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Fekete Vince

Cété
FEKETE VINCE (1965) Kézdivásárhely

„Világ világa”
Ómagyar Mária-siralom
„…elővévén egy font igazi,
drága nárdusból való kenetet, megkené a (…) lábait, és megtörlé annak
lábait a saját hajával…” János 12,3
„Semmi fáradtság testünkben,
De mint az nap, fényes lészen,
Nehézségünk ott nem lészen…”
Dézsi András
Ó, ki vagy, ki a dohogó-dobogó
mélyből, a bíborból-bársonyból
jeleket küldesz, a bőrünk alól,
a csontokból-szövetekből,
fájdalommal és nyilallással,
zsibongó-fájó zsibbadással,
a vér áramló habjai közül,
a vér zubogó tengeréből,
a lélek kapui felől, a fenevadak,
oroszlánok, medvék, farkasok
őrizte porták mélyéből, mi vagy,
ki vagy, aki a koponyaüreg
vaksötétjéből, pumpáló,
pulzáló szívkamrákból,
ahonnan a sajgás és a
vacogtató félelem jön,
jeleket küldözgetsz nekünk,
hogy magunkra riadjunk,
magunkra, életünkre és
halálunkra…
Lobogó réteken,
lobogó réteken,
vizeknek legmélyén,
vizeknek legmélyén,
nyárson és satuban,
nyárson és satuban,
hol vér és hamu van,
hol vér és hamu van,
szegekkel és sóval,
szegekkel és sóval,
sebekben izzóval,
sebekben izzóval,
fogak közt pörögve,
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fogak közt pörögve,
megrágva s kiköpve,
megrágva s kiköpve…
Ezt a síkot, ahol most vagyunk éppen,
félelmek lakják magasban és mélyben.
Sivár mező a végtelen tereknek
közepén, hová az utak vezetnek.
Kezdete nincsen, és nincs sehol vége se
a láthatárnak; rég kihalt ménese
előtt kiégett füvet kaszálnak
a szelek, tán soha meg sem állnak!
Mit keresel itt, kérdezed szorongva,
s bólogatna egy magányos fa lombja,
de lomb helyett csak zörögnek az ágak,
„zenét” suttogva – zenét! – a pusztaságnak;
s az égből a por, mint a márvány,
csendben a földre, az arcokra rászáll.
Ó, ki vagy te, hogy oly esendő
lesz tőled az ember, egyenlő
a pondrókkal, férgekkel,
kiket tiporva égetsz el,
te, aki a fájdalommal, félelemmel
laktatsz jól, s nem élelemmel,
és hogy mily féktelen örömöd leled,
ha eltiporhatod, megsemmisítheted
a sok hitvány, szerencsétlen flótást,
téged riadó, keseredett szolgád,
s még esengő jajuk sincs, ha
beléjük vág a szörnyű bicska;
hát ki vagyok én?, és ki vagy te,
akiben nincs szem irgalom se’,
hogy égő, zsibbadó tagokkal
versenyt fussunk a hónapokkal,
míg gyarló valónk a világgal
száll szembe, szembe szárnyal.
Erdők, hegyek, folyók és sebes vizek,
mélyzöldben pompázó, zúgó rengeteg,
harmattól parázsló, selyemfüvű rét,
ki fürdeted bennünk a napok tüzét,
bizsergető fények, lúdbőrző neszek,
s te csodás ég kékjébe belevesző,
szürke muharral benőtt ezüst mező,
és völgyek és lankák és meredekek
– a lélek a látványba beleremeg –,
s ti, ösvények, csapások, szűk kaptatók,
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pihegők, sietők, vagy épp baktatók,
hozzátok vivők, erdők, rengetegek –
erdők, hegyek, folyók és sebes vizek!
Mint pulzáló lávát gyújtva föl
lökött ki az anyaöl
meg is szült és meg is ölt
meg is szült és meg is ölt*
Kihuny a nap a déli égen
Sötétje máris kelni készen
Nézi hogy ágak lengnek éppen
Karjaikkal az enyhe légben
S tintával mélybíbor alapra
Karcolják betűik a szélben
Hamar a redős spalettákon
Úgy kúszik át akár a mákony
Hogy ott egy rést még megtaláljon
A bent éber szomorúságon
S betöltsék éjsötét fellegek
A kék eget a szemhatáron
És belül egy virágnak a csokra
Bámul rád sűrűn illatozva
Néz rád halkan és szánakozva
A sűrű semminek a bokra
S mint egy kert közepén a világ
Felbomlik minden illatokra.
Délelőtt. Pindurka gyerek szipog, sír,
Kisded ember rí a kopasz gerincen.
…………………………………
…………….
Körbe’ felperzselt legelők parázsa.
Úgy remeg, mint nyárfalevél, riadtan
Teste. Forró tűz lobogón, belülről
Perzseli, rágja.
Mint amikor a hűvös pincébe
küldtek borvízért gyermekkoromban,
nyár közepén, rekkenő időben
az udvarról könnyen lefutottam
a rideg és komor falak közé,
lebegő nagy melegből hidegbe,
egy szál ingben, gatyában, forróra
kiizzadva és kimelegedve,
s a kellemesen hűs palackkal a
kezemben, ott a pince földjén
megálltam szusszanni pillanatra,

* Nichita Stănescu–Kányádi Sándor-parafrázis
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szememmel riadtan körkörözvén
a föld mélyén levő éjszakában,
s uzsgyi, róttam a lépcsőket vissza,
ki az udvarunk fényes terébe,
hol testem újra nap hevét issza –
Mert nem lehet kiszolgáltatottabb az ember,
mint egy nagy, üres, hófehér teremben,
a „kemence” előtt ülve félmeztelen,
arra várva, hogy a sorsa beteljesedjen.
Nővérke jön, kanül kerül a bal lábfejébe, hosszan
fekszik az ágyon,
s betaszítja egy kéz a nagy, fehér, irtózatos
„kemenceszájon”.
Aranyló tarlók, virágzó szarkaláb,
fennsíkok, csúcsok, ahonnan nincs tovább;
bodzák, kamillák, menták és füzikék,
lóherés örömtől duzzadó bibék,
zölden remegő, rívó rengeteg,
földi mennyország, fodros lombú berek,
kis pitypangok, sárgálló kutyatejek,
lomha csend, lombsusogás, tücsökzene,
hogy meghasad a szív, az ész is bele.
Ó, ki vagy, hogy a gyomromból a
félelem felugrik, itt ver a mellemen,
felugrik oda, mint a láz,
a forróság, az áradás,
támadás a test, a testem ellen,
hogy nyugtom soha ne lehessen,
belém vág, mint a villám,
szememből szórja szét a szikrám,
a mélyembe le, s perzseli végig
belül a földit és az égit,
zsigereim mind elemészti,
ropog a tűz, ég a prézli,
s füstje a szemembe vág…
De a poklok tüzét gyújtva föl
kilökött az anyaöl
meg is szült és meg is ölt
meg is szült és meg is ölt*
Aranyló tarlók, virágzó szarkaláb,
fennsíkok, csúcsok, ahonnan nincs tovább;
bodzák, menták, apró virágú füzikék,
lóherés örömtől duzzadó bibék,
idilli ábrándok és pásztormesék,
egészség, erő, szívós egyszerűség,
földi mennyország, fodros lombú berek,

* Nichita Stănescu–Kányádi Sándor-parafrázis
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pitypangok, sárgálló kutyatejek,
lomha csend, lombsusogás, tücsökzene,
hogy meghasad a szív, az ész is bele…
Mennyi eltelt év s kihunyó parázslás,
Mennyi forrongó öröm és reménység
Ringatott, édes gyerekem, világló
Távoli kinccsel.
És az ősz, a tél, a tavasz, heves nyár,
Hold világának neszező sugári,
Nap sugárkévéi, ha rád vetődtek,
Boldogan ittad.
Most pedig mély kútba suhanva érzed,
Vonzza, rántja csak befelé a jussát
Az idő. Mint véreb, a koncra vágyva
Rágna magába.
Siratóasszony a feleségem,
jajveszékelt egész éjszaka.
Egy medence kocsonyában
lebegtem éppen. Utam nem
vezetett sehova.
Sötét volt ott és puha,
szikrázó langymeleg, s
mintha ragacsos üvegfolyóba nyúlnál, Uram,
értem, olyan volt, olyan
mind a két kezed.
Nem fontos, hogy értem,
nem értem. Siratóasszony
a feleségem. Négy
égtáj felé sír egymaga.
Négy égtáj helyett
jajveszékel minden
éjszaka.
Úgy sír, hogy sírása
minden erejét elveszi.
S elveszettnek érzi
magát. Elveszettnek
érzi és hiszi.
Még hiányát is elengedni
Szálljon csak menjen hát a semmi
Elűzni mindent elfelezni
Csak lengni csak lebegni lengni
Erős szárnyakat suhogtatva
Az ég alatt akár a semmi
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És az ég már sokkalta kékebb
És a kék is még sokkal kékebb
Udvarközépre hát a széket
Hogy a hajnali hűs enyészet
Simítsa hűtse mint a harmat
Pórusaidat az egészet
Ég a tűz, pattog a csikókályha.
Mikor volt? Melyik nap délutánja?
Tépi a szél a kertben a fákat,
szaggatja, töri a száraz ágat;
könnyű hófelhők lengnek az égen,
a kút vödrének jeges vizében.
Kipirul az arcod, hideg kezed
ahogy kezemben melengeted;
dideregve és némává váltan
ülünk ketten az üres lakásban.
Felállsz aztán, és teszel a tűzre,
s mint mikor a fény belülről tűz be,
lobban a láng, s egy szikra kipattan,
ahogy nyitod, s csukod azt a katlant.
Legszívesebben most felugorna, s az
infúziós állvánnyal együtt
futna ki az útra, az utcára,
hogy segítsetek emberek,
segítsetek házak,
tetők, segítsetek pulzáló terek,
mondjátok, mitévő legyek nagy
nyavalyámban,
elfogyatkoztam gondolatimban*1
segítsetek sejtek,
szövetek, szólj hozzá édes
csontvelő, segítsetek, tanácsotokat
várom
házak, tetők, szelek,
emberek
hozzátok kiáltok
(…)
megszabadulást tetőletek várok**2
Siratóasszony a feleségem,
olyan, mint a többi asszonyok,
kicsit törékeny, kicsit vétlen,
és megveszekedetten konok.

**1Kecskeméti Végh Mihály
**2Uő.
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Akar valamit, talán tőlem
éppen, akar valamit, csak
nem mondja ki, akar valamit,
és egyre szomorúbbak a szemei.
Tán jobb lett volna, ha akkor vége,
de ott vágtunk csak a kezdetébe,
jobb, ha felállsz, s a villanyt leoltod,
s maradnak belül azok a foltok.
S már nem kéne semmi, csak az a nap,
egyetlen egy hely még a nap alatt,
s egy ház, s egy függöny, ahogy lebeg,
s hogy olyan hideg mind a két kezed.
És reggel még és délelőtt lesz
S a délelőttből újra dél lesz
És délután és újra éj lesz
Világosság s megint sötét lesz
Nyitod és nyílik az az ablak
Magadra nyitod és felébredsz
A szelek csak fújnak, a fák susognak,
a füvek
csak meghajolnak, a házak, tetők,
terek mind,
mind mély némaságba fúlnak…
Rézsutos sugarak szikkadt apálya,
kornyatag füvek, szík sarak hazája,
hol a vörösesszürke alkonyi égbolt
mégis a legcsodálatosabb fény volt.
Bogáncsot, kutyatejet termő vidék,
talpamba hasító, kavicsos szikék.
Őzek szeme, szarvasok rekedt szava…
Egy medence kocsonyában
lebegek éppen,
sötét van ott és puha,
szikrázó langymeleg,
s mintha síkos üvegfolyóba
nyúlnál, Uram, értem, olyan,
olyan, Uram, olyan
mindkét kezed.
Sehova nem megyek, hova tartok,
csak jönnek szembe azok az arcok,
szembe, aztán már mögöttem vannak,
leráznám őket, de nem akarlak.
Nem tudom, hol vagy, közöttük járhatsz,
tessék, azt mondják, itt vannak, várnak.
Csak a hangod nem szól, hogy ráznám le?
Leráznám, nem merem, hátha szólsz te.
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Minek kérdezni percet s órát
Delejes szürke fénnyel szór rád
Furcsa színeket maszatol rád
A reggel – szikrái már körötted
Pattognak szöknek mint a szolgák
Mi se tudjuk és ott se tudják
Fának virágnak zsenge titkát
A dolgoknak velejét nyitját
Semminek fonákját túlját
Dehogy kérdeznek dehogy felelnek
Húzzuk mi is mert ők is húzzák
Bírjuk mi is ha ők is bírják
Fekszik, a kemencéből már csak
a
fej
látszik ki,
s mintha nem is ő volna, nem is ő
szólna, jelezne,
„Döntött-e, mit csináljunk?” És
int egyet, bólint a
fejével, hogy mehet, csak tessék,
nevében valaki.
Ha előreviszed homlokod,
lecsukod lassan a pillád,
rád dermednek a csillagok,
s hullámzó bizonytalanság
önt el, mint a nagyvizek,
erdő rémeivel teli,
s görgeti remények, hitek,
s reménytelenség félelmeit.
Fekete szemű, szeműdükű,
Szeretlek én, tes megszeress,
Narancs csecsű, kesken derekű,
Szeretlek én, tes megszeress.*3

*3 Ismeretlen szerző
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Ferenczes István

Veszedelmekről álmodom 5/2
FERENCZES ISTVÁN (1945) Csíkszereda

Nagyváradtól délre, a Fekete-Körös völgyében fekszik Bélfenyér, vagy ahogyan a partiumi magyarság nevezi, az „el nem sodort falu”. Az oklevelek először 1552-ben említik. A település a váradi püspökség birtokai közé tartozott,
a török hódoltság alatt elpusztult, de utána újra benépesedett. Határában a
középkorban két falu is állott, Búzás és Szigeti néven. A Rákóczi-szabadságharcban, 1703. szeptember 1-jén Boné András ezredeskapitány kurucai itt
verték meg az aradi vár ellenük kivonult rác katonáit. Egy 1766-os canonica
visitatio régi, kis kőegyházát említi, megjegyezvén róla, oly kicsi az egész,
„hogy híveinek felét sem foglalhatá magába”. Lakói mindig is magyarok voltak, és katolikusok. Az 1910-es népszámláláskor még 1500 főt számláltak
össze. A 2011-es romániai népszámlálás 643 főt jegyzett. A régi Bélfenyér lakóiról tudni kell, hogy híres szekérgyártók voltak, termékeik keresettek voltak
Arad és Békés megyében. A faluban volt plébános Bunyitai Vince apát-kanonok, történelemtudós, aki 1875–1880 között volt Bélfenyér plébánosa, ahonnan a váradi püspökségre került levéltárosnak, egyháztörténészként a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Bélfenyéren van eltemetve az édesanyja. Talán az ő emlékére hozta létre a faluban mint címzetes püspök a
vincés nővérek zárdáját. Ebbe a Fekete-Körös-völgyi faluba érkezett meg
1944 nyarán nagybátyám, együtt Bodosi Marian atyával. Akkor még népes
volt a falu, aztán ott voltak a környékbeli szórványfalvak, a zárda, bizonyára
ezért küldött két papot Márton püspök úr.
1940-ben jelent meg Budapesten az Athenaeum kiadásában Fodor Ferenc Az el nem sodort falu című könyve, amelyben Bélfenyér és Tenke helytörténetét dolgozta fel. Innen van Bélfenyér mellékneve. 2006-ban a temetőben
„Az el nem sodort falu hőseinek emlékére” emléktáblát avattak. Nem véletlenül. 1949 júliusában fellázadt a környék a magas beszolgáltatási kvóták s a
cséplőmunkások bérének megváltoztatása miatt, ami abból állt, hogy a természetbeni juttatás helyett miniszteri rendeletre pénzt ígértek, de azt nem fizették ki. Hasonló volt a helyzet a környékbeli román falvakban is. Mindenütt
megtagadták a munkát. Katonaság lepte el a vidéket, a szomszéd Kocsubán
agyonlőttek egy fiút. Bélfenyéren a katonaság heteken keresztül vegzálta a
falu lakosait, hatvan-hetven embert tartóztattak le, keresték a Fekete-Körösvölgyi lázadás értelmi szerzőit. Bélfenyéren Csák Lászlót és Bíró Józsefet lőtték agyon augusztus 3-án hajnalban. Megkezdődtek a deportálások. Bihar
megyéből közel kétszáz családot deportáltak. Bélfenyérről hat családot raktak marhavagonba, s költöztettek dobrudzsai kényszerlakhelyre.
De mi történt 1944 őszén András nagybátyámmal? Sehol semmi nyom.

•
Hét kereszt alatt fekszem,
Hét kereszt alatt felkelek,
Őrizz angyal éjfélig,
Boldogságos Szűz Anyám virradatig,
Jézus Krisztus mindaddig,
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Hogy gyarló testem ne vigyék,
A szívem el ne alugyék,
Hogy minden gonoszt láthassak,
Gonosz tőlem távozzék,
Sátányok megköttessenek,
Hogy testünk ne rettegjen.
Hogy testünk ne fertőzze meg.
Nagy Atya, Fiú, Felség,
Éljen az örök dicsőség.
Ma vagyon péntek, annak es a napja,
Viszik Jézust latrok közi…
Meglátták a kegyetlen zsidók,
Felfeszítették a magos keresztfára,
Folyt a szent vére,
Hervadott szent színe,
Szomorodott szentanyja.
Szólott Boldogságos Szűz Mária:
Ó, fiú, fiú, szerelmes szent fiú,
Én azt tudtam, te leszel a búslátott bús fiú,
Ó, anyám, anyám, szép Szűz Máriám,
Én vagyok a búslátott bús fiú…

•
Nem véletlenül nevezik Dél-Bihart, a Fekete-Körös völgyét az itteni magyarok
véráztatta földnek. A Fekete-Körös völgye mint magyar néprajzi tájegység a
Bihari-hegységtől az Alföldig terjed, magyarlakta falvai Belényes közelében
Köröstárkány, Kisnyégerfalva, Várasfenes, Körösjánosfalva, Belényessonko
lyos, Belényesújlak, Magyarremete, a folyó Alföldre ömlésénél fekszenek
Gyanta, Kisháza, Tenke, Tenkeszéplak, Bélfenyér.
A legelső atrocitások még 1919-ben történtek Köröstárkányban és
Kisnyégerfalván. 1919 áprilisában megkezdődött a román csapatok offenzívája a Técső–Szatmár–Csucsa vonalon. A Székely Hadosztály, az egyetlen
rendezett magyar fegyveres erő, amely szemben állt velük, jelentős létszámbeli hátrányban volt, a Fekete-Körös völgyében is felvette a harcot az előrenyomuló ellenséggel. Ezekből a harcokból kivették a részüket a köröstárká
nyiak is a Verbőczy-zászlóalj oldalán, amely a túlerő elől lassan vonult vissza,
egészen Köröstárkány–Kisnyégerfalva vonaláig. Április 18-án érkezett a hír,
hogy Kun Béláék vörös csapatai Csucsánál megfutamodtak, így a Fekete-Körös völgyében harcolókat a bekerítés veszélye fenyegette. Verbőczy elrendelte csapatainak visszavonulását Nagyváradig. A két falu védelem nélkül maradt. A reguláris román csapatok továbbvonultak, de 19-én, nagyszombaton a
két faluba félkatonai alakulatok és katonai egyenruhába öltözött környékbeli
román civilek törtek be. Módszeresen kirabolták a falut, és 91 tárkányit gyilkoltak meg. Az áldozatok között volt nő, férfi, öreg, fiatal, de még vak, süket is.
Egész családok tűntek el, de olyan is előfordult, hogy áldozataikat megcsonkították, vagy élve temettek el embereket. A faluból elmenekülők a szomszédos Várasfenes román lakóinál leltek menedékre. A szomszédos Kisnyéger
falván 17 embert gyilkoltak meg.
Köröstárkányban nyolcvan év múlva, 1999-ben állítottak emlékművet a
mártírok emlékére. Addig viszont 1919 áprilisa tabutémának számított. Még
egymás között sem merték emlegetni a tárkányiak.
Szinte hasonló módon zajlottak az események 1944 szeptemberében is.
Szeptember 13-án a magyar és német csapatok betörtek Dél-Erdélybe, és el-
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foglalták Aradot, benyomultak a Fekete-Körös völgyébe is. Azonban itt is hatalmas túlerővel találták szembe magukat. Az előrenyomuló szovjet s az alig
három hete melléjük szegődött új szövetséges román csapatok elől vissza
kellett vonuljanak. Kíméletlen, nehéz harcok voltak, némely falu többször is
gazdát cserélt, de végül győzött a túlerő, a Fekete-Körös-völgyi magyar falvak
ismét védtelenül álltak az ellen előtt.
A Bélfenyértől alig 15 km-re lévő Gyantára 1944. szeptember 24-én vonulnak a későbbi győztesek. A honvédsereg után vonuló harmadik hegyi
vadász hadosztály egyes osztagai nagyszámú környékbeli önkéntes, az úgynevezett „voluntárok” (NB.: Tehát nem Maniu-gárdisták, amiként édesanyám,
illetve a Székelyföldön emlegették…) kíséretében érkeztek meg a faluba. Legyilkoltak 47 személyt. Sokakat megvertek, asszonyokat, lányokat becstelenítettek meg, a szalmakazlat rágyújtották a benne rejtőzőkre, raboltak, romboltak, gyújtogattak, felgyújtották a református parókiát. A gyantai vérengzés
legfiatalabb áldozata a kétéves Antók Julianna, a legidősebb a 71 éves Köteles Pál volt. A nemzeti intolerancia csimborasszóját, az etnikai tisztogatás
morbiditását a helybéli, Togyinka nevezetű román molnár esete illusztrálja a
legbeszédesebben. Togyinka az egyik szomszéd faluból nősült be Gyantára,
őt is beterelték a kivégzendők közé. Szólt a katonáknak, hogy ő román. Kiállították a kivégzendők közül. – De ott van a feleségem és a két gyermekem –
próbálta menteni övéit. – Ők is románok? – kérdezték a voluntárok. – Nem, ők
magyarok. – Akkor ők ott maradnak! – hangzott a Bride nevű tiszt válasza. –
Akkor visszaállok közéjük – mondta Togyinka. Feleségével, valamint 13 és 17
éves fiával együtt őt is agyonlőtték.
Gyanta borzalmas vasárnapjáról a lágerbe hurcolt református lelkész fia,
a bukaresti tévé magyar adásának szerkesztője, Boros Zoltán készített filmet
1990 után Fekete vasárnap címmel, amelyet bemutatott a Duna TV is. De emléket állított az akkori eseményeknek a falu másik jeles szülötte, Köteles Pál
is Hotel Kárpátia című regényével. Ekként nőtt Gyanta a dél-bihari magyarság
golgotás jelképévé. Mellette csak emlegetni szokták a Belényes melletti Magyarremetét, ahol azokban a napokban 36 személyt gyilkoltak meg. Szent
mihályon és Kishalmágyon 6-6 személyt, jobbára fiatal fiúkat végeztek ki.
(NB.: A Kishalmágyon kivégzetteket Magyarremetéről hurcolták el.) Mezőbi
kácson pedig 7 személyt, közöttük a falu bíróját, Takács Mihályt és Rostás Biri
cigány zenészt, mert irredenta nótákat játszott. Vae victis.

•
Hol történhetett meg András nagybátyámmal az édesanyám által elmesélt
horror? Talán ott volt valamelyik helyszín közelében? A ferences barátokról
azt tartja a fáma, hogy az ő útjaik is kiszámíthatatlanok, mint az Istené. Avagy
Bélfenyéren is történtek atrocitások, amelyeket nem jegyeztek fel a krónikák?
Dénes László nagyváradi közíró barátomra kérdeztem rá, hogy tenkei létére
nem tud-e valami konkrétat az 1944 őszén a környéken történtekről.
A következő választ kaptam tőle: „…a felsorolt településeken (NB.: lásd
fent) garázdálkodtak a félkatonai és reguláris román csapatok, más helyszíneken inkább az oroszok gyilkolásztak-raboltak, de ezeknek nem volt etnikai,
bosszú jellegük, és szórványos esetek voltak, azonkívül persze mindenütt
vannak katonasírok, mert mindenütt folytak kisebb-nagyobb harcok, de a magyar katonasírokat ’89-ig titkolni kellett, vagy egyszerűen eltüntetni őket.”
A bélfenyéri plébánosnak, Kiss Mártonnak híre van a falu határán túl is.
A vincés apácák felhagyott zárdájában létrehozta a Szent Miklós Gyermekotthont, ahová a környékbeli rászoruló gyermekeket gyűjtötte össze, ezzel megmentette az elnéptelenedő falu iskoláját is. Ugyancsak ő hozta létre a Kolping
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Család Egyesületet, amely által sikerült megmozgatni a falu fiatalságát. Szóval azt tette, amit tennie kell egy felelős értelmiséginek, ami Bélfenyéren azt
jelenti, hogy nem szabad feladni az „el nem sodort falut”.
Levelet írtam neki, amelyben arra kértem, hogy nézzen utána a parókia
levéltárában nagybátyám bélfenyéri éveinek, különös tekintettel 1944 őszére.
Választ nem kaptam a levélre, bizonyára nem volt rá ideje. Felhívtam telefonon. Elnézést kért a válaszlevél elmaradásáért, s elmondta, hogy a Historia
Domus nincs meg, de az anyakönyvben rátalált P. Salamon Benignusz nevére,
1945. január 6-án temetett, abban az évben összesen 19-szer. ’46-ban 16 temetés és 19 keresztelés volt, amelyeket hol ő, hol Bodosi Marian atya celebrált. ’47-ben bérmálás volt a faluban, valószínű ekkor dőlt el a sorsa, hogy
visszahelyezik az erdélyi egyházmegyébe, mert egy július 27-i temetés után
többet nem szerepel a neve az anyakönyvben.
Ennyi, aminek leírt nyoma van – mondja Kiss Márton atya –; hanem nemrég temettünk újra három magyar honvédot a temetőben. Jeltelen sírjaik addig
a templomkertben voltak. A helybeliek elmondása szerint három lemaradt
magyar katonáról van szó, akik a beözönlő ellenség elől a templom tornyába
menekültek. Bizonyára tűzharcban estek el.
Hát ez az! Nem tudom, valamiféle megtorlások követték-e a három magyar honvéd levadászását, de a legelső, akit felelősségre akarhattak vonni,
az nem lehetett más, mint a pap, hiszen csakis ő engedhette fel a templom
tornyába elrejtőzni a horthystákat, akik vissza is lőttek. A pap pedig már a
lövöldözések kezdetén köthette a nyúlcipőket. Így menekülhetett meg nagy
bátyám egy híd alá rejtőzve, nyakig vízben állva várhatta, hogy továbbvonuljon a front. Nem hiszem, hogy napot-éjjelt töltött ott, amint édesanyám
mesélte, de sok-sok órát didereghetett a szeptemberi Fekete-Körös hűvös
vizében. Bele is halhatott volna a feredésbe. Huszonnégy éves volt akkor,
épp életének a felénél tartott.
Mindezeket elmeséltem Erzsike unokanővéremnek, aki hihetőnek vélte, mi több, megerősítette, hogy
ezek történhettek Andráskával 1944 őszén. Mert ők
1945 tavaszán már Bélfenyéren laktak bátyánk oltalma alatt.
Ők Pesten éltek. Édesapjuk, aki a vezérkarnál volt
sofőr, Ausztriában esett fogságba, nagynéném a két leánykával ott maradt a háborús fővárosban, ahol egyre
gyakoribb vendég lett az éhség, a nélkülözés. Nagybátyám mindezt tudhatta, mert május elején ott termett,
felcsomagolta a családot, s több mint kalandos, marhavagonos vonatozások után Váradig utaztatta őket. Ott
fogadott egy szekeret, amely Bélfenyérig szállította.
Unokanővérem elmondása szerint elég siralmas látvány fogadta a feldúlt parókián. De a templom sekrestyéjében, a szomszédos zárdában is halomban, átázva
hevertek a padlóra összedobált misekönyvek, szétzúzott bútorok, értéktelenebb kegyszerek, az értékesebbjét rekvirálták, mint ahogyan a plébániáról is. Még a
csuháját is elvitték. Ennek illusztrálására egy ’44 decemberében, Bélfenyéren, bátyámról készült fényképet
mutatott, amelyet mellékelek is, s amelyen inkább hasonlít egy bazárbéli szegény törökre, mint ferences
szerzetesre.

•
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Ha nem hinnék a sorsszerűségben, az eleve elrendeltségben, valamiféle isteni iróniának kellene hinnem azt, hogy P. Salamon Benignuszt életének utolsó
két évére újból eme a vidék felé sodorta a végzet. A göröngyös úton… Hiszen
ha ránézek a térképre, légvonalban a Fekete-Körös-völgybéli Bélfenyér és
Selénd között 30 kilométernyi lehet a táv. Az előbbi Bihar megye déli, az utóbbi
Arad megye északi határán fekszik, Aradtól 55 km-re.
Bátyám halálakor motoszkált bennem egy elszánás, hogy egyszer majd
visszatérek a faluba és környékére, de az egész csak képzelmény maradt.
Nem, nem megyek immár Seléndre, nem fogom bebarangolni a hajdani
Zaránd vármegyét. De a Wikipediának köszönhetően csak tehetek egy virtuális vidékjárást.
Selénd a Zaránd-hegység északnyugati lábánál, a Csigér-patak jobb
partján fekszik, nem messzi Borosjenőtől. Községközpont. Dezsőháza,
Kávna, Lugozó és Újrákos tartozik hozzá. Első okleveles említése 1334-ből
való, amikor Solend néven jelenik meg, 1475-ben pedig Selendként egy nemesi előnévben szerepel. Silingyia néven 1779-ben említik. A 19. század közepén Deseő Ádám itt építi meg kastélyát, szervezi meg seléndi központú
uradalmát, amely egy 695 holdas tölgyerdőből és 643 holdnyi szántóból
állott. A falu lakói tehát nem véletlenül lettek híresek tölgyfából készített
termékeikről, amelyeket Arad, Pankota, Borosjenő piacain értékesítettek.
A falu román lakói mellé az 1890-es években a Neuschloss család kiirtott
erdőinek helyére magyarpécskai, battonyai és Hont vármegyei magyarokat
és szemlaki németeket telepítettek. Abban az időben két magyar iskolája is
volt, egy katolikus és egy evangélikus. A feljegyzések szerint Arad vármegyében itt terjedt el először a kávéivás szokása. Az 1910-es népszámláláskor 1537 lakosából 827 fő volt román, 639 magyar és 69 német. A 2002-es
romániai népszámláláskor 471 lakosából 416 fő volt román, 39 magyar és
11 ukrán nemzetiségű. Vallás szerint pedig 410 ortodox és 49 római katolikus, tehát nem csak magyar nemzetiségű katolikusok lakják. 1965-ben,
amikor bátyámat ide helyezték, talán valamivel nagyobb lehetett a magyarok száma, de nem sokkal.
Rámegyek a temesvári püspökség honlapjára, megtalálom Selénd egyházmegyét, és ledöbbenek: Selénd tényleg a szórványok szórványa. Római
katolikus egyházához több mint hatvan, talán még filiának sem nevezhető
falu tartozik! Rest nem leszek – mondom magamnak –, s megpróbálok a
hatvanból minél többet kiböngészni a virtuális szótáron. Többnapos keresgélésem eredményeképpen született meg az alábbi táblázat:

A falu neve

Lélekszám
2002-ben

Magyar most

1910-ben

Első okleveles említés

1.

Háromalmás (Almaş)

1576

1

16

1316 Almas

2.

Báltfalva (Gurahonţ)

1800

9

500

1386 Gurahonc – Honc

3.

Barza (Bârsa)

909

1

54

1489 Barsa

4.

Borosberend

231

–

18

5.

Boncfalva (Bonţeşti)

660

–

179

6.

Raj

81

–

19

7.

Borontok (Busturesc)

300

1

32

8.

Solymosbucsa (Buceva)

169

–

8

9.

Bajnokfalva (Buhani)

176

3

10

10.

Körösbökény (Butini)

2186

–

22 (33 r. k.)

11.

Kávna (Cavna)

347

–

12.

Kurtakér (Chier)

1216

–

73

1441 Bocfalua
1553
1441 Baynokfalua
1200 Buttyin
1325 Keer
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13.

Keszend (Chisindia)

892

2

21

1350 Kesend

14.

Alcsíl (Cil)

530

–

88

1360 Chyl

15.

Köröskocsoba (Cociuba)

16

–

12

1553 Kocsoba

16.

Kontrató

17.

Koroknya (Crocna)

384

–

16

1447 Korotna

18.

Köved (Cuied)

672

3

30

1447 Kewed

19.

Dézna (Dezna)

743

4 (234 r. k.)

161

1318 Deznye

20.

Décse (Dieci)

726

– (34 r. k.)

39

1613 Deákfalva

21.

Dancsfalva (Donceni)

159

–

7

22.

Dúd (Dud)

693

– (31 r. k.)

42

23.

Édeslak (Dulciu)

74

–

3

24.

Körösfényes (Feniş)

120

–

910

1553 Fenes

25.

Honctő (Gurahonţ)

1802

9

531

1386 Hunc

26.

Zaránhodos (Hodiş)

199

11

6

27.

Honcér (Honţişor)

326

–

39

1441 Hontser

28.

Zöldes (Iacobini)

183

–

26

1439 Zeldefalua

29.

Újrákos (Iercoseni)

61

–

30.

Ignafalva (Igneşti)

261

–

2

1553 Agnafalva

31.

Jószás (Iosaş)

239

–

6

1574 Kisjószás

32.

Kőrakó

384

33.

Déznaláz (Laz)

48

–

2

34.

Seléndliget

35.

Gósd (Paulian)

317

–

6

1553 Gosd

36.

Lugozó (Lugurău)

123

13

37.

Madarsák (Mădgireşti)

271

– (19 r. k.)

24

1525 Madarsákfalva

37.

Menyéd (Minead)

103

2

38.

Alménes (Minişel)

163

1

19

1561

39.

Felménes (Minişu de sus)

71

–

31

1746 Felménes

40.

Menyháza (Moneasa)

636

17 (125 r. k.)

95

1597 Monyasza

41.

Mosztfalva (Merseşti)

44

–

4

1439 Mosztagywayfalva

42.

Zarándnádas (Nadăş)

789

–

95

1464 Nadas

43.

Nádalmás (Nădălbeşti)

111

–

44.

Kisfeketefalu (Neagra)

91

–

13

1553 Kisnegra

45.

Paizs (Păiuşeni)

381

–

3

1574 Paliy

46.

Holdmézes (Pescari)

386

11

1553 Holdkerews

47.

Parázs (Părneşti)

48.

Kertes (Prunişor)

– (105 r. k.)

19

1406 Kertes

49.

Bozásd (Rădeşti)

–

8

1441 Bodzafalwa

50.

Kisróna (Pănuşa)

272

51.

Rékes (Revecis)

309

–

2

1553 Rekecz

52.

Borosrózsa (Roşia)

55

–

53.

Dezsőháza (Satu mic)

209

87

694

1888 Dezsőháza

54.

Szelezsény (Sălăjeni)

194

1

12

1574 Zelechya

55.

Borossebes (Şebiş)

5343

185

1072

56.

Alsószakács (Secaş)

415

57.

Mikószlatina (Slatina de sus)

58.

Susányfalva (Susani)

204

3

2

1574 Zuzzanfalva

59.

Sólymosbucsa (Buceava)

169

–

8

1496 Solmosfalva

60.

Feltót (Tăuţi)

756

4

43

1496 Feltoth

61.

Toplica (Topliţa)

2973

62.

Marosnagyvölgy (Valea mare)

200

–

25

1717 Valnova

63.

Vészalja (Văsioaia)

67

–

10

1574 Baraj

64.

