevő festők többé-kevésbé a művészi fejlődésük 
kezdeténél tartottak, és a Művésztelep több szempontból kedvező (abban 
az időben a legkedvezőbb) föltételeket nyújtotta a továbbfejlődésükhöz . A 
találkozások, a napi munka eredményeiről folytatott eszmecserék erjesztő 
hatásúak voltak . A képbemutatók, a művészi életet kísérő vita közvetlenül 
hatott a környezetre . A zentai motívumok az általános és az országban levő 
művészi áramlatokkal találkoztak, a motívum adta elemeket új stílusformák-
ba transzponálták . Az egyéni kifejezés volt a legmagasabb cél és mindenki 
becsvágya . De mindennek kialakítása a művésztelepeken és aztán azon kívül 
ment végbe . A Művésztelep az első évtizedben munkajellegű, szabadiskola 
féle intézmény szerepét is betöltötte .” Hasonló meggondolásból jött létre tér-
ségünkben nem egy művésztelep, vagy éppen a szabadkai Képzőművészeti 
Találkozó . S ezeknek az itt született új értékeknek a díjazására alapították 
már 1960-ban a Forum Képzőművészeti Díjat, amely azért is igen jelentős, 
mert évtizedeken át a képzőművészeti alkotómunkát serkentő, bármennyire 
is furcsán hangzik, egyetlen, országos díj volt . Minderre azért kell figyel-
meztetni a könyvmegjelenés adta alkalmi pillanatban is, mert a „tervezett” 
szócikkek alakulásában, fejlődésében és törésvonalaiban mutathatta volna 
meg, hogyan is alakult térségünk XX . századi képzőművészete Streitmann 
Antal Torontáli Szőnyeggyárától (1894), majd az 1903-ban megrendezett 
első gyermekrajz-kiállítástól, Pechán József Palicsi Művésztelep elgondo-
lásától (1914), a Baranyi–Balázs G .–Stipan Kopilović létrehozta Vajdasági 
Képzőművészek Egyesületén (1924) keresztül az ugyancsak Baranyi Károly 
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indítványára 1940-ben létrehozott Délvidéki Szépmíves Céhig . Majd így to-
vább, az újabb ötven esztendőben . 

Természetesen az egyéni életrajzokból is kiolvasható mindez, de össze-
gező szócikkek hiányában „csak” mozaikkockákból áll össze a könyv . Erre 
érezhetett rá Uracs Róbert, a könyv borítójának tervezője is, amikor kép-
mozaik aláfestést adott lyukas betűs tipográfiai megoldása alá, sajnos, giccses 
módon . Kérdés marad, hogy a képzőművészet iránt érdeklődők össze tudják-e 
illeszteni magukban ezeket a kockákat úgy, hogy kirajzolódjék a tudatukban 
ama nagy, századot átfogó és bemutató képzeletbeli térkép, amelynek össze-
fogó hiánykockáit kár volt kihagyni . Hacsak nem olyan meggondolásból, 
hogy születik egy újabb kötet is, és akkor a kettő egybeolvasásával teljesebbé 
válik a kép .

Hogy a névjegyzékből kimaradt-e valaki? Valóban, szinte teljesnek tűnik, 
s az már talán szőrszálhasogatás, ha szóvá tesszük, Hódi Ferenc (most már 
nemzetközileg is elismert, nagyméretű kompozícióiról) ismert újvidéki fes-
tő hiányát a lexikonból, vagy Domonkos Istvánét, aki – éppen egy nemrégi 
pesti portréfilmben győződhettünk meg ismételten –, Svédországban sem 
tette le az ecsetet (Tolnai Ottó pedig e könyv előszavában egyenesen „igen 
jelentős képzőművészünknek” tartja) . Papp Miklós munkái megtalálhatók a 
Symposion (Új Symposin) oldalain, a legújabb képzőművészeti törekvéseket 
prezentáló DNS csoport egy-két reprezentánsa (megint csak az előszóban 
történik róluk említés) is helyet kaphatott volna, meg a selyemképeket festő 
Kartag Sarolta is .

 Még egy mondat erejéig a hiánylistánál maradva . A szerző bevezetőjében 
említi, hogy Kerekes László Berlinben élő képzőművészünk „sajnálatos fél-
reértés miatt, megtiltotta, hogy a könyvemben róla cikk jelenjen meg” . Nem 
vagyunk meggyőződve arról, hogy egy lexikoni szócikkhez föltétlen szük-
ségeltessék a szerzői beleegyezés, mint ahogyan a festőnek is szíve joga, kit 
fog megfesteni . Erőszakkal modellé ültetni nem lehet, de megtiltani, hogy a 
festő bárkiről portrét fessen? Balázs-Arth Valéria könyvének útmutatójában 
felhívja az olvasó figyelmét arra is, hogy könyvében „nem szerepelnek sem 
építészek, sem belső építészek, csak abban az esetben, ha képzőművészettel is 
foglalkoztak” . Megállapítását kénytelenek vagyunk tudomásul venni, de mit 
tegyen az olvasó, aki esetleg megszívlelve Tolnai előszavát, utána szeretne 
nézni, ki is pl . az a Raichle Ferenc, „vidékünk egyik legnagyobb művésze, 
rögtön ott Kosztolányi, Csáth és Sinkó mellett”? És sehol egy erre vonatkozó 
akár lábjegyzet sem .

Viszont, nagyon helyesen, helyet kaptak azok a magyarországi művészek, 
akik valamiképp kötődtek vidékünkhöz, vagy itt is alkottak, mint pl . Aczél 
Henrik, Edvi Illés Aladár, Moholy-Nagy László, Nagy István, Telcs Ede, 
Vágó Pál, vagy a művészetfilozófus Fülep Lajos (talán nem lett volna fölösle-
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ges Medgyessy Ferenc szobrásznak is címszót szentelni) . Fölütve a lexikont, 
az ember önkéntelenül keresni kezdi a Zentai csatát megfestő palánkai Eisen-
hut Ferenc nevét, a zombori Mály Józsefét, a szabadkai Mesterházy Kálmá-
nét, vagy a becsei Than Mórét…, de ők valóban egyértelműen a feldolgozás 
tárgyát nem képező előző század művészei voltak . Természetesnek tartjuk, 
hogy Balázs-Arth Valéria földolgozta azoknak a nem magyar festőknek a 
lexikográfiai adatait, akik állandó kapcsolatban voltak/vannak a Délvidék, a 
Vajdaság képzőművészeivel, az egyetemes magyar szellemiséggel, mint pél-
dául a festők közül Petar Dobrović, Milan Konjović, Stipan Kopilović, Petar 
Mojak…, és különösen a művészettörténész Bela Duranci . 

A képanyagról? A szerzői előszó szerint: „A lexikon képanyagát (több mint 
600 kép) úgy állítottam össze, hogy minden személyről legyen egy portré 
(fotó vagy műalkotás), vagy művészek esetében önarckép is bekerülhetett . 
Emellett minden művészről egy alkotásáról készült fotó került be, lezárult 
életpálya esetén egyes művészeknél két vagy három [tegyük hozzá, zömmel 
színes reprodukciók – megj . B . Gy .] alkotásuk is szerepel .” Hogy mindenki 
a legjellegzetesebb képzőművészeti alkotásával-e? Vagy egy-egy periódus, 
stílus, irányzat reprezentánsával? Megítélés kérdése, mindenestre, nem volt 
könnyű feladat . Tény viszont, hogy a képzőművészeti mellékletben a képe-
ken és szobrokon kívül grafikát, monotípiát, litográfiát, rézkarcot, érmét, 
rajzot, kerámiai tárgyat, fafaragást, díszlet- és jelmeztervet, könyvborítót és 
illusztrációt, plakátot, bábukat, formatervezői (divat) munkákat, és immáron 
számítógépes fotógramokat is . Tehát a legkülönbözőbb művészeti ágak egé-
szen széles palettája látható, olyannyira, hogy az az érzésünk támad, a könyv 
egyben a múlt századi jugoszláviai/vajdasági magyar művészet egyfajta ret-
rospektívája is .

Talán éppen a színvonalas művészi képválogatás miatt hat zavarólag a 
sok szócikk mellett a színes vagy akár fekete-fehér „bélyegkép” . Különösen 
visszatetsző, ha mondjuk, művészeti íróról, helytörténészről, forma-, dísz-
let- vagy könyvtervezőről van szó, ahol, egy ilyen kiadványban, semmi sem 
indokolja ezeket a kiretusált fényképeket . Szakma és művészet keveredését, 
ambivalenciáját véljük ebben fölfedezni, s annak a nem eléggé szilárd állás-
pontnak az érvényesítését, hogy „amikor még összegyűjthetők” . Vagy nem 
kommerciális érdek is játszott közre?

 Mennyivel művészibbek, elevenebbek, s végső soron odaillőbbek a festői 
önarcképek, legyen az festmény, grafika, vagy rajz: Boschán György, Dobó 
Tihamér, Faragó Endre, Farkas Béla, Gyelmis Lukács, Gyurkovics Hunor, 
Hangya András, Oláh Sándor, Petrik Pál, Pósa Ede, Sáfrány Imre, B . Szabó 
György, Vinkler Imre… Többségükre akár ráillene Szenteleky Kornélnak a 
Pechán József önarcképeiről megfogalmazott véleménye: „Önarcképei ke-
gyetlenek és nagyon mélyek, szinte tragikusak, őszintén egyszerűek”, mert 
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bennük „a magában álló művész bilincsbe vert akaratának férfias komorsága” . 
S jók, odaillőek a szoborban megmintázottak, Almási Gáboré és Bezerédy 
Lajosé, valamint a Szajkó–Penovác-kettős készítette portrék, vagy akár Lép-
haft Pál karikatúrái .

A lexikon külön mutatókban ad áttekintést a fontosabb nem magyar nyel-
vű könyvekről és katalógusokról, a felölelt terület helységnevei magyar elne-
vezéseiről (a jelenlegi politikai hovatartozást országokként jelölve), s jegyzék 
készült a XIX . század azon művészeiről, akik ugyancsak kapcsolatban voltak 
vidékeinkkel, s azokról is, akikről nem sikerült a szócikk megírásához ele-
gendő adatot találni . A kötet 668 . oldalától (ezzel csak a kötet terjedelmét 
kívánom érzékeltetni) rövid szerb, (külön) horvát, szlovén és angol nyelvű 
összefoglalók sorjáznak . A kötetet pedig Tolnai Ottó lexikonban valóban 
rendhagyó, de vitathatatlanul „tolnais” nagyesszéje vezeti be, amelynek a címe 
A rózsaszín sár, alcímében Egy előszó, amely kimozdul, s a több mottóból csak 
egyet, Hamvas Béláét idézzük: „A szőttes, erről a kis helyi, virágszerű életről 
beszél .” És érdemes beleolvasni is, ezen a helyen csak az első bekezdés erejéig: 
„E nagy, behemót korpusz, első teljesnek mondható képzőművészeti lexiko-
nunk előszavának megírásához készülődve, gyakran érzem úgy, a hihetetlen 
zsúfoltság ellenére, légüres térben forgok, gyakran rémülök meg, nem tudok 
majd miben kapaszkodni, a semmibe ránt a huzat, semmibe rántanak e tér-
ség történései, örvényei, furcsa érzés, kisebbségben tériszonyban szenvedni, a 
nagyság fantomfájdalmával küzdeni, jóllehet én éppen erre, a mi térségünk, 
illetve az Adria előtti térségek képzőművészetére fogadtam volt mindenek 
előtt, már a kezdettől fogva itt keresek pánikszerűen valami pontot, biztos, 
szilárd pontot, felületet, éppen úgy, mint keres tapadókorongja számára az 
őszi selyem, az ökörnyál… És akkor, az ökörnyál tudományos leírását, re-
gényét olvasva, különös mód nem először immár, Hermann Ottó kapitális 
művében, a Magyarország pókfaunájában, arra leszek figyelmes, hogy ő mind-
ezen megfigyeléseket éppen itt, nálunk Bácskában, a doroszlói temetőben, a 
Mosztonga stagnáló, a Dunába enyésző, mocsaras vidékén végezte, itt ismeri 
fel a dolgot, itt figyeli meg, írja le, hogyan is találnak, akárha a semmiben, 
gondolom én olvasás közben, tiszta, abszolút szilárd márványfelületeket ma-
gunknak .” S aztán hasonló stílusban összefüggőségében és ellentmondásos-
ságában, felemelkedésében és zuhanásaiban, eredményeiben és kudarcaiban 
láttatja vidékünk elmúlt százévnyi képzőművészetét, de szélesebb értelemben 
véve, talán egész szellemi életünk alakulástörténetét vázolja föl . 