Zombrád (Zimbru)

330

1

32

1553 Zombrad
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1162 Dud

1441

1619 Alsómenied

1553 Nadalbalfalva
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Nem, nem hiszem, hogy bátyám bejárta volna valamennyi filiáját. Hiszen
még egy biciklije sem volt. A legtöbb helyen templom sem volt. Négy vagy öt
helységnek volt az ő idejében római katolikus temploma. Talán egy-egy te
metésre elfuvarozták, de nem valószínű, hogy más ceremóniákra is. Keresztelőre, házasságkötésre inkább a hívek utaztak a szórványokból Seléndre. De
lehet, hogy ezért sem, elmentek a helybéli pópához, hiszen több lehetett a román ajkú katolikus, mint a magyar. Furcsának tűnik a plébánia megszervezése is, hiszen a város rangú Borossebesen több katolikus élt, mint Selénden, és
templom is volt. Körösbökényen, Menyházán (NB.: 1926-ban szüntették meg
a plébániát), Feltóton pedig Árpád-kori templom van. Valószínű, hogy ezekben a
templomos helységekben rendszeresen szolgált. És gondolom, néhányszor
elment a Fekete-Körös völgyébe, Körösbökénybe, Körösfényesbe és Körös
kocsobába, hiszen ez utóbbi Bélfenyér szomszédságában van. Az 1949-es lázadáskor itt lőttek meg egy fiút, s a bélfenyériek is kapákkal, villákkal fel
fegyverkezve ide vonultak az igazságért, de a katonaság visszakergette a rebelliseket.
Főiskolás éveim alatt bátyám kétszer is volt a kolozsvári kórházban, Otea
Sanyi és Erzsike néni rendezte, jól emlékszem, egyik alkalommal élet-halál
közt szenvedett, meg sem ismert. Ezért nem értem, hogy az egyházmegye vezetése miért helyezte a partiumi kigyérült, kigyérített magyarságának egyik,
talán legnagyobb, legszórványosabb plébániájára, amely Arad megye keleti
részének falvait fogta egybe a Maros és a Fekete-Körös között, mintegy száz
kilométeres körzetben. Ha Majláthfalván az volt az ok, hogy nem tudta már ellátni tisztességesen hivatását, akkor hogy láthatta volna ezt a hatalmas szórványt? Nem lett volna jobb, ha lenyugdíjazzák? S ha hazajön, nagymama és
édesanyám ápoló felügyelete alá? Nincs sok értelmük ezeknek a kérdéseknek, inkább sohasem múló lelkiismeret-furdalásom nyaggat a legkisebb királyfi gyalázatos elmúlása fölött, ó jaj, hogy nem tudtam édesapám temetése
után rögtön hozzá utazni, hogy legyen bár valaki, akinek haldoklásában kezébe tegye a kezét, aki úgy égett el, mint a mindkét végén meggyújtott gyertya…
A közeledő államvizsga idegesítő kényszere csupán hitvány és aljas magyarázat…

•
Bátyámat Bélfenyérről 1947 nyarán helyezik vissza a gyulafehérvári egyházmegyébe, egyenesen a vajdahunyadi rendházba. A visszaemlékezők szerint
ujjongva, lelkesen érkezett, hiszen végre népes lelki közösségben találta magát, olyanban, amilyenre mindig is vágyott, amely hasonlított a csíksomlyóihoz.
(Egyszer Majláthon arról beszélt nekem, hogy életének vágya a csíksomlyói
zárda volt, ott szeretett volna élni s működtetni a négyszáz éves Kájoni-féle
könyvsajtolót.) Illúzióiban azonban mélységesen csalódni kellett.
Sarány István Erdélyi Fioretti című könyvében P. Szalontai Barnabás vallomásaiban a következőket olvasom: „A teológiánk nagyon nehéz volt. Először
azért, mert nemigen volt megalapozva, másodszor pedig tele volt izgalmakkal az egész. Tele izgalommal, mivel állandóan zavartak. Akkoriban kezdett
kiépülni Vajdahunyad. A hatalom már ezerkilencszáznegyvenhéttől nem nézett jó szemmel bennünket, szüntelenül zaklattak. Munkásruhát öltöttek magukra a szekusok vagy a rendőrök, és azzal jöttek, hogy bennünket elzavarjanak, hogy kérem, mi menjünk el, mi, munkások nem nézhetjük, hogy egy ilyen
munkásvárosban ferences teológia legyen. Így aztán negyvennyolcban ki
akartak üríteni, de csak negyvenkilencben jöttünk el. Akkor lefeküdtünk a küszöbre, s azt mondtuk: – Csak a testünkön keresztül! Ha végigtaposnak
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bennünket, ha meglőnek, ha megölnek, akkor se, elmegyünk, de csak az erőszaknak engedve hagyjuk itt a teológiát… Ezerkilencszáznegyvenkilenc november harmincadikán, pontosan esti harangszókor egyszer csak megkaptuk
a parancsot, hogy vonuljunk le az ebédlőbe. Lementünk. Akkor tizenöt teológus volt, abból öten voltunk felszentelve. Persze ránk rontottak vagy hatvanan-százan, ki tudja, hányan voltak. Bennünket, akiket felszenteltek, egy sötét
Dubába raktak be az egyik öreg tanárunkkal. Ő azóta meghalt, itáliai volt, úgy
hívták, hogy P. Gatti Kelemen. [NB.: A velencei provincia tagja, a hunyadi teológia meghívott morális tanára volt. Vizitátor generálisként 1948-ban ő szervezte meg a medgyesi káptalant, az utolsót a kommunista hatalom ideje alatt.
Emiatt Bukarestbe hurcolták, hónapokon át kínozták, majd halálos betegen
engedték haza, ahol bele is halt elszenvedett sérüléseibe.] Annyira sötét volt.
Hát szekusok voltak, kérem szépen. Ronda volt maga a sofőr is… Meg voltunk
győződve, hogy ő valahol kiugrik, és bennünket egy szakadékba belök.”
A teológusokat szétszórták, hazakergették őket, néhány szerzetes és néhány tanár még maradt a kolostorban. Bátyám negyvennyolc tavaszán még
végigkíséri Márton Áron püspök urat a Zsil-völgyi bérmakörútján, de a vészterhes felhők csak nem múlnak felőlük. Ötvenegyben eljön augusztus 20.,
Szent István éjszakája, amikor összegyűjtik az erdélyi ferenceseket, és a
máriaradnai kolostorba viszik kényszerlakhelyre. A hatalom cinizmusára, aljasságára jellemző, hogy a rendtartomány névadójának a nevenapján szervezték meg az egész akciót.

•
Márton püspök úr 1948-as Hunyad megyei, Zsil-völgyi bérmakörútja nem volt
egy diadalmenet. Bátyám szempontjából is megér egy csendes kismisét.
Kudzsiron a dévai, vasesztergályosból lett főispán megbízásából a szászvárosi szolgabíró még üdvözli a Főpásztort, de az út további állomásain a hatóságok a leggyalázatosabb eszközökkel próbálják akadályozni. Andráska mint
a hunyadi teológia és rendház segédlelkésze és szórványgondozója Maros
ilyén csatlakozik a kicsiny csoporthoz, és végigszenvedi, -izgulja a megpróbáltatásokat. Ez néhai Jakab László kanonok visszaemlékezéseiból derül ki,
aki elég részletesen foglalkozik a Zsil-völgyi kálváriával. „Az ottani plébános,
Faragó Vilmos a Főpásztor megérkezésekor már jelezte, hogy forró a hangulat Lupényban – írja a kanonok úr. – Rendzavarás azonban nem történt, csak
elutazáskor az állomáson. A vonattal hazainduló munkásokat a fiatal agitátorok összegyűjtötték, és hangosan kiabáltatták: »Le a pápával, az amerikai bérenccel, le a kapitalisták barátjával…« A vasúti kocsiban ülő Főpásztornak
még az arcizma sem rándult meg. Salamon Benignusz OFM, aki elkísérte a
Püspököt, a nyitott ablakot fölhúzta. Egy az agitátorok közül azonban a fülkébe rohant, lehúzta az ablakot, és dühösen kiáltott: »hallja a püspök, hogy mi a
nép véleménye!« A püspök nem engedte meg Benignusz atyának, hogy újra
fölhúzza az ablakot. Ekkor dobott be valaki egy tyúktojásnyi követ az ablakon
keresztül a Püspök atya felé. A kő dr. Maczalik Győző kanonok ölébe esett.
A forgalmista vetett véget a tüntetésnek azzal, hogy két-három perccel az indulás előtt fölemelte a zöld tárcsát. A munkások erre fölszálltak a kocsikba,
nagy részük éppen abban a vagonban tolongott, ahol a Püspök atya tartóz
kodott. Nem volt kellemes érzés, amikor az egyik munkás a fülke ajtaját megnyitotta, azonban a kínos érzés fölengedett, amikor a munkás bocsánatot kért
a többiek nevében is, hogy ezek a kellemetlenkedő fiatal agitátorok kény
szerítették őket, azonban ne tartson tőlük a püspök úr… Barátságosan integetett feléjük.”
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(NB.: A kődobálás családunk legendáriumában úgy rögzült, hogy bátyám
volt az, aki elkapta a Püspök atya felé repülő követ, és kidobta az ablakon. És
nem kő volt, hanem kézigránát. Ennek a legendás túlzásnak az lehetett az
alapja, hogy nem ez volt az egyedüli eset a bérmakörút alatt. Ugyanabban
az évben Felcsíkon is készítettek elő merényleteket a szervek.) Jakab kanonok úr a petrozsényi bérmálásról többek között a következőket jegyzi föl: „…az
előkészítő szertartás alatt elvették a villanyt, és az agitátorok a szomszédos
kertek léceit szaggatták le, és kövekkel döngették a templom ajtait, palánkjait.
Elég nagy zajt csaptak. Benignusz atya idegesen ment ki az udvarra, s ő is
vaktában követ ragadott, a kerthez csapta, s aztán elnémultak a csendzavarók. Amikor azonban a templomból jöttünk, egy csoport belénk akart kötni.”
Vulkányban a Demokrata Nők Szövetsége tüntetett: „Le a kapitalista bérenccel!” jelszóval. Petrillán a villanyt vették el, Lónyatelepen a vész-szirénát
szólaltatták meg. Szinte mindenütt akadtak agitátorok, lelkes hívei a szép új
világnak itt, a „romániai kommunista proletárdiktatúra fellegvárában”, az „élcsapat képviselői” mindent megtettek, hogy kálváriává váljon a bérmakörút.
Ez már a sztahanovisták időszaka, akikkel tele volt az akkori sajtó, dicshimnuszokat zengtek róluk, emlékszem, hogy az iskolai tananyagba is belekerült
Mikó Ervinnek egy Koptekin nevű Zsil-völgyi sztahanovista bányászról írott
szocreál riportkönyve. A katartikus, megdöbbentő igazat az egész „mozgalomról” ugyancsak Jakab kanonok úrtól tudjuk meg, aki a lónyatelepi látogatásról beszámolva elmondja, hogy milyen is volt az itteni sztahanovista buzgalom, amelynek eredményeképpen 16 bányász vesztette az életét egy robbanásban. A hívek „érzéktelensége” meglepte a megfigyelőket, agitátorokat.
„Azért lephette meg őket ez az »érzéktelenség«, mert nemrégiben történt a
bányában az a robbanás, amelyben a 27 éves Gocsmann Sándor sztahanovista és 15 társa vesztette életét. Ifjúmunkás brigádnak volt a vezetője, s rekordokat döntött meg csoportjával. Akkor mondták el a bányász egyháztanácsosok: 72 órát tartózkodtak lent a tárnákban, s fekete kávéval és rummal élénkítették magukat, s majdnem félholtan hozták őket a felszínre. Tovább is hősködtek. A bányamérnök megtiltotta a leszállást, de Gocsmann nem fogadott
szót, s a mérnök be sem fejezte a jegyzőkönyvet, a tragédia bekövetkezett.
Volt közöttük egy 16 éves ifjú, kedves ministránsa Karda Ferenc főesperesnek.
Még csak segédmunkásként munkálkodott a brigádban, s éppen vízért indult,
körülbelül 60 méterre lehetett a robbanás helyszínétől, s lett épen maradt áldozata a szerencsétlenül járt brigádnak, mert a többieket a robbanás szétszaggatta. A szerencsétlenül járt munkacsoportban többen is voltak katolikusok. [NB.: És magyarok…] 16 koporsó egymás mellett megrendítő látvány volt.
A Püspök atya nyilvánosan is kifejezte együttérzését a bérmáláson megjelent
hozzátartozóknak. Fölzokogtak a szentmisén megjelent hozzátartozók… Ott
volt a bányászok között egy országosan többszörösen is kiemelt bányász, akit
a főesperes úr utóda, Páll József a jobb kezének nevezett.” (NB.: Kopetkinről
van szó.)
„Fuksz Gábor petrozsényi plébános úgy tervezte, hogy Aninoszára taxit
küld ki az ottani bérmálás befejeztére. Azonban időközben a »hivatalosak«
értesültek az aninoszai bérmálásról. Petrozsényben mind a hat taxit berendelték a milíciára, és nem engedték el egyiket sem. Mivel autó nem érkezett,
egy gyorsfutárt küldtek, hogy a Püspök úr gyalog fog elindulni.” De már az
Aninoszára való indulás is rossz előjelekkel kezdődött. A felfogadott taxit
szintén berendelték a milíciára. Délután kettőkor indult egy teherautó a bányászokkal Aninoszára. A teherautó padlóját fölmosták, kényelmes széket
raktak a közepére, még szőnyeggel is leterítették. Megkérdezték a püspök
urat, hogy elfogadja-e ezt a megoldást. „Nagyon örvendek, hogy a munkásokkal
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utazhatom” – válaszolta. Jött az újabb utasítás: délutánra a járatot felfüg
gesztették. A szomszédos Vulkánban találtak egy lovas bérkocsist, aki vállalta,
és nagy titokban kilopta a Főpásztort Aninoszára. „Abban a hiszemben – írja
Jakab László –, hogy sikerült az aninoszai utat meghiúsítani, az állomásra
küldték ki az agitátorokat. Salamon Benignusszal és a fölszereléssel, s még
egy alkalmi kisegítővel az állomásra mentünk. B. atya vette meg a három jegyet, s még végig is játszotta az aggodalmaskodót, és méltatlankodott amiatt,
hogy a Főpásztor lekéste a vonatot. Hogy sikerült a félrevezetés, azt az agitátorok kaján vigyorgásából lehetett látni.”
Azért idéztem hosszasabban a kanonok úr emlékirataiból, mert nemcsak
a boldog emlékezetű Márton Áronról, a dübörögve harsogó új világról, de bátyámról is elég érzékletes képet festett. Igen, ilyen volt ő, Laci nagytata kicsi
királyfia.

•
„Az 1951. esztendő rendi szempontból nagyobb változásokat hozott az erdélyi ferencesek életében, mint évszázadok óta bármelyik – írja visszaemlékezéseiben P. Keresztes Albin atya. – Az évszázadok óta fokozatosan fejlődő
provinciát oly vihar rázta meg, amely a rendet kipusztulással fenyegette. Elszaggatták a gyökereket, hogy a fa magától száradjon ki.”
A törvényrendelet, amellyel felszámolták a római katolikus rendeket,
csak a tanító rendekre vonatkozott, a ferencesek pedig hivatalosan pasztorális
és ápoló rend volt, rájuk nem vonatkozott a feloszlatás. Ellenük egészen mást
találtak ki. A hatalom arra gondolt, hogy ha összegyűjti őket, nagyon szűk és
ínséges kényszerlakhelyre kényszeríti a rendet, ahol ki fognak éhezni, az ös�szezártság konfliktusokat szül, rövid idő után maguk fogják kérni feloszlatásukat. A ferencesek lelki nagyságát bizonyítja, hogy ez nem történt meg. A hívek
Erdély legtávolabbi részeiből is ellátták élelemmel a Máriaradnára összezsúfolt több mint százötven szerzetest. Valóban olyannyira zsúfolt volt a rendház,
hogy legtöbbjüknek a folyosókon, a templomtoronyban jutott szálláshely. De a
rend vezetése szabadegyetemet, kórust szervezett, Erdélyi Ferences Futár
címmel folyóiratot szerkesztettek, a teológusokat pedig tovább tanították.
A ferencesek Szent István-napi összegyűjtéséről ahány kolostor, annyi
történet létezik. Számomra a legérdekesebbnek a székelyudvarhelyi történet
tűnik, amelyet P. Keresztes Albin nyomán teszek közzé, aki Így lopták el a barátokat Székelyudvarhelyről címmel írta meg visszaemlékezését: „…Egyszer
azzal állít be Dukát József káplán, hogy azonnal falaztassam be a Szerefi
kumból (rendi növendékek bentlakása) a zárdába átjáró ajtókat, mert holnap
egy bizottság átveszi, államosítja azt. Megtörtént. Később, abban az évben
vagy a következőben az ebéd alatt jött egy másik bizottság azzal a megbízással, hogy a zárdát is elveszik, nekünk lakásnak meghagynak két szobát és a
házi kápolnát. Megtörtént. Ha jól emlékszem, akkor heten voltunk, berendezkedtünk, ahogyan lehetett… Később felszólítást kaptunk a hatóságoktól, hogy
költözzünk át Csíksomlyóra. Mivel ezt nem tartottuk titokban, vasárnap a
templomunk nemcsak zsúfolásig megtelt, de a folyosón is állottak az emberek, s a Főtéren egész délután hatalmas tömeg hullámzott. Délután hivatott
Szilágyi főispán úr a vármegyeházára. A tömeg némán nyitott utat nekünk, s
láttam, hogy nem csak katolikusok vannak közöttük. Megkértem a főispán
urat, hogy hasson oda, hogy a barátokat ne vigyék el Székelyudvarhelyről.
Láthatja, hogy a nép mennyire ragaszkodik hozzájuk. Az esetből tanultak.
Ezért törtek ránk éjszaka. Este 11 után még fent voltam. Egyszer csak nyílik
az ajtó, s belép egy szekus két milicistával. Udvariasan, de határozottan megkért, hogy adjam ki a parancsot az alattvalóimnak: öltözzenek, készüljenek,
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mert visznek Csíksomlyóra. Azt válaszoltam, hogy ilyen parancsot nem adhatok, mert ez törvénytelen dolog. – Mi kiadjuk a parancsot – válaszolta –, csak
mutassuk meg a szobákat. Mert mindjárt meglátja, hogy többen vagyunk és
erősebbek vagyunk. – Azt gondoltam, hogy erősebbek – válaszoltam érdesen
–, mert ha én lennék erősebb, úgy kidobnám az urakat, hogy a nyakuk törne ki.
– A szekus elmosolyodott, a kadicsfalvi milicista káromkodni kezdett. A vezető csak rápillantott, s rögtön elhallgatott. Megyünk a folyosón, hát minden ajtóban, még a kórus, a szószék ajtajában is egy-egy milicista feltűzött szuron�nyal. Az udvaron két teherautó ponyvával borítva s milicisták. Később tudtam
meg, hogy az egész negyed körül volt véve, mert házi borbélyunk észrevette,
hogy valami baj van. Megpróbált valamelyik ház kapuján bemenni, hogy a kerítésen keresztül bejusson a mi kertünkbe s aztán hozzánk. Minden kapuban
milicista őrködött… Összetörve, kedvtelenül csomagoltunk. Egyik milicista
megsúgta, hogy a húsfélét mind csomagoljuk be, a paszuly közé ő maga rakta be a tojásokat. Bizalommal megkérdeztem, hogy hová visznek. – Nem tudok semmit – súgta. Éjjel két óra elmúlt, amikor autóra raktak. A sofőr mellé
beült a szekus, és mindkét autóban hátul egy-egy milicista őrködött feltűzött
szuronnyal. A kulcsokat magukhoz vették. Ők azonban álkulccsal jöttek be a
zárdába. Bár semmit sem láttunk, de rögtön éreztem, hogy nem Csíksomlyóra
megyünk… Augusztus 21-én az emberek megdöbbenve kérdezgették, hogy
hová tűntek a barátok a zárdából. A következő nap a rejtély megoldódott. A teherautók tulajdonosa Pataki, bár ezt neki megtiltották, egy-két embernek
megsúgta, hogy miként lopták el barátokat Székelyudvarhelyről.”
A szerzetesek kilenc hónapot laktak a radnai kolostorban, amelynek alsó
udvarán a szovjet hadsereg állomásozott. (NB.: Számomra több mint ismerős
az a kaszárnya, a főiskola után itt nyűttem hat hónapig az angyalbőrt. Az oroszok már rég kivonultak a kaszárnyából, a román hadsereg tartalékos tiszti
iskolája vette át a helyüket. ’56-ban innen is dübörögtek át Arad felé a testvéri tankok.) A ferenceseknek az oroszokkal szerencséjük volt. Őket nagyon zavarta a sok pap. Hát miért hozták őket ide, azért, hogy kikémleljenek, figyeljenek, akadályozzanak a munkában, a gyakorlatozásainkban? Ők intézkedtek
tehát, hogy szétosszák a barátokat. Három kolostort jelöltek ki kényszerlakhelynek a számukra: a désit, az esztelnekit és a körösbányait. Az egész 1964ig, az általános amnesztiáig tartott. A szerzetesek korlátozott számban lassan visszaszivárogtak kolostoraikba, illetve világi parókiákon szolgáltak.

•
A vajdahunyadi teológiát és rendházat ellenben már jóval korábban kizsigerelték. 1948 őszén már megkezdték a felszámolását. Fr. Bartalis János vis�szaemlékezéseiben részletesen leírja ennek a történetét. Tőle tudtam meg
azt is, hogy nagybátyám ekkor segédlelkész és szórványgondozó volt. Gyalogolhatott napok hosszát a Vajdahunyad körüli szórványban, és amilyen lelkiismeretes ember volt, gyalogolt is, amíg hagyták.
„Alig kezdték meg az új tanévet – írja Bartalis atya –, 1948 őszén, egy
szeptemberi napon, du. 3 órakor a zsolozsma végzése idején vasgyári munkások tömege árasztotta el a hunyadi zárda folyosóit. Azért rendelték ide
őket, hogy kilakoltassák a barátokat, és elfoglalják a zárdát. Meg is kezdték a
kilakoltatást az emeleti részen. A provinciátusból kihordták a bútorokat, egyelőre a folyosóra. A bútorok között volt egy nagyméretű feszület is.
A növendékek félbeszakították az imádságot, felmentek az emeletre,
és tiltakozásuk jeléül háttal a soron lévő ajtó elé álltak. A munkások parancsolói (szekusok) így biztatták embereiket: »Dobjátok félre azokat a növendék
barátokat!« Erre az egyik munkás felemelte, és e szavakkal csókolta meg a
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feszületet: »Vai, Doamne, noi avem copii!« (Jaj, Istenem, nekünk gyermekeink
vannak!) Erre a vasgyári munkások összenéztek, s parancsolóik szidalmai
között eltávoztak. […] Nagyon nyugtalan volt a helyzet Vajdahunyadon. Több
alkalommal megpróbálták a kolostor egy-egy részét elfoglalni, de nem si
került. A zárda oldalára felírták: »În aer cu acest cuib de spionaj!«, vagyis:
»Levegőbe ezzel a kémfészekkel!«
Sajnos ez csak előjáték volt. A vége az lett, hogy 1949. november 30-án,
Szent András apostol ünnepén este 7 és 8 óra között, vacsora alatt megjelent
egy küldöttség bukaresti megbízással, egy Filemon nevű megbízottal az élen.
A küldöttséget több tucat városbeli ember – közöttük részeg is – kísérte. Beütötték a klauzura ajtaját, elözönlötték az ebédlőt. Vezetőjük az ebédlőben felolvasta a szerzetesekre vonatkozó bukaresti rendeletet, és arra szólította fel
a szerzeteseket, hogy csomagoljanak össze, és húsz percen belül hagyják el
a kolostort. A szerzetesek arra hivatkoztak, hogy a rendelet nem vonatkozik
rájuk, mert a ferencesek se nem tanító, se nem betegápoló rend, az állam
csak a tanító és betegápoló rendeket szüntette meg. Hivatkoztak jogaikra, a
vallásszabadságra. Érveiket semmibe vették. Utána csendben egy fél óráig
farkasszemet néztek. El lehet képzelni, hogy milyen feszültség lehetett a lelkekben, a levegőben, ebben az élet-halálra menő csendben! […] Ekkor a civil
ruhás, revolverrel felfegyverkezett szekusok támadásba lendültek, megsebesítették Radványi Alajos testvért. Végül Szálvátor atya, rektor úr ezt mondta a
klerikusoknak: »Testvérek, mi ekkora erőszakkal nem küzdhetünk. Menjen
mindenki csomagolni, és hajtsa végre az utasítást. De azokról a testvérekről,
akik nem végezték el a teológiát, gondoskodni fogunk, hogy eljussanak az oltárig!«
Végül a fel nem szentelt klerikusokat és a laikus testvéreket rendi ruhájuktól megfosztották, teherautóba rakták, és a piski vasútállomásra szállí
tották. Mindegyiküknek a szülőfalujukba szóló jegyet vettek, szabályszerűen
hazakergették őket, ahol aztán rögtön be is hívták munkaszolgálatos katonáknak. A tanárokat, az atyákat pedig szintén autóba gyömöszölték, és Gyulafehérvárra szállították, és beömlesztették a püspökség udvarára, hogy csináljon velük a püspök, amit akar. A püspök pedig már börtönben volt. Dr. Boga
Alajos helynök fogadta őket, s gondoskodott további sorsukról. [NB.: Mártír
halált hal a máramarosszigeti börtönben.] A kolostort kórházzá alakították át,
később almérnöki intézetet rendeztek be. A teológia híresen gazdag könyvtárát teherkocsikon hordták szét. Egy részét elégették, másik részét zúzdába
vitték, a harmadikat egy gépkocsivezető vallomása szerint: »Máma egész nap
a billenő teherautókkal hordtuk a könyveket a Marosba.« Ó, sötét középkor.
Ó, pestises fasizmus…”
„Vajdahunyadon hagyták P. Salamon Benignuszt. Rábízták a templomot és
a plébánia vezetését – írja Bartalis testvér. – Meghagyták, hogy mindent úgy
végezzen, mintha semmi sem történt volna. De reggel, amikor a hajnali misére, a rorátéra nagy asszisztencia helyett egyedül ment az oltárhoz, sírásra fakadt a hívő sereg. S néhány óra múlva tudta az egész város, hogy a barátokat
elhurcolták. De akkora volt a terror, hogy senki sem mert szólni.”

•
A legkalandosabb útja Máriradnára Ferencz Ervin atyának volt, aki akkor a
fogarasi rendházban szolgált. 1951. augusztus 20-án Kolozsváron a Szent Mihály-templomban megeskette unokahúgát. Édesanyjával együtt részt vett a
lakodalomban is. A rokonoknál aludt. Másnap reggel elindult misézni. Az óvári ferences templomot azonban zárva találta. Előtte sírtak a hívek, elvitték az
éjjel a barátokat, mesélték zokogva. Ervin atyát nem lepte meg a hír, hiszen
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már két év óta a levegőben volt az elvitel lehetősége. Repülővel Nagyszebenbe utazott, ahová 11 órakor érkezett meg, a kolostor előtt ugyanazok a hírek
várták. Titokban Fogarasra utazott a fontosabb dolgok megmentéséért. Cellájában nyolc kéksapkás várta. Köszönés után sarkon fordult, és bevágta maga
mögött az ajtót. Átugrott a kerítésen, és elrejtőzött, majd motorkerékpárján
Brassóba menekült. Itt eladta a motorkerékpárt, árából élelmet vásárolt, és
bevetette magát a Déli-Kárpátokba. Később megtudta, hogy a rendtartomány
valamennyi szerzetesét Máriaradnára koncentrálták. Meg sem állt odáig.
A kolostor előtt nagy ujjongások közepette találkozott rendi testvéreivel – meséli Bartalis atya. P. Benedek Fidél rendtartományfőnök nem ment ki fogadására, kiüzent, hogy nem tudják, mi lesz velük, legalább ő maradjon meg „magnak”. Hazament a szüleihez, egy darabig ott bujkált Gyergyószárhegy környékén. Egy nap az édesapja azt mondta neki, hogy „fiam, jobb lenne, az lenne a
becsületes, ha te is vállalnád a többiek sorsát”. Ő ezt parancsnak vette, s október 3-án bajuszosan, szakállasan, civilbe öltözve megérkezett Máriaradnára.
Elsőre nem ismerték fel, de aztán ujjongva vitték a megterített asztal mellé.
A főatya kiadta a parancsot: „Reggelre obszerváns barátnak szeretnélek látni!” Ő Máriaradnán maradt a barátok 1952-es, három másik kényszertáborba
való szétosztása után is. Talán ha Désre, Esztelnekre vagy Körösbányára kerül, nem kerül bele a Szoboszlai-féle összeesküvésbe, amelyben előbb halálra ítélik, majd életfogytiglani kényszermunkára változtatják az ítéletét. De hát
akkor Ervin atya nem lett volna Ervin atya. Sorsa mindig előtte járt.
Azért időztem Ervin atya kalandos életénél, mert nagybátyámhoz ő, a volt
osztály- és teológustárs, legjobb barát vitt a legközelebb, hozta emberközelbe bátyámat. Ő mondta el róla számomra a legkegyetlenebbet is. Szerinte a
tündéri, mindig jókedvű, Laci bácsira emlékeztető humorával, tevékeny, gyakorlatias, minden helyzetben magát feltaláló, mindig talpraesett, magát igazán mindig a rendtársai között élőnek elképzelő Andriskával a rend nem tett
jót, amikor egyedül hagyta Hunyadon.
– A lehető legrosszabb történt vele akkor – mondja Ervin atya. – Talán kiváló gyakorlati érzéke, mindent, a legnehezebb feladatokat is kiválóan megoldó képessége miatt választották őt a feladatra. Ez a feladat pedig borzalmas
volt. A rendházunk melletti temetőt kellett átköltöztetnie. Nem csak a rend halottait temették ide, ez nagy temető volt, tulajdonképpen a hunyadi magyarság
temetője. Úgy-e, akkor lett a szocialista román ipar fellegvára a vajdahunyadi
vasgyár, nektek az iskolában is erről tanítottak. Ennek a terjeszkedése miatt
adták ki a parancsot a hatóságok, hogy el kell költöztetni. Ha nem deportálják
a testvéreinket, az átköltöztetés több ember feladata lett volna, de egy embernek túl sok, túlontúl sok jutott, borzalmas lehetett…
Ervin atya elhallgat. Hosszasan tűnődik, elmereng.
– Andriska ekkor kezdett el inni…

•
Látom bátyámat, Laci nagyapánk királyfiát a proletárdiktatúra, az egyre fokozódó osztályharc, nemzetközi helyzet Hamletjeként Vajdahunyadon a régi,
végítéletre szánt, a Kapisztrán János által alapított ferences rendház temetője és a kijelölt új helyszín között bolyongani, loholni életének minden másodpercében, még lázálmaiban is a végsővel, az elmúlás, a mindeneket megkörnyékező halál megmagyarázhatatlan valóságával viaskodni: Ne törd tovább a
csürhejárást, nem üget a te szamarad jobban, hiába püfölöd… ha máskor ezt kérdik tőled, hát mondjad, a sírásó, mert az olyan házat csinál, hogy ítéletnapig eltart… eredj csak, lódulj amoda Jáfethez, hozz nekem egy itce valamit, nem érzi a
fickó, amit csinál, hogy dalol, midőn sírt ás… Bátyám pedig civódik a mozdony
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szőke sírásókkal, akik ráérősen vájkálják az újabb kori, még „élőnek” mondható sírhelyeket, hiszen napszámra fizeti őket a vasgyár. Közöttük nem szerveztek sztahanovista műszakot, arrébb a régi jeltelen sírokat pedig földkotróval,
földgyalukkal túrják szét, rakják billenő teherautóra, hogy majd ott, a másik
helyszínen egy közös sírnak adják. Mit számít az, ha közben a gépek fogai közt
összetöredeznek a porózussá öregedett több száz éves csontok.
Hát biz’ úgy van az; és most… Féreg asszonyság beesett pofával, melynek
csontját leüté a szerszám… furcsa átalakulás foly itt, ha beleláthatnánk… hát
csak annyiba került táplálni e csontokat, hogy most tekézzenek velük… bizony
bele-belerúgnak egy-egy elgurult koponyába, pedig …egykor nyelve volt, szépen tudott dalolni, s hogy vágja a földhöz e pimasz, mintha Káin állkapcája volna,
ki az első gyilkosságot elkövette… egy államférfi agya is lehetett, kinél a szamár
különb cselszövő, egy olyané, ki az Úristent is rászedte volna… vagy udvaroncé,
ki oly szépen tudta mondani: Jó reggelt, édes úr! Hogy vagy, jó uram?… ez-s-ez úr
méltósága lehetett, ki égig magasztalta ez-s-ez ő méltósága lovát. A dübörgő gépeket odahagyva visszamegy a sírásókhoz, akik épp tízóraiznak, nagyokat
húznak a Monopol pálinkából, majd jobbra-balra meredezve kezükbe veszik a
lapátot, csákányt, s komótosan tovább ásnak, kiemelik a még ép koporsókat,
vagy csihányzsákba suppantják az oszló, hányingert keltő, bűzt árasztó tetemeket, legtöbbször ott jajveszékelnek a hozzátartozók is, akik az emlékműveket bontó kőművesekkel okvetetlenkednek, zsebkendőkkel takarja mindenki
az orrát, némelyek beszaladnak az elvadult bokrok közzé kivetni a rókaprémet. …meddig áll el az ember rothadás nélkül a földben… hát bizony, ha már halála előtt nincs rohadva, mert manapság annyi franc-ette test kerül ide, aki a temetést is alig bírja… eláll az nyolc vagy kilenc esztendeig… a cserzővarga eláll kilencig… mert hát, uram, annak a bőre úgy kicserződik a mesterségivel, hogy nem
soká ereszti átal a vizet, márpedig a víz leggonoszabb pusztítója ennek a mi kurafi testünknek… hát akkor azok a hullák, akiknek testét a kokszpor, az olaj, az
acél, a vaspor cserezte ki, akiknek a legkisebb pórusa is füstfeketével vala eltömve, és nem elég csak kiásni, bezsákolni, a boldogultak, akiket ím tetemre hívnak,
intézményesített hullagyalázás foly itt a vörös zászlók alatt, át kell őket fuvarozni a város másik végén lévő, az új temetőbe, ahol a kiásott sír mellett a pokol bűzében ha nem is teljes liturgiát, de legalább egy liberát el kell mondani azok fölött, akik talán azt hihették, hogy ím eljött ideje a feltámadásnak, mily dőre remény, usgyi vissza a földbe az idők végezetéig, amíg a koponyák olyanokká nem
válnak, mint szegény Yorické. Ismertem, Horatio, végtelen tréfás, szikrázó elmésségű fiú volt, engem a hátán hurcolt ezerszer, és most irtózik tőle képzeletem,
gyomrom is émelyedik rá. Itt függött az ajak, melyet én összecsókoltam, azt se
tudom, hányszor. Hová lettek bakugrásaid, dalaid, villámló élceid, melyek az
egész asztalt hahotára fakaszták? Egy sincs már belőlük, hogy kimajmolnád saját torz képedet. Bezzeg most esett le az állad. No, eredj ő asszonysága öltözőjébe, s mondjad neki, fesse bár magát ujjnyi vastagon, erre jut az arca, eredj, kacagtasd meg vele… Mit gondolsz, Nagy Sándor is ilyenné lett a földben? S ilyen
szaga volt? Ce pizda mami faceţi aicia derbedeiilor urlă omul puterii tovarăşul
părinte de ce staţi la taifaşi cu borfaşi în ritmul ăsta nici în cincinalul viitor n-o
să terminaţi – mi az anyátok picsáját csináltok itt, gazemberek, ordít a hatalom embere, atya elvtárs, miért ül le tereferézni ezekkel a tyúktolvajokkal, ebben az ütemben a következő ötéves tervben sem végeznek… És mégis lenni
kell, vagy… Meghalni – elszunnyadni – és aludni! Talán álmodni, ez a bökkenő.
Merthogy mi álmok jönnek a halálban? Ha majd leráztuk mind e földi bajt. Ez vis�szadöbbent. E meggondolás az, mi a nyomort oly hosszan élteti. Mert ki viselné a
kor gúny-csapásit? Zsarnok bosszúját, gőgös ember dölyfét, utált szerelme kínját, pör-halasztást. A hivatalnak packázásait. S mind a rúgást, mellyel méltatlanok bántalmazzák a tűrő érdemet. Ha nyugalomba küldhetné magát egy puszta
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tőrrel, ki hordaná e terheket izzadva, nyögve élte fáradalmin? Ha rettegésünk egy
halál utáni Valamitől, a nem ismert tartomány, melyből nem tér meg utazó, le
nem lohasztja kedvünk, inkább tűrni a jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé sietni. Eképp az öntudat belőlünk mind gyávát csinál… Páter Salamon Benignusz,
nem kellene innen megszökni haza, Juliska nagymama főztje mellé, Laci tatával felszekerezni a havasra, a Gozorúban lévő kaszálóra kaszálni, takarni,
jóízű túrós puliszkát főzni, illatos sarjúszénában aludni, s ha eljön a szomjúság, nekifeküdni a forrás vizének, s hosszan hatalmasakat inni a tiszta vízből,
inkább tűröd a jelen gonoszt… Sándor meghalt, Sándort eltemették, porrá vált,
a por föld, földből sárt csinálnak, és így azzal a sárral, mely őbelőle lett, miért
nem dughatnánk be a sörös hordót… nem mindegy hát, hogy milyen korsóból,
üvegből, kikkel, mikor, mit, mennyit iszunk…
A többi úgyis néma csönd.

•
Hogy mennyi ideig tartott a temető átköltöztetése, milyen rendszer szerint végezték, ki pénzelte, hány sírt kellett kiásni, majd újat ásni, a tetemeket újra eltemetni, körülbelülre sem tudnám megmondani. Pedig pontosan le volt írva
az egész a Historia Domusban, Timár Asztrik atya, aki ’90 után át-, illetve vis�szavette a vajdahunyadi kolostort, még olvasta. Aztán, amikor átadták a világiaknak a zárdát, a sok bába közt lába kelt az értékes dokumentumnak. Így
hát csak képzelegni tudtam nagybátyám hamleti kálváriáit. Bartalis testvér
visszaemlékezéseiben felsorolja a körösbányai kényszertáborba csoportosított szerzeteseket is, akik Máriaradnáról 1952. május 31-én, pünkösd szombatján érkeznek ide. A felsoroltak között van P. Salamon Benignusz is. Valószínű, hogy ekkorra befejeződött a temetőköltöztetés, amely 1949. november
30-tól számolva 30 hónapig, vagyis két és fél évig tarthatott. Egy megtört,
szomorú testvér érkezett rendtársai közé. Nem sokáig maradt közöttük, még
abban az évben kihelyezték Maroshévízre, a világi plébániára. Személyi igazolványába valószínűleg beütötték a D. O.-t, mert emlékezetem szerint az alig
száz kilométerre lévő városból nemigen járt haza. Talán ekkor dönti el véglegesen, hogy változtat eddigi státusán. Kilép a rendből, de azon az áron, hogy
áttelepszik a bánáti egyházmegyébe. Így kerül Majláthfalvára.

•
Andráska nagybátyámat én nem láttam inni, azazhogy egyszer mégis. Ha ivott
is, az sohasem terhelte, nem ment a szolgálata rovására. Egy dolgot viszont
biztosan tudok: nem szeretett temetni. Amikor halálesetet jelentettek a faluból, a következő egy-két napban magába zárkózott, a máskori bőbeszédűsége elillant, alig váltott a környezetében élőkkel egy-két szót, nem figyelt semmire, bent ült naphosszat az irodájában, valószínűleg olvasott. – Ne zavard
most bátyádat! – mondta nagymama, ha kérdezősködésre hozzá akartam
menni.
Július volt, dinnyerothasztó hőség, a majláthfalvi földutcák felvert pora
szürkéskéken lebegett fölöttünk. Temetni mentünk: bátyám, a kántor úr, a harangozó és a két ministráns. Egyikünk a szenteltvíztartót, másikunk a füstölőt
lóbálva ballagtunk a processzió előtt. Azt hiszem, a Kis utca felé mentünk,
elég messzire a templomtól, csorgott rólunk a forró veríték. Már húsz méterről lehetett érezni a halottas ház szagát. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy
gyalázatosan émelyítő volt. Egy öregasszonynak, özvegy Enderle Józsefnének
kellett megadni a végtisztességet. Akkor még Majláthfalván is a halál beállta
után három napig tartották a háznál a tetemet. Mai ember képzelni sem tudja,
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hogy ez mit jelent. Szerencsére azonban a háznál tartott liturgia elég rövid
volt. Akkor még nem volt ravatalozó, az akkori szokás szerint a halotti szentmisét általában annak a napnak az estéjén tartották. A temető felé menet a
pap és kísérete a koporsó előtt vonult, de a mi szerencsénkre a koszorúvivőket mögénk szervezték, elég távolra kerültünk Szent Mihály lovától, de csak
éreztük rothadás szagát. De ki lehetett bírni. A temetői szertartás sem hos�szas. Ellenben Majláthfalván volt egy hagyomány, évtizedek, talán századok
óta rögzült szokás, az elhunyt búcsúzója. Nem sirató, hanem a menyasszonyi
búcsúztatóhoz hasonlatos, rigmusba szedett, énekelt szöveg, amelyben a jobb
létre szenderült nevében a kántor adja elő az általa elképzelt, leírt, rigmusokba szedett textust. Ezt néki külön megfizették, s a falu árgus szemmel, azaz
füllel figyelte az elhangzottakat. Isten őrizz attól, hogy valami vagy valaki is
kimaradjon a lamentációból! Ennek a külön mutatványnak egyfajta státusszimbóluma volt. Utána napokig az elhunyt temetését emlegetve, erről tárgyalt a falu. Özvegy Enderle Józsefné búcsúzása hosszú, hosszú volt. Hiszen
egyenként és név szerint kellett búcsúznia gyermekeitől, unokáitól, dédunokáitól, testvéreitől, szomszédaitól, komaasszonyaitól, sógoraitól, sógornőitől,
barátnőitől, a rózsafüzér-társulattól és még nem tudom, kiktől. A ministránsruha teljesen lucskos lett rajtunk, alig álltunk a lábunkon, megpróbáltunk
nem az orrunkon keresztül levegőt venni, de nem kerülhettük el a bomlás felénk áradó szagát, jött, hogy odaszóljunk a kántor úrnak, hagyja már abba.
Bátyám rosszul lett. Arrébb támogatták, nagy nehezen fellocsolták, életet
vertek belé. A koporsó sírba tételekor a Hiszekegyet már a kántor imádkoz
tatta végig. Kínlódva, de szinte rohanva bomlottunk hazáig. A sekrestyében
gyorsan levetkőztünk. Uff. Otthon bátyám berohant az irodájába, az ajtót is
nyitva hagyta maga után, az almáriumból kivett egy félig telt miseboros üveget, s azt egyleültében felhajtotta. Circumdederunt…
Gyászba borult az isten városa,
Függönyt húztak az egek ablakára,
Mert már szenved az ártatlan bárány,
Vértől ázik a magos keresztfán,
Öltözzön már az öröm is gyászba,
Bánatosan nézek fel a keresztfára.
Hajolj alább szentséges terheddel,
Szent fiamot tőlem, oh, ne vedd el.
Jézust a keresztről hogy levették,
Mária ölébe helyeztették.
Oly keservesen sír szűz Mária,
Hogy a kősziklák megrepedtek rajta,
Így szólt, nyílj meg, oh, ajkak szép rózsája,
Csókjaimnak édes harmatára.
Fájdalmasan összerostokolna,
Ha nem fogná sírva Szent Magdolna.
Költi, költi, de szavát nem hallja,
Véres haja vállára van fagyva.
Kelj fel, Jézus, kelj fel,
Borulj a nyakamba,
Kelj fel, Jézus, kelj fel, Libánus galambja.
Költi, költi, de szavát nem hallja,
Véres haja vállára van fagyva.
Élet ura, meghaltál lelkünkért,
A sátánnak országát letörvén.
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Szűzanyádnak fájdalmit tekintsd meg,
S a mennyei kincset nekünk add meg.
Dicséret, dicsőség az atyának,
Fájdalmas, Szentséges Szűzanyánknak,
És a vigasztaló Szentlélek Istennek,
Tisztelet adassék hétfájdalmú szűznek.
Fájdalmas, szentséges Szűz Mária,
Bűnösöknek kegyes pártfogója,
Vedd le rólunk a Szentháromság haragját,
Hogy ne vonja meg tőlünk irgalmát.
Szent vagy, szent vagy,
Seregek nagy Istene vagy.
Ámen.

SOMOGYI JÓZSEF, A II. világháború áldozatainak emlékműve, 1992 (Ásványráró)
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Géczi János

2016.
GÉCZI JÁNOS (1954) Balatonalmádi

…lehet.
Rájöttem, tegnap mit rontottam el,
aztán, hogy mit kilenc éve.
Rászóltam a szomszéd kiskamaszra,
aki azóta sem köszön, hogy ideköltöztek,
bár, ha kérdeztem volna a néma kutyájáról,
a heves napfényről, nem kell látnom,
amint vörösödik.
		
Éjjel arra ébredtem,
hogy téblábolok, megszégyenülten
az akkor már albizottsági elnökjelölt előtt,
aki a jövőről prófétál, benne az enyémről.
Ragyog. Körbeágyazza arcát a háj,
mint Magyarországot a tények,
bár a tekintete félszemű és gonosz.
Aztán tömegesen lepnek el,
rámásznak a testre és lélekre a foltok,
blamák, takarandók, szégyenek és a szégyellnivalók,
amelyek a semmiből növekednek naggyá,
és összerendeződve akként mozognak,
mint a hőhullám augusztusban déltájon
vagy a klimax eseményei,
leperzselve mezőt, kertet, igazságot, kegyes hazugságot,
a fény mögött semmi zugot, árnyékos
enyhhelyet meg nem hagyva.
Hogy ráébredtem, mi volt előbb, majd azelőtt,
nincs megállás többé.
Zúdul nagyapám, dédanyám rám,
szomszédaim, valamennyi rokonom, tanítóm, barátom,
s akik közülük megbántottá váltak,
végül az ellenségeim s megannyi ismeretlen,
mint tükörlapból egy reggelen arcomra a redők,
árkok, karikák és a ráncok.
Mikor voltam aljas? Midőn kishitű? Lódító? Becstelen, gyalázatos?
Körbeül, belül bőrömön, az,
ami bennem elvetemültté vált valaha.
Kívül pedig mindaz, ami lett a változtathatatlan tény.
Csapzott hajtinccsel, taknyával-nyálával maszatoltan, bűzösen,
marokra fogott késsel bámul reám mind, mind.
Mögöttük azok, akik akként látnak,
szürke tekintetűek, amilyen vagyok:
jól táplált, centrálisan kissé túlsúlyos,
nem telt nyaki vénájú, discopathia cervicalistól nyűgös,
idősödő, kopasz férfiú,
a szemhéjon keratónikus képletekkel.
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És érkeznek, döngő léptekkel a további események.
Hosszabbodnak, mint az orr, a nappalok és a verssorok.
Országomban milliárdos senkik alkotnak elitet,
s húznak a táj fölé olcsó zenitet.
Ha nem kell, nincs, ha kell, van, és fogják a kezem,
és darabokra szelve kiárulnak, vegyenek.
A szívbillentyűm nem zár jól, és a résen
oda-vissza jár bennem a vér,
nem kérdem, mivégre,
de egykoron bármi-díjas akartam lenni,
élni rönkházban, hol délen, hol északon,
lundákat néző a reggeli ködben, s ma már örülök,
hogy a hetilap képszerkesztője, nemzedéktárs, fel nem ismer.
Ötven évvel korábban hős voltam, forradalmár,
kilenc éve csakis túlélő,
ki stadionban szurkol, miközben bámulja,
akik áthajtják magukat a játékidőn. Időnként ámulok,
miként szálldos annyi pára, mintha volna és csapkodna sok angyalszárnya
a víznek, a tenger fölött. Pénzt adok
a bevásárlókosár-sorok végén kéregetőnek,
ki nem koldus, de az ABC-hez nincstelen. Mackóruháját átitatta
a várárok sötét nedve, és az izzadság sója is meglátszik rajta,
miként az ondója is rászáradt,
de a gyermeke, rajta a szeméttelep mocska, iskolába jár,
ahol kap, hogy étkezzen rendesen, tízórait.
Tucatnyi éve tán, vagy kevesebb, húzom a lábam,
és csoszogok, hogy apadni nincs erőm, se kedvem,
miként a vérbélű dinnye, csupáncsak belül lázadok,
megértem, ha a piros a színét veszti, s végezetül zöldre vált.
Kilenc éve meg kellett volna ütnöm. Avagy rúgnom,
vagy talán leköpnöm az urat. De nem tettem, csak eloldalogtam,
hogy hatalma hevében belém taposott, magamat így mentsem.
Nem járok oda, ahol ő ott lehet.

SOMOGYI JÓZSEF, Női akt tanulmány, 1971
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Filip Tamás

Kiszolgált katona
FILIP TAMÁS (1960) Budapest

Boszorkányszombaton leissza magát,
tündérvasárnap másnapos.
Szemhéja alatt sünök mászkálnak,
fülébe varjú károg.
Hogyhogy kihűlt a pogácsa,
ha még meleg a hamu?
Zsibbadtan még egyszer
haptákba vágja magát,
de becsapta a füle, egy részeg
kiáltást hallott vezényszónak.
Aztán elindul haza, hogy
elpazarolja, ami az
életéből még hátravan.

Fölöttük mozdulatlanul
Lekésem, nem találom meg, vagy ha
mégis, nem fogadják a köszönésemet,
pimasz hallgatásuk fölsebez, és
az előkészített válaszbeszéd
nem lesz jó semmire, nyugodtan
összetéphetem. Fecnik a szélbe,
de lehet, hogy szél se lesz, csak
dobnám, de ujjamhoz ragadnak,
s úgy rázom őket, mint negyven
fokra fölszaladt lázmérőt, mire
a lábamhoz hullanak, megadva maguk,
s úgy állok fölöttük mozdulatlanul,
mint egy porszívóügynök, ki már
egy éve nem tudott eladni semmit,
és van egy szó, a salao, mely úgy
kering fejében, mint egy megkergült
helikopter, szeretne szabadulni tőle,
de nem lehet, mert akkor kedvenc
regényhősét is el kéne felejtenie.
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Nekik rejtély
Nincsenek érvek, csak magyarázat.
A miért? feloldódik a csak-ban.
A 36 fokos lámpaláztól kiver a víz,
a zsűri látja, hogy izzadsz,
miért fűtenek, amikor nyár van?
Nem árulod el nekik, hogy mindent
tudsz, megtartod, mintha titkokat,
és ők elhiszik, amit a hallgatásoddal
előlük eltakarsz. Tanúid lettek, te nekik
rejtély, de kiderítenek úgyis.

Túlzás és pompa
Álmában álmélkodik,
hát ilyen egy másik életet leélni?
Mintha egy forrás tört volna föl,
beszél, maga se tudja, mit, és értik,
sőt megkönnyezik a szavait.
Vaktöltényt használ, mégis
véresek a lőlapok. Ez barokkos
túlzás és persze perzsa pompa,
de mégis van, mint a délibáb,
vagy mint a kétely aranymérlege:
egy kérdéssel mindkét serpenyőjében.
Föláldoz? Föloldoz? Egyikben ott
a másik, életében a mások élete:
Sziszifuszt csinál belőle egy utcakő,
egy hirdetőoszlop Simeont.
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Ferdinandy György

FERDINANDY GYÖRGY (1935) Miami

A hely

Akkor most hogy is van ez? Az ember negyven évig gürcöl egy trópusi szigeten. Negyven éven át hazakészül. Aztán – mint mondják – nyugalomba vonul,
és visszatelepül oda, ahonnan útnak indult.
Szóval, nyugalomba vonul, és ebben a fene nagy nyugalomban gondolkodni kezd. Mindenfélét kérdezget magától. Például azt, hogy tulajdonképpen
hol is van a helye a világban. Ott, ahol leélte az életét, vagy ahol véletlenül
megszületett, és ahol most majd elkaparja egy idegen?
Vagyis hát a hely. Helyünk a világban. Ha ugyan van ilyen. Hát ez, ugye,
mind gyakrabban foglalkoztat engem is. Valahányszor érkezik a Szigetről, a
szigetemről üzenet. Nem csak gyászjelentés. Az adóhivatalból például évről
évre ír valami Ramon. Nyilván valamelyik régi gyerekem.
A legfontosabbat a végére hagytam. Mert a harmadik, a legkisebb fiamnak bennszülött lány a felesége. Ő éli tovább az én félbeszakadt trópusi éle
temet.
Ez is egy ilyen furcsa dolog. Három fiút neveltem fel ebben a banánköztársaságban. Édesanyjuk ugyan átpaterolta őket Galliába, ők azonban, amint
a saját lábukra álltak, egyik a másik után visszaszivárgott a kisgyerekkor paradicsomába. Az egyik Észak-, a másik Dél-Amerikába. Soha nem vált belőlük
európai.
Szóval, mindhármuknak – ezt így mondtuk – latin a felesége. Én pedig
újra itt, Budán. A szülőföldemen, ahová visszavágytam, és ahol fél évszázadon
át nélkülem csordogált az élet. Vagyis ahol, ugye, senkit sem ismerek.
Úgy terveztük, hogy évről évre meglátogatjuk egymást. A nyári vakációban vagy az év végi ünnepeken. Vén pedagógusok álmodozása. Mert egy normális, civil ember életében nincsen se nyári, se téli szünet.
Ami engem illet, ráadásul egyre nehezebben mozdulok. Arról nem is beszélve, hogy egy átlagembernek sokhavi fizetése egy ilyen átruccanás. Egy
szó mint száz, próbál beletörődni az ember, hogy későre jár, és semmit se lehet visszacsinálni. Hogy ez a fájdalmas elszakadás – végleges. A hely pedig,
ami vár rám, a sírhelyem.

•
Volver, voolveer! Visszatérni! Ezt éneklik – mit éneklik?! –, vonyítják a trópusiak. Arra készülnek egész életükben, hogy hazahajózzanak. A dalt én is ismerem. Fájdalmas nóta. Nálam azonban másképpen alakult a dolog.
Minden úgy kezdődött, hogy egy hideg téli reggel felberregett az ágyam
mellett a telefon. Filmesek kerestek. Illett volna tudnom a nevüket, de én –
szégyen, gyalázat! – még az Oscar-díjasokat sem ismerem.
No, mindegy, mit szaporítsam a szót! Elmagyarázták, hogy megfilmesítenék az életemet. Borítékolták, hogy beleegyezem. Hiába magyaráztam, hogy
nekem nem itt. Hogy nekem odalent, Délen zajlott le az életem.
– Tudjuk! – kiabálták. És hogy sebaj, van rá – így mondták – keret.
– Négyen megyünk – közölték. Ők hárman, a stáb és jómagam. Nyilván,
hogy legyen, aki mutogatja a helyszíneket.
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Hát ez – gondoltam – nem lesz nehéz. Fél nap is elegendő, hogy körbejárjuk a Szigetet. Hogy körbejárjuk? Én különben is a fiamnál maradnék, míg ők
hárman élvezik a meleg tengereket.
– Mikor indulunk? – érdeklődtem.
Benne voltunk már a februárban, és itt, nálunk a trópus csak télen érdekli az embereket. Nem árultam el, hogy csak a vízumokkal el fognak bíbelődni
egy hónapot. És hogy nyáron olcsóbbak a légi utak.
Leintettek, volt pénzük, megtehették. Maradt a készülődésre még így is
egy hónapom.
Az igazság az, hogy nem sokat készülődtem. Előkerestem az útlevelemet,
felhívtam a fiamat. Még sírtam is. Az, hogy nem családlátogatásra készülök,
meg sem fordult a fejemben. Hogy az, ami vár rám, más dolog.
A filmesek időről időre rám csörögtek. Megnyugtattak, hogy minden oké,
és hogy alakul a dolog. Megkérdezték, hogy el tudna-e minket szállásolni a
fiam. A keret – úgy látszik – megfogyatkozott.
Én pedig mindent megígértem. Végül is – miért ne! – lesz egy kis turizmus. Körbejárjuk a régi helyeket. Papírt, ceruzát kerestem, elkezdtem összeírni az útvonalakat. A régmúlt mélyvizéből felmerült egy lányka képe is. Hogy
rólam lenne szó? Az én életemről? Eszembe se jutott.

•
A filmesek felsorolták a terveiket. A spanyol óváros érdekelte őket. Végigmegyünk – magyarázták – az amerikai szállodasoron. A legfontosabb persze a
tenger. Az öblök, a szirtek. A pálmaligetek. Itt nálunk ez kell.
Próbáltam kibökni, hogy én nem nyaralni voltam a trópuson. Nem
jószántamból éltem egy banánköztársaságban száműzetésem negyven éve
alatt. Ilyenkor begorombul az ember. Amikor elvonult a stáb, összetéptem
gondosan összeírt útvonalaimat.
Később persze megnyugodtam. Végül is ez a film soha vissza nem térő alkalom. A Szigeten – úgy hallottam – rosszul mennek a dolgok. A haditámaszpontok bezártak, a jenkik magukra hagyták a pókhálós gyarmataikat. Az új
nemzedékek talán már nem is akarják kivívni a szabadságukat.
Eszembe jutott, hogy mit tanítanék, ha most fedezném fel a Szigetet. A régi
felkelésekről mesélnék? Elmondanám don Pedro, az utolsó nemzeti hős temetését? Vagy azt, hogy annak idején, ötven éve hogyan hallgattunk végig a
Magdaléna-parkban egy forradalmárt? Egy Rubén nevű szőke gyereket?
A nagy emberekről mesélnék? Ciro Alegriáról, Oscar Levisről, a Nobel-díjas Vargas Llosáról, Juan Ramon Jimenezről, akik az én időmben mind itt tanítottak az egyetemen? Akkor don Jaiméval kellene kezdenem. Neki köszönhető, hogy egy vidéki tanodából egyetem született a Szigeten.
Sort keríthetnék Pablo Casalsra is, aki itt élte le az életét, vagy az olyan
íróbarátokra, mint Luis Rafael Sánchez vagy Elsa Tió, akiket az én fordításomban közöltek a magyar folyóiratok. A sor hosszú. Szóval, elkezdtem újra ös�szeírni az úti jegyzeteimet.
A filmesek megkérdezték, hogy miért választottam ezt a légypiszoknyi
szigetet. Lesz majd néhány szó ’56-ról is – mondták. A Forradalomról. Arról,
hogy Franciaország hogyan fogadta a menekülteket. És ha már, akkor miért
nem maradtam ott. Kikerülhetetlen volt, megint el kellett mondanom a százszor elismételt történetet.
Azt, hogy nem találtam polgári foglalkozást Galliában. Majd az a cetli a
dékán ajtaján: „trópusi egyetem diplomás európai tanerőt keres”. Ezzel indítunk! – mondták. Letépem a kockás papirost, átviszem a diákok törzshelyére,
és egy részeg spanyolnak tollba mondom a jelentkezésemet.
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– Ehhez fölösleges megállnunk – mondták – Franciában. Nem kell megszakítanunk a trópusi utat.

•
Vince nyolcéves volt, amikor a feleségem magunkra hagyott. A Forradalom
történetén dolgoztam, és azt, hogy nem róluk van szó, nehezen viselik el az
asszonyok. Kettesben mentünk vissza a Szigetre. Nem bántam: Vince mindig
is inkább az én fiam volt. Úgy gondoltam, hogy ezentúl végleg az is marad. Útközben, Madridban megálltunk, vettem neki egy plasztik énekesmadarat.
A Szigeten senki se várt. Egy hosszú, hófehér épületben béreltem szobát.
A balkonunk egész hosszában a tengerre nézett, a bárszékekről a kikötőt bámulhatta az ember, és az aprócska repülőteret.
Berendezkedtünk. Vince iskolába járt, lent, egy téglavörös flamboyánokkal
borított utcácska mélyén állt a Casita del Sol, egy kis kanárisárga iskola. El se
kellett kísérnem, felnézett lent a sarkon, én pedig integettem neki kint a balkonon.
Egyetlen nagy ágy volt a szobánkban, én kívül, ő a fal mellett aludt. Így
nem zavarta, ha égett a lámpa az íróasztalomon. Lett egy játszótársa is.
Andrés pontosan alattunk, egy földszintes faházban lakott. Amikor felkiabált
érte, Vince a nyakamba ugrott, és szaladt.
Itt, ebben az El Monte nevű épületben talált rá az első szerelem.
Amarilisnek hívták a lánykát, Vince hosszú leveleket írt neki. Nagy szerelem
volt, még felnőtt fejjel is gyakran emlegette a fiam. Tudtunk róla: Amarilis később egy pékségben, a Pan-Pepinnél dolgozott.
Ami engem illet, befejeztem a Forradalom történetét. Az egyetem ott volt
a közelben, reggel végigsétáltam a Hipopotamus és a Café Valencia előtt, fel a
Ponce de Leonon. Régen ez a Valencia volt a törzshelyem. Valamikor, eredetileg, gallok, gallegók voltak a tulajdonosok.
Hamar elszálltak az évek. A múltunkról soha nem beszéltünk. Hétvégén a
tengerre jártunk, Vince jól úszott, még valami bajnokságra is benevezte az iskola. Máskor felmentünk a hegyek közé. Volt az őserdő mélyén egy vízesés, a
Coca. Egy nagy, fehér függöny: elfedte a külvilágot, ha beálltunk mögé. Ezt a
helyet nagyon szerette a fiam.
Így éltünk. Nem volt sok barátom, elég volt nekem ez a nagy szemű, kócos
gyerek. Ma is őrzöm a rajzait. A leveleket, amiket nagy ákombákom betűkkel
írt nekem. Elhomályosul a szemem, ha arra gondolok, hogy nemsokára meglátogathatom.

•
És itt ér véget az én történetem. Február végén a filmesek értesítettek, hogy
nem kapták meg a támogatást. A trópusi út kútba esett. Mégsem látom viszont a helyet, ahol leéltem az életemet.

KORTÁRS 2016 / 06

35

Payer Imre

Parancskiadás
PAYER IMRE (1961) Budapest

Nem megbeszélni, most nem ezért vagyunk,
Itt jegyzetelj csak, vésd az agyadba jól,
parancsomat kövesd, ne gondolj
		
semmi egyébre, a cél csak ennyi.
Nem képlet ez – csak mint ami működött
egykor, hatása volt, s a szabály ezért
lett vasszigorrá. Az, mi régen
		
gondolatok heve volt a létben.
Feszítve tartom két tenyerem, merev
alkarjaimmal, s így tagolok derékszögben kitartva összefüggést,
		
mondataim logikába zárva.
Vízszintesen ráng az asztal alatt a két
combom, parancsom így adom át neked.
az általánossal takarva
		
görcsölök, így buzogatva énem.

Dáridó déridő
Tágas teremben meleg fények úsztak.
Pirospozsgásan ragyogtak az arcok
Tölgyfa asztalon pecsenyék virultak
Ömlött a bor és a hevült kacaj.
Egyszerre sivárrá ürült a terem.
Ekkor érkeztem kezdeni.
Dáridó déridőt a sivár árnyakkal.
Élesebb élvezet, ha mint a dúsban.
Halvány-hártya alakok ha voltak,
Pengeélesen gyönyörködtek bennem.
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Juhász Attila

Appelplatz, géphiba
JUHÁSZ ATTILA (1961) Győr

Gergely Ágnesnek
Az út porból, darab kövekből.
Szélcsend; fölöttem ég a nap.
Ritmustalan beszéd; sokat köhögnek.
Valaki mindig elmarad.
A mosdóban már jó hüvös van.
Minden felvétel túl sötét.
Apró kelés, kiserkedt durva szálak.
Nyiroknehéz a könnyű öltözék.

Félrímek
Hideg esővel várt a város.
A nyár útközben véget ért.
Lassú házak figyeltek egyre,
s köztük mind szűkebb lett az ég.
Annyit tudtam csupán, hogy itt élsz,
de vitt az út, elcsüggedt gyermeket.
Fényszórók pásztázták a reggelt,
az ablaktörlők skandálták neved.
S vitt, vitt az út, bár nem siettünk,
vittük tovább a fájó-szép nyarat.
Híd jött ezüstös nagy folyóval.
Többé sosem találtalak.

át
nem kér a testből
csak átfog karmokat növeszt
megküzd
a széttartó gyönyörrel
világát
a másik szembogárba fúrja át
nyelvével istent gyűri össze
s nem kíván
feloldozást
kitisztuló magasban
örökfehérbe dermed
a hajszáleres mennyezet
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Halász Margit

A vörös nyelvű párduc
(regényrészlet)
HALÁSZ MARGIT (1964) Budapest

lovak
A síkon nagy a baj. Úgy elszaporodtak a sáskák, hogy lassan minden füvet elpusztítanak. Okos, tanult emberek találgatják, mi lehet az oka, még okosabb
és még tanultabb emberek pedig a megoldáson törik a fejüket.
Minden hiába.
Ha ez így megy tovább, elhal a puszta.
Elhullanak a lovak, a marhák, a bárányok.
Gyíkok, tücskök, kabócák, cincérek, csigák, varangyok, ürgék, hörcsögök,
fürjek, foglyok, molnárgörények, mannakabócák aggódnak.
Mi lesz velünk?
Csikósok, bojtárok, gulyások, cselédek, ostorosok lehorgasztott fejjel ülnek a pásztortüzeknél, órákon át hallgatnak, egy-két sáska belerepül a tűzbe,
a szárnya lángot kap, teste-lelke összezsugorodik.
Mi lesz velünk?
Taréjos búzafüvek, heverő seprűfüvek, cickafarkak, sziki csenkeszek, árvalányhajak, szegfűk, zsályák, kakukkfüvek, imolák csak temetnek, temetnek
és temetnek. A megmaradt árvák erőtlenül lengedeznek a szélben. Félnek,
suttognak, rettegnek, virrasztanak.
Mi lesz velünk?
A csikósszálláson nagy a sürgés-forgás, a puszta hajdani csikósát várják vasárnapi ebédre. Sokat megért férfiú, jobban ismeri a pusztát, mint más a saját tenyerét. Ha ő nem tud segíteni, akkor még a Jóisten se tud. Akkor tényleg
el kell fogadni a megmásíthatatlan végzetet, a tündéri puszta helyén nem marad más, csak szik, göröngy és káromkodás. Mert a káromkodás terén mes�sze földön a puszta vezet. Egy nagy testű bikát öltek meg este a farkasok,
most az egész sík a bika húsából lakmározik. A bolond bika elbitangolt a többiektől, egy szénakazal körül lappangott, amikor rátalált három farkas.
Uccu, neki a bikának.
Bánjunk el vele.
Nézzétek, milyen büszkén hadonászik a szarvával.
A puszta királya.
A puszta maflája.
A bika fart fordított a szénakazalnak, és szarvat rántott a három fenevadra. A gulyások tisztes távolból nézték a küzdelmet.
Mi lesz a bikával?
A bika már kezdett fáradni, de azért még visszavert valamennyi támadást. Egyszer csak a farkasok közül egy felugrott a szénakazal tetejére, onnan a bika hátára. A bika ijedtében kiugrott a széna tövéből, a farkasok leterítették. Mikor látták a gulyások, hogy a bikát lefogták a farkasok, elfüttyentették magukat.
Ide, te!
Erre a legbátrabb gulyás egy cseléddel megindul. A kutyák szaladnak előre. Mire odaérnek, a bikát már a farkasok megölték. A három fehér kuvasz,
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nyakukban vas nyakörvvel, elzavarta a farkasokat. A még meleg testet ellepték a sáskák. Egy nagy raj szállt rá, és tánchoz készülődnek a bika meleg hasának bársonyparkettjén. A nőstények minden praktikát bevetnek, hogy táncra bolondítsák a hímeket. Illegetik-billegetik magukat, riszálják potrohukat,
csábító illatot lehelnek rájuk. És a hímek elindulnak.
Hölgyem, szabad egy táncra?
Köszönöm, nem. Tudja, várok valakire.
Kisasszony, elkábít az illata, megengedi, hogy felkérjem?
Nos, nem is tudom, talán később.
Édes, legszívesebb rád másznék.
Én meg, drága, legszívesebben megennélek.
És kezdetét veszi az eszeveszett orgia.
A szerencsésnek nem nevezhető győztes a násztánc után kiérdemli, hogy
a jóval nagyobb nőstény hátára másszon, és megtermékenyítse. Aktus közben a felajzott nőstény bekapja a hím fejét, nyalogatja, szopogatja, és a kéj
csúcsán leharapja. A fej nélküli hímek még elszántabban folytatják a párzást,
és addig áldoznak a szerelem terebélyes oltárán, amíg meg nem halnak.
A bikát megnyúzták, feltették a szekérre. A bőrét bevitték a városba, jelenteni, hogy a bikák egyet kivertek maguk közül, és a farkasok megölték.
Íme, itten a bőre, tessék, nagyuram.
Mért engedtétek, hogy elbitangoljon?
Nem engedtük mi azt, a többiek rekesztették ki.
Mért nem tereltétek vissza?
Nem vettük észre, csak akkor, amikor már belepocsékoltak a farkasok.
Hazudtok, kutyák. Különben is, tanuljátok meg, az erősebb felel mindig a
gyengébbért.
És mi a helyzet a sáskákkal?
Gyorsabban szaporodnak, mint a nyulak.
Már látszik is a messzi távolban az a kis mozgó pont, ott jön a vén csikós.
Cifra fogaton hozzák Igazságosztó Radó Mártont. Csak le ne egyék a sáskák
róla a cifraszűrét, amíg ideér. Márton gazda a Fejedelem ivadékának mondja
magát, és ha ezt mondja, akkor el is kell hinni neki. Mert ez a szikár alkatú, kemény nézésű és kemény cselekedetű éltes férfiú nem hazudott még soha.
Semmit.
Senkinek.
Legalábbis nem kapták rajta.
Ami a szépasszonyokat és a menyecskéket illeti, nos, azokkal nagy tapintattal bánt mindig, de erről majd később beszél. A huncut órákat, pajzán tréfálkozásokat, csintalan játszadozásokat éppúgy nem szeretné sírba vinni,
mint hosszú élete megmagyarázhatatlan, misztikus eseményeit. Mert adatott
azokból is bőven. Úgy gondolja, ez utóbbi események egyike igenis összefüggésbe hozható azzal, amiért ide hívták, vagyis a sáskajárással. De Radó Márton azok közé a régi öregek közé tartozik, akik a legnagyobb húsfalatot a lakomájuk legvégére tartogatják.
Ó, de parázs ez a szürkemarhahús.
Ennek a szegény, szerencsétlenül járt bikának is olyan szép volt a vágott
húsa, mint a vörös márványé: mennyei, fenséges, elsőrendű. Száraznak száraz, sokan ezt kifogásolják, de ha tudja a csikós, hogy melyik húsból mit érdemes főzni, melyik menyecskét milyen erővel kell ölelni, akkor nem érheti
meglepetés.
Igazságosztó Radó Márton is mestere volt a pusztai állatok nyúzásának
és feldolgozásának. Tudott olyan szürkemarhagulyást főzni, amitől a jégszívű
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és jégölű menyecskék nemcsak hogy elolvadtak, hanem még fel is forrósodtak, és nem hagytak neki békét.
Nótázzunk, Márton.
Forgasson, Márton.
Tapogasson, Márton.
Csókoljon, Márton.
Lovagoljunk, Márton.
Az a hír járta a síkon, hogy lóháton tette magáévá a felajzott menyecskéket. Ő csak lovagolt nagy peckesen, a menyecske meg szemben vele az ölében visongott, ha egy-egy lompos farkú rókától meg-megugrott a ló. Elénekeltem neki egy szép nótát, megtapogattam a mellét, megöleltem, a szeme közé
néztem, megfogtam a derekát, a többi meg már jött magától, mondja a szépkorú számadó. A testhezálló tanyás asszonyoknak és lányoknak ostorcsa
pással üzent a titkos találka részleteiről. Mellécsettintésből adódó félreértés
olykor akadt, de azokról nem óhajt beszélni, azt mondja, az csak rá meg a
Jóistenre tartozik. Csontját nem törte, valahogy mindig jól jött ki a féltékeny
férjekkel vívott küzdelmeiből. Egyszer még a ló is ráesett Radó Mártonra,
amikor az egyik városi úr számon kérte rajta a feleségét, és dulakodni kezdtek. Becsületére legyen mondva, ő próbálta visszatessékelni a nagyságát a
városba, és amikor megtudta, ki és ki a férje, életében először még egy kicsit
meg is ijedt. De az asszony erőnek erejével azon volt, hogy háljanak együtt a
kettős kúti vályúban. Ha már egy ilyen finom nagysága kívánja, annak óhaja
egy pödrött bajuszú csikósgazda számára természetesen parancs, felelte
Márton. De ez a dáma még reggel sem akart elmenni.
Délben sem.
Este sem.
Sok vízimadár van itt, Márton?
Vagyogatnak, nagysága.
És tojnak?
Tojogatnak, kedves.
Tudja, mit?
Nem tudom, drága.
Süssön nekem rántottát három tojásból, úgy elfáradtam az éjjel.
Engedtessék meg, nem otthon a városban lenne már a helye, aranyos?
Hova tojnak ezek a madarak, Márton?
Hát a víz tetejére, a hínárra, édes.
Hozzon nekem azokból a tojásokból, ha egy kicsit is szeret.
Én meg persze rögvest lóra ültem, belegázoltam a vízbe lovastul, mindenestül, hogy a széles karimájú kalapomat teliszedjem tojással. Jó lakomát kerítettem belőle, csikósan megfűszereztem, aztán megint az lett a vége, hogy le
kellett terítenem a subámat. Hát azok a városi urak nagyon kiéheztetik a feleségüket, gondoltam, szegény csikósgazdára tukmálják még azt a terhet is, hogy
rántottával jóllakassa őket. Pedig nekem olykor ezerkétszáz lóról kellett számot adnom. Hát aznapra is ott maradt a nagyságos asszony, lefeküdt a dikóra,
és macskáskodott egész nap. Én meg alig láttam ki a bajból, mert jött fel a nagy
felleg, a lovakat össze kellett hajtanom. Isten a tanúm, én mind az ezerkétszáz
lóra úgy vigyáztam, mintha a sajátjaim lettek volna. Mindig azt szuggeráltam a
gondolataim mélységére, hogy Radó Márton, ez az összes ló itt a tied, viseld
gondjukat. Volt is, van is itt nem messzire egy halom, úgy híják, hogy Hármas
halom. Ott állítólag réges-régen parázna barátok laktak, sok-sok szegény lányt
meg asszonyt elfogtak, bevittek az alagútba, és mindenféle mocskosságot tettek rajtok. Amikor kitöltötték sátáni kedvüket, befalazták a megbecstelenített
fehérnépet a penészes falba. Még a nagyúr Kaplony szépséges kisasszonykáját, Bíborkát is behurcolták, de szerencsére megmentette egy lovag. Bíborka
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soha többé nem ment férjhez. Sokszor felnyargaltam arra a halomra, s le
néztem. Láttam a ménest és azt a gyönyörű határt, ami nincsen még egy ezen
a világon. És hallottam azoknak a szerencsétlenül járt fehérnépeknek a jaj
veszékelését is. Szóval jött fel a felleg, nem láttam sem az eget, sem a földet a
sötétségtől. Vártam, csak egy csillag is jönne már fel legalább az égre. Egyszer
látok valami világosságot. Az nem lehet csillag, mert nagyon lent van. Közelebb
megyek, hát egy pásztortűz. Megyek közelebb. Megbotlik a lovam lába a zsombékban, aztán meg majdnem eltört a szikpadkában. Úgy tudtam, hogy ott szik
van, hogy a libuc visong, meg a lábnyomban latyak van. Ha a ló belé lépett, hát
felfröcskendezett, úgy, hogy csupa sáros lettem. Na, mondom magamban, mi
lesz így a menyecskézéssel? Megfürösztöttem magam a kettős kútnál, aztán
egy szál gatyában visszatértem a szállásomra.
A szürkemarha húsa tett engem ilyen kikezdhetetlenül szilajjá. A római
pápa se hajlandó semmilyen más húst enni, mióta megkóstolta, csak a
szürkemarháét. Márpedig őszentsége aztán tényleg tudhatja, mitől döglik Rómában a légy.
Hiába tudják a jelenlévők, Igazságosztó Radó Mártont nem lehet, nem illik,
meg aztán felesleges is siettetni, mégis egyre-másra a sáskákról faggatnák.
Majd kiadja a végén a szavam a lényeget.
Csak figyeljetek!
Hetven esztendőt a szabad ég alatt töltöttem, betegséget nem ismertem.
Szobában nem háltam, sem paplanos ágyban, nem is bágyadt el a testem
ezektől. Leterítettem a sallangos bundámat, úgy aludtam. Nem láttam én hetven évig se doktort, se fürdőt. A fényes napsugár volt az én fürdőm, az sütötte ki a nyavalyákat belőlem. Még fiatal csikós voltam, amikor egyszer a debreceni vásárból megyek hazafelé. Az országút mentén van a Novella csárda,
gondoltam, bemegyek és iszom egy üveg bort. Vendég nem mutatta magát a
csárdában, csak négy szál muzsikus. Mindjárt hegedültek volna.
Nem kell.
Megyek.
Nem tanyázok.
Azt mondják, ők is jönnek velem. Így hát felültettem őket a szekérre, és
szólok nekik, cimborák, hegedüljetek. Erre végighegedülték az országutat.
Mikor elértük a második csárdát, a Zöldáfonyát, mondom nekik, hogy szálljanak le, igyanak egy üveg bort. De ahogy a csikósoknál az ostor náluk szokott
lenni, ők is behozták a hegedűt magukkal. Bemegyek, mondom, jó napot, szép
csaplárosné, hozzon egy üveg bort. Úgy is lett. De ahogy kivilágosodik belül a
csapszék, látom, hogy egy idegen ember ül ott háttal. Mondom neki, jó napot
kívánok, atyafi, de vissza se vakkant. Megnézem közelebbről, hát az arca ös�szevissza van kaszabolva. Egyik szemén fekete kötés, a másikkal lát csak.
Magával meg mi történt? Nem láttam még a síkon. Homoki tán?
Lassan, nehézkesen, mintha köveket cipelne, megszólal. Elmondja, hogy
épp rám vár.
Reám-e?
Én véletlenül vetődtem ide, atyafi, hallja, ne mókázzon velem.
Véletlenek nincsenek.
Azt se tudja, ki vagyok.
De igen, bólogat a fejével, ki lenne más, mint a puszta csikóskirálya, Igazságosztó Radó Márton.
Hát ide figyeljen, az véletlenül tényleg én vagyok.
Nincsenek véletlenek, ismétli halkan, tanulja meg, nincsenek.
Odaülök mellé, borral kínálom. Erre a négy cigány belekezd a burrogásba.
Ejnye, no, menjetek ki a szekérre, cimborák, várjatok ott, míg nem szólok. A csap-
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lárosnénak is dolga akad, valami bornyúellés kellette magát. Kettesben maradtam az idegennel, látom rajta, hogy végzetes mondandója vagyon. Az ablakhoz húzom a székem, hogy eltakarjam előle azt a kevés fényt is, ami a csekély
ablakon beszűrődött. Láttam rajta, hogy zavarja a szemét a fény. Jól gondoltam, mert ahogy eltakartam előle a világosságot, rögtön belekezdett a mondandójába.
Tavaly történt télen. A Fejedelem udvarából kellett két darvászt szánnal
kimenekítenem. Ide kellett volna hoznom őket a pusztába. A Fejedelem meg
orrolt rájuk, mert jóvátehetetlen malőrt okoztak neki. El is indultunk annak
rendje és módja szerint. Alig járt a nap a félútján, amikor egy erdőbe értünk.
A lovak érezték meg előbb a bajt, megálltak, és az Istennek se akartak továbbmenni. Utána lovasok közeledtét hallottuk, lovak prüszkölését. Hátranéztem,
és rettenetes rémületet láttam a darvászok arcán. Az egyikőjük a kezembe
nyomott egy csomagot, azt mondta, ezt feltétlenül juttassam el a pusztára, és
adjam oda annak, akinek a legnagyobb ott a tekintélye.
Életed árán is vidd el, és add oda neki, könyörgött a darvász.
De hát mi ez?
Ereklye, hörögte.
Micsoda?
Bűvös erő…
A darvász nem tudta tovább mondani, mert lerángatták a szánról, a lovak
után kötötték, és elindultak vele visszafelé. Én az úti köpenyem zsebébe tettem a csomagot, aztán elvesztettem az eszméletem. Amikor magamhoz tértem, a lovaim hasa alatt feküdtem, és vérzett az arcom. Halotti csend ülte meg
a tájat, de már nem féltem, összeszedtem magam, és folytattam az utam.
Nem hittem én soha senkiben és semmiben, csak magamban meg Istenben, mondja Igazságosztó Radó Márton.
Jóember, vigye a csudába a boszorkányosságát.
Ne rabolja itt az időmet.
Van fogalma, hány állat van rám bízva?
Ugye nincs?
Hát, hogy is lenne.
Felálltam, hogy kimenjek a szekérhez a cigányok után, amikor megfogta
a szűröm ujját.
Kérem, kérem, vegye el tőlem a küldeményt, mert megfogadtam, hogy
életem árán is odaadom. Ha nem fogadja el, még ma éjszaka meghalok.
Hát ezt meg honnan veszi? Térjen már észhez, atyafi. Honnan veszi ezt a
badarságot?
Nem olyan egyszerű meghalni, nekem aztán elhiheti. Az életet a Mindenható adja és veszi el, áldott legyen érte a neve.
Megálmodtam, mindent megálmodtam, hadarta.
Megsajnáltam szegényt, ahogy ott mint egy szerencsétlen pór könyörgött.
Arra gondoltam, mi bajod is lehetne belőle, Radó Márton, ha elveszed. Ajándékot nem illik visszautasítani. Elvettem hát a csomagot. Az ablakhoz mentem
vele, kibugyoláltam és megnéztem: egy vörös nyelvű párduc volt. Első látásra
megtetszett a kis vacak csecsebecse, gondoltam, jó lesz valamelyik szeretőmnek, a legtüzesebbiknek, hogy még tüzesebb legyen tőle. De ahogy teltek
a napok, egyre jobban hozzánőtt a szívemhez a kis szobor. Volt olyan, hogy az
éjszaka kellős közepén, amikor az alattam való lovat sem láttam, csak ha villámlott, mondom, egy ilyen esetben észrevettem, hogy híja van a ménesnek.
Mert én megéreztem azt, ha egy is eltekerődött-csavaródott, és utána mentem annak.
Halljátok csak, nyerít a kiscsikó, az anyját keresi.
Halljátok, ott meg a ló nyerít, a fiát keresi.
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Halljátok csak, amoda a Csókos kocsma felől nyerítenek.
Megszöktek.
Nehezen vártam, hogy virradjon. Vajon hány van oda? Mikor megvirradt,
közéjük néztem, hát látom, hogy ez is oda van, az is oda van, amaz is oda van.
Elkezdtem csikósan káromkodni.
Vagy huszonöt hiányzik.
Istenem, ha még szóba állsz velem.
Térítsd vissza őket.
De semmi. Mert a templomot nem kerültem én el soha, oda is eljártam
meg a csapszékbe is. Lelkemet sokszor elveszítettem a test indulatja miatt,
ilyen az ember, ilyen vagyok én is. De mindig vigaszt kaptam, ha felnéztem
egy templomtoronyra, pláne ha bementem megtisztelni az Istent. Most hiába
imádkoztam, nem történt továbbra sem semmi. Akkor lett egy olyan jelenésfélém, hogy elővegyem ezt a kis szobrot. Elő is vettem a szeredásomból, és
mondom, neki, ó, te kis angyalka, hozd vissza nekem a lovaimat, nem szédelgek én már utánok, minden hiába. Pár minutum telik bele, hát jön elő a huszonöt ló a semmiből libasorban. Még egy olyan borzongásfélét is éreztem a
hátamon, miféle vajákosság ez? Nem is jutott aztán eszem ágába se, hogy a
kis szobrot menyecskének mutogassam. Megmondom őszintén, féltem, hogy
egy félrecsúszott moccanás miatt megorrol rám, és elzabrálja tőlem.
Mert a megorrolt szeretőnél nincs rosszabb.
Ha még rajta van a csókom, de a lovam kantárszára már másfele áll.
Ő meg egyre-másra csak a gyepre vetett ágyra gondol.
Aztán ezer és egyszer megtörtént velem, hogy ez a szobor segítségemre
lett. Nem oldalogtam én el a Teremtőmtől sem, eljárogattam templomba eztán is, gondoltam, biztos, ami biztos, ezerkétszáz ménre elfér két segítő. Hanem lett egy álmom akkoriban megint, azt álmodom, hogy jön a délibábban
felém egy sánta veres borjú, bőg, hogy operáljam meg.
Dehogy operállak én, nem értek én ahhoz. De csak jön, már ott áll előttem.
Vágd ki a kelést a lábamból, mert elveszek menten.
Nem vágom én, hívok inkább doktort.
Nem bírom már kivárni a doktort, tedd meg nekem, nem maradok hálátlan.
Távozz tőlem, nem érek én terád.
Nem megyek bíz el addig, amíg meg nem teszed.
Megtettem, de hogy honnan vettem hozzá a bátorságot, azóta sem tudom.
Ráadásul kitudódott a dolog, és utána hordták hozzám a jószágokat operálásra, én meg sajnálatból megműtöttem őket, és minden műtétem sikerült. Na de
visszatérve a veres borjúra, meggyógyult, kerestettem a környéken a gazdáját, de nem találtam.
Kendé ez a veres borjú?
Nem láttam még soha.
Kendé ez a veres borjú?
Ó, de csúnya veres, mint az ördög menyasszonya.
Kendé ez a veres borjú?
Vigye innen, mert még bajt hoz itt rám.
Rám maradt a veres borjú, nevelgettem, dédelgettem, úgy szerettem,
mint egy bojtárgyereket szeret az ember. Egyszer csak jön a hír a városból,
hogy az egyik volt szerető nagyságám szeretne meglátogatni, mert övé a borjú, a tanyájukról bitangolt el, szeretné visszakapni. Na, vakarom a fejem, mert
valahogy nem passzoltak össze a dolgok, miért nem az ura jön érte, miért ez
a fitos orrú selyemcsipkés szépkorú nagyság. Emlékezetem kanálisában meg
csak folytak-folytak az évek visszafelé, egy híd, két híd, aztán meg már láttam
is magunkat a kanális szélén a nádasban. Ő volt az, aki szakadatlanul vadmadár-tojás rántották követelt tőlem. Meg aztán olyan telhetetlen is volt, nem
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tudtam lecsapolni a gerjedelmét, folyton ráadást kért. Ezért is intéztem úgy,
hogy ne találkozhassak vele. De ez az asszonyság valósággal üldözőbe vett,
mint rétisas az üregi nyúlra, le akart csapni rám. Eleinte hozatta magát, aztán
lóháton, mint egy megbokrosodott kanca vágtatott ki a pusztára. Nem lehetett
kiszámítani jöttét.
Jött nappal.
Jött éjszaka.
Jött hétköznap.
Jött az Úr napján.
Olykor maskarákba bújt, csikósnak, gulyásnak, talyigásnak öltözött, és eljátszotta, hogy munkát keres. Aztán meg firhangba bugyoláltan állított be.
Egyszóval meghibbant takarosan-sarkosan a nagysága.
Jó napot, csikós urak, itthon van a gazda?
Épp most vágtatott el a kettős kúthoz számolni.
Jó estét, csikós urak, merre jár a gazda?
Ne keresse, bement a városba a kovácshoz, a lovát patkoltatja.
Jó reggelt, csikós urak, felkelt már a gazda?
Még hogy felkelt? Le sem feküdt, a tippanos-perjésen is túl jár már.
Mert, ugye, arra vetemedtem, hogy hazugsággal éljek feléje. Meg aztán
volt akkor már nekem két másik szeretőm, egyik egy melles, faros, minden
moccanása takaros pusztai páva, a másik meg egy bogárhajú, kökényszemű,
hattyúnyakú szende korcsmárosné, aki mindig csak az orcámat csókolta. Na
de őnagysága addig gyötört, addig űzött, addig sanyargatott, mígnem megígértem neki, egyszer még utoljára kint hálunk a kettős kúti vályúban. Megmondom őszintén, kezdtem tőle tartani. Azt mondtam magamban, na, jól kinézel,
Igazságosztó Radó Márton, elbánsz ezerkétszáz lóval, tucatnyi zsivánnyal és
lótolvajjal, és épp egy fehércseléd veszejt majd el. Háromszáz éve csikósok a
Radók, apám, nagyapám, dédapám mind végig. Kivittem hát jóval naplemente
után a vályúhoz, ágyat vetettem neki a perzsa bárányból készült nagy bundámmal, de a zivatar megzavart bennünket. Bevittem őnagyságát a szállásomra, én meg szaladtam a lovak után. Azóta is sokat elgondolkodom rajta,
miért volt mindig jégeső meg felhőszakadás, amikor együtt háltam vele. De
elég az hozzá, hogy reggelre eltűnt a nagysága, de nem ment el tőlem üres
kézzel, magával vitte a vörös nyelvű párducot is. Na már most mitévő legyek,
így magamban, csak nem mehetek utána, hogy adja vissza a párducom. Másnaptól elkezdtek balszerencsés dolgok történni a pusztán. Épp a szénakazal
tetejéről nézem a ménest, ahogy a gyékény, nád, varádicskóró és szattyán között legelész. Egyszer csak látom, hogy ni, amoda repdes a sok szarka, ott
dögnek kell lennie. Aztán nézek jobbra, nézek balra, és mindenhol szarkacsapatok köröznek a délibábban. Felnyergelek, vágtatok, hát farkasok lakmározzák a csikódögöt.
Itt is.
Ott is.
Amott is.
Ordítottam, káromkodtam velük csikósan, de nem mozdultak onnét, amíg
meg nem ették a húst.
Számadó uram, reggelre a lovakat ellepték a tetvek.
Gazdauram, háromfejű csikók születnek döglötten, hova földeljük őket?
Csikós uram, hiába mossuk ki a vályút, a víz megpirosodik benne, és olyan
szagú lesz, mint a vér.
Gazdauram, hallja, amit mondok, nyissa ki a szemét, ha hallja.
Hiába imádkoztam Istenhez, nem sietett segedelmemre. Nem volt mit
tenni, bekopogtattam a régi szeretőmhöz, letérdeltem elé, és az Istenre kértem, csak egy napra is, de adja vissza nekem azt a párducot. Estével hozom.
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Ideadta. Szeméből a tűz kiholt, megmárványosodott a tekintete, elszállt felette is az idő. Aztán kihoztam a párducot a pusztára, letettem a hármas halom
középső halmának kellős közepére, éppen rásütött a hajnali nap, és elkezdtem szépen imádkozni.
Három nap múlva kitisztult minden.
Az állatok meggyógyultak, visszatért az élet a síkra, én viszont ágynak estem. De előtte még a párducot visszavittem hozzá, hisz becsületszavamra
ígértem, hogy nem veszem el tőle. Tudjátok, sokan olyan kicsibe nézik a becsületet, mint egy pusztai hantmadarat, én meg világéletemben féltettem a
becsületem, ami megvan ma is. Elmondok erre egy másik esetet. Egy setét éjszaka, amint terelgettem a ménest lóháton, hallom, hogy csörtet valami.
Amint közelebb jön, hát látom, hogy három ló össze van kötve, és egy ember
ül rajta.
Hol jár itt?
Rám virradt, felelte. Harangszó, ostor pattogása hozott ide. Gondoltam, itt
ménes van. Itt hagynám estig ezt a három lovat. Akkor majd elviszem.
Itt ne hagyja.
Vigye innét!
Leszállott a lóról, és ment is. Szólok utána, úgy számítsék kend, hogy ez
már reggelre be lesz jelentve. Úgy is lett. Jól jártam, mert a gazda kereste, jött
utána. Ha be nem jelentettem volna, orgazdaságért lettem volna megbüntetve. Mindig jó barát voltam, sokat láttam, de ilyen lopásba nem estem bele
soha. Az ilyenfajta embereket kerültem. Többször is találkoztam velük, de
nem vallottam rájuk. Így engem sem bántottak soha. Volt úgy, hogy mégis próbálkoztak, cseréljünk lovat. De engem nem lehetett rávenni. Mert a puszta
meg a tisztességem a szemem világánál is fontosabb. Hány meg hány éjt végigdanoltam meg csergettem a karikással a ménes mellett talpon vagy hátason. Éjszaka körbe kellett járnom a lovakat, hogy el ne szaladjanak. Mert elég
volt egy kismadár repte, attól is megijedtek. De sokszor elnéztem, ahogy a
ménes aludt. Némelyeknek alvás közben a lábuk mozgott, vágtattak még álmukban is. Annyira szemet gyönyörködtetőek voltak, hogy férfiember létemre könnybe lábadt a szemem. Hálás voltam Istennek, hogy ilyen sorsot adott a
Radóknak apáról fiúra, a lovak és a puszta szeretetét, a harisok éjszakai énekében való gyönyörködést. Nemcsak betyárnótákat és pásztornótákat énekeltem ilyenkor, hanem amikor csordultig telt a szívem, akkor inkább az énekeskönyvből vett verseket, mert annyira szerettem élni, hogy szinte jutalomnak,
ajándéknak éreztem az életem. De most Isten elfelejtette a pusztát, ezért hát
azt mondom nektek, atyámfiai, hogy nincs más mód, elő kell kaparni a párducot a föld alól is, ide kell hozni, hátha megállítja a veszedelmet.
Hol találjuk azt a párducot?
Visszahozzuk életünk árán is.
A puszta kötelez.
Elmegyünk érte a világ végére is.
De nyögje már ki végre.
Szerencsére nem kellett a világ végére menni, ott volt pár órai járásra, a
városi temető egyik díszkriptájában a nagyságos asszonnyal együtt eltemetve. Mert ez volt a végakarata, hogy ő azzal, senki és semmi mással, csak azzal a vörös nyelvű párduccal szeretne menni az örök létbe. Harmadfélnap
múlva már a pusztán volt a vörös nyelvű párduc, a hármashalom középső halmának a tetején. Három pásztor állott mellette, és úgy cselekedtek, ahogy
Igazságosztó Radó Márton parancsolta, a felkelő nap felé emelték a szobrot.
Nem sokkal később felnyerített mind az ezerkétszáz ló, vadlibák gágogtak,
daruk kurjantottak, pacsirták daloltak, kabócák cicegtek, tücskök cirpeltek,
recsegtek a harisok, tehenek bőgtek, birkák bégettek életvidám, gondtalan
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nagy pusztai örömszimfóniában. Hát persze, hogy örültek, mert aznap reggelre eltakarodott a veszedelem a síkról. Visszaállott a régi rend és béke. Egy dolog változott csupán, a csikóskirály aznap hajnalban lángot fújó paripáján, panyókára vetett ünneplő cifraszűrében felvágtatott a mennyei mezőkre a men�nyei harisok hangját hallgatni.