Végezetül, Balázs-Arth Valéria lexikonjával nemcsak képzőművésze-
tünk, de térségeink művelődéstörténete is sokat nyert . 
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Gerold László

„Az egyik megállótól a másikig”
Márton László: Ne bánts, Virág! Jelenkor Kiadó, Útravaló, Pécs, �00�

Az írás címéül választott idézet a könyv hátlapján olvasható, abban a né-
hány soros reklámszövegben, mellyel a kiadó jelezni kívánja, hogy induló 
sorozata köteteit „rövid, tartalmas és szórakoztató” úti olvasmánynak szánja, 
amint ezt a tervezett darabok szerzői jegyzékével (David Albahari, Nádas 
Péter, Radoslav Petković, Mircea Cărtărescu, Willem Elschott, Andrzej 
Stasiuk, Ognjen Spahić, Dan Lungu, Végel László stb .) is tanúsítani szeret-
né . Ebben, a méretét tekintve zsebbe, retikülbe való sorozatban, amelynek 
remélt népszerűsége folytán (mint mostanság az Európa Könyvkiadónál fel-
újított Modern Könyvtárnak) az olvasáskultúra szempontjából jelentős sze-
repe lehet, jelent meg Márton László színházi regénye . 

Bár a regényelméleti munkák a színházi regényt nem külön műfaji kate-
góriaként tartják nyilván, mint például a családregényt, legfeljebb a művész-
regény egy lehető változataként említik, népes családja van ennek az olvasók 
között közkedvelt regényváltozatnak . Ahogy a színház kedveli, s gyakorta 
használja is az olyan általános, elsősorban a társadalom egészére vonatko-
zó metaforákat, mint bolondok háza, börtön, konyha, sőt maga a színház, 
ugyanúgy a regényirodalomnak is kedvelt metaforája a színház . Ilyen, hogy 
csak találomra idézzek néhányat a színházról (is) szóló regények közül, 
Somerset Maughamnak az igényes szórakoztató irodalom példájaként említ-
hető Színház című regénye, melyben a fordító Szerb Antal szerint Maugham 
miközben „egy öregedő színésznő tökéletes arcképé”-t festi, megmutatja a 
„húszas évek Angliájának könnyedebb felfogását házasság és szerelem kér-
désében” . De említhetjük akár Bulgakov Színházi regényét, mely a húszas 
évek színházi világán keresztül a szovjet társadalomról közöl nagyon szemé-
lyes, de egyszersmind általános (kór)képet . Irodalmunkból elsősorban Mán-
dy Iván kisregénye (Álom a színházról) ugrik be, nyilván, mert nagyon szere-
tem, melyben a Mándyra annyira jellemző szorongás érzése fogalmazódhat 
meg a mű témája, a bemutatóval járó álomszerűen kavargó események által, 
de ugyanakkor, ahogy Erdődy Edit, Mándy monográfusa írja, „egy olyan 
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kollektív történelemkép is kirajzolódik, mely leginkább a kiszolgáltatott, 
sodródó kisemberek, a történelmet »alulnézetből« szemlélők tudatvilágát 
reprezentálja” .

Márton László színházról szóló műve nemcsak hogy kimeríti a válasz-
tott téma kisregényre méretezett változatát, s ezt meg is toldja, kiegészíti a 
művészregény felé mutató jegyekkel, hanem a kiadó sorozatformáló inten-
cióinak is eleget tesz . Amint erre több példa mellett a mű Hervé operettjét 
(Nebáncsvirág) idéző és a történet egyik szereplőjének, Bársony Sándor ren-
dezőnek magánemberi vonatkozásait (Ne bánts, Virág!) összekötő címéből is 
következtetni lehet, humort sem mellőző olvasmányos, cselekménye nem túl 
bonyolult, s ilyképpen alkalmas rövid távú, szakaszos olvasásra, „az egyik 
megállótól a másikig”, amihez fragmentális jellege is hozzájárul . Nem szólva 
arról, hogy kellően felcsigázza és életben tartja az olvasónak a színház vilá-
ga, a színházi élet iránti kíváncsiságát, anélkül, hogy akár megkísértené a 
téma kapcsán leselkedő pletykaszerűség veszélye, még ha egy-egy szereplő 
ábrázolása a magyar színházi társadalom nagyon ismerős alakjait is juttat-
hatja eszünkbe . Mint például a vidéki rendező, Bársony Sándor, aki szinte 
felismerhetően Paál Istvánt idézi fel, mind pályája alakulása, mind pedig ha-
bitusa tekintetében . 

Amikor a regényben megjelenik, már „nagyon sok múltja és nagyon kevés 
jövője” van . Már túljutott egykori, „küzdelmekben és eredményekben gazdag” 
fénykorán, a hatvanas-hetvenes évek magyar és világirodalmi avantgárd, illetve 
a kultúrpolitika részéről mellőzött, tiltott szerzők (Ionesco, Mrożek, Camus, 
Jarry, Bulgakov, Dürrenmatt, Beckett stb .) és művek vakmerő, forradalmi ren-
dezésein, amelyeket nemegyszer hatalmi beavatkozással tettek lehetetlenné . 
Kivált azokban az években, amelyeket azóta egy egyetemi város talán részben 
általa is, legendává nemesült múltjaként tart nyilván a színháztörténet . S ha a 
rendezői pálya alakulása, a sajátos művészsors alapján nem is vélnénk, hogy 
a regény Bársony Sándorához Paál István szolgált modellül, külső leírása ezt 
félreérthetetlenné teszi . Ki ne emlékezne, aki egyszer is találkozott vele, jel-
legzetes alakjára, viseletére – „…mindig hegyesorrú kopogós csizmát, farmer-
dzsekit, cowboykalapot viselt” –, amelyről még akkor sem mondott le, amikor 
már inkább múltja, mint jövője volt, s a vele eggyéforrt öltözékében úgy festett, 
„mint egy kosztümös film öregedő statisztája, aki elcsellengett a stábtól . Vagy 
mint egy amerikai cigarettareklám paródiája” . 