Egy lovas vágtat a sűrű ártéri erdők alján. A folyópartról nézve mintha menekülne valahonnan. Két oldalról sarkantyúzza a mént, majdnem átdöfi szegény
elgyötört állat oldalát. Lovak éjszakáznak a folyóparthoz közeli rét szélén a
karámban. Rosszallóan prüszkölnek és fújtatnak.
Jobban tenné, ha ilyenkor inkább aludna vagy pihenne a csipkés-paplanos ágyában.
Jobban tenné, ha nem hívná ki maga ellen a sorsot.
Jobban tenné, ha kiadná az útját annak a másiknak.
Igazuk van a lovaknak, valóban jobban tenné, de nem tudja már megtenni. Amióta összeszűrte a levet Barkóczy Manóval, azzal a másikkal, összevis�sza jár, mint egy bolond óra. Pedig milyen boldog is volt, amikor a Gróf a mes�szi északról ölében elhozta feleségnek a síkra.
Látni akarom a pusztát, vigyen oda engem most azonnal, mondta kényeskedve az ifjú férjnek.
Türelem, drágám, előbb körbevezetem a kastélyon, amit kegyednek építtettem.
De hát ez szebb, mint Windsor.
Grófné, parancsoljon, négy bejárat, tizenkét bástya, ötvenkét szoba, háromszázhatvanöt ablak. Megállítottam, és kőbe vésettem kegyed szépségének az időt, mert nem láttam még varázslatosabb teremtést a világon.
Na és a lovai?
Minden dolognak van egy szép és egy rút oldala, kedves Leontina.
Én vagyok a szép és a lovai a rútak. Vagy fordítva?
Leontina, kegyed nemcsak lélegzetelállítóan gyönyörű, de még szellemes is.
A Genfi-tó szélei tiszták, rajtuk a szem örvendve nyugszik, de a vadászt
hamar eluntatják kiességei.
Hát akkor nem vadászni kell ott, hanem halászni.
A zeleméri síkság tava nem bájolja el senki szívét, de a nádnak és a posványnak örül a puskás.
Látni akarom a pusztát, a ménest, a gémeskutakat.
Édesem, a fél világot látta már, kérem, legyen türelmesebb.
Drága Grófom, ezt a berber szőnyeget honnan hozatta? Nahát, milyen igéző mintázata van, egy vörös nyelvű párduc. Van a pusztán párduc?
Nincs, de hisz szavamat adtam kegyednek, hogy olyan helyre hozom, ahol
semmitől sem kell majd félnie. Én vigyázom, hét lakat alatt tartom, még az álmait is ellenőrzöm.
Ígérem.
Nini, a télikert mozaikja párducot ábrázol, meg a társasági zálák kárpitjai
is. Drága Grófom, nem is mondta, hogy Ázsia-rajongó. Gyermekkoromban
magával vitt apám Indiába, ott láttam szelídített fehér tigrist. Teljesen bele
bolondultam, simogattam, becézgettem, mint egy nagy macskát.
Akkor most a pusztára akar menni, vagy Ázsiába?
A pusztára vitte a szépséges Leontináját, és útközben elmesélte neki a
párduc történetét. Az úgy volt, hogy amikor elkezdtem építtetni a kastélyunkat, drága Leontina, megoldatlan rejtéllyel találtam magam szembe. Ami követ felraktak délig, leomlott estére, amit estig raktak, leomlott reggelre. Nem
győztünk tanakodni, mitévők legyünk. Sokan sokfélét tanácsoltak, mígnem

KORTÁRS 2016 / 06

50
egyik reggel kikötött egy ladik a folyóparton. Egy bozontos szakállú ember
szállott ki belőle, és engem keresett. Elmondta, hogy álmot látott, megjelent
előtte egy keresztes lovag, és azt tanácsolta, jöjjön el hozzám, és szabadítsa
ki a vörös nyelvű párducot, mert ha nem teszi, a kastély sohasem fog felépülni. Én, drága Leontinám, nem hiszek a babonákban, de a kastély felépítése
már-már rögeszmémmé vált.
Miféle vörös nyelvű párducról beszél maga? És honnan kell kiszabadítani?, kérdeztem a bozontos idegent.
Hát a kastély fala alól. Oda van eltemetve.
Egy párduccsontváz miatt dőlnek le a falak? Ide figyeljen, ne bolondozzon
itt velem, menjen vissza a ladikjához, és evezzen vissza oda, ahonnan jött.
Nem, dehogyis, felelte. Van a keleti szárny fala alatt egy sárgaréz láda,
abban egy vörösréz láda, abban egy vasláda, abban pedig egy szobrocska. Ha
ezt kiszabadítja a föld alól, semmi akadálya nem lesz a kastély felépülésének.
Ki temette oda a ládát, és miért?
Sok-sok éve annak, hogy a síkon összeveszett két juhász, kié legyen a
párduc. Egy szerencsétlen véletlen miatt dulakodás közben mindketten meghaltak. A gyermekeik úgy döntöttek, odaajándékozzák a papnak, vigye el a
pusztán túlra, és Isten szent nevében temesse el. Amikor a pap visszament a
pusztára, azt hazudta, hogy a zsiványok elrabolták tőle, és majdnem az életét
is elvették. Azonban titokban elrejtette, ide, a kastély alá. Készített róla egy
térképet, hogy majd megtalálja, ha elcsendesednek a kedélyek. De szegény
papra másnap a templomban ráesett egy kőszent, és szörnyű kínok között kiszenvedett.
És mit kér a segítségért cserébe?, kérdezte a torzonborz alakot a Gróf.
Én? Semmit, illetve csak azt, hogy a kastély termeiben legyen ott a párduc
alakja mindenhol, a kárpiton, a falon, a gobelinen, a mozaikon. De ezt a Gróf úr
jobban tudja.
És hol van most ez a bizonyos párduc?, kérdezte Leontina.
A hattyús falikárpit mögött, a télikertben egy titkos rekeszben.
Menjünk oda most rögtön, látni óhajtom.
Leontina bolondja volt a lovaknak. A grófi istállóban töltötte idejének nagy részét, olykor még a pusztába is kilovagolt. A kastélytermek és szalonok hiába
voltak a legelőkelőbb tapétákkal, damaszttal, festményekkel, fatáblákkal díszítve, hiába lett a nagy kastély mellé egy romantikus, fából készült kis kastély építve, a Grófné ámulata és csodálkozása sohasem tartott három napnál
tovább. Naplementekor gyakran állt a bástyán, és gyermekkora utazásaira
gondolt, Indiára, a hófehér tigrisre, amelyet úgy lehetett simogatni, mint egy
macskát. Máskor elbitangolt kisborjúkat vélt fehér tigrisként felbukkanni az
ártéri bozótosból, s ilyenkor kimondhatatlan melegség járta át a lelkét.
Ó, a varázslatos keleti tündérbirodalom.
Csak még egyszer láthatnám.
Miért is kellett nekem a borongós Angliában születnem?
Ezért mondott egyből igent a Grófnak, hisz keletre hívta. Ha nem is Indiába, de mégiscsak keletre.
Milyen áttetszően sárga fényű itt a tavasz.
Milyen forrón süt itt nyáron a nap.
Milyen kék itt októberben az ég.
A Gróffal pár hete kilovagoltak a nagy síkra.
Na, végre, gondolta Leontina, na, végre, vágtázhatom kedvemre.
Ne bolondozzon, édesem, nem menekülő betyár kegyed, akit a pandúrok
üldöznek.
Grófnő, kérem, csillapítsa szenvedélyét, még balesetet szenved.
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Tisztességes asszony miért akar vágtázni?
Tegye, kérem, amit mondok!
Megértette?
Megértetted?, ordította a Gróf.
Leontina ekkor jött rá, hogy baj van. Így még nem beszélt vele senki. Úgy
tett, mint aki nem hallja. Mint aki nem érti ezeknek a szavaknak a jelentését.
És különben is, mi van, ha félreértett valamit? Mi van, ha a hangsúlyokat tette
csak rossz helyre a Gróf? A Gróf alapvetően szereti őt, hisz egy tündérkastélyt
épített neki. Képes volt még az időt is megállítani a kedvéért. És különben sem
kell azt olyan nagy dobra verni. A Gróf jó ember. Igaz hívő, igaz hazafi.
Nem történt semmi.
Nem történt semmi.
Alig történt valami.
Mással is történt már ilyesmi.
De hiába csillapította felindultságát, az elkövetkezendő hetekben többször is eszébe jutott a mondat. Levelet írt édesapjának, elpanaszolta, mennyire magányos, és hogy szeretne hazamenni. A levélre azonban nem jött válasz.
Mikor jön a posta?, kérdezte a férjét egy csendes estén.
Miért? Csak nem levelet vár valakitől?, nevetett gúnyosan a Gróf.
Nem, nem, semmit sem várok, csak apám válaszát.
Írt neki?
Nem, nem írtam, csak gondoltam, válaszol, úgy értve, hogy ír nekem.
A Gróf odalépett hozzá, megfogta a kezét, és erősen megszorította. Ha
még egyszer ezzel a finom kis kacsójával panaszlevelet ír az édesapjának,
megtiltom, hogy a lovardába menjen. A szobájában kell majd maradnia egész
nap, hímezhet, olvashat, de az engedélyem nélkül nem lépheti át a küszöböt.
Megértetted?
És nem szeretném még egyszer mondani.
Nem kellett még egyszer mondania. Leontina törvényes úton nem küldött
több levelet. Abban reménykedett, hogy valamelyik vendégének alkalomadtán kezébe nyomhatja majd az illatos papírra írt, girbegurba betűs segély
kérését. De sajnálattal kellett tapasztalnia, hogy elmaradoznak a vendégek.
A Gróf napközben egyre többet van távol, este pedig, amikor hazajön, épp
csak ránéz, és máris visszavonul. Fél éve is van annak, hogy együtt háltak.
Nem is tudja, hogyan vészelte volna át ezt a fél évet, ha nem jön a kastélyba a
hegyi ember, és nem hozza magával Egérkét, a lovát.
Egérke hucul kanca volt, világos egérfakó, fehér foltokkal a lábán. Amikor
meglátta Leontinát, felnyerített, és úgy hívta magához, mint egy régen látott,
kedves ismerősét. Tényleg barátság volt első látásra. Ha Leontina hozzáért fényes hátához, látszott, hogy megremeg a lovacska bőre a gyönyörűségtől. A kastély istállójában nem volt már hely számára, ezért a fakastély mögött egy alacsony istállóba vitték, melynek bejárata mellett, egy gyékényágyon húzta meg
magát gazdája, a hegyi ember. A lovat maga a Gróf rendelte. Lómodellnek
szánta egyik barátja részére, aki hucul lovat fest majd egy anatómiai képeskönyvbe. Egy hét sem telt bele, megszokott a ló, a barát viszont nem érkezett.
Hol marad már?
Igazán üzenhetne.
Hogy micsoda? Karját törte egy lovaglás alkalmával?
Hát milyen férfi az ilyen?
Teltek-múltak a napok, hetek, a kastély hatalmas termei és csarnokai
kongtak az ürességtől, látogató alig mutatta magát, a Gróf pedig egyre undokabb és kibírhatatlanabb lett. Mindenben hibát keresett és talált.
Miért ez a ruha van ma rajta, miért nem a sötétebb?
Ezt a frizurát felejtse el, nekem a régebbi jobban tetszik.
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A főkötőjén mintha egy kicsit túl sok lenne a gyöngy. Lehet, hogy Angliában ez a divat, de itt nem hordanak ilyet a tisztességes úrhölgyek.
Kérem, öltözzön át.
Most?
Nem most.
Azonnal.
Egy könnyű, divatos kétkerekű hintó közeleg a Grófék kastélya felé. Utasa sötétvörös vagy inkább mályvabarna bársonydolmányt és tintakék bársonynadrágot
visel. Jöhetne négylovas fogattal is, illendőbb lenne talán, hisz arisztokrata
nagyúr. De akkor bizonyára nem úgy hívnák, hogy Barkóczy Manó. Ám mivel így
kapta a nevét a szent keresztségben, magasról füttyent az illemre és az etikettre, szabadelvű, roppant tevékeny, szívós akaraterejű férfiú, akinek az sem lenne sok, ha egy nap negyvennyolc órából állna, és csak háromnaponként egyszer menne le a nap. A munkán kívül sok minden másban is örömét leli, szenvedélyes műgyűjtő, különösen a népművészeti tárgyak hozzák lázba, továbbá
rajong az irodalomért és a festészetért. Most is azon gondolkodik épp, hogy mi
lenne, ha leugrana a bakról, és közelebbről megnézné a darucsapatot. Festői
látvány, ahogy a lemenő nap arany- és rózsaszínű ecsetvonásokkal kiszínezi a
nádast. A szikes tavak között élénkzöld földnyelveken gyülekeznek a darvak.
Manó, mert csak így engedi hívni magát, megrántja a kantárszárat. A hintó megáll. Leszáll, és a hátára veszi a puskáját, majd elindul a szikes tavak felé, ahol a
darvak tanyáznak. Egy haris lépdel nem messze tőle, feltartott fejét jobbra-balra ingatja, sandán lesve követi az idegent. Így tisztes távolból érdeklődne kiléte
felől, de nem mer, hisz valami vas csüng a vállán, ami meglehetősen ijesztő. De
a kíváncsiság majd’ kifúrja az oldalát.
Megkérdezhetem, uram, hogy ön kicsoda?
És honnan jött?
És mit keres itt?
A haris nem kap választ a kérdéseire. Még közelebb férkőzik hát az úrhoz,
és próbálja kitalálni a szándékát. Neki, egyszerű mezei harisnak, kezd gyanús
lenni ez az alak.
Ez nem semmiért jött ide.
Tisztességes pusztai ember nem jár bársonydolmányban.
Tisztességes pusztai ember nem bámulja a naplementét.
Tisztességes pusztai ember szóba áll a kis harissal.
Manó kezébe vette a puskáját, lőni szeretett volna egy madarat.
Vagy fogni?
Nem is tudta, csak elkapta a vadászszenvedély. Borzongás járta át a testét a határtalan messzeség és a milliónyi madár láttán. Ezt a kis kotnyelest,
amely pimaszul közel lépeget itt mellette, megfoghatná könnyen.
Mit érne vele?
Neki egy nagyobb madárra lenne szüksége, mondjuk, egy darura. Célba is
vett egyet, amelyik a csapattól egy kicsit távolabb tollászkodott. Már-már meghúzta volna a ravaszt, amikor felnyerített a lova. Indulnom kellene, még sötétedés előtt oda szeretnék érni, gondolta, és leengedte a puskáját. Aztán még egyszer elnézett messzire, hol az ég a földet érte, és elindult a hintójához. Alig tett
pár lépést, amikor maga sem tudta, miért, felemelte a puskáját, és a levegőbe
lőtt. Néhány másodperc múlva egy szépen fejlett darumadár hullott a lábai elé.
Manó felnevetett, a harisnak pedig kedve szottyant elkapnia egy szöcskét.
Azt mondják, a hucul ló a jégkorszak előtti időkből származik. Nyugodt természetű, kedves, szolgálatkész és megbízható. Rendkívül jó idegrendszerű, biztos léptű fajta. Nos, ami a jó idegrendszert illeti, Egérkére ez nem volt igaz.
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Amikor kihozták a kastély melletti füves rétre, és próbálták beállítani a modellpózba, nyugtalanul felnyerített, a nyakát kimerevítette, majd első lábával
kapálni kezdte a földet. A gazdája igyekezett lecsillapítani, de mindhiába. Órákon át viaskodtak vele, amikor a hegyi embernek eszébe jutott valami. Illetve
nem is valami, hanem valaki, a Grófné, Leontina. Nosza rajta, elküldtek érte,
jött is hamarosan, és lecsillapította a lovacskát.
De amint elköszönt, és tett pár lépést, Egérke megint elkezdett tombolni.
Nem volt mit tenni, Leontinának ott kellett maradnia, hogy elkészüljenek azok
a bizonyos képek.
Maradhat, nyugodtan maradhat, mondta a Gróf.
A festményeknek időre el kell készülniük.
Megígértem.
Leontina tehát maradt. Simogatta Egérke oldalát, nyakát, ott, ahol érte, illetve ahol nem zavarta a takarásával a festő munkáját.
Csodaszép őszi napok jöttek. Rókavörösbe, okkersárgába, aranyszínbe,
bíborvörösbe, olajzöldbe öltöztek a folyóparti fák, az ég pedig áthatóan tiszta
kék színt mutatott. Mintha millió és millió szolga sikálta volna fényesre a tájat. Az volt az ember érzése, hogy ez a pompás tájkép csupán díszlet, megtervezett valami, ami egyenesen a király őfelségének látogatására készült. Pedig
nem jön ide semmiféle király vendégségbe, viszont egy cigánylány kér
bebocsájtást, a Grófot keresi. Öltözetét tekintve cselédlány, boglyányi göndör
haja nem fér hófehér főkötője alá, itt is, ott is előbújik egy-egy kacér bogárfekete fürtöcske. A lány sudár termetű, karcsú dereka, gömbölyű csípője még
az őszi természetnél is vonzóbb látvány.
Ne bolondozz, te lány, mi dolgod neked a Gróffal?
Olyan dolgom van, amit nem köthetek az orrodra, feleli pimaszul a lány.
Hát ide figyelj, te Áfonyka, ha már így hívnak, gyere vissza később.
Nem jövök biz’ én, mondd a Grófodnak, hogy a vörös nyelvű párduc miatt vagyok itt. Egyébként meg mire vagy ilyen nagyra magaddal? Már a dédanyám is kastélyban lakott, igaz, nem ebben a kastélyban, de kastélyban.
Kaplony méltóságos úr lányának, Bíborkának volt a szobalánya és barátnője. Bazsika volt a neve. Ismétlem, a vörös nyelvű párduc miatt vagyok itt, te
málé.
Indulj már.
De felvágták a nyelved, ha ennyire akarod, hát szólok neki.
Nem telik bele sok idő, kinyílik az aranyszélű szárnyas ajtó, és Áfonyka
beléphetett a Grófhoz.
Azt beszélik az emberek, hogy itt van a vörös nyelvű párduc, kezdte
Áfonyka.
Márpedig ha itt van, szeretném megnézni, megfogni, megérinteni, mert
megfogadtam dédanyám halálos ágyánál, hogy addig megyek, amíg meg nem
találom a párducot. És ha megtalálom, a közelében maradok. Tartozom ezzel
dédanyám szellemének.
Miket hablatyolsz itt összevissza szellemekről meg párducokról? Nem tudom, miről beszélsz, nincs itt a kastélyban semmilyen párduc. Vannak tyúkok,
disznók, lovak, pávák, kacsák, libák, tehenek és mit tudom én, még mik, emelte fel a hangját a Gróf, de párduc… ne nevettesd ki magad. És most mondom,
hagyd el a kastélyt, és vissza se gyere többet.
Hát jól van, elmegyek, de ha nem érhetek hozzá a párduchoz, állítom, nem
telik el három nap, a kastélya romba fog dőlni.
Isten áldja, Gróf úr.
Ne menj el, te, te… Áfonyka. Várj, hozom a párducot.
Áfonyka tehát maradt, amolyan mindenes lett a kastélyban. Pár nap elteltével már úgy tett-vett ott, mintha oda hozta volna a gólya.
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Egyik téglavörös színű alkonyatkor megtörtént a csoda, vagyis a gyötrelem,
Leontina halálosan beleszeretett Manóba. Addig-addig bámulták egymást a
tüneményes őszi réten, annyit, de annyit mesélt Manó a keleti utazásairól,
olyan, de olyan finoman érintette meg Leontina kacsóját, hogy szegény as�szonynak nem volt menekvése. Manó sem volt éppen ártatlan, a lovat ábrázoló festmény alá csempészett egy másik vásznat, s amikor egy óvatlan pillanatban lefújta a felső vásznat a szél, Leontina mint egy tükörben, önmagával
nézett farkasszemet.
Ki ez a szomorú szemű szép asszony?, kérdezte féltékenyen.
Tudom, nem lett volna szabad, nem élhetek vissza a vendégjoggal, de
nem voltam képes ellenállni a szépségének, drága Leontina, nem tudtam a
kezemnek parancsolni, le kellett rajzolnom.
Akkor ez én lennék? Nahát, maga csaló.
Azzal elkapta a rajzot, magához szorította, és elkezdett vele futni a folyó
felé. Manó körbenézett, látja-e őket valaki, és amikor világossá vált számára,
hogy csak ketten vannak, üldözőbe vette Leontinát.
Kapjon el, ha tud, nézett hátra az asszony, sokkal gyorsabb vagyok magánál. Manó hagyta, hadd érjék el az ártéri füzest, ott egy odvas fűzfa mögé bújt.
Odaszorította hátát a fa göcsörtös törzséhez, és lélegzet-visszafojtva várt.
Leontina is megállt, útját állta ugyanis a folyó, s ahogy ténfergett jobbra-balra,
egyszer csak elkapta egy erős kéz. Magához rántotta, és szájuk hosszú csókban olvadt össze. Amikor feleszméltek, Leontina elindult a rét felé.
Ez nem történt meg, ezt felejtse el, mondta Manó, és folytatta a festést.
De ahogy teltek a napok, és egyre sárgábbak és barnábbak lettek a falevelek, Leontina és Manó egyre többször futott le a folyópartra, nem lehetett
már nem megtörténtté tenni azt, ami megtörtént.
Kedves Manó, megtenne nekem valamit, de úgy, hogy a férjem ne tudja meg?
Elvinne egy levelemet, és eljuttatná az édesapámhoz?
Természetesen megteszem. Adja ide azt a levelet, drága Leontina.
Kedves Manó, én el akarok költözni ebből a kastélyból, mindegy hova,
csak el.
De hát a Gróf, mi lesz akkor a Gróffal?
Kedves Manó, én követem magát a keleti útjára.
Képtelen ötlet, felejtse el.
Sohasem bocsájtanánk meg magunknak.
És a barátság? Mivé lenne a barátságom a Gróffal?
Mindeközben Áfonyka gyakran lelibbent hozzájuk a rétre, pogácsát, italt
hozott. És még valamit.
Pokoli jókedvet.
Mindig kitalált valami bolondságot, hol Leontinát ugratta, hol Manót. Mindent tudott róluk. Sőt még többet is annál, ami tudható.
Bátor lány.
Azt mondja, ami éppen eszébe jut.
Ami a szívén, az a száján.
És a kacaja.
A kacaja éppoly göndör és buja, akár a haja.
Elragadó.
Pedig egyszerű pusztai cigány lány.
Nem volt olyan férfi a kastélyban, akinek ne akadt volna meg a szeme
Áfonykán. Egyik nap kibontott hajjal énekelt és táncolt a kastély kertjében, libbent a szoknyája, lobogott a haja, hullámzott a keble. Még a madarak is lelassították röptüket, hogy lássák izzó, parázsló mozdulatait. Szinte beleperzselte magát az ősz enyhe levegőjébe, talpa alatt finom ködpára lengedezett, úgy
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látszott, hogy a föld felett táncol. Két kéjsóvár szempár leste Áfonykát azon a
napon a kastély ablakából. Az egyik a házigazda volt, a másik pedig a szeretettel fogadott vendég, Barkóczy Manó. Leontina nem látta a táncot, mert
mással volt elfoglalva, ő a ruháit rakosgatta, és szőtte, szövögette a boldogság földöntúli tervét.
Itt az idő, most vagy soha.
Ma este a Gróf ellovagol vadászni.
Manó viszont nem megy vele, fájlalja a kezét.
Ragyogó alkalom.
Végre elindulhatnak együtt a szerelem és boldogság csillagokkal kövezett vakító útján.
Ó, de szép is lesz, Istenem.
Afrika.
India.
És a fehér tigris.
Hát nem csodálatos, hogy mindig kinyílik a boldogság titkos ajtaja. Csak
persze elég szemfülesnek és bátornak kell lenni, hogy be merjen lépni rajta az
ember. Leontina sem teketóriázott, amikor készen lett az útipoggyásszal, lábujjhegyen Manó szobájához lopódzott. Kettőt kopogott halkan, de mivel nem jött
válasz, finoman kinyitotta az ajtót. Amit ott látott, pokolibb volt a legpokolibb
képnél, amit valaha festő festhetett: Áfonyka visítva hancúrozott Manóval, a
szenvedélytől tüzelten tépték, marták, harapták egymást. A gyertya fénye vörösessárgára festette testüket, Leontina majd belevakult a látványba.
A télikertbe osont.
Magához vette a vörös nyelvű párducot.
Pusztuljon a kastély, pusztuljon a világ!
Aztán az istállóba ment. A hegyi ember jóízűen horkolt, Egérke pedig
mintha megérezte volna, hogy tilosban járnak, lélegzet-visszafojtva, nesztelenül rakosgatta patáját a szalmára. Amikor kiértek a szabadba, Leontina felugrott a ló hátára, és elnyargalt a folyó felé.
Vágtassunk, Egérkém!
Vágtassunk!
Végre vágtathatunk.
Amikor elérték a folyópartot, a ló megtorpant, hátralépett kettőt, kifeszítette a nyakát, és vadul kapálni kezdte a földet.
Hát már te sem szeretsz?, kiáltotta Leontina, és a vörös nyelvű párducot
dühében a folyóba hajította.
Ússzunk, Egérkém!
Ússzunk!
Végre úszhatunk!, kiabálta, és teljes erejével megsarkantyúzta a ló oldalát.
Egérke jó ló volt.
Hűséges, nyugodt természetű, megbízható, szolgálatkész fajta.
Engedett lovasa akaratának, belépett a folyó hűs vizébe, és pár méter
után eldobta magát. Amikor elveszítette lába alól a talajt, érezte, hogy gazdája, mint egy szerencsétlen elázott rongybaba, lecsúszik a hátáról, és belesül�lyed a folyó részvétlen habjaiba.
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Szigethy Gábor

Napló múltidőben

SZIGETHY GÁBOR (1942) Budapest

1956. június

Június 3.
Fogytán lehetett a zsebpénzem: májusban a Madách Színházban tizenhárom forintért a földszint
16. sorában ültem, június 3-án hat forintért az erkély 10. sorában. Ha hinni lehet fél évszázadot túlélt
kamaszkori színházjegy-gyűjteményemnek, A királyasszony lovagja előadásának harmadszori megtekintésével zártam színházi „évadomat”.
A bemutató után egy hónappal, május 27-én jelent meg a Művelt Népben Lóránt Endre kritikája a
Victor Hugo-dráma sikeres színházi előadásáról.
Engem Darvas Iván harmadszor is elvarázsolt; a
kritikust is elvarázsolta: „Darvas Iván don Cezar-ja
költő, koldus, herceg és spadassin egy személyben.
Játéka könnyed, szellemes, gúnyolódó, mozgása
kulturált és hajlékony, lerongyolódott külseje egészségesen nemes jellemet rejt magában.”
1956. június 3-án örültem, hogy Darvas Iván
életre-halálra kiélezett fergeteges komédiázását
csodálva a kritikus is azt gondolta, azt érezte, amit
én. Ma olvasva a régi írást, megakad a szemem
egy szón: spadassin. 1956-ban biztosan nem értettem. Ma sem ismerem, csak sejtem a francia szó
pontos jelentését. Édesapám öreg szótára (dr.
Theisz Géza, 1902) segít, amelynek újraköttetés
előtti romos példányában kézírással maga pótolta
1939-ben a hiányzó lapokat. Spadassin: ügyes
kardforgató, verekedő fráter; négy évtizeddel később Aurélien Sauvageot szótárában: verekedő, izgága, krakéler.
Don Cézar de Bazan, a spanyol grand ilyen is
volt 1956 kora nyarán a Madách Színház színpadán.
Csak azt nem értem ma, hogy hatvan évvel ezelőtt,
a szocializmus építésének idején, a szovjet mintájú
proletárdiktatúrában, amikor például az európai
műveltségű, nyelveket beszélő, magyar világlátású,
ám a rendszer által klerikális reakciósnak ítélt Babits Mihálynak elvtársi körökben még a nevét sem
volt ildomos említeni, és az orosz nyelv volt az
egyetlen, haladó világnyelv, miért jut eszébe a kritikusnak a hétköznapi csevegésben senki által nem
használt, nagyon kevesek által megértett francia
szóval jellemezni Darvas Iván sziporkázóan sokszínű alakítását.
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Június 6.
Hatvan évvel ezelőtti krokodilkönnyek: Máté György
– 1956-ban a Magyar Írók Szövetsége kommunista
párttitkára, a Béke és Szabadság című hetilap szerkesztője – írásában elszántan, szókimondóan a magyar labdarúgást siratja. „Valami eltörött a mi válogatott labdarúgó csapatunkban.”
Számtalan oka van szerinte a hanyatlásnak, a
méltatlan vereségeknek, de a mélyrepülés oka:
„Sebes Gusztáv személyi diktatúrája, amely kevés
területen okozott annyi kárt, mint éppen a labdarúgásban.” A szerkesztő elvtárs, a később is nagy hatalmú Népszabadság-főmunkatárs elismeri: Sebes
Gusztáv érdeme az „Aranycsapat” kialakítása, de
most hirtelen eszébe jut és bátran megírja, hogy
Sebes Gusztáv „mint az OTSB [Országos Testnevelési és Sportbizottság] elnökhelyettese maga magát ellenőrizte… Görcsösen ragaszkodott hibáihoz,
és kísérleteire is elbizakodottsága, önteltsége
nyomta rá már régen a bélyegét.” Ha már régen így
volt, Máté György miért éppen most vette csak észre? „A világbajnoki döntő balsikerében nagy része
volt annak, hogy a csapatot ezen nagy jelentőségű
mérkőzésen [Sebes Gusztáv] indokolatlanul felforgatta, Budayt mellőzte, Czibort jobbszélre tette.
Évek óta indokolatlanul szorítja háttérbe Kovács
I-et, Börzseit, Dékányt, Szuszát, Sándort, Zakariást
és sok más, állandóan jó formát mutató játékost, de
erőlteti Szojka középhátvéd játékát…”
Tizenkét éves voltam 1954-ben, lelkes focirajongó. Fociőrült nagybátyámtól már akkor, az elveszített világbajnoki döntő után azt hallottam: Czibor
jobbszélen? Tóth II. balszélen? Megőrültek ezek?
Azt akkor nem tudtam, kik azok az ezek, de azt
megértettem: Bernben, a világbajnoki döntőben felforgatott összeállításban futott ki pályára a magyar
válogatott, s ezért veszített. Ha nyolc elemit végzett
nagybátyám már 1954 nyarán tudta, hogy Bernben
az „őrült ezek” által felforgatott magyar válogatott
kapott ki, Máté György, a nagy hatalmú párttitkár és
újságíró miért csak 1956. június 6-án döbbent rá
erre a fél ország által felismert igazságra?
Akkor nem értettem. Ma már tudom: nagy
bátyám szabad ember volt, őt nem kötötte a párt
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fegyelem. Néhány üveg sör elfogyasztása után
1954-ben is bátor és őszinte volt: nemcsak otthon,
de a kocsmában is válogatott szavakkal szidta az
országpusztító kommunistákat. Máté György kommunista pártmunkás volt, és egy kommunistának
mindig akkor jut eszébe bátornak, őszintének lenni
és igazat szólni, ha erről már született párthatározat. Februárban Moszkvában, a XX. Kongresszuson
Hruscsov elvtárs óvatosan, de eldünnyögte: Sztálin
elvtárs tömeggyilkos volt. Júniusban Máté elvtárs
bátran leírja: Sebes Gusztáv személyi diktatúrája vezetett a magyar labdarúgás hanyatlásához.
Már csak néhány hét, és Máté György július 21én arra is rá fog döbbenni, hogy a hőn szeretett Rákosi elvtárs személyi diktatúrája vezette vakvágányra hazánkat a szocializmus építésében. És
majd lelkesen tapsol: Vesszen Rákosi! Éljen a Párt!
Sebes Gusztáv 1949 és 1956 között volt a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya: a
magyar csapat 1952-ben olimpiai bajnok, 1953-ban
az évszázad mérkőzése (Londonban, az angolok ellen 6:3) győztese, 1954-ben a világbajnokság második helyezettje. Az évekig sikeres edző pártkörökben 1960-tól kegyvesztett. A Magyar Életrajzi Lexikonban 1994-ben huszonnégy sor jutott neki. A Rákosi Mátyás, majd Gerő Ernő, utóbb Kádár János által diktált pártvonalat haláláig kiszolgáló, spárgagerincű Máté Györgynek ugyane lexikonban ötvenhét sor jár. Máté György nevére néhány rokona emlékszik. Írásait más sem, ők sem olvassák. Sebes
Gusztávról, mindarról, amit tett, ma is sokan, sokat
beszélnek, vitatkoznak. Máté György volt, de nincs.
Sebes Gusztáv volt és van.
Június 7.
Családi vacsora közben faggatta pesti nagyanyám
öreg rokonunkat, a nyelvészprofesszor Pais Dezső
akadémikust (sokaknak Tosu, nekem 1956-ban Kezét csókolom, Dezső bácsi), a vajjon miért lett az új
helyesírási szabályzat szerint vajon? Vajjon ki találta ki, hogy mindkét esetben – zöldpaprika a vajon;
vajjon ki ez? – a szó egy j-vel írandó? A kérdésre emlékszem, a válaszra homályosan: Dezső bácsi szerint azért, mert nagyon sokan mindig egy j-vel írják.
Az idő tájt roppant gyenge voltam helyesírásból; lehet, hogy megelőztem a tudós akadémikusokat, és
én az új szabályzat nélkül is képes voltam mindig
egy j-vel írni e szót?
Június 7-én jelent meg a Ludas Matyiban Győri
Illés István csipkelődő-gonoszkodó Madách-átirata,
A vajon tragédiája, melyben Konstantinápoly helyett
Budapesten az Agg eretnek életét kockáztatva hirdeti a vajon igazságát, szemben a Pátriárka által vallott
és kizárólag üdvösnek tartott vajjon formulával.

Vajjon vagy vajon? – a helyesírás tudorai számára eldöntendő kérdés nem érdekelt. A Szentírás
rejtélyes tanában a homousion és a homoiusion közötti különbségről (hogy tudniillik Jézus egylényegű
Istennel vagy hasonló lényegű) nem tudtam semmit,
és április 9-én a Nemzeti Színház nézőterén ülve
azt éltem át: az égő szemű Agg eretneknek (Sze
methy Endre) van igaza, mert ő őszintén hiszi, amit
állít, míg a Pátriárka kenetteljesen, arcán álságos
mosollyal a hivatalos véleményt hirdeti. Tompa Sándor remek színész volt, mint Pátriárka a rendezői
elgondolást megvalósítva marxista egyházkritikát
alakított. Homousion vagy homoiusion? – a rendezők (hárman voltak) szerint mindegy: az egyház haladásellenes, a hívő ember klerikális reakciós.
A vajon tragédiája című „humoros” írás a mai
olvasó számára érthetetlen, érdektelen Madáchkarikatúra. A Pátriárka vajjon-pártoló, a hivatalos
álláspont elfogadására buzdító, hazug lelkesedése
a Ludas Matyit olvasók számára 1956. június 7-én
egyértelmű politikai pamflet. Az Agg eretnek és a
Pátriárka korszínűre hangolt vitája – vajon vagy
vajjon? – Nagy Imre és Rákosi Mátyás rejtjelekbe
rejtett (Lenin vagy Sztálin?) ideológiai szópárbaja.
Ma a vajon ki ez? egy j-vel írandó, Nagy Imre
kommunista mártír, Rákosi Mátyás kommunista
gazember. A Ludas Matyiban hatvan éve megjelent
Madách-karikatúra érdektelen, értelmetlen írás.
Ha nem tudnám, mikor látott napvilágot, nem
érteném: ezt a silány írást miért közölték egy sokak
által olvasott hetilapban.
Június 16.
Ezen a napon az Irodalmi Újságban egy fölényeskedően magabiztos kommunista párttagot – „a mi népünk nem érett még meg az igazmondás meghallgatására” – Tardos Tibor hithű kommunistaként így oktatott ki: „Ennek az embernek hiába volt pártkönyvecskéje, nem hitt az elmúlt tizenegy esztendő vívmányaiban s nevelő erejében, és azt gondolta, hogy a
magyar nép majd kuvasz-ostobán visszakívánkozik
az ellenforradalom fehér késű csendőreihez…”
A kuvasz évezrede velünk élő kutyafajta, miért
lennének kuvasz-ostobák azok a magyarok, akik
nem értenek egyet a kommunisták újra és újra
megújuló, napi árfolyamon örök érvényű hatalomgyakorlási elveivel?
Írása alapján egyértelmű: Tardos Tibor 1956.
június 16-án (feltételezem: őszintén!) hitt az elmúlt
tizenegy esztendő szocialista vívmányaiban. Nem
sokkal később – június 27-én – a Petőfi Körben elmondott, híressé lett felszólalásában világosan
megfogalmazta, hogy Petőfi szellemében sajtó
szabadságot és a dogmatikus vezetéssel szemben
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a párt megújulását, megtisztulását akarja, kívánja,
követeli a kommunisták többsége – és a nép.
Visszautasítja a hamis vádakat: „Nyilvánvaló,
hogy kívül vagyunk egy bizonyos körön – kívül azon
a bizonyos körön, amely a dogmatikus, sztálini
módszerek folytatását kívánja és csupán enged
ményeket tesz – ha tesz –, de elvileg-gyakorlatilag
nem képes felszámolni az álláspontját. Ezen a körön kívül vagyunk – ezt a kört, való igaz, kívülről támadjuk. Ez a kör azonban – nem a párt.”
Öntudatosan, elkötelezett marxistaként vállalja
párttagságát: „A párt – mi vagyunk, a mi egyre növekvő csoportunk, mi, akik az eszményt tartjuk fel
lobogónak, és a humanizmus emberszerető elveit…
Mellettünk vannak az ősi kultúrák és a modern
technikai kutatások – mellettünk van Lenin.”
Aki akkor élt, pontosan értette Tardos Tibor politikai hitvallását: a sztálinista Rákosi Mátyás helyett a leninista Nagy Imre képviseli hitelesen a becsületes kommunisták („A párt – mi vagyunk”) számára a világmegváltó marxista eszmét. A gyűlés
jegyzőkönyve is rögzíti, hogy felszólalása közben:
„Élénk, hosszantartó, majd ütemessé váló taps és
felkiáltások: Éljen a párt!” Hát igen: a megszokás. A
kommunisták szeretnek ütemesen tapsolni: Éljen
Sztálin! Éljen Rákosi! Vesszen Rákosi! Éljen a párt!
Amikor Tardos Tibor az Irodalmi Újságban június 16-án megjelent cikkét írta, s amikor június 27én a Petőfi Körben beszédét elmondta, valószínűleg
nem számított arra (vagy igen? – a politika bugyrai
kiismerhetetlenek), hogy a Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetősége június 30-án majd szigorúan
elítéli, sőt megbélyegzi őt: „A legutóbbi Petőfi Kör-i
vita egyes felszólalói (Déry, Tardos) már odáig mentek, hogy tagadták a párt s a munkásosztály vezető
szerepét, és burzsoá, ellenforradalmi nézeteket hirdettek. Néhány más felszólalóval együtt a párt és a
népi demokrácia fejlődése során elkövetett hibákat
demagóg módon egyoldalúan kiélezték, teljesen elhallgatták, sőt tagadták pártunk és dolgozó népünk
forradalmi vívmányait.”
Faramuci helyzet: alig két hete Tardos Tibor az
Irodalmi Újságban állította: hisz az elmúlt tizenegy
esztendő vívmányaiban, azokat fontosnak, értékesnek tartja, és most a dogmatikus, sztálinista pártvezetés szerint az a bűne, hogy tagadja, megtagadja
„pártunk és dolgozó népünk forradalmi vívmányait”.
Tardos Tibor 1956. június 27-én azt állítja: a
párt – mi vagyunk. A pártvezetés úgy döntött: Tardos
elvtársnak nincs helye a párttagok sorában. „A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1956. június 30-i határozata elítélte Déry Tibort és Tardos
Tibort mint a burzsoá ellenforradalmi nézetek hirdetőjét. A Központi Ellenőrző Bizottság Déry Tibort
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és Tardos Tibort a Magyar Dolgozók Pártjából kizárta.”
Létezett akkoriban egy napilap formátumú hetilap: Tartós békéért, népi demokráciáért! Úgy emlékszem, remek humorérzékkel az utca embere ez idő
tájt keresztelte át az újság címét, és hirdette politikai
jelszóként: Tardos békéért, Déry demokráciáért!
Tardos Tibor kommunista újságíróként tért
haza Franciaországból 1948-ban, 1954-ig a Szabad
Nép munkatársa, 1953-ban riportjaiért, aztán 1955ben az Életjel című szocreál filmforgatókönyvért
újra József Attila-díjat kapott. 1956-ban a sztálinistákkal szemben leninista, az év végén Kádár Jánossal szemben Nagy Imre híve. Elvtársai ezért másfél
évre börtönbe zárták. Szabadulása után néhány
évig itthon teng-leng, aztán 1963-ban – 1994-ben
fogalmazott ilyen tapintatosan az Új Magyar Irodalmi Lexikon – Párizsban telepedett le. 1989-ig csak
franciául írt, 1997-ben lett a Francia Becsületrend
Lovagja, ugyanez évben a Magyar Újságíró Szövetség örökös tagja.
Mikor lett kommunista Tardos Tibor?
Meddig volt kommunista Tardos Tibor?
Borbándi Gyula fontos, forrásmű értékű könyve
– A magyar emigráció életrajza 1945–1985 – Münchenben jelent meg 1985-ben; a bölcs irodalomtörténész válaszol egyáltalán nem költői kérdésemre:
„Nem lebecsülendő dilemma elé kerültek a Nyugatra jutott Nagy Imré-s kommunisták. Szembefordulásuk Moszkvával, Rákosival, Gerővel tulajdonképpen megnyitotta az utat a párt és a vezető elit kettészakadásához, ami nélkül a forradalom aligha robbant volna ki. Amikor ezek közül többen a szabadságharc bukása után külföldre távoztak, az elé a választás elé kerültek, hogy megmaradnak-e Nyugaton is egy emberszabású és elviselhető szocializmus híveinek, vagy teljesen szakítva korábbi politikai elkötelezettségükkel, hátat fordítanak minden
szocialista eszménynek, és a polgári társadalomban keresik jövőjük és boldogságuk útját. Az emigrációba ment kommunisták – különösen a nevesebbek – túlnyomó többsége az utóbbit tette. Csak néhányan – mint például Mészáros István és Krassó
Miklós filozófus, vagy Nagy Balázs, a Petőfi Kör volt
titkára – maradtak meg marxistának, a többiek a
kommunizmussal együtt a marxizmusnak és a szocializmusnak is búcsút mondtak.”
Tardos Tibor is búcsút mondott korábbi harcos
marxista önmagának – belesimult, beleszürkült a
francia „polgári társadalomba”.
(Röviden című, franciául a Gallimard Kiadónál,
magyarul a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával megjelent prózakötetét nincs türelmem
végigolvasni. Unalmas. Érdektelen.)
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Borbély László

Az Ottlik-univerzum

Ottlik irodalmi korpuszának alapvető kérdése a világ, illetve a valóság ábrázolásának problematikája,
a dolgok működésének, a létezés mikéntjének és értelmének megfejtése. Az Ottlik-próza lényegileg
erre keres választ és magyarázatot. Kétkedve vizsgál mindent, rendszert, megoldást, megfejtést követel, és miközben a megismerés, megértés folyamatában halad előre, egyre több kérdést tesz fel és
hagy megválaszolatlanul. Ez a bizonytalanság (nem
kijelent, megállapít, hanem szemlél és megkérdőjelez) műveiben mindinkább kibontakozik, egyre nyomasztóbbá, felőrlőbbé válik, miközben paradox módon az egyes műveket egyre komplexebbé és gazdagabbá teszi. A Továbbélőktől az Iskola a határon-on
keresztül a Buda felé haladva fokozatosan felbomlik
a rend, megszűnik a történet lineáris ereje, és olyan
szerkezet veszi át a helyét, amely töredezettségében, asszociatív szerveződésében egyre közelebb
kerül az igazi megértéshez. Ottlik keresi az okokat,
biztos fogódzókat, mint egy tudós, hogy azokba kapaszkodva tudja felépíteni világát. Elméleteket állít
fel és vet el, és ezek egyfajta láthatatlan filozófiai
szövetként kötik össze az írásokat, de csak kapaszkodókat jelentenek az igazi megértéshez vezető
úton. Életművének egyik fő kérdése: A művészet alkalmas-e arra, hogy megragadja a valóságot?! Ottlik
egyik központi gondolatfolyamává válik, mely ily
módon elsősorban a kifejezéssel lesz kapcsolatos.
Írásai visszatérő módon az alkotás lélektana, a művészet (ezen belül a festészet, fotó, irodalom) kifejezőképessége, a nyelv lehetőségei körül forognak.
Műveinek szereplői – amint Ottlik szimultán ábrázolásának is – képviselői egy-egy lehetőségnek, amely
erre irányul. Bébé fest, Medve ír, Halász Petár fest,
Lexi ír stb. Főhősei tehát személyes attribútumaikban is a világról gondolkozó, az azt megfejteni akaró
művész–valóság viszonyt testesítik meg. Az alkotás
azonban Ottliknál sosem megoldásként, katartikus

élményként, végzetes befejezettségként jelenik
meg, hanem problémaként, alkalmatlan eszközként
a világ komplex leírására. „Ezt kell festened, Bébé, s
nem amit a szemed lát: amit az egész valóddal meg
tudsz ragadni valahogyan…”
A „régi Fehérvári út-i” ablak lefestésnek tétje
tehát az „egész valóval megragadás” lehetőségének megtalálása. És az ablak ebben az értelemben
már kettős szimbólumként viselkedik, egyrészről
„kifelé nyílik” , azaz ablak a világra, a minket körülvevő valóság minél összetettebb ábrázolására, a
valóság bekeretezésére, az ingyenmozi vásznának
ábrázolására, másrészről lehetőség a „befelé nyílásra”, a befelé tekintésre, az érzések, emlékek, történetek bennünk zajló szintézisének megragadására. Ritka az olyan életmű, amely egyben önvallomásként is értelmezhető, és amely az irodalom
eszközeivel az utolsó pillanatig próbál közeledni a
megfoghatatlanhoz. Ottlik a Budában próbálta megírni, milyen eljutni a végső Ablakig, milyen kitekinteni rajta. Ám a Buda vége sajnos nagyon szomorú, elfogynak a megoldások, kiüresedik minden, a nagy
képet nem sikerül megfesteni, szétporlad velünk a
világ. Az írás megmarad, de mit ér a személyes élmények, érzések, hangulatok nélkül, a hozzájuk
kapcsolódó emberek, sorsok, történetek közös gubanca nélkül, amit Ottlik próbál szétszedni szálaira
újra és újra?
Ez a gubanc az emlékek-érzések szétbonthatatlan
és leírhatatlan, megfesthetetlen szövevénye, valami végletesen emberi és megfejthetetlen, amelyet
mindannyian megélünk minden pillanatban, de
megragadni képtelenek vagyunk. Ottlik (BébéMedve) mégis megpróbálja hol visszamenőleg, hol
az adott pillanatban, hol előrenyargalva, megragadva egy bal vállat a célegyenesre fordulva, de a végén már nincs hova menni, vagy legalábbis már
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Borbély László (1966) Budapest

„A régi Fehérvári út 15/b II. emelet 19. alatti, észak-északkeletre
nyíló ebédlőablakból látható kép a kelő nap fényében van. Ami kihagyhatatlanul hozzátartozik, azzal el fogom maszatolni a biztos
meglétét. Mégis, bele kell majd festenem Júliát […], anyámat, […]
meg legalább Halász Petárt…”
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SOMOGYI JÓZSEF, Halászok, 1971 (Siófok)

nem lehet megírni, ami és ahogy közeledik, egyre
kevesebb a gondolat róla. Igen, Bébé, sajnos a nagy
mű nem sikerült, hazaértél Budára, de azt az érzést
már nem sikerült lejegyezni…
Azonban az életmű, az Ottlik-univerzum itt van
velünk, tele minden csodálatos rejtélyével, és lehetőséget ad arra, amit Houellebecq nagyszerűen így
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fogalmazott meg: „csak az irodalom adhatja meg
azt az érzést, hogy kapcsolatba léptünk egy ember
szellemével, a szellem egészével, nagyságával és
gyöngeségével, […] csak az irodalom teszi lehetővé,
hogy kapcsolatba lépjünk egy halott emberrel”.
2016. május 9.
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L. Simon László – Pető Hunor

A Hóman-szobor létezésének
esetlegessége
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Pető Hunor (1968) Budapest

L. Simon László: A Székesfehérvárra tervezett Hóman-szobor mély, fájdalmas politikai vitákat generált, még az Egyesült Államok elnöke is megszólalt a kérdésben. Bármilyen furcsa, marginális problémának és egyben tragikomikus szituációnak tartom, hogy a világ vezető gazdasági, politikai és katonai hatalmának első embere 2016-ban egy holokauszt-megemlékezésen tartott beszédében egy
tízmilliós kis ország vidéki városa szoborállítási tervének megakadályozását emeli ki. Az amerikaiak nagy része nemhogy Hóman Bálintról vagy Székesfehérvárról, de még Magyarországról sem
hallott. Az USA elnökének megszólalása csak abból a szempontból érdekes, hogy rámutat az egész
vita politikai jellegére. A tervezett Hóman-szobor esetében esztétikai, művészi kérdések szinte egyszer sem vetődtek fel, s az alkotót gyakorlatilag kihagyták a polémiából, személye és művészi munkássága alig kapott figyelmet a hónapokig tartó hisztériában. Éppen ezért joggal vetődik fel a kérdés, hogy egy olyan gazdag és változatos életművel rendelkező képzőművész, mint te, egy ennyire
erős politikai konnotációjú médiavita után az elkészült, de fel nem állított Hóman-szobor esetében
is tartod-e azt, amit korábban nyilatkoztál: „elsősorban az emberre vagyok kíváncsi, magával az
emberrel akarok párbeszédet folytatni a róla készült műtárgyon keresztül”. A fehérvári Klebelsbergszobrod avatásán ennek kapcsán azt mondtam, hogy „az érző, gyarló emberről sem szabad megfeledkeznünk, aki ugyan nagyon távol van tőlünk, de művének kisugárzása észrevétlenül alakítja a 21.
századi mindennapokat is. A szobrásznak a megformázás során az jelentette a legfőbb kihívást, vajon lehet-e olyan meghatározó szimbolikája egy neves személyiség viszonylag hagyományos ábrázolásának, »amitől a köz esetleg többnek érzi magát, illetve motiválja a saját hétköznapi tevékenységébe vetett hitét«.” Sikerült-e tehát az emberrel, a gyarló, bűnös, hibás, ugyanakkor hatalmas tudósi és kultúrpolitikusi életművel rendelkező Hóman Bálinttal párbeszédet folytatnod, s ha igen, mit
ér ez a párbeszéd egy fel nem állított, a széles közönségre nem ható alkotás esetében?
Pető Hunor: Igen vicces detonációja lett az általam tervezett szobornak, ugyanis sikerült létrehoznom az első olyan magyar műtárgyat, amelyet az Egyesült Államok elnöke kétszer is megemlít,
sőt mindkétszer a szobor köztéri felállításának tiltásáról beszél. Ez azért is érdekes, mert olyan
műtárgyról van szó, amit még nem látott. Nemcsak ő nem látta, de a kivitelezőkön kívül szinte senki sem. Egy igazi konceptuális helyzet, egy nem létező, de létezhető tiltott tárgy kerül vagy kerülhet
közterületre. Nyugodtan továbbgondolhatjuk a beuysi műtárgyelméletet: hogyan tudunk úgy reakciót generálni egy nem létező valamivel, hogy az mégis valós reakciót, esetünkben tiltakozást váltson
ki? Azt is mondhatnám, hogy ez egy igazi sikertörténet, mivel még a magyar ugar baloldali pártaktivista esztétáinak gyöngyszeme is meghazudtolta önmagát a baljós negatív kritika hangján. Ugyanis sikerült neki némi technikai segítséggel összekeverni a penészt, jobban mondva a penészesedési folyamatot – mint esetemben egy alkotói folyamatot – a köztéri szobrászattal és abban is a megszemélyesítendővel. Természetesen nem ért váratlanul a szakma pártaktivistáinak támadása, de
egy kicsit több fantáziát vártam egy nem létező, de létezhető műtárggyal kapcsolatban.
Visszatérve az eddig nem látott szoborra: adott egy személyiség, mellesleg egy nem akármilyen személyiség, akivel párbeszédet folytatok a műteremben. Az idő korlátlan. A műtermi munkafolyamatnak nem része a megformázandó személyiség mai, magyarországi megítélése. Amikor elvállaltam a Hóman Bálintról készülő emlékmű tervezését, akkor természetesen szembesültem e
nagyszerű személyiség nehezen körvonalazható, erősen vitatható politikusi oldalával is.
Ugyanakkor megismertem azt a vitathatatlanul pozitív kultúrpolitikusi és történészi
munkáját, amit talán még a mindenkori Egyesült Államok elnöke is jóváhagyna, engedélyezne, ha ismerné.
L. S. L.: Mélyi József általad idézett cikkére és a penészre még vissza fogunk térni, de most foglalkozzunk az ábrázolandó személyiség és az agya-
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Beszélgetés a köztéri szobrászatról
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got formázó alkotó viszonyával. Véleményed szerint egy szobrász mennyiben kell, hogy azonosuljon alkotása tárgyával? Hol lehet a morális határa egy megbízás elvállalásának? Mennyiben alkalmazott művészet a figuratív köztéri szobrászat? Mindezeket annak tudatában kérdezem, hogy a
székesfehérvári Bartók Béla téren – ahova a Hóman-szobor került volna – már két szobrod áll, azaz
egy olyan koncepció részeként állították volna fel a szobrot, amely három meghatározó, Trianon
utáni kultúrpolitikus előtt tisztelgett volna, tehát a Hóman-portré nem magában állt volna, hanem
Klebelsberg és Kornis Gyula társaságában. Azaz nem csupán az óriási teljesítményt nyújtó székesfehérvári országgyűlési képviselő előtti helyi tisztelgésről van szó, hanem az I. világháborús veszteségekből felébredő, új utakat kereső magyarság három, szellemileg is meghatározó hatású
kultúrpolitikusa előtti főhajtásról. Mindezt egy olyan téren, amely jelenkori arculatát a harmincas
években éppen Hómannak köszönhetően nyerte el, gondoljunk csak a cisztercita gimnázium új épületére vagy a jelenlegi megyei könyvtárra, azaz az Aba-Novák-pannók befogadására épített, korábbi Horthy Miklós Kultúrházra.
P. H.: Egy adott témáról sokféleképpen lehet írni, szobrot készíteni is, viszont itt a téma egy nagy
kulturális és történelmi személyiség, akiről egy mimetikus, heroizáló művet kell létrehozni, mert a
szoborállítás szimbólumértéke csak akkor érvényesül. Nyilván, ha egy egyértelműen negatív szereplőről kellene ilyen típusú szobrot készíteni, akkor elgondolkodnék a vállalhatóságán. Felmerül
az a kérdés is, hogy vajon a szobor vagy az ábrázolt személy az a tárgy, amit kiállítanak. Ha mementóként egy adott történést, szituációt ábrázolunk – természetesen naturalisztikusan megfogalmazva –, akkor egy ilyen kompozíción belül helyet kaphat-e, mondjuk, egy valóságos háborús bűnös?
Azaz lehet-e a bűnöst együtt ábrázolni az áldozatokkal? Nyilván igen. A jövőben tervezem ilyen típusú szituációk ábrázolását, létrehozását.
De térjünk vissza a heroikus szobrászathoz, amelyben a szobrász feladata az illető személyiségének megfogalmazása. A szobrász itt igazi alkalmazott művész, akinek az alkotását a megfogalmazandó személyiség nagyságának kibontakoztatása teszi teljessé. „Nem a művész személyéről, hanem
az ábrázolt személy nagyságáról szól ez a műfaj. Vagy a dolog szimbólumértékéről, amelyben a művész mintegy kivitelezőként van jelen. Nem én vagyok a főszereplő ebben a játékban, ezt be kell ismerni. Olyan, mint a könyvborító-tervezés, a borító nagyon fontos a könyv eladási szempontjából, de nem
élvezhet prioritást magával a könyvvel szemben” – állítottam egy régebbi interjúban.
Attól, hogy a Bartók Béla téren hárman vannak vagy lehetnének, még nem alkotnak szoborcsoportot, mégis van kapcsolat közöttük a megformált személyiségek viszonya révén. A mintázási stílus nagyon erősíti a heroikus jelleget, mégis a bodenplastik kiállítási módjával, hogy nem talapzatra kerültek (természetesen ez még nem jelenti azt, hogy zsánerszobrok), emberközelivé váltak.
L. S. L.: Örülök, hogy szóba hoztad a zsánerszobrok problematikáját. Szerte az országban, de különösen a főváros V. kerületében terjed ez a műfaj: Illyés András Biztos úr (Békebeli rendőr) című
2008-as alkotásától kezdve Fekete Géza 2014-ben felállított ballonkabátos nyomozójáig, Columbo
hadnagy kutyával című művéig. Wehner Tibor művészettörténész egy 2015-ös előadásában arról beszélt, hogy „a zsáner- vagy életképszobrászat hosszú évtizedekig nem kapott szerepet a magyar monumentális szobrászatban, illetve más elnevezéssel, a fennkölt emlékművek stílusjegyeivel éltetetten kaphattak csak közteret e művek. Az emlékművek, az emlékszobrok mellett az 1945 utáni évtizedekben e szobrokat díszítő jellegű alkotásoknak nevezte a szakirodalom, amelyek azonban az
»üres formalizmus« jelenségköreit messze elkerülték, mert kellő ideológiai tartalommal voltak felvértezve. […] Tulajdonképpen jelen is volt meg nem is a szobrászatban a művészeti szótár szerint
festészeti műfajként, az élet- vagy zsánerképként kategorizált műnem, azaz a mindennapi életből átvett, illetve ellesett olyan ábrázolás, amelynek tárgya a népi, paraszti, polgári vagy udvari, illetve
munkásközegbeli jelenet. A zsánerek szereplői általában egyszerű emberek, hétköznapi alakok, akik
kedves, derűs tevékenységet folytatnak – illetve hát annak minősítettet: például egy utcaseprői tevékenység a maga valójában igencsak deprimáló lehet, míg mint a művészet tárgya akár szórakoztató
vagy mélyen elgondolkodtató is. A nagy indulatok, a heves érzelemkitörések, a feszült szituációk ebben a körben igencsak ritkák – nincs probléma –, inkább a humor, a játékosság, a kedves, intim mozzanatok kapnak szerepet. A jelenetek mellett gyakran egy-egy személy kerül a mű fókuszába: jellegzetes viseletek és jellemző eszközök megjelenítésével, attribútumok hangsúlyozásával.”
Földes András újságíró egy 2014-es internetes cikkében a Budapestet elárasztó debil szobrokról ír, azt vélelmezve, hogy a szoborállítók „hülyének nézik” a városlakókat. Földes szerint a debil
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emlékműveknek semmi közük a helyhez, ahol állnak, vagy a felállítás apropója minimális a kellemkedési faktorhoz képest; kedélyes, szerethető gesztusok, közhelyes, könnyen érthető kompozíció
jellemzi őket; valóságközeli mérettel bírnak; a közös fotózást engedő beállításban készültek; nincs
talapzatuk, vagy csak kisméretű posztamensen állnak.
Miután az Országgyűlés elnöke, Kövér László felavatta a Kornis-szobrod, a fehérvári művészeti életet, illetve a megyei múzeum művészeti munkáját évtizedekig meghatározó Kovács Péter a
megyei napilapban 2014. augusztus 30-án bírálta az alkotásodat. Nem az ábrázolt személy történeti jelentőségét, példaként állítható életútját és munkásságát kezdte ki – nyilván négy év polgári kormányzást követően, két és fél évtizeddel a szocialista diktatúra bukása után ez már vállalhatatlan
lenne egy olyan óriási tudós és politikus esetében, mint amilyen Kornis Gyula volt. Ismerve Kovács
Péter munkásságát és az évekkel korábbi Aba-Novák-vitát, vélelmezhető, hogy jó pár évvel korábban még Kornis személyének példaként állíthatósága került volna a célkeresztjébe. 2014-ben viszont úgy kell támadni, hogy a királyi város történeti érdemei és értékei, valamint Kornis kvalitásai
evidenciának számítanak, azaz a célkeresztbe az elkészült szobor, az általad választott kifejezésmód került. Kovács Péter olyan embereket emelt ki, akiknek korábban csak negatív kontextusban
olvashattuk a nevét, köztük Prohászkáét vagy Hómanét. Nyilván ekkor még senki, így Kovács Péter
sem sejthette, milyen hatalmas botrány kerekedik ki a másfél évvel később felállítani tervezett
Hóman-portré körül. Fehérváriként nyilván ő is evidenciának vette, hogy Klebelsberget és Kornist
Hóman fogja követni a Bartók Béla téren, különben nyilván sosem kezdte volna így a hivatkozott írását: „A két háború között Székesfehérvár egyike volt a legtöbbet gyarapodó és szépülő magyar városoknak. Ebben sok más társadalmi együttható mellett fontos szerepet játszottak nagy tekintélyű
személyek is, mint Prohászka Ottokár püspök és a nagyszerű történész Hóman Bálint, akik bár különböző időpontokban, mindketten a város országgyűlési képviselői is voltak. Persze az ő segítségük kevés lett volna, ha helyben nem találkozik olyan, a várost szerető, a városépítéshez értő szakpolitikusokkal és szakemberekkel, mint amilyen Marosi Arnold ciszterci tanár, a múzeum igazgatója, Schmiedl Ferenc főépítész, és persze a polgármester, Csitáry G. Emil voltak. Az ő erőfeszítéseik
eredménye lett a modern Fehérvár megszületése.” Innen vezet át bennünket egy retorikailag jól
megkomponált mondat az esztétikai irányú támadáshoz: „Ezekben az évtizedekben lett Fehérvár a
szép szobrok városa is.” Azaz Sidló Ferenc, Moiret Ödön, Pásztor János, Ohman Béla, Pátzay Pál,
Medgyessy Ferenc, Lux Elek és Erdey Dezső alkotásainak városa.
Kovács Péter szerint az ezredfordulóra „Fehérvár közterein is megjelentek a kedves, közönségszórakoztató zsáner-plasztikák. Mondhatom, ez nem az én világom, de ettől ez még létező műfaj.
Baj csak akkor van, amikor a valódi, a méltóságot hirdető szobor és e között a különbség eltűnik. […]
megjelent a ciszterek gimnáziumának ajtajában egy aktatáskás, lépcsőn járó figura. Ő gróf Klebels
berg Kuno, egykori (talán a legemlékezetesebb!) kultuszminiszterünk. Itt van a tetten érhető tévedés! A modern, 20. századi szobrászat és az emlékműszobrászat is évtizedek óta szívesen él a
megidézett személyiségek emberközeli, mindennapias ábrázolásával. Hazánkban is voltak erre
igazán sikerült példák. Az első talán Ferenczy Béni szuggesztív ábrázolású Petőfi Sándor-szobra
volt még a ’40-es évek végéről, de ebbe a sorba tartozik Vilt Tibor Eötvös-emlékműve Ercsiben, vagy
Varga Imre remek Radnótija. Folytathatnánk a sort. […]
A Bartók Béla tér azóta újabb szoborral gazdagodott. Táblája még nincs, de úgy mondják, ez
Kornis Gyulát, a 20. századi magyar filozófiai gondolkodás kiemelkedő alakját, Klebelsberg Kuno államtitkárát ábrázolja. Hasonlít? – nem hasonlít?, nem tudom, de nem is ez a legfontosabb: hanem
az arányok! Az életnagyságú, kicsit köpcös, kopaszodó figura hasa alatt összefogott kézzel a mintegy ötméteres magasságú árkád nyílásában áll és nézelődik. Lehetne a ház portása, aki éppen kijött szellőzködni, esetleg rágyújtani. Akciótlan nyugalma azonban rögtön érezteti, hogy nem ember
ez, csak szobor. De akkor hogyan kerül ide? Ide, ahol felette két hatalmas kőalak – Anonymus és
Kálti Márk pirogránit figurája – magasodik a homlokzaton? Nem tévedés, ez már kegyeletsértés,
amikor a nagy formátumú tudóst és államférfit mint törpét mutatják az erre járónak!
Bocsánat, hogy szólok, de ez már nem tréfa!”
Ezek Kovács Péter szavai. Ha nem ismernénk a korábbi évtizedekben megfogalmazott vaskos
ítéleteit, még azt is hihetnénk, hogy valóban csak az ábrázolás módja, az eszközválasztás a problémája. Hogy valóban az a kérdés: rosszul sikerült zsánerszobor-e, amit Kornisról készítettél, vagy
pedig egy, a zsánerszobrászatra is jellemző technikáról van szó, így emelve vissza a közbeszédbe
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az egykor köztünk élt embert, akit politikai okokból kizártak a kollektív emlékezetből, s akit nem
csupán a tudományos akadémiai tagságától fosztottak meg, hanem az emberi méltóságától is.
P. H.: Az utóbbi évtizedekben valóban összemosódott a zsánerplasztika és a heroikus szobrászat
ábrázolási módja. Én ebben nem találok semmi kivetnivalót, főleg Kornis Gyulánál nem, hiszen a cél
az volt, hogy minél emberközelibb legyen. Egy-egy magasztos pillanatban akkor is fejet hajthatunk
előtte, ha nem egy ötméteres talapzaton áll. Piero Manzoni varázstalapzata (Base Magica) vagy a Socle
du Monde óta számomra a posztamens különös jelentőségű: egy olyan térbeli, teret formáló hasáb,
ami nemcsak keretjelleggel bír, hanem a kompozíció szerves része. A 2015-ben felavatott sárbogárdi
Kenessey-emlékműnél bronzleplet vagy pontosabban egy abrosznak tűnő bronzdrapériát terítettem
rá, és arra helyeztem az asztali képkeretből kibontakozó portrét. A Kornis-szobor nem akarja megbontani az adott teret. A Csók István képtár épületét az Aba-Novák-művel egy egységes architekturális
térnek tartom, és ebben úgy helyeztem el a szobrot, mintha éppen ott felejtették volna. Pontosan az
volt a célom, amire Kovács zseniálisan rá is tapintott, nevezetesen mintha éppen kilépett volna a portásfülkéből. A szobor nem konkurálni akar a közeggel, amibe került, hanem annak szerves részévé
szeretne inkább válni, természetesen megtartva annak a leheletnyi kérdésnek a lehetőségét, hogy ki
ez, és hogy került ide? Természetesen így mégis beavatkozik egy kicsit ebbe a háttérbe, de reményeim
szerint pozitív gondolatokat indít el, nem pedig nagy disszonanciát eredményez.
L. S. L.: A posztamensről „lelépő” szobrokra bőven találunk példát a korábbi időszakok alkotásaiban. A zseniális költő, de mégiscsak antihős József Attilát százszor szívesebben nézem a Duna-parton üldögélve, mint egy nagy talapzatra feltekintve. Nyilván érthető, hogy miért van akkora
különbség például Beck András és Marton László költőportréja között.
A kiváló Beck Ö. Fülöp fia, az 1911-ben született Beck András 1949-ben, a kommunista hatalom
ideológiai megszilárdításának kezdeti időszakában készítette el 2,7 méteres bronzszobrát, amelyet
1952-ben állították fel a XIII. kerületi József Attila téren, az angyalföldi József Attila Művelődési Központ előtt. A vaskos szobor erősen tükrözi a kor elvárásait, s Beck mesterének, a Gellért-hegyi Szabadság-szobor (1947) és a Kossuth térről 2010 után eltávolított Kossuth-szoborcsoport főalakja
(1952) alkotójának, Kisfaludi Strobl Zsigmondnak a hatását. (Csak érdekességként és a most megfogalmazandó kérdésem miatt jegyzem meg, hogy Székesfehérvárott is áll egy Beck-szobor: a
Hermann László Zeneiskola udvarát díszítő krómacél absztrakt kompozíció, a Bartók-kút, amit a
már 1957 óta Párizsban élő szobrász 1981-ben készített, s amit eredetileg 1990-ben éppen azon a
Bartók téren állítottak fel, ahova a Klebelsberg- és a Kornis-szobrok mellé került volna a Hómanportré is. Innen vitték át 1993-ban az iskola udvarára a műalkotást.)
A Beck készítette József Attila-szoborral összevetett, hozzám sokkal közelebb álló művet egy egészen más korban, a szocializmus fellazulásának kezdetén, 1980-ban készítette az 1925-ben született
Marton László, s a költő A Dunánál című verse első két sorát idézte meg: „A rakodópart alsó kövén ültem,
/ néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.” Ez a szobor szinte átvezet bennünket a belváros zsánerszobraihoz,
a turisták szívesen ülnek le az általuk valószínűleg egyáltalán nem ismert költő mellé, megpihennek, s
igen gyakran fényképezkednek is vele. Ez a Kossuth térnek a második Orbán-kormány időszakában történt felújítása óta különösen igaz, hiszen a szobor közelebb került a Dunához, az is látja és érti, hogy az
ábrázolt személy a folyót kémleli, aki nem ismeri a magyar irodalom e csodás versét.1
Vannak olyan témák, ahol viszont nehezen képzelem el az ábrázolás tárgyát zsánerfiguraként.
De egy harcban, csatában jeleskedő hadvezér, katona esetében a vizualitásban testet öltő deheroizálási kísérletekkel is nehezen tudok mit kezdeni. Például Somogyi József 1968-as szigetvári Zrínyi-szobra vagy az 1986-os sárospataki Rákóczi-portréja számomra erősen vitatható megoldás,
miközben az előbbit a kritika kifejezetten sokra tartja. Elfogadom, hogy Somogyi tudott volna olyan
lovat is mintázni, mint, mondjuk, Pátzay tette a 10-es huszárok székesfehérvári emlékművénél, s
azt is, hogy még Zrínyi riadt lovának testtartása és feje is a várból kitörők halálfélelmét tükrözi.
Ugyanakkor számomra a halálmegvető bátorság, a döntésképes férfi, az önfeláldozó hazafi ábrázolása témaként sokkal fontosabb egy köztéri alkotás esetében. Ám az is nyilvánvaló, hogy már a hatvanas években sem lehetett volna olyan barokk jellegű Rákóczi-szobrot készíteni, mint amilyen a
Kossuth téren Pásztor János 1937-es monumentális alkotása. A nemzet nagy szobrászait, Fadrusz
Jánost vagy Zala Györgyöt nem érdemes napjainkban utánozni.
Nyilván értem, hogy mára erősen megváltozott a hősökhöz való viszony. Te is egyszerű, hétköznapi emberként ábrázoltad a ciszter gimnázium lépcsőjén lesétáló Klebelsberget vagy a múzeumi-
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könyvtári épület árkádja alól a teret és a ciszter gimnáziumból kisétáló minisztert szemlélő Kornist,
de mégsem érzi azt az ember, hogy óriási lenne a distancia az ábrázolt személyek fontossága, történelmi jelentősége és az ábrázolás módja között. Klebelsberget nem feltétlenül olyan magaslatokban
akarom nézni, mint ahogyan az a budai ciszter iskola melletti, Grantner Jenő által 1939-ben készített
kiváló emlékművön látható. De azért vannak korlátok, amelyek erősen beszűkítik az alkotó mozgásterét is. A 20. században megszoktuk a művészet folyamatos változását, megújulását, a kísérletező
alkotók formabontó szándékainak új alkotásokban való megjelenését, s köztereink, épületeink természetes részévé váltak az absztrakt fém- és betonszobrok. Ugyanakkor továbbra is komoly igény
van a jelentős személyiségek, akár példaképként is állítható egykor élt tudósok, művészek, egyházi
vezetők, államférfiak domborműveken, egészalakos vagy mellszobrok formájában történő megörökítésére. S ezekben az esetekben az alkotó szabadságát erősen korlátozza az a befogadói elvárás,
hogy az alkotás azonos legyen az ábrázolt személlyel. Azaz hasonlítson rá. Természetesen ez a legtöbb esetben nem lehetséges, hiszen a korábbi évszázadok történelmi személyiségeiről nincsenek
hiteles ábrázolásaink, fényképeink, nincsenek köztünk élő szemtanúk, így a véleményünket elsősorban a bennünk elő kép, akár sok-sok évszázad ábrázolásaiból összeálló elvárás határozza meg.
Hadd osszak meg ezzel kapcsolatban egy kis bonmot-nak is beillő történetet: az elmúlt években
számtalan szobrot avattam politikusként, köztük olyanokat is, amelyek személy szerint nem tetszettek nekem, de a téma fontossága, az ábrázolt személy közelsége, az avatás helyszíne felülírták bennem a művészettel is foglalkozó ember berzenkedését. Egy alkalommal a választókörzetem egyik
szeretett falujában Szent István-mellszobrot avattam, több régi, komoly művészbarátom esztétikai
természetű kritikáját is meghallgatva. Az ünnepség után viszont odajött hozzám egy idős hölgy, s
boldogan köszönte meg, hogy „végre egy olyan szobor, amelyik hasonlít az ábrázolt személyre”. Nyilván nem kérdeztem vissza, hogy: mégis kire? Szent Istvánra? Tetszettek talán találkozni a sarki kisboltban, vagy látta őt a tévében? Nincs hiteles ábrázolásunk első királyunkról, nem tudjuk, milyen
magas volt, hogyan nézett ki a haj- vagy szakállviselete, még abban sem egyeznek meg a történészek, hogy melyik koronát viselhette a fején. Ugyanakkor olyan erős a köréje épült kultusz hatása és
az ebből fakadó elvárásrendszer, hogy korlátozza az alkotó szabadságát, s nem tehet meg bármit az
ábrázolás tárgyával. Azaz a szobornak hasonlítania kell. A köztéri szobrászatnak ez a formája tehát
nagyon kötött, úgy is mondhatnám: olyannyira konzervatív, hogy az új utak keresését, a folyamatos
kísérletezést szinte lehetetlenné teszi. Ennek tudatában furcsállottam néhány régi barátunk erőteljes fanyalgását néhány közös szoborállítási projektünk után. Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész
például a kulcsi Kossuth-mellszobrod 2013-as avatása után azt írta az egyik közösségi portálon,
hogy „L. Simon + Pető Hunor = rossz szobor”. Majd a macedóniai Petőfi-szobrod kapcsán ezt írta nekünk: „Ne haragudjatok, barátaim, de ez semmivel sem jobb, mint a szocreál, sőt…”
Természetesen azt elfogadom, hogy a művész szabadságában áll az ilyen megrendelésekre
nemet mondani, akár az egzisztenciális szempontokat is figyelmen kívül hagyva. Ugyanakkor arra
vagyok kíváncsi: szerinted feloldható-e ez az ellentmondás, lehet-e egyszerre valaki kísérletező, új
utakat kereső alkotó, aki érzékenyen és érvényesen reagál a saját korára, s egyben olyan alkalmazott művész, aki kellő alázattal rendeli alá magát a megrendelői igényeknek? Vajon te, aki ráadásul
Jovánovics György osztályába jártál a képzőművészeti főiskolán, miként gondolkozol erről? Mi a különbség a szocreál és a te köztéri szobraid között?
P. H.: Némi öniróniával azt is mondhatnám, hogy semmi. Semmi különbség. Talán a pátosz. Nálam a szocreál szobrokra jellemző pátosz remélhetőleg nincs jelen. Meg az ideológiai háttér is hiányzik. De másképp néztünk ezekre a monstrumokra a hetvenes–nyolcvanas években, és másképp
látjuk őket most. Ha kicsit jobban ránézünk a szoborparkban landolt művekre, akkor igazából a Falk
Miksa utcában található vintage szelleme kap meg, csak más korról és stílusról van szó. Mára beérett a szocreál, eltűnt az a toposz, amibe illusztrációként ágyazódott, és maradt a pusztán heroikus, fenséges pátosszal teli alkotás. Mikus Sándor szoborcsoportjai annyira tetszenek, hogy még
egy régebbi kiállításom (Történelem és Földrajz – UFF Galéria, 1999) meghívójára is rátettem őket,
kisajátítottam anélkül, hogy bármilyen kommentárt fűztem volna hozzájuk. A Tizennyolc évesek vagyunk szerepel nálam árnyékképként meg penészképként is. Azt a típusú esztétikumot nem találod
az akkori avantgárd alkotásoknál, és az idő sajnos minden szimbólumot kikezd, rárakódnak a fölösleges konnotációk, és a végén már semmit nem tudunk mondani róluk, csak esetleg azt, hogy
vintage.
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PETŐ HUNOR, Hóman Bálint (Rekonstrukció, Pixel-könyvek, 2014)