Életének ebben a fázisában találkozunk vele Bársony Sándorként Márton 
László regényében, melyben mintha maga a szerző is jelen lenne . Nemcsak az 
ismert írói narrációs fogásokkal („Róla mindjárt bővebben is fogok beszélni”; 
„…néhány bekezdés múlva őt is meg fogjuk pillantani”; „Érdemes volna egy 
hosszabb tájleírás erejéig elidőznöm annál a gyönyörű látványnál…”), hanem 
azokban a megjegyzésekben, melyekben a regény írója, szerzőnek aposzt-
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rofálva önmagát, személyesen is feltűnik, részben mint egyes szám harma-
dik személyben jelentkező személy („…beküldhetnénk az Erzsébet királyné 
szállodába, ezt azonban több okból sem tesszük: mi ketten, az olvasó és én .”), 
részben pedig mint a fiktív szerzővel azonosult, a regényt író valós szerző 
(„Most pedig nagy levegőt veszek, mert nehéz leírnom azt az elszörnyedést, 
melyet keltett a szerzőben az elé táruló látvány .”) . A két „szerző” szimbiózisa 
a regény utolsó oldalain következik be, lesz egyértelmű, amikor a történet 
már nem egy vidéki színház életéről, s nem is a magyar vidékről szól, hanem 
a regényben szereplő és a regényt író szerzőről, aki különben drámaíró, s 
ebből adódóan kell szembesülnie a nagy kérdéssel, milyen viszonyban van 
egymással s találkozik/találkozhat-e a két világ, az alvóké, akik irodalmat 
kreálnak, és az ébren levőké, akik a valós életet élik .

Ilyen vonatkozásban talán Márton László írói vallomásának, s ennek 
értelmében akár művészregénynek is tekinthetnénk ezt a zömében a szín-
házról, pontosabban egy vidéki színházról készült művet, melyhez – bár a 
mű szempontjából ez teljesen lényegtelen, az író könyve jegyzetében tiltako-
zik is az efféle azonosítások ellen, de a kritikusi fontoskodás nem hallgathat 
róla – az alapötletet feltehetőleg Márton László és Paál István munkajellegű 
kapcsolata adta, amikor 1992-ben Paál Veszprémben rendezte Márton Déry 
Tibor G. A. úr X-ben című műve alapján készített A szabadság vendége című 
regényátiratát . Ezt Márton regényében „egy mai magyar szerző […] afféle 
társadalmi drámá”-jaként említi már könyve első oldalán, miközben tüstént 
felpanaszolja a stúdiószínpadra szorult mai szerzők hátrányos, jogosan sérel-
mezett helyzetét (Paál Márton-rendezése valóban stúdiószínpadon történt!) 
a sikert kereső, sőt hajszoló nagyszínpadi operettel szemben . De ezzel a mai 
magyar dráma és az operett szembeállítása lényegében véget is ér, ami termé-
szetes, lévén, hogy nem színházi tanulmány, hanem regény íródik, melyben 
az egyéni sorsok és ezek hátterét képező környezet, a magyar vidék egy szeg-
mensének ábrázolására kerül sor .

Bársony Sándor rendező és a szerző mellett a történet jelentősebb sze-
replői Lovas, egykor, egyetemistaként Bársony körül csellengő, majd polgári 
formát öltő, s az önkormányzat kegyeltjeként színházigazgatóvá avanzsált 
tipikus vidéki figura, továbbá a műfajról mindent tudó, halálos beteg (díszes, 
csillogó fehérre festett, „szép sötétbarna cirádákkal, mértéktartó aranyozás-
sal, pirosló selyembéléssel” készült koporsóját szállodai szobájában őrző), de 
a próbák idejére életre kapó operettrendező, Felvinczy Félix, illetve Szendrő, 
a magát Adyval azonosító vidéki szerkesztő elnyűtt típusa . Csodabogarak, 
akik a különcként viselkedő, s nyilván az olvasó számára ezért érdekes szí-
nésznőkkel, színészekkel és dramaturgokkal beleillenek a vidéki életről, s 
ezen belül egy vidéki színházról készült szórakoztatóan olvasmányos regény-
be, amely emellett egy kissé a „magyar közélet” skicce (is) .
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Ágoston Pribilla Valéria

„Megvettük, hazavittük”
XIV. Pécsi Nemzetközi Felnõtt Bábfesztivál

A fesztiválról . . .
2007 . május 30-ától június 3-áig került megrendezésre a XIV . Pécsi Nem-

zetközi Felnőtt Bábfesztivál, amely immár hagyományosan háromévenként a 
bábművészet legújabb törekvéseinek és eredményeinek nívós seregszemléje .

A fesztivál védnökségét az UNIMA magyarországi központja és a Ma-
gyar Bábművészek Szövetsége vállalta, míg a fesztivál rendezői a pécsi Bó-
bita Bábszínház és a Pécsi Nemzetközi Báb- és Utcaszínházi Fesztivál Ala-
pítvány voltak .

Az erőteljes műfaji és tematikai sokszínűséget, az eltérő esztétizáló rákö-
zelítéseket megszólaltató, kiváló előadásokat felvonultató program minden-
képpen visszapillantást és számvetést érdemlő rendezvény .

Az 5 nap alatt 6 ország 19 társulata lépett fel, az érdeklődők 22 előadást 
tekinthettek meg 4 helyszínen, a Bóbita Bábszínházban, a Pécsi Nemzeti 
Színházban, a Pécsi Horvát Színházban és a Jókai téren . 

Az előadások mellett a Pécsi Kisgalériában A modern európai bábjátszás 
atyja címmel Blattner Géza emlékkiállítás nyílt az OSZMI bábgyűjtemé-
nyéből . 