PETŐ HUNOR, CONCEPT, 2013 (fotóperformansz)
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Kerényi Jenő szobrai nem tipikus szocreál szobrok, de a Felvonulók vagy akár az Európa elrablása ugyanazokkal az eszközökkel kommunikál. Fel is használtam a Rekonstrukció ciklusomhoz a
Napozó leány portréját, élő modellről készült szemeket fotóztam le, és azokat szerkesztettem bele
a szemgödrökbe. De erről majd később, inkább nézelődjünk egy kicsit Szentendrén, ha már Kerényi
odavezetett minket.
Beck Ö. Fülöp. Nincs köze a szocreálhoz, de nem is azért hoztam szóba. Itt rátérek a köztéri
szobrászat vagy pontosabban a közteret elfoglaló objektum másik aspektusára. Ugyanis Beck Ö.
Fülöpnek van egy Katona Józsefet ábrázoló befejezetlen – vagy elrontott – szobra, amelyet egy nemes gesztussal 1975-ben a szentendrei könyvtár előtti parkban helyeztek el. Ezt nagyon izgalmasnak tartom, hiszen nem egy helyspecifikus műről, sőt nem is egy műről van szó, hiszen a szobrász nem fejezte be. Mégis helyet kapott egy téren, reprezentálván azt az örök kérdést: ez mit keres itt? Valaki esetleg itt felejtette, vagy leesett a kamionról? Ez az esetlegesség, orrnélküliség
(tudniillik nincs orra) teszi érdekessé vagy köztériesen fogalmazva halhatatlanná ezt a kőtárgyat.
Visszatérve az ideologikus művészetre, utólag azt kell mondanunk, hogy a közhelyek tiszta
szimbolikájával van dolgunk. Igaz, kicsit unalmas volt, mint egy betonkerítés. Ugyanakkor az esztétikai rémülethez hozzátartozik, hogy amíg a betonkerítés, azaz egy betonfal volt a negatív szimbóluma egy korszaknak, addig egy másik korszak is ugyanabból a betonból építette fel a
holokauszt-emlékművet, éppen ott, Berlinben,
ahol a betonkerítés is állt. A tömeget ebben az
esetben is a beton „képviseli”. Mégsem keverném össze a két objektumot, már csak funkciójukból kifolyólag sem: az egyik az emberi szabadság borzalmas korlátjaként jött létre, a másik egy zseniális emlékmű, amire ráülhetsz az
elején, majd észrevétlenül befogad, de egyúttal
el is nyel a tér eme játéka. A beton mint anyag
itt utalásként van jelen. A betontól eltekintve
egy másik kérdés is felvetődik: a Felvonulási
téren álló ’56-os absztrakt allegóriába menekülő emlékmű nem egy szocreál mű?2
Az általad említett alárendelt státuszban,
amelyben kellő alázattal veti alá magát a művész a megrendelői igényeknek, szükséges
egyfajta aszketizmus is ahhoz, hogy a megrendelői szerepben levő „hatalmi tényezőnek” képes legyen alávetni magát a művész. Ezt kell
kellőképp átélnie, és ennek fényében kell alkot-
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PETŐ HUNOR, Klebelsberg Kuno; Kornis Gyula (Rekonstrukció, Pixel-könyvek, 2014)

nia. Ez a hatalmi tényező lehet egyházi vagy politikai, de lehet
akár a művészet intézményesedéséből létrejött művészeti
hatalmi tényező is. A művészeti hatalmi struktúra egyik alárendeltjének tartom Roman Opałkát, aki a nemes önmeg
tartóztatás egyik szép példája. Azt mondhatnánk, hogy a saját
ötletének maradt a rabja, mert ahelyett, hogy tobzódó, vérbő
színekkel festett volna hatalmas muráliákat, ő eldöntötte,
hogy élete végéig számjegyeket fog vászonra írni, és nem is
túl színeseket. Valójában ő nem saját ötletének, hanem az
egyetemes művészet intézményének lett a rabja, aminek
egyik „fiókját” vagy „telephelyét” úgy hívták, hogy konceptua
lizmus. Én is ennek a telephelynek vagyok az egyik munkása,
aki látszólag rakoncátlanul ki-kiugrik éjszaka a kerítésen, és
a köztereket műteremnek használja, de nem street artot hoz
létre, hanem egy annál sokkal „cikibb”, kínosabb dolgot. Olyanokat, amiket még a rendőrség sem üldöz, sőt esetenként
még meg is védi. Hol van itt már a felkent teoretikusok által
elvárt underground? Hogy beszélhetünk egy történelmi személyiséget ábrázoló bronzszoborról elfogulatlanul, kortárs
szaktájszólásban? Nyilván sehogy. Boncolgatnunk kell egy kicsit a témát ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen számunkra: művészeti értelemben nem a kiállított objektum a fontos. A lényeg esetünkben, ugyanúgy, mint a konceptualizmusban, nem a morfológiai szépségben és nem is
a Daseinban van elrejtve, hanem a hatalmi tényező által elvárt aszketikus attitűd felvállalásában.
Még a formai szépségről annyit, hogy Maciunas, aki fluxusművészként tagadta a formai szépség iránti elkötelezettségét, inkább diagramokat készített – mint logisztikus – a művészetről és annak játékosairól. Ezek a diagramok viszont engem pontosan a formai szépségük miatt fogtak meg,
ezért elkészítettem a Maciunas diagramjának morfológiai szépsége (1994) című művemet, ami a nevezett alkotásának, a Kiterjesztett művészetek diagramjának körvonalából állt. Talán ez is érzékel
teti, hogy a skatulyázás mint értelmezési mód nem közelít meg semmit sem, csak önmagáról mint
skatulyáról és annak létrehozási folyamatáról, technikájáról szól. Vécsi Nagy valószínűleg ezt a
skatulyahiányt fájlalja, hiszen azok az emberek, akiket eddig ismert, az író L. Simon és a képző
művész Pető Hunor eddig egészen más dolgokat
készítettek együtt és külön-külön is. Ez a műfaji
váltás váltott ki ellenszenvet, viszont ha a szoc
reálról beszélünk, a Petőfi-szobrom macedóniai
avatásának pillanatában készült fotón a beállítás
miatt valóban kicsit erre billen a mérleg nyelve,
nem is hagyhattam ki, hogy ne tegyek minden sze
replő kezébe egy-egy betűt, kiírva így a concept
szót: ez így egy igen izgalmas játékként működik,
a műfajok és a szereplők közötti átjárás lehető
ségével.
Vécsivel ellentétben Jovánovics György a fiókokat és a skatulyázást nem szerette, műfaji stíluskorlátok helyett a gyakorlati és elméleti útmutatáson túl egy igazi művészi magatartásformát
tanított nekünk. Valamennyi diáknak megmutatta,
hányféleképpen lehet az elkezdett alkotást folytatni, sokszor mintegy alkotótársként is részt véve
a mű létrejöttében.
L. S. L.: Nagyon érdekes az az ellentmondás,
amit a macedóniai szoboravatás kapcsán fejtettél ki, hiszen az egyszerre volt véresen komoly s
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ugyanakkor ironizálásra, önironizálásra alkalmas pillanat. Komoly volt, hiszen mérhetetlen büsz
keséggel töltött el bennünket, hogy a világörökségi címmel is büszkélkedő sztrugai költészeti
fesztivál keretében Petőfinek szobrot állíthattunk a macedón kulturális miniszter asszony, a nagykövetünk vagy éppen a magyar irodalom elhivatott macedón nyelvű fordítója, Paszkál Gilevszki társaságában. Ugyanakkor minden helyzetben felfedezi az ember a humor lehetőségét is, kiszól vagy
legalábbis kikacsint a szituációból, ahogy a szövegkönyvre fittyet hányva a színész megszólítja a
közönségét egy darab előadása közben. S miközben én rendkívüli módon élvezem, hogy te képes
vagy a saját köztéri műveidet is kellő távolságtartással, kívülről nézni, s magadon is mosolyogva a
saját műveidet újabb munkákban át- vagy újraértelmezni, félek, hogy éppen a skatulyázási hajlandóság miatt mások vagy csak az egyik, vagy csak a másik művészetfelfogást tekintik érvényesnek,
ezért nehezen fogadják el érvényesnek azt, amit csinálsz, vagy amit mondasz. Azaz azt mondhatják,
hogy minek csinál az Petőfi- vagy Klebelsberg-szobrot, aki utána a saját szobrából viccet csinál.
Persze ez nincs így, nem a viccről, nem az olcsó poén lehetőségéről van szó, hanem egy olyan ös�szetett alkotói szerepfelfogás többirányú kibontakozásáról, ami csak kellő távolságból tűnhet érvényes és koherens egésznek.
Visszatérve a konceptualista játékra, hadd emeljem ki, hogy az utóbbi években készített köztéri
alkotásaid mindegyikét beillesztetted a Rekonstrukció című sorozatodba, amelynek első darabjai az
azonos című könyvedben is megjelentek. Ez a kis kötet a Magyar Műhely Kiadó azon Pixel-könyvek
című sorozatában látott napvilágot, amely a kortárs fotográfia és fotómanipuláció izgalmasabb kísérleteiből válogat. A te képeid esetében temetők sírjait díszítő szobrok vagy belvárosi bérházak homlokzatát ékesítő domborművek arcai elevenednek meg azáltal, hogy élő emberi szemeket fotózol le
ugyanabból a nézőpontból, mint ahonnan a kő-, bronz- vagy gipszarcokat lekaptad, s az élő szemeket
rámontírozod ezekre az élettelen arcokra. A sorozat fantasztikus és gyönyörű, sőt már újabb, a kezekkel hasonlóképpen manipuláló alkotásokkal is gazdagítottad. Viszont igazán izgalmassá akkor vált,
mikor a saját köztéri szobraidról készített fotóidat is ilyen módon dolgoztad át. Ilyen módon is reflektáltál a köztéri szobrászat azon problémáira, amiről már fentebb értekeztünk, s úgy hoztál létre új,
konceptuális műveket, hogy a konzervatív köztéri szobraid minőségét és a hozzájuk kapcsolódó
elvárásrendszer érvényességét nem kezdted ki. Hogy miért van mégis erre szükség? Talán mert így
mondható el a képzőművészet eszközeivel az, ami egészen mást jelentene a szavak s különösen is a
média világában. Klebelsberg, Kornis és Hóman is kapott egy-egy ilyen alternatív képi formát, de micsoda különbség van az egyes képek között! Hóman arca ugyanis elolvadni, elenyészni látszik a tűzben, abban a tűzben, ami ugyan a bronznak alig árthat, de az emberi testnek s a szellemnek végzetes
lehet. Hiába készült el a Hóman-szobor, fel nem állították, s a te szándékodtól és akaratodtól függetlenül alakult a sorsa, s a körülötte kialakult vitának olyan dimenziói nyíltak, amire sem te, sem én, sem
a fehérvári lokálpatrióta értelmiség nem gondolt, s nem is számított. A rekonstrukció Hóman esetében tehát nem pusztán a szemmel, az élővel való kiegészítés, hanem egyben dekonstrukció is: a szobor a megszületésének folyamatában értelmét is vesztette, a tűz martalékává vált.
Tehát nagyon összetett a műved tárgyához való viszonyod, s komplex az a megközelítési mód is,
ahogyan az egész problémához, az alkotás folyamatához, az ábrázolt karakter személyiségéhez viszonyulsz, illetve viszonyulunk közösen, hiszen már számos közös szoborprojekt van mögöttünk. Ezt a
komplexitást és a benne rejlő játék lehetőségét nem ismerte fel Mélyi József művészettörténész, aki
szembeállította az avantgárd műveidet és a köztéri alkotásaidat, ráadásul egy olyan hosszú írásában,
amelyben éppen a Hóman-szobor tervezett felállításának hátteréről próbált áttekintést adni, kitérve a
kettőnk kapcsolatának egy olyan momentumára, ami éppen megelőzte a december végére tervezett fehérvári szoborállítást. Hóman és a penész című, 2015. december 17-én közzétett írásának végén felidézi a pár héttel korábbi megnyitószövegemet, amit egy kortárs galériában mondtam el az új műveid kapcsán: „Pető Hunor legújabb műveit nemrég állították ki a budapesti Bartók Béla úton (régebben Horthy
Miklós út), a K.A.S. Galériában. A kiállítás egyik eleme egy zsemlemorzsából kirakott kép volt, amely
egy hónapon át penészedett a falon: folyamatosan átíródva alakult. Mellette pedig egy videoanimáció
futott, amelyen a fázisképekben rögzített múltbéli folyamat vált láthatóvá. Az idő nekem dolgozik című
kiállítást L. Simon László nyitotta meg, aki szerint »a művész speciális önreflexivitása a legkonzervatívabb téma esetén is avantgárd gesztust feltételez«. […] hozzátette: »felvetődik a kérdés, vajon Pető Hunor hagyományos, bronz köztéri alkotásai vagy az időben felolvadó, eltűnő alkotásai, morzsából és penészből alkotott művei lesznek-e az időtállóbb alkotások«. Egykori költőként L. Simon is tudhatta, hogy
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az egyetlen időtálló megoldás a zsemlemorzsából készült Hóman-portré lenne.” Mélyi éppen ott hagyta abba az írását, ahol kezdenie kellett volna, és egy olcsó záró poénért feláldozta annak a lehetőségét,
hogy a kérdésemmel jelzett, valóban érvényes művészeti problémát kibontsa. Így megmaradt a politikai kommunikáció kínálta biztonságos sávban: a valahova tartozás tudata, az akol melege, a saját táborba nem tartozók magabiztos elítélése vagy lesajnálása felment a mélyebb összefüggések kibontásának értelmezői kötelezettsége alól, valamint egy probléma összetettségének, egymást látszólag kioltó történeti és művészettörténeti igazságok feltárásának szükségessége alól.
P. H.: Bármilyen magabiztosság, a szilárd önbizalom megnyilvánulása mögött ott van az esetlegesség. Egy jól sikerült pózban, egy sikeres állásfoglalásban, egy abszolút objektív megítélésben is
ott bujkál. Ez az esetlegesség sokféleképpen nyilvánulhat meg, és utólag akár teljesen megváltoztathatja a kijelentés értelmét, így sekélyesítve el a szilárdnak hitt álláspontot. Nem marad belőle
több, mint egy gyönyörű szarvasból trófeaként. Viszont egy gyönyörű trófeával szemben egy trófeát ábrázoló hűtőmágnes a talmi szépségében megint izgalmassá teheti az eredeti kijelentést, de az
már nem objektívnek tűnő szilárdságában lesz érdekes, hanem a felvállalt esetlegességében. Az
úgynevezett műtermi munkafolyamatban engem éppen ez az esetlegesség érdekel. Lehet, hogy a
pártaktivizmus esztétikájában ez a gyengeség jele, de engem sosem vonzottak az ilyen típusú kötődések, főleg nem a műtermi munka során. Jóval érdekesebb ennél egy asztalról lelógó, libegő
papírfecni, egy asztal lába alá betolt érdes fadarab vagy a mennyezetről lelógó pókháló. Nem akarok túlságosan belemenni az esetlegesség játékába, de megemlítek egy példát a nappalimból –
hogy ne a műteremről beszéljünk –: birtokomban van egy olyan tárgy, ami nem létezik. Ez a tárgy
egy kiadvány, egy olyan könyv, ami verseket, kottákat, képeket és levelezéseket tartalmaz. Megfogható, lapozható, olvasható, mégsem létezik. Egy Nam June Paik-könyvről beszélek ami, miután a
DuMont kiadásában (DuMont Buchverlag, Köln, 1992) napvilágot látott, a szerző belelapozván a saját művébe, felfedezett két írást benne, amelyekről úgy érezte, hogy őt igen kompromittálnák, így az
egészet kivonta a forgalomból, és zúzdába küldte. Természetesen néhány példány fennmaradt ittott, nyomdában, kiadóban stb.; én a monográfusától, Edith Deckertől kaptam ezt a nem mindennapi
kiadványt. Ha valamit bevontak, akkor az nem létezik. Mégis mindenki izgalomba jön ennek a tárgynak a látványától. Az első kérdésük természetesen az, hogy melyik két írás miatt vonta vissza Paik.
Több válaszlehetőség is van: a Vostellnek írt levelétől kezdve egészen az Aforizmákig szinte minden
része lehetne kompromittáló a könyvnek. Én tudom – vagy tudtam –, hogy mely két írásról van szó,
de nem találtam érdekesnek ezt a tudást, így elfelejtettem, hiszen az egész amúgy sem létezik. Csak
a mese. Egész estét be lehet tölteni a ki- és megtalálás eme játékával. Egyszer egy előadást is készítettem ebből a játékból, amelyben a szövegelemzésen keresztül megpróbáltuk kideríteni, melyik
lehet a két nem kívánt szöveg. A háttérben mindeközben folyamatosan ment egy gif a feltételezett
tiltott szöveggel, ami teljesen olvashatatlan volt, mert állandóan eltakarta egy színházi függöny. Az
ismeretlen szöveg létezésének esetlegessége az, ami megragadó ebben a kiadványban.
A Rekonstrukció sorozatnál a kiindulópontként szolgáló nagykörúti stukkók feltételezett modelljeinek megtalálása volt a cél. A rekonstrukció úgy zajlott, hogy a stukkók bizonyos felületeit élő
emberekről készült fotók részleteivel helyettesítettem. Ezek a behelyettesített részletek elsősorban
szemek, de végtagok és bőrfelületek is bekerültek a sokszor több évtizedes por által fedett kő, gipsz
és habarcs helyére. A modellek az elején egy iskola falai közül kerültek ki, diákok és tanárok egyaránt részt vettek a rekonstrukciók létrehozásában. A fordított modellezés ezen formája később bővült, bekerültek az általam készített szobrok is. Itt viszont a rekonstrukciós eljárás már egy másik
síkon zajlott, mivel itt a feltételezett modellek adva voltak régi fényképeken. Mégis izgalmasabb játéknak tűnt, hogy a Kornis-szobor modelljének rekonstrukciójában nem a Kornis Gyulát ábrázoló
archív felvételt, hanem inkább az iskola portásáról készített fotót használtam. A portás részvéte
lének esetlegessége az, ami megragadó ebben a montázsban.
A Hóman-szobor létezésének esetlegessége? A helyszín vagy inkább a helyszínen való részvételének (értsd: hiányának) az esetlegessége? Vagy a fel nem állított, ergo nem létező szobor elleni
hadjárat esetlegessége lenne itt a főszereplő? Nem gondolom ezt. De az eredetileg kitalált és kivitelezett, talapzat nélkül álló szobor alatt egyre nő valami, lehet, hogy az a valami egy irdatlan nagy
posztamens – és akkor újra lehet gondolni az egészet, a maga fenségességében, esetlegességében.
Budapest–Agárd, 2016 márciusa
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SOMOGYI JÓZSEF, II. Rákóczi Ferenc, 1986 (Sárospatak); Zrínyi Miklós, 1968 (Szigetvár)

Jegyzetek
1

Megjegyzem, a Kossuth tér felújításában egyesek ugyanúgy a Horthy-rendszer restaurációját látták, mint a fehérvári szoborállításokban. Mivel a felújítást indító 2011-es országgyűlési határozatot Balsai István, Lázár János és Harrach Péter társaságában én jegyeztem, a hatalmas hisztériakeltés közepette az irodalmi életben súlyos támadásokat kaptam. Azzal érveltek, hogy éppen egy költő fogja eltávolíttatni a térről József Attila szobrát. Utólag alig olvastam olyan írásokat, amelyek elismerték volna szándékunk helyességét, és visszaigazolták volna a fővárosiak és a térre látogató turisták tapasztalatait, bár azért voltak üdítő kivételek is. A közismert
blogger, Szily László például a 2014-ben megjelent Baromi jó lett a Kossuth tér, nem támadt fel Horthy című írásában sok más dicsérő mondat mellett ezt írta: „József Attila új ülőhelyéről pedig király módon lehet bámulni a
Dunát és Budát, most látszik igazán, milyen jól járt a szobor az átalakítással.” – L. S. L.
2
Hunor, kénytelen vagyok beleszólni, de csak a beszélgetésünkön túl, így, lábjegyzetben. Én ugyanis kifejezetten szeretem az Emődi-Kiss Tamás, György Katalin, Horváth Csaba és Papp Tamás által tervezett Vaskefét – ne
tagadjuk, a pesti konzervatív értelmiség így becézi ezt a köztéri alkotást. Az én életemben számtalan problémát okozott a szobor. Először is azt kell megemlítenem, mikor elvittem a gyerekeimet (akkor még csak ketten
voltak a négyből), s az egyikőjük beszorult a rozsdás fémoszlopok közé, rajtunk olyan pánik vett erőt, amit korábban sosem éltem meg. Jó pár évvel később, már kormánypárti képviselőként az egyik pesti külvárosi kerületben vettem részt egy fideszes fórumon, ahol az idősebb aktivisták és párttagok arról faggattak, hogy mikor
bontjuk el végre ezt a „gyurcsányista förmedvényt”, s én a nehezebb utat választottam, s megpróbáltam megvédeni az emlékmű szimbolikáját. Azt, ami egyénként nem túl bonyolult, sőt kifejezetten szájbarágós, amit nagyjából fél perc alatt értett meg a tízéves lányom. Az egymástól távol levő rozsdás oszlopok egyre közelebb kerülnek egymáshoz, egyre több rajtuk a rozsdamentes felület, s végül összeállnak egy fényes, mindent felhasító
ékké. Egybeolvadnak, s olyan erőssé válnak, hogy közösen képesek felhasítani az utcát borító kövezetet is. Azt
a kövezetet, amelyből aztán majd átmeneti védelmet nyújtó barikádokat építenek a forradalmárok. Számomra tehát az összefogás, az egymásba kapaszkodás, a közös hit felszabadító erejéről szól a Felvonulás téri emlékmű, amit egy pillanatig sem érzek méltatlannak a forradalom eszméjéhez s céljaihoz, sőt éppen ellenkezőleg. Ez egyébként a vizuális nevelés hiányosságaira és problémáira is ráirányítja a figyelmet, mert az az emlékmű nem egy bonyolult, például számos mitológiai utalást tartalmazó, nehezen dekódolható alkotás, hanem egy
könnyen felfejthető szimbolikájú mű. – L. S. L.
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SOMOGYI JÓZSEF, Martinász, 1953 (Dunaújváros)
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Karmó Zoltán

Karmó Zoltán (1959) Budapest

100 éve született
Somogyi József

Ezzel a kettős kiállítással a száz éve született Somogyi József szobrászművész, szobrásztanár emléke előtt tisztelegnek tanítványai, és mint alapító tagjáról emlékezik meg a Magyar Művészeti Akadémia.
Somogyi József életének két meghatározó tevékenysége az alkotás és a tanítás volt, amelyeknek csak hirtelen bekövetkezett halála vetett véget 1993-ban. Munkássága még számokba
sűrítve is megdöbbentő és csodálatra méltó: 53 év hihetetlenül intenzív alkotómunka, 57 köztéri
szobor, számtalan kisplasztika, plakett és rajz; 48 év tanítás – 18 év a Képzőművészeti Gimnáziumban, 30 év a Képzőművészeti Főiskolán, ebből 12 év rektorság. Már egy rövid életrajzi áttekintés is felveti a kérdést: hogyan volt mindez lehetséges egyetlen ember életében, hogyan fért bele
mindez az 1940-es pályakezdéstől számított 53 évbe? Ez még hivatásosaknak sem, csakis elhivatottaknak sikerülhet.
Somogyi József sokszorosan elhivatott ember volt – a művészet, a tanítás, a társadalmi és az
egyházi élet elhivatottja; a közösség, a magyar szellemi élet fáradhatatlan küzdője. Olyan korban
küzdött művészi szuverenitásért, differenciáltabb művészetért, népet, nemzetet, közösséget szolgáló, sokszínű szellemi életért, spontán alkotóközösségekért, mely egy utópia szerint kalapálta a
valóságot, és az egyént – az emberi közösség legkisebb egységét! – egy tébolyult ideológia
Prokrusztész-ágyához idomította.
Az a kor nem a meghívásos, hanem a felszólításos képzőművészeti pályázatok kora volt. Mégis, kiváló diplomáciai érzékkel kerülte el a számára kompromittáló feladatokat, a géppisztolyos katonákat, Lenineket. Az 1956-os forradalom után, amikor kiszivattyúzták körülötte a levegőt, Mihályfi
Ernőnek a Köztársaság téri mártíremlékműre irányuló megbízáskísérletét végül azzal hárította el,
hogy „nem jut eszembe semmi”.
Meggyőződésem, hogy a róla való megemlékezés csakis szuperlatívuszokban történhet, de ez
ellen elsőként és leginkább ő maga tiltakozna szerényen, férfias-szemérmesen, és szelíden azt
mondaná talán: „ugyan, menjen már…”
Mindazonáltal, egyre kevésbé vagyok képes elfogultság nélkül szemlélni a Somogyi-jelenséget
– a sodró lendületű, mindig rohanó, vibráló, a kedélyesen nagyvonalú, melegszívű embert; a szolid
titánt és sugárzó, hatalmas életművét, a magyar szobrászat és a magyar műveltség e történelmi jelentőségű opusát.
Somogyi József szobrászata a klasszikus, az expresszív és a konstruktív szobrászi szemlélet tömény szintézise. Az első pillantásra szembetűnő erőteljesen tagolt tömegek, a merészen átírt arányok és a mozgalmas felületek expresszivitása függőleges és vízszintes kompozíciós erővonalak
mentén rendeződik egységes egésszé. Az organikusan lüktető formák térbeli helyét a felszín alatt
feszülő, a tömegközéppontokat összekötő, virtuális irányvonalak konstrukciója jelöli ki.
Az emberi test függőlegese és a szemek síkjának vízszintese alkotja azt a térbeli koordinátarendszert, amelyben az ember alkotta objektumok rendezettként jelennek meg. A Somogyi-féle
komponálásmód jellemzően azon a tényen alapszik, hogy a vertikális hangsúlyok a horizontális, és
fordítva, a horizontálisak a vertikális kiterjedést ritmizálják. Így a függőlegestől vagy a vízszintestől
eltérő irányok fokozott jelentőséget kapnak.
A téri mélységet nem csupán a felületek plasztikus mozgása érzékelteti, hanem az egymás elémögé rendelt tömegek, „a nagy vivő motívumok és a kis pikulások” viszonyai is. A téri rétegezettség,
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Somogyi József érdeklődésének középpontjában az ember állt. Szobrászként csakis az emberi figurán keresztül tudta és akarta megvalósítani művészi elképzeléseit. A szobraiban megjelenő emberképet mindenkor humánuma, empátiája és szolidaritása szerint alakította.
Ezek a tulajdonságok teszik hitelessé korai főművét, az 1953-ban készült Martinászt is. A szobor ma is nyilvánvaló művészi értéke és őszintesége messze felülemelte alkotóját az éra propa
gandisztikus, agitatív művészetpolitikai direktíváin, a hozzá nem értés szempontjain és elvárásain.
A Martinász a művészi szuverenitást vindikálta akkor, amikor a hatalom kollektivizálta a személyiséget, kikezdte a jellemet, aktualizálta és egyfajta szolgáltatássá alacsonyította a művészetet. Nem
véletlen, hogy a Soroksári Vasmű akkori igazgatója nem engedte felállítani. Nagyon jól ráérzett arra,
hogy a szobor nem a szocialista realizmus ideológiája szerint való. Sovány munkás, szakadt ingben;
a szocializmusban! Hogy képzeli a művész? Pontosan azt kifogásolta ezzel, hogy a szoborból éppen
a szoc hiányzik, és csak a reál van meg benne; hogy nem tipizál, nem eszményít, nem sematizál,
hogy nem hazudik. A szobor mindezeknek éppen az ellenkezőjét valósítja meg: individuumot ábrázol, mégpedig reálisan; sémák helyett különleges minőséget mutat, és – ami a leglényegesebb –
őszinte. Az sem véletlen, hogy csak jóval később, 1960-ban állították fel Dunaújvárosban.
A Martinász az alkotói szuverenitás ismérveit magán viselő remekmű, nemes értelemben vett
szobrászi bravúr. És pontosan ezzel ütötte az első rést a pajzson – vele kezdődik a szocreál lebontása.
A Martinász további remekművek sorát nyitotta meg – remekmű alatt értve azokat a szobrokat,
melyek még a Somogyi-életműből is kimagaslanak. Az 1955-ös Kubikos, az ’58-as Brüsszeli Világkiállításon Kerényi Jenővel közösen nagydíjat nyert Táncolók, a ’61-es cserépváraljai Krisztus, a
’63-as Család összevetésével különös jelenségre figyelhetünk fel: a mimészisz lassan poiésziszbe
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a takarások, az egymást átvágó formák, az áttörések ritmikája a körvonalak
komponáló erejét, az általuk létrehozott sötét–világos ellentétek a mélységérzetet fokozzák a végletekig. Izgalmas térszerkezeteikkel jól példázzák ezt a közismert
Anya gyermekével és az Anyaság című szobrok.
Külön tanulmányt érdemelnének a Somogyi-féle kezek és öklök alkotta mikrokozmoszok és az életműben fontos szerepet vivő drapériák. A Martinász vagy a Kubikos csípőre
tett kezének kisujjánál létrehozott áttörés, a Család hármas kézkompozíciója, a ceglédi Dózsa palástjának sötét öble előtt világító öklök – mind-mind a kiapadhatatlan szobrászi lelemény bizony
ságai.
Somogyi József mintázó szobrász; a szó klasszikus értelmében plasztész, olyan mester, aki
képlékeny anyagot gyúrva, agyagot, viaszt mintázva készíti műveit. A mintázás az a technika, ami a
legjobban megfelelt nyugtalan, vehemens egyéniségének, amivel a leggyorsabban rögzíthette elképzeléseit. Az agyag, a viasz engedékenyen veszi át és híven megőrzi a szoborcsinálás szenvedélyének legapróbb gesztusait is. Ezekhez az anyagokhoz gyermekkorból eredő szeretet fűzte. Szerette, ha agyagos a keze, szerette a méhviasz illatát, tapintását. A velük való taktilis kapcsolat öröme abban is megnyilvánult, hogy korrektúra közben – gyakran öntudatlanul – agyaggolyót formált,
és ujjai között tartva-görgetve magyarázott. „Ha nem is megy a munka, legalább legyen agyagos a
kezük!” – tanácsolta. „Ha az agyagért nem is, a viasz legkisebb darabkájáért is lehajol az ember” –
mondta, annak nemes és drága voltára utalva.
Mintázás közben mindig a szobor egészére koncentrált, ezért hiba lenne azt hinni, hogy annak
mozgalmas, zaklatott, jellegzetesen somogyis felülete kifejezett céllal jött létre. A felület egy türelmetlen traktálás és formaképzés maradványa; a mintázás rendkívül egyéni gesztusait rögzíti az
ösztönöstől a tudatosig, a brutálistól a gyengédig. A léccel ütött-vert; kézzel gyúrt-túrt; tenyérrel,
kézéllel, hüvelykkel elnyomott vagy késsel, mintázófával megfeszített formák a szobor születéséről
is beszélnek. A felület nem cél, nem csinált, csupán létrejön, úgy marad, és alárendelődik a tömeg
és a körvonal mindenkor világos egységének.
A Somogyi-szobrok sokat emlegetett monumentalitása nemcsak a kivételes érzékkel eltalált
léptékből, az adott tér és a szobortömeg jól megválasztott arányából következik. A helyes méretezés, a dinamikus tagolás, a felfokozott plasztikusság és a világos körvonal együttes hatása teremti
meg aurájukat. Az aura itt azt jelenti, hogy az adott mű mekkora teret képes besugározni, uralni
maga körül; azaz mekkora a hatóköre, milyen távolságig marad értelmezhető.
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vált. Eltűnik a modell és a modell ihlette reális ábrázolás. A szobrászi vízió már nem a natúra képi
elemeiből áll össze, hanem képzetekből, és immár nem tükrözi, hanem teremti a valóságot.
Ez a valóságteremtő gesztus robban az 1965-ös Szántó Kovács János-szoborban. A szobornak
lehet referenciális jelentést tulajdonítani és számon kérni rajta, ám a szobrászat ezeken túl van.
A szobrászat a helyét kereső és határait feszegető ember őseredeti tevékenysége, a folyamatos önmeghaladásba kódolt önmegvalósítás útja, az öntudat ébredése és ébresztése, megmerítkezés az
anyagban és felemelkedés az anyagtalanba – a poiészisz misztériuma és a creatio mágiája. A Szántó Kovács-szoborban a fenséges és a groteszk, a heroikus és az esendő ma is ott forr lefojtva. Felemel és lenyűgöz – éppoly zavarba ejtő és nyugtalanító, mint ötven évvel ezelőtt.
Az aktualizált tartalmak idővel a háttérbe húzódnak vissza. Ami marad, az az időből kivont és a
tértől elhódított hely, a teremtett valóság, amit – jobb szó híján – úgy hívunk, hogy szobor.
A Szántó Kováccsal azonos évben – elképesztő teljesítményként – még két nagyszerű szobor
készült: a Gellért-hegyi Lány csikóval és a Török utcai Anyaság. És folytathatnánk a remekművek sorolását a ’67-es hollóházi Korpusszal, a ’68-as szigetvári Zrínyivel, a ’70-es Mednyánszky-síremlékkel,
a ’72-es ceglédi Dózsával, a ’81-es Bartókkal.
Somogyi József azonban nemcsak a nagyszobrászatban ért el kimagasló eredményeket, hanem a szobrászati műfajok mindegyikében: a kisplasztikában, a portréban, a plakettben és a rajzban egyaránt.
Kisplasztikái mint a szüntelen szobrászi késztetés megnyilvánulásai éppoly lenyűgözőek, mint
a nagy kompozíciók. Az életörömöt sugárzó idillikus női figurák éppoly hitelességgel szervülnek
bele az életműbe, mint a késői korszak drámai Korpuszai és Piétái.
Noha nem tartotta magát – ahogy ő fogalmazott – egy kimondott portretistának, és kevés portrészobrot készített, az itt szereplő kettő – a befejezetlensége és vázlatossága dacára is szuggesztív
Sütő András-portré, valamint Kő Virág lírai portréja – híven mutatja azt a mélységet, amit a személyiségábrázolás terén Barcsay Jenő, Tamási Áron vagy Veres Péter arcmásaival elért.
Somogyi József monumentalitásra törő szemlélete apró domborműveit, a plaketteket is áthatja. Ezek titka minden bizonnyal a képmező és a képtér különleges egymáshoz arányításában rejlik.
A teljesen kitöltött kisméretű képmezőhöz mély, az egyiptomi domborműfelfogás elve szerint megnyert képtér társul. Az alapsíknak szinte a teljes anyagvastagságban történő alámetszésével létrehozott tér már elég helyet biztosít a plasztika felfokozására. Ezzel a módszerrel egy süllyesztett
magas dombormű jön létre, amelynek fény-árnyék játéka különösen dinamikus hatást kelt.
Somogyi József több száz rajzot hagyott hátra. Ezek többnyire villámgyors mozdulatvázlatok,
és a vizuális feltöltődés, néha a mintázás közben felmerült problémák tisztázása céljából vagy csak
pusztán a rajzolás öröméért készültek. Közös jellemzőjük, hogy csak néhány sommás körvonalból
és a lapjára fektetett rajzeszközzel odavetett néhány tónusfoltból állnak össze. Harsány szépségükkel életörömöt, életszeretetet sugároznak;
ugyanazt az életigenlő energiát, mint szoborrá lett társnőik.
Úgy vagyunk a művészettel is, akár az élettel – mindnyájunknak az elején kell kezdeni,
az alapok megtanulásával. Az első lépés a
látható leképezése, a modellről való munka.
A modell utáni stúdium feladata a térlátás, a plasztikai érzékenység, a megfigyelő- és koncentrálóképesség, továbbá a
szobrászi értelmezés és a képzetalkotás
mentális, illetve a konkretizálás manuális
képességének fejlesztése; végső soron egy
absztrakt tudattartalmak tárgyiasítására
szolgáló sajátos leképezési rendszer kialakítása. Hiszen ha nem tudom leképezni azt,
amit látok, hogyan tudnám leképezni azt,
amit gondolok?
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Azonban a Mester gyakran hangsúlyozta, hogy „a natúra esetlegességei és a szobrászat törvényszerűségei nem esnek egybe”. Ennek értelmében a figurális szobrászi tanulmány nem reprodukálja a valóságot, hanem azt a lényegképzetet jeleníti meg, amit a valóságról kialakít; azaz nem
mímeli, másolja vagy tükrözi, hanem újrateremti a valóságot – pontosabban: új valóságot teremt azzal, hogy absztraktumot konkretizál.
A Mester a szobrászat alapjainak megtanítását tűzte célul. Feltételezte és el is várta a tanítvány
aktivitását, a kezdeményező alkotói magatartást. A tanítványok hozott tehetségét gondozta; ha kellett, dédelgette, ha kellett, nyesegette annak vadhajtásait.
Korrektúra közben gondolatait, véleményét egyszerű, világos, gyakorta képes nyelven fejezte
ki. Ha a probléma nyelvileg nem volt kezelhető – a szobrászat végül is nem megmondás, hanem
megmutatás –, ha kifogyott a szavakból, akkor következett a híressé vált fordulat: „Belenyúlhatok?
Ígérem, nem fog fájni.” És néhány lendületes gesztussal megmutatta, mire is gondolt. Tette mindezt
mindig rohanvást, a küldetéses ember szuggesztivitásával és hitelességével.
A Mester 48 évet felölelő szobrásztanári működése során kiváló szobrászok nemzedékeit bocsátotta útra. Mint traditor – vagyis átadó, tanító – egy legalább harmincezer éves folyamatba kapcsolta, avatta be tanítványait. Egy sajátos, ma is ható szellemi, lelki és fizikai aktivitást generálva
bennük arra biztatta őket, hogy higgyenek magukban, és a szobrászat időtlen értékeihez bátran tegyék hozzá a saját vívmányaikat.
Mester és tanítvány személyes kapcsolata nemcsak szellemi magasságokat, de lelki mélységeket is érint. A tanítványok, akik az első hívó szóra igent mondtak erre a kiállításra, részvételükkel
igazolják, hogy a lelki kapcsolat ma is megvan.

KORTÁRS 2016 / 06

SOMOGYI JÓZSEF, Kocsi Gergő Bálint református prédikátor, 1988 (Pápa); Petőfi Sándor, 1973 (Pápa)

Egy Somogyi-kiállítás sosem lehet teljes, így ez a kiállítás sem az, hiszen a mérhetetlenül gazdag
életmű mozdítható részének is csupán a töredékét vonultatja fel. A szervezők mégis azt remélik,
hogy a tizenegy évesen mintázott és rendkívüli formaérzéket mutató Állatküzdelem című kis terrakotta dombormű, a legalább hetven éve láthatatlan terrakotta állatfigurák, az érett kisbronzok, a
Szelényi Károly fotóival megidézett köztéri szobrok, a plakettek és rajzok, valamint a késői pirogránit
Korpusz és a Paraszt Piéta bemutatásával – talán most először – sikerült a Somogyi-életmű hosszmetszetét adni.
Születésének centenáriumán és halála után 23 évvel túlzás nélkül állapíthatjuk meg, hogy Somogyi József – Stróbl Alajos mellett – a magyar szobrászképzés legnagyobb hatású mestere. Végigtekintve a két termen világossá válik, hogy szobrászata eleven, tanítása érvényes.
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Novotny Tihamér

„Állás(pont)”
NOVOTNY TIHAMÉR (1952) Budaörs

Vizsolyi János szobrászművész kiállítása

Úgy érzem – rögzítvén Vizsolyi János jelenlegi Állás(pont) című tárlatát –, a legcélszerűbb az lesz,
ha rögvest a dolgok közepébe vágva azonosulok a művész térre vonatkozó álláspontjával, és a legnagyobb tisztelettel idézem őt. A citátum a 2014-es esztendőből származik, s az alkotónak a FUGA
Építészeti Központban megrendezett Tér(d)hajlatok című tárlatával kapcsolatban született meg. Ezt
a tényt két okból tartom szükségesnek megemlíteni: egyrészt azért, mert Vizsolyi János 1987, azaz
a szobrászdiplomája óta folyamatosan és fáradhatatlanul sokat dolgozik, egyik kiállítását a másik
után szervezi-rendezi; másrészt azért, mert tárlatállomásain furcsamód szereti a furmányosabbnál furmányosabb címadásokat, a talányosan szellemes és játékosan filozofikus hívószavakat. De
erről majd később.
Az úgy bölcseleti, mint gyakorlati problémákat megfogalmazó idézet tehát így hangzik tőle:
„A tér mint minden létezés helye a szem számára csak a benne megjelenő jelenségek által érzékelhető, így természetét azokon keresztül közelíthetjük meg. Mégis van egy tulajdonsága, amit a
felismerhető dolgoktól függetlenül is tudunk: a végtelenség. Ez viszont számunkra felfoghatatlan,
ezért különös alázattal viseltetünk [iránta]. Így van ez akkor is, amikor önkényesen elhatárolunk egy
darabot a térből, hiszen a legalapvetőbb jellegbe avatkozunk. Végül is, ami történik, beavatkozás, és
tudomásul kell vennünk, hogy gesztusainkkal magát a befogadó közeget is változtatjuk, miközben
az is visszahat ránk, és ez a viszony elkerülhetetlen. Mint ahogy az is, hogy a szobrász folyamatosan a tér valódi szerkezetét próbálja felismerni és egy határozott jelrendszerbe foglalni. A létrejövő tárgyak e próbálkozás egyes fázisait jelenítik meg.”
Egy valódi szobrászember számára tehát a tér felfoghatatlan végtelenségének tudata vagy inkább képzete, illetve érzete az a „mysterium tremendum” és „mysterium fascinans”, az a rémítő és
felcsigázó titok, amely tevékenységének mélységét, mitikus beágyazottságát és – még ha pogány
mód is – istenes természetér adja. Másképpen fogalmazva: a tér bűvöletében tevékenykedő művész
fejében mindaz, ami felfoghatatlan, a kézzel megfogható által kap értelmet, vagyis a kézzel foghatóban mindig ott lappang az a tényező, ami kézzel meg nem fogható számára.
Vizsolyi János – mivel már a képzőművészeti főiskolán elhatározta, hogy felhagy a figurális ábrázolással – kőbe vésett, fába faragott, bronzba öntött gondolatoknak, lélek szülte formáknak, érzéseknek, benyomásoknak és állapotoknak tartja munkáit. Való igaz, hogy téri jelrendszere nem ábrázoló, sokkal inkább elvont, fogalmi jellegű.
Egyik korai méltatója, Wehner Tibor művészettörténész már 1995-ben felhívta a figyelmet arra,
hogy Vizsolyi „az organikus formák világa, a geometria szellemisége felé fordult. Munkái a nonfiguratív plasztikai törekvések főáramában jöttek, jönnek létre: az elvont, organikus formákkal rímelő
tömbök, kőtestek gyengéd, szelíd geometriával ütköztetettek. […] Ellentétek és hasonulások, kényszerek és szabad szárnyalások egymásnak feszülő küzdelmének, izgalmak és megnyugvások egymásban való feloldásának teremtenek színteret, közeget.” A Vizsolyi-féle szobrászi világ értelmezésének hiteles alaphangját tehát Wehner adta meg, s bár ehhez a képhez az idők során egészen
napjainkig sok más jeles művészettörténész is hozzátette a maga értékes kiegészítését, hiszen az
életmű állandóan bővült és finom lépésekben mindig módosult-változott, a művész absztrakt geometriába oltott organikusságának, és fordítva: absztrakt organikusságba ültetett geometriájának
elvi alapállása ugyanaz maradt. Érdekes, hogy amikor Wehner Tibor a kortárs szobrászatunk közelebbi és távolabbi párhuzamait és érintkezési pontjait keresi vele kapcsolatban, akkor joggal hivatkozik Farkas Ádám és Lugossy Mária hasonlóan kettős természetű művészetére, valamint a külföldiek közül Brâncuşi, Hans Arp és Etienne Hajdu organikus, metafizikus, szürreális plasztikai világára.
Azonban az egyre karakterisztikusabbá váló Vizsolyi-féle szobrászéletmű alakulását tekintve mára
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annyiban tisztult a kép, hogy bátran felvehetjük a szellemi ősök és előzmények táborába a futurista Umberto Boccioni mozgást, változást imitáló, elasz
tikus plasztikai formákat egyesítő munkáit, és ugyanúgy Alexander Archipenko
assemblage elvű, valamint a szó szoros értelmében formafelbontó műveit, aki először
ismerte fel az ürességnek és a lyuknak a térkitöltő szerepét. Vagy Jacques Lipchitz szobrászatban alkalmazott szintetikus kubizmusát, valamint Eduardo Chillida baszk származású
művész sokszor egyetlen pontból kiinduló konstruktív-mértani módon szerkesztett és növényi elven növesztett-vezetett, a telt és az üres geometrikus részek között egyensúlyozó minimal artos
acélszobrait.
Ebből a művészettörténeti perspektívából tekintve milyen beszédesek Vizsolyi János kiállításcímei, amelyek tökéletesen lefedik szobrainak éppen aktuális szellemi és formai állapotát,
tartalmát! Az áttekintés hívószó például nemcsak plasztikáinak seregszemléjére, de a művek
egyenkénti átnézhetőségére is utal. A meta-morfózis – Hommage à Vígh Tamás nemcsak az általa
tisztelt mester emléke előtt hajt fejet, de ott bujkál a kifejezésben az egyik formából a másikba
alakuló tömegállapot szakaszos folyamatszerűsége is. Az organikus applikációk jelöléssel éppúgy
utal szobrainak mértani „alkatrészekből”, geometrikus elemekből építkező össze nem illőségére,
mint életszerű szervességére, DNS-láncszerűségére. A tér(d)hajlások címadás nemcsak a szögeket bezáró kubusok, de a hasábformák esetleges antropogén jellegzetességeit és antropomorf
képzettársításait is bevonja látóterünkbe. A páritás kifejezés nemcsak az eltérő matériaformák
párosítására, de ha a szó első á betűjét ékezet nélkül olvassuk, akkor paritást kapunk, amely valamiféle egyenlőségre, egyenlő arányokra, anyagviszonyokra, részekből álló kiegyensúlyozottságra is vonatkozhat. Ugyanakkor az átfedések megnevezés kiválóan tükrözi művei térbeli elhelyezkedésének tézis, antitézis, szintézis jellegét. A megtörve címadás pedig nemcsak egy lelki- és
fizikai állapotot jelöl, de megmagyarázza Vizsolyi szobrainak ellentétes lépések útján történő
építkezési logikáját is, amelyet leginkább az
Életjel típusú műveiben érhetünk tetten. Ezen
a kiállításon is szerepelt kettő példány belőlük. Ezek a föld felett indázó plasztikai formák – „a föld és ég között, kar nélkül is kapaszkodva a semmibe, a térbe” (ahogy Deák
Csillag fogalmazta egy helyütt Vizsolyi János
Erlin Galéria-beli kiállítása kapcsán) – úgy
növekednek, foglalják el helyüket a nagy, az
oszthatatlan kozmikus tér egy pici dimenziójában, akárha egy csövet hasítgatnánk fel
szakaszosan, és hajtogatnánk ki sarlóformák
tengelyes láncolata mentén az életerő metaforikus képleteként.
Állás(pont) – ez volt Vizsolyi János legutóbbi kiállításának a címe. Megint egy nyelvi-fogalmi hozzátétel ahhoz a stádiumhoz,
ahhoz az állapothoz és helyzethez, ahol éppen tart. A szellemes központozású összetett
szó – talán ironikusan, talán nem – utalhat az
ő tisztán artisztikus álláspontjára, érdek nélküli, puritán és filozofikus, egyszerre orga
nikus és geometrikus, kalligrafikus és sta
tikus, bioromantikus és szimbolikus, mikro- és
makrokozmikus életszemléletére. De éppúgy
vonatkozhat a szobrok egzakt állásaira, támaszkodási és illeszkedési pontjaira is. (Nagy
Balogh János Kiállítóterem, 2016. március 10
– április 15.)
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Merkl Márta (1985) Budakeszi

„Az élmény felbecsülhetetlen!”
Az élmény mint érték
napjaink képzőművészeti gyakorlatában
II. rész
Élmény a művészet összefüggéseiben
Az élmény a művészetközvetítésben. Képzőművészeti kiállítóhelyek
A művészet bemutatásának klasszikus színhelye, a múzeum és annak története dióhéjban.
Korai élményorientációk?
A tanulmány ezen egységének eredeti célkitűzése volt a múzeum elődjeinek számító formációkat
megvizsgálni élményorientációjuk szerint, pontosabban, hogy az élmény milyen formában és mértékben határozta meg őket. A felütés legalábbis eszerint körvonalazódott, azonban a kutatómunka
során felmerült a kérdés, számolhatunk-e egyáltalán a mai értelemben vett élményfókusszal az antikvitás-gyűjtemények, studiolók, Kunstkammerek stb. világában. Vagy élményt ezek mindössze
„nyomokban tartalmaztak”? Ezért a címadásban a művészettörténet vége kapcsán tett híres beltingi
gesztus inverzével kellett élni és a címet kijelentés helyett kérdésként kezelni.1
A múzeum középkori ősei az egyházi központok által őrzött, magas presztízsértékű ereklyék és
a hatalom reprezentációját szolgáló uralkodói gyűjtemények. Szintén hatalmi – amellett még művészi –
reprezentációs funkciót töltöttek be a berendezett, kertekben felállított újkori antikvitás-gyűjte
mények. Az akadémiák szellemiségét is az antikvitáskultusz határozta meg, a művészeti stúdiumok
elhagyhatatlan része volt az ókori mintaképek másolása. A 15. században megjelenő gyűjtemény
típus ugyancsak antikvitásokat foglalt magába, ámbár kicsinyített, mozgatható formában – ez az
előkelők dolgozószobájának intim világa, a studiók vagy studiolók.
A studiolo a kiindulópontja a 16. század közepén fejedelmi, egyházi, főúri rezidenciákon és polgári otthonokban született gyűjteménytípusnak, az úgynevezett „ritkaságok tárházának” (cabinet of
curiosity, Kunst- und Wunderkammer), amely egyedi és érdekes tárgyakat – köztük természeti képződményeket, kézműves tárgyakat, technikai és tudományos eszközöket, valamint képzőművészeti
alkotásokat – tartalmazott.2 Ezek értelmezhetőek az Isten által teremtett nagyvilágra – a szintén a
16. századtól elterjedt metafora szerint –, a világszínházra (theatrum mundi) való rácsodálkozásként, a makrokozmosz mikrokozmoszban való visszatükröződéseként. Elhelyezésüket kabinetszekrényekben oldották meg, ám akadtak egész épületrészeket betöltő bővebb gyűjtemények, amelyeknek a 17. századtól kezdve egyre gyakoribb elnevezése a Musaeum.
A múzeumtudomány atyjai közé tartozik Johann Daniel Major, aki a gyűjtés, a megőrzés és a bemutatás múzeumi alapfeladatok mellett – új elemként – már a kutatást is számon tartotta a múzeum teendői között. 1674-es Unforgreifliches Bedencken. Von Kunst- und Naturalien-Kammern
insgemein című, az elrendezésről értekező munkájában megköveteli – többek között – a helyiségek
és a tárgyak ismertetését a közönség számára. Caspar Friedrich Neickel 1726-os Museographiája
megteremtette a korabeli kabinetmúzeum elméletét. A múzeum őrétől elvárta, hogy minden tudományban képzett legyen, a helyiség kondíciójától a száraz levegőt, az elegendő helyet, a világosságot, a designtól a kép és felirat egységét, a látogatóktól a kézmosást és a tárgyak el nem mozdítását stb. Egy fali írótábla elhelyezését szorgalmazta, amelyre a látogatók szabadon feljegyezhették
meglátásaikat, kérdéseiket.3
A 18. század vége jelentette a Kunst- und Wunderkammerek széthullásának idejét. Egyrészt kialakulóban volt a jól körülhatárolt, egymástól elválasztott diszciplínák rendszere. Másrészről megjelent a nyilvános, ismeretterjesztő, népnevelő funkcióval bíró múzeum követelménye, arra a felvilágosodás kori elgondolásra alapozva, hogy oktatással a létező világok javíthatóak. Ennek értelmében alakították át uralkodók (például Louvre Grande Galerie) és magánszemélyek (például British
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Museum) gyűjteményeit mindenki számára látogatható múzeumokká.4 A nyilvános múzeum előfutárának számít az oxfordi Ashmolean Museum, amely már a 17. században megnyitotta kapuit a
nagyközönség előtt. A múzeum kapcsán fennmaradt 1710-ből egy, a gyűjtemény biztonságát féltő
feljegyzés, amely a mai élményszerű tárlatokon kívánatos (inter)aktív viselkedésmódról számol be,
igaz, elítélő módon: „Még a nőket is beengedik ide fillérekért, akik az őrök megrovása nélkül mindent megfogdosva, összevissza szaladgálnak.”5
A 19. század a nemzetek önreprezentációját szolgáló nemzeti múzeumok kora, valamint a kulturális, ipari és technikai fejlődést ünneplő világkiállítás műfaj megteremtésének ideje.
A 19. században a múzeum színhelyet biztosított bizonyos hátrányos helyzetű csoportok közösségi létére, társadalmi nyilvánosságba való bekapcsolódására. Kiemelt jelentőséget nyert a munkásosztály kulturális színvonalának, ezáltal társadalmi fölzárkóztatásának múzeumi élmény általi
fejlesztése. Nagy-Britanniában például állami intézkedésekkel támogatták, hogy a szociális térként
funkcionáló múzeumban a „munkásember a felesége és gyermekei társaságában frissüljön fel
ahelyett, hogy nélkülük piálna a nyilvánosházakban vagy a Gin Palotában”.6 A múzeum másrészről
a nők emancipációjában is vállalt apróbb szerepet, hiszen míg például az akadémiák, a kávéházak
kizárólag a férfiak számára látogatható helyszínek voltak a korban, addig a múzeumokba a nők is
bebocsátást nyertek – jóllehet kísérő társaságában.
A 19. század első felében a kiállítási design a szalonok zsúfolt és véletlenszerűen egymás mellé rendezett bemutatási módját követte, második felében már a német kiállítási modell terjedt el,
azaz a kiállításokon kevesebb tárgyat, jól láthatóan, történeti vagy stílusbeli rendezőelv szerint helyeztek el. A század második felétől tehát a kiállítási design egyre professzionálisabbá vált, amelynek egyik oka a múzeumok kultúraközvetítési szerepvállalásának növekedésében keresendő. Példákat említve: Első ízben 1903-ban a British Museum adott ki kiállításvezető füzetet, valamint
1911-ben alkalmazott tárlatvezetőt. Itthon a Magyar Nemzeti Múzeum az addig csak délelőtt látogatható kiállításait megnyitotta a délutáni órákban is, és 1919 márciusától heti három tárlatvezetést szervezett.
A múzeum múltja leírható a gyűjtés története, azon belül pedig a kiállításrendezés, valamint koronként változó funkciói felől.7 A fentiekben ezen szempontokat ötvözve, az élményre koncentrálva
tekintettük át nagy vonalakban a múzeum történetét. Sikerült az élmény nyomára bukkanni a kultúraközvetítés kezdeteinél, a kiállítási design egyes változatainál és a kultúrafogyasztás kommunikációs és közösségi aspektusainál. A múzeum előzményeit jelentő formációknál jelen volt – a pine-i és
gilmore-i négyelemű kategóriarendszerben gondolkodva – az esztétikai élmény (csodálás, rácsodálkozás attitűdje), valamint a tanulás élménye (különösen studiolók és 19. század esetében).
Új funkciók, új stratégiák. Fókuszban a kiállítás és a szórakoztatás
A múzeumok feladatkörének összetétele és súlypontjai az évszázadok során állandóan változnak,
ahogy Alfred Licht-Wark jósolta a 20. század elején, „minden nemzedék új feladatokat fog számukra adni”.8 Az ICOM múzeumdefiníciója kitér a jelenleg számon tartott feladatokra, amikor azt mondja: „a múzeum […] az emberiség és környezete tárgyi és szellemi örökségét gyűjti, megőrzi, tudományos szempontból feldolgozza, kiállítja vagy más módon közvetíti tudományos, oktatási és szórakoztató céllal”.9 Az utóbbi időben erősödni látszik a kiállításra, oktatásra vagy egyéb módon való
közvetítésre és a szórakoztatásra vonatkozó múzeumi intézkedések mértéke és minősége.10
A 20. század legfontosabb múzeumi változása a szórakoztató funkció megjelenése volt. Megszületett az edutainment fogalma (oktatva szórakoztatni vagy szórakoztatva oktatni), amelynek jelentősége egyrészt abban rejlik, hogy a tanulás hatékonysága nő, ha aktív a befogadás, másrészt az
edutainment fegyver a látogatók szabad idejének elnyeréséért vívott harcban, (piaci) versenyben.
A 21. században a múzeum közvetítő funkciója vált hangsúlyossá – közvetítés kiállításokon, múzeumi mediáción és egyéb kapcsolt programokon keresztül.11 A múzeum részt vállal a helyi közösségek életében, amelyre hatékony eszköznek bizonyul többek között a múzeum baráti kör formációja.
A múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programok korszerűsödnek, múzeumi mediációs innovációiként tartják számon például a múzeumi nyelvtanulást vagy a családi reintegrációt szolgáló
programokat.
Másrészről a múzeum fontos funkciója századunkban az etnikai, kulturális identitás megőrzéséhez való hozzájárulás. Ezt a gondolatot fejti ki György Péter, amikor arról ír, hogy a múzeumi
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struktúra egy kulturális közösség öndefiníciójának kérdése, döntési mechanizmusokat követel:
egyrészt szakértelmet – nem egyértelmű, mikor mely szakértelmek koalícióját –, másrészt demokratikus nyilvánosságot. Ami a „nyilvános identitásgyártó közintézményekben” történik, „túlmutat az
absztrakt művészettörténet kompetenciáin, s ezért az arról való döntések a nyilvánosság előtt és
által történhetnek, s egyre gyakrabban történnek is”.12 A kortárs muzeológia kulcskérdése: számtalan örökség és identitás között közvetíteni, kialakítani a hagyományok párbeszédét. Feladata, hogy
a „gyönyörűség és tanulás” útján mindenki hozzáférhessen az „újraírt hagyományhoz”, amit kulturális örökségnek nevezünk. Az alkotóknak, muzeológusoknak és látogatóknak együtt kell kimunkálniuk a műalkotások jelentését. Meglátásom szerint az itt leírt modell nagyban hasonlít a tanulmány
élménygazdaság egységénél ismertetett kommunikatív önirányítás rendszeréhez.
Hans Belting az élménytársadalom és élménygazdaság teóriák megszületésével nagyjából egy
időben jutott arra a következtetésre, hogy a múzeumok bemutatási gyakorlata átalakult a színházi
előadásokéhoz hasonlatossá. Oppozícióként a klasszikus modernséget említi, amely számára a
múzeum még a művészet temploma volt, majd felidézi Ad Reinhardot, aki az 1950-es évek végén
hevesen védte ezt az „ereklyetartót” a szórakozóhellyel szemben.13 Pár évvel később Claes Ol
denburg mint boltról nyilatkozott a kiállításról. Belting megjegyzi, a mai múzeum mégsem áruház,
viszont a reklám eszközeit használja, hogy a vitatottá vált művészetet előnyösebb színben tüntesse
fel. A múzeum fő feladatának a színrevitelt tartja, és az intézményt „változó játékrendű színháznak”
nevezi, amely a színház- és a hangversenytermekkel vetekedő technikával ügyködik.14 Korábban a
múzeum a változatlan tér és a felfüggesztett idő helye volt, ma tér nélküli és időbeli. Tér nélküli, hiszen a kiállításokon felvonultatott számtalan képernyő képei leválnak az adott térről, és kivezetnek
az épületből, valamint az installációk is olyan alternatív tereket hoznak létre, amelyek „tagadják a
művek állomáshelyeként értett múzeum emlékét”.15 Időbeli, mert a múzeumrendezések csak időlegesek, megnyitástól lebontásig tartanak, továbbá egyediek és eseményszerűek, hiszen ugyanolyan
formában sosem jelennek meg többé – akárcsak egy színházi bemutató. „Az event [esemény/rendezvény] lép a mű helyébe.”16 A múzeumok fórumok lettek – folytatva Belting gondolatmenetét –,
nemcsak kiállításoknak, hanem filmvetítéseknek, előadásoknak és kongresszusoknak adnak otthont. Sőt, továbbmenve, a múzeumok közösségi épületként lépnek elő. A múzeumandragógia például a közönség múzeumokkal kapcsolatos attitűdjét kívánja javítani, amikor hagyományos tanulást (tárlatvezetést) kombinál szociális interakció nyújtotta pozitív élménnyel.17
A kiállításokon átadandó ismeret átalakulóban van: „konkrét, megragadható információ, tudáselem helyett élmény, asszociáció lesz”.18 A bemutató sikere immár nem a bemutatandó ismerettől
függ (tárgyalapú múzeum), inkább a látogató örömétől, attól, hogy ő hogyan kapcsolható a bemutatandóhoz (élményalapú múzeum).19 A hangsúlyeltolódás nemcsak társadalmi okokból következett
be, hanem a mai értelemben vett tudás jellegének, a tudásba vetett hitünk elbizonytalanodásának
következménye. A változás lehetőséget rejt a tudományos és ismeretterjesztő jelleg összekapcsolására, amelyet – úgy tűnik – a technikai és természettudományi múzeumok ki is használnak világszerte. Azt, hogy a tudás és az élmény nem feltétlenül kizáró kategóriák, hazai viszonyok között bizonyítja például a Magyar Természettudományi Múzeum, ellenben a magyar művészeti múzeumok
hajlamosak teherként értékelni a mediációt.
Ébli Gábor szerint a képzőművészeti múzeumoknak két, kihívással járó esélye van a haladásra (és maradásra): a kortárs nyitás és a módszertani megújítás. Előbbit indokolja, hogy a múzeum
„nem steril raktár vagy tudományos elefántcsonttorony, hanem élő műhely, ahol történeti tárgyak,
kurátorok, mai alkotók, az épület és a befogadók közös párbeszédet folytatnak”.20 Utóbbira a kánon
következtében fellépő ismétlődés miatt van szükség, hogy elkerülhető legyen az „unalmas névsorolvasás”. A bécsi Museum für Angewandte Kunst (MAK) példáját hozza fel, amely ugyan nem képzőművészeti múzeum, mégis témánk szempontjából is jelentős, hiszen Peter Noever akkori igazgató kortárs képzőművészeket kért fel az alkalmazott művészeti tárgyak autonóm módon való újrarendezésére a múzeum állandó kiállítási termeiben, következésképpen a létrejött kiállítás – mint
installáció – maga is műalkotás. A múzeum nem használja az „állandó kiállítás” kifejezést, helyette bizonyos tárlattípusokat a Schausammlung (gyűjteményi bemutató) és a Studiensammlung (tanulmányi raktár) névvel illeti. Egy másik stratégia – megfigyelhető a Museum Moderner Kunst
Stiftung Ludwig Wien (mumok) példáján – az állandó kiállítások gyakori (évi rendszerességű) újrarendezése – még ha szakmai szempontok nem is támasztják ezt alá –, amelynek következtében az
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állandó kiállítások gyakorlatilag félig állandó (semi-permanent) kiállításokká lényegülnek át, ám
segítségével az intézmény képes új kínálattal előállni, másként fogalmazva, az általuk nyújtott élmény fenntarthatóvá válik.
Azonban a múzeumok igazi „slágerei” manapság az időszaki kiállítások, köztük a – Magyarországon körülbelül az elmúlt tíz évben, az USA-ban és Nyugat-Európában már régebb óta népszerű
– blockbusterek. Ezek jellemzője, hogy nagy tömegeket képesek megmozgatni, elrendezésük különböző tematikai egységek köré szerveződik, valamint széles körű nemzetközi gyűjteményi bázisból
származó tárgyakat mutatnak be. Boris Groys prognózisa szerint „a múzeum fokozatosan megszűnik állandó gyűjtemények helyszíne lenni, s fokozatosan állandóan változó óriáskiállítások színterévé válik, egyfajta színpaddá, melyen bizonyos ideig eljátszanak egy darabot, majd az egészet lebontják és megsemmisítik”.21
Egyre gyakrabban fordulnak elő helyspecifikus installációk, totálinstallációk és médiaterek,
amelyek egészen új típusú tértapasztalást, térélményt nyújtanak a látogatóknak, ezért ezek nem
maradhatnak ki a múzeumok élményorientált kiállítási stratégiáinak felsorolásából sem.22
További múzeumi stratégia az intézmény látogatóbaráttá tétele. A hazai közbeszédben a 2000es évek második harmadától – a múzeumi szféra helyzetéből adódó nyilvánvaló szükségszerűségek és állami szerepvállalás mentén – téma a látogatóbarát (további jelzőkkel körülírva: közérthető, demokratikus, ügyfélorientált és felhasználóbarát) múzeum.23 Hogy mit jelent a látogatóbarát
múzeum fogalma, sokrétű válasz adható, ám a szakértői vélemények egybehangzóan kiemelt fontosságúnak tartják, hogy a látogatás élményt nyújtson, amelyhez egyaránt hozzájárul a technika, az
emberi tényező és a bemutatás módja. Vásárhelyi Tamás „nyitott, látogatóbarát” múzeumi módszereket említ, a következőkben ezek közül szemezgetünk.24 Lehetőség szerint a felsorolást összekapcsoljuk a képzőművészeti lehetőségekkel.
Bejárás a gyűjteménybe: A vonzerő – a kulisszák mögé való betekintés – hasonló alapokon nyugodhat a MAK gyűjteményi raktára és a Musée du quai Branly Üvegtornya esetében.
Találkozás szakemberekkel vagy (alkalomadtán kosztümös) tárlatvezetőkkel: Legszerencsésebb,
ha a közönség szakemberekkel való kommunikációja facilitátor közreműködésével valósul meg, és
ha a tárlatvezetések során a tárgyakról beszélő munkatárs az interpretációról meghatározó autoritás helyett facilitátori szerepkörbe helyezkedik.
Hands-on, minds-on, hearts-on és body-on módszerek: Képzőművészeti kiállítások esetében a
hands-on módszer (megtapinthatóság) nyilvánvalóan korlátozva használható. Kortárs megvalósulására példa a közelmúltban a budapesti Ludwig Múzeumban is bemutatott PainStation című munka, amelyen egy interaktív játékinstalláció az őt megérintő, illetve használó látogatókat fizikai fájdalommal sújtotta.
Érzékszervi tapasztalások halmozása, kezdve a tér érzékelésétől a látványon át egészen a hallás és
a szaglás bekapcsolásáig: Vásárhelyi nem említi az ízlelés bekapcsolását a múzeumok programjába,
ám ez is előfordul, például a Ludwig Múzeum Art & Wine Lover’s Club programja esetében.
A legújabb technológiák szolgálatba állítása: nemcsak mobiltelefon és közösségi média, hanem
például 3D/4D filmek, virtuális gyűjtemények, kiterjesztett valóság
Tudományos játszóház a látogatók által elvégezhető kísérletekkel, feladatokkal
Elmozdulás a falakon túlra az internet segítségével vagy kihelyezett tárlatokkal: A kihelyezett tárlatokat reprezentálják a vándorló kiállítási buszok, például a Petőfi Irodalmi Múzeum Nyugat-kiállításához kapcsolódó és a Néprajzi Múzeum Etnomobil 2.0 busza.
A múzeumok esetében a látogatóbarát jelleg és az élmény között összefüggés látszik, hiszen
például látogatóbarát múzeumok gyakran alkalmaznak bevonódást segítő eszközöket és különféle
vagy erős érzékszervi hatásokat, amelyek – láthattuk a tanulmány korábbi részében, az élménygazdaság vizsgálata során elkülönített szempontok között – potenciálisan élményhez vezethetnek. Továbbmenve, feltételezésem szerint a látogatóbarát jelleg, valamint az élmény mértéke és minősége között egyenes arányosság áll fenn.
Maga az élménygazdaság egyik teoretikusa, Pine intézett három stratégiai ajánlást a múzeum
felé.25 (1) Nyújtsa mind a négyféle élményt, tehát szórakozást, tanulást, esztétikai élményt és
eszképizmust! (2) A munkatársak színészkedjenek, vonják be a látogatót a játékba! Például teremőrök helyett animátorok, interpretátorok dolgozzanak a múzeumban! (3) Lépjenek az élményen túl,
és a személyiség jobbítását, a vágyott személyiséghez való hozzájutást kínálják a látogatónak!
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A képzőművészeti múzeumok kínálata rendelkezik azzal az értékkel, hogy a bemutatott
tárgyak – a replikáktól eltekintve – egyediek. Ernst Gombrich, amikor egy 1975-ös konferencia-előadásban a múzeumok létezésének történeti perspektíváját vázolta fel – közvetlenül a
csodakamrák ismertetése után –, a természetrajzi és szépművészeti múzeumok szétválásának
kora kapcsán megjegyezte, „a szépművészeti múzeumok annak köszönhetik létüket, hogy vannak dolgok, amelyek nem egyszerűen ritkák, hanem egyediek”.26 Az egyediség – mint korábban
rámutattunk – potenciális élményforrás. Ebből kiindulva a múzeumoknak elvileg nem is volna
szükségük ezenfelül másra, hogy tömegeket vonzzanak, mégis – a képzőművészeti kiállító
helyeket járva szembetűnő, és a tanulmány későbbi részeiben statisztikai adatokkal is alá
támasztásra kerül – a gyakorlat ettől merőben eltérő. A számos egyedi tárgy felvonultatása
önmagában nem bizonyul nyerő stratégiának, nem bír elegendő csáberővel a látogatókért folytatott küzdelemben, így a múzeumok kénytelenek attraktívabbá válni különféle közvetítőeszközök segítségével. Az ok a múzeumok közegén kívüli jelenségekben keresendő. Megfigyelhető
korunkban egyfajta erős attrakciót kereső attitűd, amely ugyanarról az ágról fakadhat, mint a
hajdani Kunst- und Wunderkammerek létrehozóinak és látogatóinak indíttatása. Király Éva erről így fogalmaz: „Az érzéki szenzációkra fogékony, posztmodern korunk mintha rehabilitált
volna valamit a Kunst- und Wunderkammer szelleméből. A különlegességekhez való vonzalom,
a látványosságok keresése voltaképp maga is a kíváncsiság és rácsodálkozás antropológiai
motivációjára épül.”27 A mai attrakcióhajhászás vélhetően a (vizuális) kommunikáció lehető
ségeinek technikai kibővülésére, valamint ennek következtében az emberi percepcióban meg
növekedett ingerküszöbre is visszavezethető.
Display: Szakmai szempontok vagy (túl)szcenírozott vizuális világ?
A display a múzeumi munka azon területe, amely nem pusztán nyilvános bemutatása tárgyaknak és
forrásoknak, hanem önálló interpretációs közeget hoz létre, amelynek tere és ideje van, fontos szerepet játszik benne a vizualitás, valamint nem független a vele kapcsolatba kerülő reflexióktól, vitáktól. Röviden: „koncepciókra épített kiállítási felület”.28
A display kapcsán és egy, az élményt a képzőművészetben tematizáló tanulmányban szót kell
ejteni szcenírozott bemutatásról. A szcenírozás vagy inszcenálás a múzeumi munkában a tárgyak
leíró információinak térbeli rekonstrukcióját, vizuális – absztrakt vagy naturalisztikus – interpretálását jelenti.29 Ahogy a színpadra állításhoz szükség van különböző eszközökre a színházban (jelmez, díszlet stb.), úgy a múzeumban is (fotó, videó, hang stb.). A szcenírozott kiállítási terek könnyedén teremtenek kapcsolatot emberek, tárgyak és szituációk között. Ezért a szcenírozott bemutatási mód segíti a befogadást, élményszerű, szórakoztató és közkedvelt.
A display-nek két ellentétes pólusú felfogása él aszerint, hogy hogyan viszonyul a befogadáshoz: Az egyik mellőzi a magyarázó és más befogadást segítő eszközöket, mert „feltételezi, hogy az
alkotás elég erős, a [preferáltan szakmai] látogató pedig elég fogékony ahhoz, hogy minimális információ rendelkezésre bocsátásával párbeszéd induljon köztük”.30 A másik felfogás a közlendő tartalmakat olyan formában közvetíti egy szélesebb publikum számára, amely „különböző szintű és arányú megértéseket” tesz lehetővé.31 Ebben az összehasonlításban mintha ellentétben állna a szigorú szakmaiság és a befogadó szempontjait szem előtt tartó múzeumi élmény, amelyek azonban
nem feltétlenül egymást kizáró kategóriák, elképzelhető keveredésük, persze az is, hogy az egyik
kártékonyan felülemelkedik a másikon. Utóbbi megtörténhet egy túlszcenírozott miliőben, amelyre
a magyar múzeumi közegben is látunk példát.32
Ajánlott tehát a kortárs képzőművészeti kiállításokon is egyrészt megtartani a szakmai szempontokat, másrészt használni a befogadást segítő eszközöket, „színpadi kellékeket”, de mértékkel
használni a „kulturális vidámpark” elkerülése érdekében.33 Annál is inkább, mivel a múzeumi látogatás élményszerűségéről nemcsak a display gondoskodik, maga a műalkotás is, segíti azt a múzeumi mediáció, valamint hozzájárulnak olyan banálisnak tűnő – a látogatóbarát múzeum szempontjai között is szereplő – látogatói elvárások, mint a kényelem és a múzeumi bolt.