Az előadásokról . . . .
Elsőként az Én, Antigoné című ógörög remixet láthattuk az AntiCo tár-

sulat előadásában, Tengely Gábor rendezésében . A naplóformában megje-
lenített, a nőiség kérdését felvető Antigoné-történet olyanfajta kívülállást 
eredményezett, amelyből sajnos hiányzott a színházi élmény, az előadás meg-
maradt a történet szintjén, elmaradt a történés, kevés kérdéssel találkoztunk . 
Mindazonáltal a bábbal folytatott munka rendkívül érdekes és izgalmas volt, 
ami Badacsonyi Angéla, Sz . Nagy Mária, Töröcsik Eszter szereplőket dicsé-
ri . Mindenképpen vitára serkentő előadás .
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A Cseh Köztársaságból érkező plzeňi Alfa Színház A három testőr című 
fergeteges színpadi vígjátéka igazi színházi csemege . A „mindenki egyért, 
egy mindenkiért” jelszó által vezérelt négy hős halhatatlan történetének kesz-
tyűs bábgroteszkjét Tomas Dvořák rendezte és alkalmazta színpadra . A mű 
alapját Alexander Dumas jól ismert regénye mellett, Max Lindernek, a XX . 
század elején keletkezett némajáték-bohózata képezi . Lendületes, csattanók-
ra kihegyezett, az SMS-ek nyelvezetét követő, élő zene kíséretében, intenzív 
színészi munkával, kitűnő bábmozgatással előadott produkció . Részleteiben 
és összhatásában is rendkívüli előadás .

A Bóbita Bábszínház Határtalanul című előadását Zheni Pashova és Peter 
Pashov, a Szófiai Állami Művészeti Egyetem tanárai rendezték . Az előadás 
a bábművészet vizuális lehetőségeit kutatva a zene, a fények, az árnyjáték 
segítségével tesz kísérletet „az egyetemes emberi viszonyok értékeinek bemu-
tatására a bábszínház metaforikus nyelvén” . Útkeresést, tanulóutakat jelző 
előadás, akárcsak a Színek, képek, események című produkció, az egri Harlekin 
Bábszínház előadásában, Ruszina Szabolcs rendezésében . Fiktív történelmi 
események laza füzére, nyitott struktúra, tetszés szerint továbbgondolható . 

A szombathelyi Mesebolt Bábszínház Post mortem K. D. című előadá-
sának műfaji meghatározása: tárgyszimfónia, amely Kosztolányi Dezső ri-
portjainak felhasználásával készült . A tárgyak és az emberi lét kapcsolatának 
különös zenei összefüggéseit igyekszik feltárni, hatásos tárgykoreográfia kí-
séretében . A szakmai beszélgetés során e két utóbbi előadás esetében a zsűri 
a világos, egyértelmű színpadi megfogalmazást hiányolta .

A nagybecskereki Toša Jovanović Színház bábtagozatának Lépésről lépésre 
című produkcióját Dragoslav Todorović rendezésében láthattuk . A minden-
kori haladás, fejlődés izgalmas téma, azonban a nagybecskereki előadásban 
megmaradt az illusztráció szintjén, nem volt benne meglepetés, előrelátható 
és kiszámítható volt, adós maradt a bábszínház kínálta metaforikus kifeje-
zésmóddal . 

Carlo Gozzi A varázsló és a holló című előadását a kolozsvári „Puck” Báb-
színház vitte színre Mona Chirila rendezésében . Nehéz műfaj, ugyanakkor 
könnyed előadás, eleven volt a kapcsolat a közönséggel, mert a haszonelvű 
világban, ha a marionett egy bohóc társaságában jelenik meg a színen, új 
lehetőség nyílhat az elfeledett vagy félretett értékek újbóli felismerésére .

Rumen Gavanozov, a szófiai Atelie 313 Színház tagja előadásában lát-
hattuk a November végén című előadást, az útról és az öregemberről, és arról, 
hogy a lényeg nem az út végén van, hanem abban, ahogyan oda eljutunk . 
Gondolatilag terjengős, nehezen követhető produkció . 

A Budapest Bábszínház Szent Iván éji álom című előadását Josef Krof-
ta rendezte . Shakespeare szerelmeseinek örökzöld paródiája ezúttal hófehér 
parkban, fehér márvány szobrok és hangszerek között játszódik . Látványként 
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lenyűgöző, úgy érezzük, mozdíthatatlan, megbonthatatlan egész, és mintha 
az előadás sem tudott volna felülemelkedni ezen a márvány hidegen, mintha  
kiradírozódott volna belőle a szenvedély, az érzelem . Provokatív, vitatható és 
faggatható előadás .

A Purgateátrum Karácsony Puncséknál című előadása Kovács Géza ren-
dezésében az angol vásári bábjáték hagyományos elemeit használja fel egy 
mai hétköznapi család karácsonyi ünnepébe ágyazva . Fergeteges bábanimá-
ció, kitűnő színészi teljesítmény, szellemes megoldások jellemzik, miközben 
újításnak számít a szereplők duplázódása .

A kecskeméti Ciróka Bábszínház produkciója A kékruhás kislány története, 
Bartal Kiss Rita állította színpadra . Képek, Malevicstől Picassóig . Besétálva 
egy képbe elképzelünk egy történetet, amely megelevenedik, és követhetővé 
válik . Csodálatos képi világú, árnyalt esztétikájú, jó ízlésű előadás . Külön 
értéke az előadásnak a ritkán tapasztalt rendkívül finom bensőséges viszony 
színész és báb között .

A szakmai beszélgetés során a győri Vaskakas Bábszínház Csárdáskirály-
nő című előadása osztotta meg legélesebben a véleményeket . Kálmán Imre 
operettjét Zheni Pashova és Peter Pashov alkalmazta bábszínpadra . Van, aki-
nek éppen az tetszett benne, hogy nem veszik magukat túl komolyan, van, aki 
az erőteljesebb paródia jelleget hiányolta . Az előadás az operett túlcsorduló 
érzéseire s a bábok kicsinységének ellentétén alapuló humorra épít . Ennek el-
lenére érdekes volt, hogy a közönség java része operettközönségként követte 
végig az előadást .

A fesztivál utolsó napján láthatta a közönség Predrag Bjelošević Szomorú 
herceg című művét a Banja Luka-i Gyermekszínház előadásában . Biszerka 
Kolevszka bolgár rendezőnő kétségtelenül egyik legjobb munkája, melynek 
1998-ban volt a bemutatója . Lírai, melankolikus történet árnyjátékban elme-
sélve a szomorú herceg útkereséséről  és találkozásáról másik énjével – saját 
árnyékával .

Összegezésül elmondhatjuk, a kitűnően megszervezett fesztiválon mű-
faji, bábtechnikai szempontból egyaránt izgalmas, sokszínű előadásokat lát-
hatott a közönség . A színházi köztudatban gyakran elhangzó, a bábművé-
szetet ars minor jelzővel illető minősítésekkel ellentétben, a versenyprogram 
produkciói és az off program előadásai is a bábművészet korlátlan lehetőségeit 
és fontosságát villantva fel, erőteljes élményként szolgálták szakmának és né-
zőnek egyaránt .
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Vékás Éva                   

Japán helyett Pretty Woman
 

Alekszandr Galin: Verseny. Újvidéki Színház

Tecudzin Aoki, a japán maffiózó szép nők után kutat . Nem is akármi-
lyen célból . Fantasztikus kilátásokat ígér nekik: eljuthatnak országuk hatá-
rain túlra, táncosnőkként, énekesnőkként, vagy ahogy ők nevezik magukat: 
művésznőkként . A pályázat csak ennyit közölt: nőkre várnak . Csak azt fe-
lejtették ki belőle, hogy fiatalokra . Így a híres versenyen boldog-boldogtalan 
megjelenik . Mindazok az elkeseredett nők, akik valamiféle jobb élet után 
sóvárognak . Az elszánt értelmiségitől kezdve az utcán portyázó mamáig, 
mind felsorakoznak . 

Teszik ezt az Újvidéki Színház kistermében, amely, mondhatni, díszlet 
nélkül vár bennünket . A két széksor előtt a földön  Magyar Szó-cafatok (van 
ebben némi utalás?) . A színpad csupaszsága Oroszország boltjainak egykori 
ürességére emlékeztet . 

Egy megmérettetésnek vagyunk szemtanúi . Nem is akármilyennek . Kü-
lönössége, hogy itt egyik versenyző sem nyer semmit . Maga a történet nem 
túl bonyolult, érdekessége az, ami mögötte van . Egy gazdaságilag tönkre-
ment országban élők, fejlődni, kitörni vágyók tragikomikus igyekezete .

A történetben hat különböző kaliberű nő szerepel . Nyina Karnauhova 
(Banka Lívia),  konzervatív értelmiségi, nyakig begombolkozva, Katya (Elor 
Emina) és Liza Volkova (Jaskov Melinda), két mindenre elszánt hölgyecske 
hiányos öltözékben, édesanyjuk, Varvara Volkova (Ábrahám Irén), aki baba-
kocsiban dédelgeti italait, Tamara Seg (Faragó Edit), aki harmonikájával je-
lenik meg és Olga Puhova (Jankovics Andrea), a milliomosfeleség, aki akkor 
is vetkőzik, amikor már senki sem figyel rá . 

Hétköznapi emberek versenye ez, bár többen közülük azt hiszik, hogy 
az átlag felett állnak . Mindannyian látnak valamennyi esélyt a jobb életre . 
S olykor túlzásokba bocsátkozva igyekeznek kihozni magukból a vélt maxi-
mumot, mint ezt Katya és Liza jelenete mutatja . A két lány erotikus tánccal 
próbálja meghódítani a japán menedzsert . De nem is annyira róluk szól a 
táncjelenet, inkább Varvaráról, az anyáról, aki könyörögve kéri lányait, ne 
tegyék ezt, ám ők hajthatatlanok . Magabiztosak, fiatalok, nekik már nincs 
szükségük „holmiféle anyára” .

Az előadásban  pontosan kirajzolódnak az emberi kapcsolatok . Az imént 
említett csak egyike ezeknek . A hat nő közül háromnak férje van . Az egyik 
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úr abban reménykedik, hogy megszabadul folyton nyavalygó feleségétől 
(Viktor Puhov–Varga Tamás), a másik kettő mélyen megalázónak tartja a 
szituációt, amelybe a nők belecsöppentek (Vaszilij Seg–Giricz Attila és Borisz 
Karnauhov–Balázs Áron) . A három férfi megjelenése azért  komikus, mert 
három teljesen különböző viselkedésű és vérmérsékletű férfi társul . Vaszilij, 
a tenyeres-talpas vadember, Viktor, a minden hájjal megkent milliomos és 
Borisz, a magatehetetlen értelmiségi, aki még felöltözni sem tud egyedül . A 
közös csak az bennük, hogy mindhárman feleségükért jöttek . 

S nem hiába, hazavihetik őket, hiszen a nagy verseny befuccsolt, Tecu-
dzin Aoki (László Sándor) a nagy látogatás után eltűnt, s még az ambiciózus 
menedzsert, Albertet (Kőrösi István) is magára hagyta .

A hat nőnek azt mondják, ne búsuljanak, igaz, nem jutnak el Japánba, 
de minő fantasztikum, ingyen mozijegyet kapnak a híres Pretty Womanre . 
Annak ellenére, hogy ők kitartóan tiltakoznak, nem marad más választásuk, 
kénytelenek mozizni .

Fontos megemlíteni egyes szerepeket és a hozzájuk tartozó rekvizitu-
mokat, amelyek igazán hatásosak . Ilyen a harmonikázó Tamara (mintha 
egyenesen Faragó Editnek találták volna ki a szerepet!), a mobiltelefonnal 
állandóan fényképezgető japán Tecudzin Aoki, a babakocsiból szeszes ita-
lokat kínálgató Varvara, az asztalból szószéket alakító Borisz Karnauhov s 
a kígyót játszó Nyina Karnauhova, kivétel nélkül emlékezetes jelenetek fű-
ződnek hozzájuk .

Végezetül: mint ezt az Újvidéki Színház utóbbi előadásain tapasztaltuk, 
a rendezők halmozzák a humoros jeleneteket . Lehetnek a helyzetek tragiko-
mikusak, többnyire mégis komikusra hangszerelik ezeket . Most is ez történt . 
Kivéve a zárójelenetet . Egy sorban ül a társaság, s miközben a Pretty Woman 
híres zenéjét hallgatjuk, a színészek arcán a mozivászon felirata tükröződik . 
A komikus jeleneteket „felülírja” a valóság: Japánba ugyan a hölgyek közül 
egyikük sem jut el, valami mégis beszivárog az életükbe: egy kis Amerika . 
Ha nem is a valóságban, legalább filmem . Csak ülnek és néznek – mint a 
moziban .

ALEKSZANDR GALIN: VERSENY
ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ
Fordította: SPIRÓ György
Rendező: Radoslav MILENKOVIĆ
Díszlet: Juraj FABRI
Jelmez: JANOVICS Erika
Koreográfus: LAVRO-GYENES Ildikó 
Színészek: ÁBRAHÁM Irén, BANKA Lívia, ELOR Emina, FARAGÓ Edit, 

JANKOVICS Andrea, JASKOV Melinda, BALÁZS Áron, GIRICZ Attila, 
KŐRÖSI István, LÁSZLÓ Sándor, VARGA Tamás .
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Így tudósítunk!?
Az idei pesti könyvhét egyik sztárszerzője három könyvével 

Tolnai Ottó volt . A Magyar Szó több ízben tudósított a rendez-
vényről . Egy hosszabb írásban (június 5-én) a cikkíró megemlíti, 
hogy Tolnainak három kötete jelent meg, s ezek közül kettőt cím 
szerint is említ, sőt az egyik kiadóját is megnevezi . Nem említi 
azonban Tolnai harmadik, Feljegyzések a vég tónusához című köte-
tét, melyet Újvidéken, a Forum adott ki . Nem tudom elhinni, hogy a Magyar 
Szó  Újvidékről Pestre került tudósítója nem szándékosan hallgatta el ezt a 
kiadványt és kiadóját . (GL)

A torta és a hab
Szabadkán tartotta június 29-én az MTA Magyar Tudományosság Kül-

földön Elnöki Bizottsága kihelyezett ülését, amelyen Együttműködés és há-
lózatépítés címmel a vajdasági magyar felsőoktatás és tudomány helyzetét, 
stratégiáját kellett volna megvitatni . Nem így történt . Hogy miért nem sike-
rült a szép szándékot megvalósítani, azzal kapcsolatban mindössze annyit kell 
megjegyezni, hogy egy ilyen horderejű tanácskozást alaposabban, előzetes 
megbeszéléssel illene előkészíteni, s ha ezt a témát tűzik napirendre, akkor 
nem szükséges fél napot magyarországi előadók többnyire nem figyelmet ér-
demlő hosszú felszólalásaira pazarolni . Ahogy az sem valószínű, hogy szükség 
van egész délutánt kitöltő hazai intézmények és műhelyek bemutatkozására 
(ismerjük egymást, gondolom), kivált, ha többen nem is a valós munkáról, 
eredményekről, hanem csak terveikről, szándékaikról tudnak beszámolni . 
Hab a tortán: az akadémiai bizottság elnöke, jeles irodalomtörténész nyelv-
ről, nemzeti tudatról, megmaradásról szóló bevezetőjében egymást érték a 
magyar költőkre való hivatkozások Illyéstől Csóriig, Sütőtől Kányádiig és 
vissza, de egyetlen hivatkozás sem hangzott el Herceg Jánosra, Bori Imrére, 
Németh Istvánra . Holott ezt legalább a gesztus megkívánta volna . Persze 
mi sem vagyunk jobbak a Deákné vásznánál . Az ülésterem előtti folyosó 
asztalán ott sorakoztak, tornyosultak a magyarországi s erdélyi kiadványok, 
könyvek, lapok, brosúrák . Köztük egyetlen vajdasági sem . (Szerencsére dél-
utánra került az asztalra a képző évkönyvének néhány példánya .) Holott csak 
szólni kellett volna, s minden intézmény, szerkesztőség örömmel vitt volna 
kiadványaiból, ismerkedjen velünk kiadványaink által a nem is kis számú ma-
gyarországi vendég . Megérte volna . (GL)
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IN MEMORIAM
Július 3-án Kölnben elhunyt Ács 

Károly költő, műfordító, szerkesztő . Ács 
(Kovács) Károly Szabadkán született 
1928-ban . Pályáját újságíróként kezd-
te, majd 1965–1975 között a Híd fő- és 
felelős szerkesztője, 1976–1990 között a 
Forum Könyvkiadó szerkesztője, majd 
nyugdíjas, 1995-től Németországban 
élt . Híd Irodalmi Díjat 1960-ban és 
1983-ban, Bazsalikom Műfordító Díjat 
1974-ben, Életmű díjat 1986-ban, Szen-
teleky Kornél Irodalmi Díjat 1990-ben 
kapott . Könyvei: Kéz a kilincsen (1953), 
Csönd helyett vers (1959), Menetrend 
dicsérete (1968), Ének füstje, füst éneke 
(1976), A közbülső világba (1983), Ki-
ásott kard ( 1985), Á . K . összes versei 
(1988), Ráklépésben (1995), Az anyag 
panaszai (1999), Megszólítások (2004) .

DÍJAK
TOLNAI OTTÓ május 11-én vet-

te át Nagybecskereken a Todor Manoj-
lović Alapítvány díját .

SAVA BABIĆ szerb írót, műfordí-
tót a magyar irodalom és kultúra ter-
jesztéséért a Magyar Köztársaság Arany 
Keresztjével tüntették ki .

ÉLETMŰ DÍJ VICSEK KÁ-
ROLYNAK  – A macedóniai Sztrumi-
cában megrendezett AsterFest Délke-
let-európai Film- és Videofesztiválon a 
Macedón Filmalkotók Egyesülete Élet-
mű díjban részesítette Vicsek Károly 
újvidéki filmrendezőt .

RENDEZVÉNYEK
ÉNEKELT VERSEK FESZTI-

VÁLJA – Május 17-e és 19-e között 
tartották meg Zentán az Énekelt Versek 
XII . Fesztiválját .

IRODALMI EST ZOMBOR-
BAN – Május 29-én Zomborban  a 
Találkozások című rendezvénysorozat 
vendége volt Sándor Zoltán és Csík 
Mónika .

KESZÉG KÁROLY EMLÉK-
NAP – Május 30-án rendezték meg Pa-
dén a Keszég Károly újságíró, szerkesz-
tő emlékét ápoló rendezvényt, ennek 
keretében osztották ki a Közegellenál-
lás című riportpályázat díjait .

78 . ÜNNEPI KÖNYVHÉT – A 
hagyományos budapesti könyvhéten 
közös sátorban mutatkoztak be leg-
újabb kiadványaikkal a vajdasági ma-
gyar könyvkiadók, a Forum, az Életjel, 
a zEtna és a JMMT .

MEGJELENT
Harkai Vass Éva:  Tolsztoj és Kier-

kegaard Berlinben . Forum Könyvkiadó, 
Újvidék, 2007 .

Tolnai Ottó: Feljegyzések a vég tó-
nusához . Forum Könyvkiadó, Újvidék, 
2007 .

Hódi Sándor: A tudás határai . Fo-
rum Könyvkiadó, Újvidék, 2007 .

Csáky S . Piroska: A Forum Könyv-
kiadó bibliográfiája 1957–2006 . Forum 
Könyvkiadó, Újvidék, 2007 .

Krónika
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Mérey Katalin: Elszakított föld . 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2007 .

Major Nándor: Szerbia Milošević 
után II . Forum Könyvkiadó, Újvidék, 
2007 .

Bozóki Antal: Európai integrációs 
lexikon . Forum Könyvkiadó, Újvidék, 
2007 .

Marija Cindori-Šinković: End-
re Adi u srpskoj književnosti (1906-
2006) . Forum Könyvkiadó, Újvidék–
Institut za književnost i umetnost, 
Beograd, 2007 .

Fekete J . József: Mit ér az irodalom, 
ha magyar? zEtna, Zenta, 2007 . 

Beszédes István: Messziről Andro-
meda . zEtna, Zenta, 2007 .

Sirbik Attila: eXoból Endóba . zEtna, 
Zenta, 2007 .

A Magyar Tudomány Napja a Dél-
vidéken 2006 . Atlantis, Újvidék, 2007 . 

A délvidéki magyar tudományosság 
– 2005 . Atlantis, Újvidék, 2007 .

 KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-
BEMUTATÓK

Május 7-én mutatták be Zentán Val-
kovics Edit Százszínű világ, A kis csa-
vargó, Utazzunk együtt! című köteteit .

Május 24-én Szabadkán bemutatták 
Kónya Sándor VersÉnek című kötetét .

Május 28-án  mutatták be Kanizsán 
Koncz István Izabrane pesme című kö-
tetét .

Június 5-én mutatták be Zentán 
Gubás Jenő Magyarságtudat-hasadás 
című könyvét .

Június 15-én  Szabadkán, június 
26-án Temerinben mutatták be Balázs-
Arth Valéria Délvidéki Magyar Képző-
művészeti Lexikonját .

Június 29-én mutatták be Szabad-
kán Sirbik Attila eXoból Endóba című 
könyvét .

SZÍNHÁZ 
A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ 

A STERIJA JÁTÉKOKON – Az idei, 
52 . Sterija Játékok versenyműsorában 
kapott helyet a szabadkai Népszínház 
Emma című előadása, amelyet Fekete 
Péter rendezett . A díjazottak között 
van Döbrei Dénes, aki színpadi  moz-
gásért részesült elismerésben .

SZÍNHÁZAINK PÉCSETT ÉS 
KISVÁRDÁN – A VIII . Pécsi Or-
szágos Színházi Találkozó kísérőmű-
sorában került közönség elé a szabad-
kai Kosztolányi Dezső Színház 0,01 . 
című előadása, melyet Urbán András 
rendezett . – A kisvárdai Határon Túli 
Magyar Színházak Fesztiválja verseny-
műsorában mutatták be Vajdaságból 
a Hóhérok hava (Újvidéki Színház), a 
Tangó (Kosztolányi Dezső Színház) 
és Molière (Népszínház) című előadá-
sokat . A fesztivál díjazottjai között van 
Karna Margit és Béres Márta, mindkét 
szabadkai előadás szereplője .
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BEMUTATÓK A KOSZTOLÁ-
NYI DEZSŐ SZÍNHÁZBAN – Má-
jus 7-én mutatták be Varga Henrietta 
és Döbrei Dénes Öt kettőnek című 
táncprodukcióját . – Május 19-én tar-
tották a Brecht versei alapján készült 
The Hardcore Machine című előadás 
bemutatóját . Rendező: Urbán And-
rás . Színészek: Béres Márta, Erdély 
Andrea, Mészáros Árpád, Mikes Imre 
Elek . (Az ősbemutató Berlinben volt 
április 20-án .)

BEMUTATÓ ÚJVIDÉKEN – Jú-
nius 7-én került sor az Újvidéki Szín-
házban Alekszandr Galin Verseny című 
művének bemutatására . Rendező: Ra-
doslav Milenković . Színészek: Ábrahám 
Irén, Banka Lívia, Elor Emina, Faragó 
Edit, Jaskov Melinda, Jankovics Andrea, 
Balázs Áron, Giricz Attila, Kőrösi Ist-
ván, László Sándor, Varga Tamás .

BEMUTATÓ A SZABADKAI 
NÉPSZÍNHÁZBAN – Június 20-án 
mutatták be a Népszínház és az új-
vidéki Művészeti Akadémia végzős 

hallgatóinak közös produkcióját, Janusz 
Glowacki Negyedik nővér című művét . 
Rendező: Nagypál Gábor . Színészek: 
Béres Márta, Erdély Andrea, Táborosi 
Margaréta, Vágó Kriszta, Vicei Natália, 
Csernik Árpád, Kardos Krisztián, Mé-
száros Árpád, Pálfi Ervin, Ralbovszki 
Csaba, Sirmer Zoltán és Szőke Attila .

KIÁLLÍTÁSOK
Május 9-én nyitották meg Szabad-

kán Torok Melinda képeinek tárlatát .

Június 18-án nyitották meg Belg-
rádban Penovác Endre festményeinek 
kiállítását .

FILM
TOLNAI SZABOLCS FILM-

JE AZ ÚJVIDÉKI FESZTIVÁLON 
– Július 3-ától 8-áig rendezték meg Új-
vidéken az I . Szerbiai Filmfesztivált, 
melynek műsorában helyet kapott Tolnai 
Szabolcs Fövenyóra című alkotása is .

NOVÁK Anikó összeállítása
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