KORTÁRS 2016 / 06

83

84

Vizsolyi jános, Éjjel, 2013 és Illeszkedő formáció, 2016; Siklósi történet, 2013
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Az élmény a befogadói igényekben
(Kortárs) képzőművészeti érdeklődés és fogyasztás
A képzőművészetre irányuló hazai kultúrafogyasztás tárgyalásához támpontot adnak a kulturális
érdeklődésre vonatkozó vizsgálatok, hiszen a kettő összefüggést feltételez.34 Ehhez Kuti Éva tanulmányát hívtam segítségül, aki a Nemzeti Médiaanalízis nagy volumenű folyamatos magyarországi
felmérés 2000-es és 2006-os adatait elemezte.35 A kultúra iránti érdeklődésben valamennyi részterületen jelentős visszaesés tapasztalható 2006-ban a hat évvel azelőtti eredményekhez képest.
Ahogy az 1. táblázatban látható, a képzőművészet a második legkevésbé preferált kulturális terület.
2000-ben a válaszadók csupán 7%-a vallotta magát a képzőművészet iránt nagyon érdeklődőnek.
A 2006-os felmérésben a képzőművészet nem szerepelt önálló részterületként, hanem a szépirodalommal összevonva kezelték, így is csak a válaszadók 7,4%-a mondta magát a terület iránt érdeklődőnek.
1. táblázat: A kultúra iránti érdeklődés alakulása részterületek szerint, 2000, 200636

Kulturális terület

Nagyon érdeklődők aránya, %
2000

2006

11

7,4

Szórakoztató irodalom

14,6

9,5

Színház

10,1

5,9

Komolyzene

6,8

3,9

Könnyűzene (pop)

29,7

19,8

Operett, magyar nóta

22,2

14,9

Mozi, filmek

33,2

20

7

n.a.

Szépirodalom*

Képzőművészet
* 2006-ban szépirodalom és képzőművészet együtt.

Társadalmi-demográfiai összetevők alapján összegezve kijelenthető, hogy a képzőművészet
iránt legjobban érdeklődők csoportját alkotják az ötvenévesnél idősebbek, a nők, a diplomások, a
munkában állók, a vezető állásokat betöltők és a fővárosiak.
A kultúrafogyasztás alakulása azonban nem esik egybe teljes mértékben a kulturális érdeklődés mutatóival, elmarad attól. A képzőművészet iránt közepesen érdeklődők csupán 6%-a jár gyakran (havonta legalább egyszer) múzeumba. A nagyon érdeklődők bő egynegyede számít mindössze
havi rendszerességű múzeumlátogatónak, fele ritkábban, körülbelül egynegyede szinte soha nem
jut el ilyen intézményekbe. Ebből kiderül, a kulturális érdeklődés inkább attitűdöt és értékrendet jelez, mint valós gyakorlatot.
A szabadidős tevékenységek megoszlását tekintve a képzőművészet egy kevesek által preferált
lehetőség. A 2009/2010-es időmérleg-felvételek azt mutatják (2. táblázat), hogy a megkérdezettek átlagosan napi egy percet töltenek kulturális intézmények – köztük kiállítóhelyek – látogatásával.
2. táblázat: A 15–74 éves népesség főbb szabadidős tevékenységekre fordított ideje37

Szabadidős tevékenység

Napi átlagos időráfordítás percben kifejezve

Tévénézés, videózás, internetezés

152

Társas szabadidő-eltöltés

48

Olvasás

20

Séta, kirándulás, sport, testedzés

15

Hobbik

10

Vallásgyakorlat

2

Mozilátogatás

1

Egyéb kulturális intézmény
(színház, kiállítás stb.) látogatása

1

Rádióhallgatás

1
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A hazai múzeumlátogatások száma (3. táblázat) 2006-tól csökkenő tendenciát mutatott, amelyhez valószínűleg hozzájárult a gazdasági világválság – 2008-tól mindenképpen –, majd 2013-ban
2012-hez képest már növekedés volt tapasztalható. Természetesen nem állítható, hogy a képzőművészet iránti igény kizárólag tárlatlátogatások útján kielégíthető, de vélhetőleg árulkodik róla.
3. táblázat: A múzeumlátogatások száma Magyarországon, 2003–201338
Év
Múzeumlátogatás
(ezer)

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10 744

11 335

11 618

11 725

10 180

9 512

9 089

8 430

8 372

9 134

A témában a kortárs képzőművészetre fókuszálva tájékoztatnak a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem művészettörténész hallgatói és oktatói által 2006-ban és 2007-ben végzett kérdőíves felmérések, amelyek az Ernst Múzeum, a Műcsarnok, a Kiscelli Múzeum és a Ludwig Múzeum kortárs
kiállításainak látogatói jellegzetességeit vizsgálták.39 Összevetve a látogatói összetételre vonatkozó eredményeiket a Kuti-tanulmányban ismertetett társadalmi-demográfiai jellemzőkkel, részben
egyezést találunk.40 Azonban jelentős eltérés mutatkozik az életkort tekintve, eszerint a kortárs kiállításokat főleg a 20–29, utóbbinál a 30–39 évesek látogatják. A különbözőségre kétféle magya
rázat adható: (1) Feltehető, hogy a képzőművészet kortárs szegmensének fogyasztói specifikusan
főleg a fiatal felnőttek csoportjából kerülnek ki. (2) Az ok szintén fakadhat a képzőművészet definíciójával kapcsolatos társadalmi konszenzus hiányából. Azaz a Nemzeti Médiaanalízis felmérésében
megkérdezettek nem feltétlenül számoltak azzal, hogy a képzőművészet hagyományos műformái
(festészet, szobrászat, grafika) mellett számos új műforma is megjelent: fotó, film, ready-made, kollázs, happening, performansz, environment, installáció, digitális technikán alapuló médiumok (videó, komputer-print), koncept és land-art munkák és így tovább.
További eltérés látszik a foglalkozási csoportot tekintve. Az egyetem általi felmérésben kapott
válaszok alapján a kortárs kiállításokat leginkább – ha nem tanulók vagy hallgatók, akkor – az állami és magáncégek alkalmazottai látogatják. Az eltérés oka lehet megint csak a kortárs szegmens
speciális rajongótábora. Vagy az, hogy az egyetem általi felmérések a Nemzeti Médiaanalízisétől eltérő módon (más kategóriákat megadva egy feleletválasztós rendszerben) kérdeztek rá a látogatók
foglalkozására. Eszerint helyesebb a két forrásból származó válaszokat inkább kiegészítő, mint
egymásnak ellentmondó halmazként kezelni (vezető beosztású alkalmazottak). Szintén kiegészítik
a Nemzeti Médiaanalízis statisztikáját az egyetemi felmérések, amikor arról írnak, a kortárs kiállítások publikumának többsége évente több mint ötször jár kiállításokra.
A jó gyakorlatok ismérvei – kulturális fogyasztói, befogadói szemszögből
Folytatva az egyetem általi felmérések eredményeinek ismertetését a látogatói magatartásra és
igényekre vonatkoztatva: a kortárs kiállítások látogatásának közösségi voltát mutatja, hogy a válaszadók kevés kivételtől eltekintve nem egyedül keresték fel a kiállítóhelyeket, amelyek legjobb
propagandájának az ismerősök ajánlása bizonyult. A kiállítások kommunikációjának fontosságát
hangsúlyozza, hogy a megkérdezettek igényelték a tárgyszövegek, kiállításvezető lapok és falszövegek rendelkezésre állását, valamint hogy sokan tájékozódtak előzetesen az intézmények honlapjáról. Azonban a felnőtt látogatók többsége elzárkózott a vezetésekkel és foglalkozásokkal szemben, amelyeken a hagyományos és nem az új típusú, interaktív programokat értették – utóbbiak
nem is ismertek a látogatók széles köre előtt. Ezt támasztja alá egy, múzeumba nem vagy ritkán járók körében végzett, Győrfi Boglárka dolgozatában ismertetett fókuszcsoportos adatfelvétel, amelyben a résztvevők gyakran olyan kínálatot „kértek számon” a múzeumokon, amellyel azok valójában
már rendelkeznek (például múzeumpedagógia). Kétségkívül e kommunikációs „csorba kiköszörülése” a múzeumokra vár a jövőben! Kiegészítő szolgáltatások, mint a múzeumi bolt megléte, egyértelműen elhagyhatatlanok. A látogatók egyaránt vágynak a múzeum falai között az ismeretszerzésre és az élményátélésre, valamint fontosnak tartják a kiállítás közérthetőségét és látványosságát.
A fizetési hajlandóság – ilyen feltételek mellett – pozitív.41
Érdemes megnézni, mit gondolnak a múzeumi dolgozók és a szakértők a látogatók igényeiről,
van-e a két oldal véleményének metszete. Szerencsére van, ezt tükrözi a szakemberek nyilatkozata
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Vizsolyi jános, Köríves négyzetek, 2016;
Katedrális II., 2015 (részlet); Mahagóni történet, 2016
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alapján összegyűjtött magyar és külföldi jó gyakorlatoknak és azok jellegzetességeinek listája.42 Szembetűnő, hogy sajnálatos módon az említett példák között nincs kortárs képzőművészeti
profilú intézményi program.43 A szakemberek szerint a jó gyakorlatokat a következők jellemzik:
– nyitottság a látogatók kérdéseire és válaszaira (párbeszéd)
– egyensúly az ismeretátadás, a kreativitásra ösztönzés, valamint a látottak és hallottak elmélyítése között (edutainment?)
– elérhetőség, láthatóság és átláthatóság (nyitva tartás, honlap, kiadványok és kiállításrendezés
tekintetében)
– több érzékszervre hatás
– az interpretáció magasabb színvonala és a (köz)oktatás hatékonyabb megvalósulása
– (köz)érthetőség
– a kiállításba „beépített” lehetőség a megtapasztalásra, kipróbálásra (interaktivitás)
– egyszerűen jó érzés bennük időt eltölteni
Ugyanakkor a szakemberek a tudatosan készített múzeumi kultúraközvetítő (múzeumpedagógiai
és múzeumandragógiai) programokat nevezik meg a siker egyik letéteményének, amely, láthattuk, egyelőre – vélhetően kommunikációs problémák miatt – nincs összhangban a látogatók véleményével.
Érteni vagy nem érteni a műalkotást
Nemcsak tapasztalataink mondatják velünk, hanem a fentiekben ismertetettek alapján statisztikailag is igazolva látszik, hogy a képzőművészet manapság kevéssé keresett és ha egyáltalán, akkor
is kevés szabadidő-ráfordítással jutalmazott kulturális terület. Ennek oka lehet az értetlenség,
amelyről gyakran beszámolnak a kortárs képzőművészetet vizsgáló átlagos fogyasztók. Nem értik
az egyes kortárs műalkotásokat, kifejezésmódjaikat (például absztrakció) és új műformáikat (például installáció) – az alkotás üzenete végül dekódolatlan marad.44
A fennálló helyzetet a szakirodalom rendszerint az oktatásnak, a vizuális nevelés hiányosságainak vagy hiányának számlájára írja, és megoldási stratégiaként például a legfiatalabbak múzeumba csábítására szólít fel, hogy a jövő kultúrafogyasztóinak körét megteremtsék, és a következő generáció múzeummal szembeni pozitív attitűdjét kialakítsák. Ha belegondolunk például, hogy míg az
általában nem kérdéses (talán mert az iskolában sok évig tanulunk irodalmat), hogy van olyan vers,
amely nem rímel, addig az már sokaknak meghökkentő, hogy van kép, amely nem ábrázol (mert
szándékoltan absztrakt)…
Csíkszentmihályi szerint az örömteljes állapot nyolc építőköve között szerepel a háttérképzettség. Szükséges kellő felkészültség a feladat elvégzéséhez, mert amennyiben túl bonyolult a feladat,
frusztrálódik a cselekvő, fárasztónak és érthetetlennek érzékeli azt, ha pedig túl egyszerű, „beáll”
az unalom. Egy művészettörténésszel készített interjút idéz fel, amelynek alanya elmondja, hogy a
képek tanulmányozása során látja, ha „nincs mögötte semmi több”, de vannak olyan művek, amelyek kihívást jelentenek, amelyek igazán izgalmasak számára.45 Előfordulhat, hogy a példában hozott művészettörténésznél jóval kevesebb művészeti ismerettel rendelkező befogadó számára abban a műalkotásban sem látszik semmi több, amelyben valójában volna, és a munka szemlélése az
ő szemében érdektelen, semmiképpen sem élményszerű.
Persze a kiállítóhelyek interpretációja – amely kommunikáció a műalkotásról a művészeti szakemberektől a befogadók felé és (jó esetben) vissza – sokat segíthet a fennálló helyzet javításán. Ebben áll a művészetközvetítők felelőssége!

Az élmény az alkotói szándékban
A tanulmány következő egységében olyan alkotások kerülnek bemutatásra, amelyek esetében már
az alkotói szándékban szerepel az élmény lehetősége, azaz amelyek koncepciójába az alkotói intenció szerint „bele vannak építve” olyan elemek, amelyek a befogadó élményátéléséhez vezethetnek.
Ezek az elemek lehetnek az élménytársadalom- és élménygazdaság-elméletek különböző aspektusait bemutató fejezet végén izolált szempontok – közülük kiemeltem a részvételre, az interakcióra,
a közösségi létre ösztönző jelleget –, és két mű példáján keresztül ismertetem ezek megnyilvánulásait, jóllehet kétségkívül az ide hozható munkák sora még hosszan folytatható volna.
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Felix González-Torres Untitled (Blue Mirror) című 1990-es munkája első ránézésre eszünkbe juttatja például Donald Judd minimalista szobrait: égszínkék tömb, egymásra rakott egyforma pla
kátokból felépítve. A látogatók – ha élnek hatalmukkal a kiállítótérben, és legyőzik a tekintélyhez
fűződő viszonyukat – magukkal vihetnek a papírokból, mintegy fétisként, relikviaként. A mű nem
performanszként értelmezendő, nem plakátosztás, sem a saját dekonstruálását tematizálja, hanem folyamat, amely „jelenlétének formáját egy adott közönség körében mutatja be”, és „a dolgokhoz fűződő viszonyaink lényegéig” vezet el.46 Közösségi aktusra, bevonódásra csábít.
Rirkrit Tiravanija 1992-ben egy New York-i galériában (Gallery 303) főzött azok számára, akik betértek az így étteremmé, közösségi térré, találkozóhellyé átváltoztatott színhelyre. Az alkotás az a folyamat, amely során feloldódik a művész, mű és befogadó hármassága az együttalkotás egységében.
A példaválasztások okán eljutottunk a relációesztétikához – hiszen a teória megalkotója, Nicolas
Bourriaud mindkét művet tárgyalja írásaiban –, amely a kortárs művészethez nyújt értelmezési keretet, paradigmaváltást hirdetve és elválasztva kilencvenes–kétezres évek művészetét a hatvanas–hetvenes évek rokon (konceptuális) tendenciáitól. Tartalmi korlátok miatt csak nagyon röviden foglalom
össze az elmélet lényegét, illetve inkább csak felütését adom meg, reflektálva az élményre. Témánk
szempontjából jelentős, hogy a relációesztétika művészetfogalmának központi eleme a kapcsolat, a
kapcsolatteremetés, az interszubjektivitás, az interaktivitás. A művészet új fogalmát Bourriaud így határozza meg: „Egyfajta tevékenység, amely abban áll, hogy jelek, formák, gesztusok és tárgyak segítségével kapcsolatokat hozzunk létre a világgal.”47 Legfőbb kérdésköre a mű formája, amelyre a leginkább az interaktivitás, az interszubjektivitás a jellemző. Bourriaud elismeri, hogy ezek nem új keletű
jelenségek, a különbséget abban látja, hogy az új generáció nem járulékos elemként, „alibiként” használja, hanem lényegi alkotóelemként, „kiindulópontként és végcélként tekinti mint tevékenységének
legfőbb formaadóját”.48 A művészeti tevékenység társadalmi rés (interstice), amely illeszkedik a fennálló rendszerbe, mégis olyan mintákat kínál, amelyek valójában abban nincsenek jelen.49 Olyan személyközi kapcsolatokat hív életre, amelyek eltérnek a mindennapi élet érvényes zónáitól, gondoljunk
csak az említett műalkotás keretében a galériatérben létrejött pop-up étkezdére. A relációesztétika
felfogásának megfelelő művek ideális tere nem klasszikus múzeumi tér, inkább laboratórium, amelyben a találkozás létrejöhet, az interakciót kísérő dialógus kibontakozhat, és nyitottság jellemzi – e ponton visszacsatolhatunk az élményt a művészet területén kutató fejezet elejéhez, amelyben a képzőművészeti kiállítóhely új típusú modellje – György Péter szóhasználatával – nem a „statikus bemutatás zárt erődjeként”, hanem contact zone-ként és műhelyként került bemutatásra.50

Konklúzió
A kiinduló hipotézis szerint jelenünkben az élmény átszövi nemcsak a társadalmat és a gazdaságot,
hanem a művészeti világot is. A feltevést három megközelítésből vizsgáltam meg: a múzeumok, a látogatók és az alkotók szemszögéből. Hogy a kiinduló teóriák vonatkoztathatóak a művészeti szférára
is, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy maga az egyik elméletalkotó, Pine fordult a múzeumokhoz,
és üzente meg nekik három elemből álló, élményorientált sikerreceptjét. Másrészről a látogatóbarát
múzeum „mozgalmát” is erősen a tendenciába illeszkedőnek érzem. Az élménytársadalom és -gazdaság koncepcióinak vizsgálata során elkülönített szempontok közül több vissztükröződni látszik a
művészet területén, így például a színpadra állítás a múzeumoknál, a kommunikációs igény a befogadói oldalról vagy az együtt alkotásra ösztönzés egyes kortárs alkotók esetében. Igaz, a vizsgálat e ponton még bőven folytatható. A fentiek alapján a hipotézist igazolva látom. Érdemes tehát a művészeti
szakembereknek szem előtt tartaniuk az élményszerzésre vonatkozó globális tendenciát!

Összefoglalás
A tanulmány fókuszában az élmény állt, annak a kortárs képzőművészeti életben betöltött szerepe,
az élmény társadalmi és gazdasági jelentőségéből kiindulva. Felütéseként az élményre vonatkozó
fogalmi tájékozódás után, illetve ahhoz kapcsolódóan áttekintésre kerültek pszichológiai orientá
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ciók a témában, főleg Csíkszentmihályi flow- és tökéletes élmény-elgondolása. Az élménytársadalom és -gazdaság elméletei jelentették a következő hangsúlyos pontot, amelyek alaposabb vizsgálata, valamint a turizmus és a marketing felé tett kitekintés után az élmény megnyilvánulásainak
keresése a művészet területén folytatódott – három fő egységbe tömörítve: a művészetközvetítő
centrumok (múzeumok) világában, a befogadói igényekben és a művészek intencióiban.
A végkövetkeztetés szerint az élménnyel, illetve a fogalom tartalmával számolni kell a képzőművészetben is, hiszen számtalan kapcsolódási pont kínálkozik az élménygazdaság és -társadalom elfogadott elméletei, valamint a képzőművészeti kiállítóhelyek gyakorlata, a fogyasztók szükségletei és az alkotói praxis között. Nem állítom, hogy átfogó képet sikerült nyújtani a témáról, sem
azt, hogy a teljesség igényével dolgoztam volna, de talán sikerült néhány fontos vagy érdekes aspektust felvillantani a továbbgondolás és a kutatás folytatása szándékával.
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A nem szülő szülőföld

ZALÁN TIBOR (1954) Budapest

Számomra különös fogalom a szülőföld. Valami olyasmi, ami nekem nincsen,
másoknak meg van. Szolnokon születtem, ezzel szemben sohasem éltem
Szolnokon. Abonyban, ahol a tágabb családom élt – és él a mai napig, már aki
él még, szűken, egyre szűkebben –, akkoriban nem volt kórház. Ma sincs. Lehetne. S mivel négy kiló kilencven dekás kisded voltam anyám hasában, jobbnak látták a szülést Szolnokon lebonyolítani. A kórházban. Volt is ennek valami alapja, mert meglehetősen halva születtem meg. Ez annyit tesz, és nem
többet, hogy nem volt szívhangom. Kék-zöld zsírhurkák borították a testemet
az elmondások szerint, és makacsul állt a szívem. Mária néni, mert még azt is
fontosnak tartották a tudomásomra hozni később, hogy így hívták a szülésznőt, aki mellesleg anyám barátnője volt, kétségbeesésében elkezdett pofozni.
A halott pofozása mint születéskor átélt horror… Erre önérzetesen felsírtam.
Azóta élek. Úgy, ahogy. Úgy-ahogy. S azóta sem tudom eldönteni, joga volt-e
Mária néninek egy döntésből visszapofozni engem az életbe, és jobb-e nekem
így, hogy élek, vagyis, leginkább többet már csak éltem. Visszatérve tehát kiindulópontunkhoz, a szó konkrét értelmében szülőföldem nincs, csak szülőhazám, ami a dolgok rendje és szabályossága szerint nem lehet egyéb, mint
Magyarország. Na, de Magyarországról mit mondhatnék én a mindenki által,
tehát általam is tudott adatokon és közhelyeken túl? Érdemes-e belekezdeni?
Nem érdemes. S ha érdemes is lenne, hol kéne belekezdeni, és miért éppen
ott? Nem tudnám, hogy hol, és nem sejteném, hogy miért éppen ott…
Célszerűbbnek tűnnék esetemben a felnevelő föld nevet adni annak a
helynek, ahol – felnevelődtem. Ez a hely, mint már említettem pár mondattal
előbb, Abony. Felnevelődésem idején nagyközség az Alföldön, mondanám,
hogy a szívében, ha lenne az Alföldnek szíve. De az is lehet, rosszul tájékozódom, mert a szív balról van, és Abony csak rendezői balra van az Alföldnek
balról. Nem bonyolítom. Mindenesetre Abonyra gondolok, ha szülőföldet emlegetek, és Abonyról gondolkodom, ha gyerekkoromat, az első bennem tudatosult lépéseket idézem fel. Végül is a szülőföld nemcsak megszül, de fel is
nevel, és ha már nem szült meg, legalább felnevelni felnevelt.
A szülőföld egyben az emlékezet színtere. A szülőföld emlék, akkor is, ha
az ember benne éli le az életét. Akkor pedig főleg az, ha valaki tizennégy éves
korában elkerül onnan, hogy aztán élete végéig, ha minden így marad, ahogy
van, csak látogatóban térjen vissza oda. Ez a valaki én vagyok. A szülőföld pedig számomra a gyermekkoromra emlékezést jelenti.
Emlékem a kert, benne a mák kék virágtengere, a kerítés fölött feszülő
szögesdróton pihegő piros, sárga, kék potrohú, szivárványos szárnyú szitakötők, az ágy a kertben, amelyen a bátyám, Pali fekszik májgyulladásos betegségben pillangók záporában, engem eltiltanak tőle, de amikor nem látja senki, odalopakodom hozzá, elcsenem a tányérjáról a csirkecombot, jóízűen befalatozom, nagy puszit nyomok az arcára, aztán csatangolok tovább, kutya bajom, nem kapom el a kórt, amely majd három évtized múlva ismét felbukkan
az életében, és elviszi őt a másik világba.
Emlékem a hatalmas eperfa a hátsó udvarban, lombja szinte teljesen beborítja az udvart, fekete eper terem rajta, vastag kötelek lógnak le a maga-
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sabban lévő ágakról, azokon himbálózunk, hintázunk, lendítjük magunkat ágról ágra, szurtos kis Tarzanok, senki sem félt bennünket, hogy leesünk, és
nem esünk le, ha meg leesünk, akkor gyorsan felpattanunk, nehogy észrevegyék a balesetet, és leszedjék a kötelet az ágakról, alattunk Szultán, a szelíd
malac hentereg a homokban, tyúkok kapirgálnak, kakasok kukorékolnak,
Dzsug, a fekete-fehér foltos korcs kutya körbe-körbe rohangál az udvaron, és
féltékenyen vakog fölfelé, felénk.
Emlékem az utca, az utca pora, a folyton varas térdek, a köveken hagyott
véres bőrök a nagylábujjakról, valakinek mindig van labdája, azt rúgjuk és
hajszoljuk megállás nélkül reggeltől estig, én vagyok Tichy, és ezt így is közvetítem mások felé, ahogy leírva látom, autó még nem jár a kis utcákban, lovas kocsi is csak nagy néha, történnek néha váratlan dolgok, egyszer Pali elgáncsol, kinyújtott kézzel zuhanok a járdára, nagyot reccsen és könyékben törik el a karom, a bátyám rémületében úgy, porosan-koszosan dug az ágyba, ki
tudja, honnan jött gondolattól felvillanyozva, ráz a hideg a dunyhák alatt is, pedig forró nyár van, megszeppenten ül mellettem, és megpróbálja tréfával elütni a beállt krízishelyzetet, az aznap megjelent Lúdas Matyiból mutogatja az
Iván- és Joe-képet meg az elmaradhatatlan de Gaulle-karikatúrát, vacogva
nevetek rajta, és arra gondolok, ha ennyire fáj a kezem, akkor sokáig nem kell
majd hegedűórára mennem a Huszty tanárhoz, és még akkor sem nevetek,
amikor csönget a fagylaltos, az Andorka, és az utcán a fiúk kórusban kiabálják utána: Andorka, Andorka, szarok a markodba…
Emlékem a tél, akkor még nagy telek jártak felénk, havakkal, akkora havakkal, amilyenekért most drága pénzekért külföldre járunk a hegyekbe,
apám hógolyókat gyúr, az elsőt anyám felé dobja, aztán bennünket vesz célba,
Palival, persze, igyekszik senkit sem eltalálni, az utolsót azonban nem dobja
el, görgetni kezdi, és hamarosan akkorára dagad a hógolyó (mit is tudhattam
volna akkor még Bergson nevetéselméletéről), hogy kitelik belőle a hóember
törzse, a fejét már mi görgetjük össze, kerül rá egy likas fazék, két oldalába,
két kéznek, egy-egy elnyűtt söprű, gombokat brikettből nyomunk a hasába, a
szeme is szén, az orra répa, de hogy a szája miből volt, arra már nem emlékszem, reggelente kis körmömmel a jégvirágokat karcolgatom az ablakon, a
kályhában lobog a tűz, pirosan izzik a platni, arra fogjuk ráállítani egy disznótoros hajnalon a macskánkat, cirmos és ártatlan kis jószág, és nevetünk a bátyámmal, hogy kapkodja fel a kis tappancsait az izzó vaslapról, táncol a Cirmi,
kiabáljuk kórusban, a vágásból hazaérkező anyánk sírva fakad, amikor meglátja a macskát, és meglátja, mit tettünk vele, és nem ver meg bennünket, és
ez a legrosszabb az egészben, állatok, mondja, és ez a legrosszabb az egészben, ha lehet, még rosszabb, hogy azt mondja, állatok...
Emlékem nagyapám, aki ül a gangon, mióta eszemet tudom, mindig a
gangon ül, régen dohányzott, és nem ült a gangon, de arra valahogy képtelen
vagyok visszaemlékezni, milyen volt olyankor, ül a gangon, és bámul valamit,
szódásüveg-vastag szemüvegét ráirányítja valamire, azt gondolom, kis emberként, hogy az ilyen szódásüveg-vastag szemüveggel sokkal messzebb el
lehet látni, mint szabad szemmel, lehet, hogy a világ peremét nézi, vagy még
azon is túl néz, oda, ahová rajta kívül már csak Isten lát el.
Emlékem a téglagyár, hatalmas kéményével, amelyről kiskorunkban elhittük, hogy a hegyéből fel lehet kapaszkodni a felhőkre, egy apró fekete ember fekete trikóban fel is iramodott oda egyszer, a hegyébe, igaz, előtte megivott vagy tíz felest a Reich néni boltjában, nem volt rajta biztosító kötél, három gyűrűvel meg kellett emelnie valamilyen okból a kéményt, és ő megemelte, járkált fent, énekelt és fütyörészett, nem tudni már, a pálinkától énekelt-fütyörészett-e, vagy fene nagy jókedvében, hogy csak így a világ felett sétafikál,
mi soha nem mertünk felmászni még a közepéig sem a kéménynek, persze,
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tiltották is ezt a felnőttek, amúgy jó volt hajdan közeledni Abony felé vonaton
vagy a 4-es főúton, mert már messziről látszott a téglagyár tornya, egy ideig
nem is volt igaz a nóta, melyet Kodály is feldolgozott a Háry Jánosban, hogy
„sej, Nagyabonyban csak két torony látszik”, de most már megint igaz, mert a
torony emlékéből is emlék lett, valakiknek útjában állt a szép, karcsú, műemléknek épp megfelelő építmény, és lebontották, senki sem mondta azóta sem,
miért, mire kellett az a sok tégla és kinek, disznóólakat építettek-e belőle vagy
nyári konyhákat ragasztottak a bennfentesek a házaik mellé belőlük, szerencséjükre még nem sejtik, hogy egyszer majd megzendülnek ezek a téglák,
magasan zendülnek meg, akik évtizedekig a magasság és a szabadság mámorában éltek, na, lesz akkor haddelhadd, zűrzavar és riadalom, Abony büszke népe!
Emlékem a téglagyári tó, először csak egy tó volt, azután lett kettő, mára
már négy van, az igazi, a legkisebb, a régi őstavacskát benövi lassan a nád és
elborítja a hínár, nekünk még ő volt A TÓ, lehetett benne titkon fürödni, amiért
rendszeresen elvertek bennünket az anyáink, mert a vízbe dobált törött üvegedények, tányérok, rozsdás abroncsok, kések és vasak rendszeresen elvágták a talpunkat, amit aztán még titkolni sem lehetett, szokásos délutáni koreográfia, egy-két tasli anyától, majd tisztára csutakolt bennünket a kerti csapnál, azután fehér zokni, szandál, sötét rövidnadrág, vasalt fehér ing, és irány a
zeneiskola, bátyámnak fuvola- vagy harmonika- vagy dobóra, nekem hegedűóra, persze soha semmit nem készültem ezekre a délutáni kínzásokra, sőt,
hogy biztos legyek a dolgomban, még többször le is ejtettem a hegedűtokomat, benne a hegedűvel, útközben a zeneiskoláig, hogy ráfoghassam, azért
nem tudtam készülni, mert lehangolódott a szerszám – sose gondoltam volna, amikor Lullyt nyekeregtem a kis hangszeren és rettenetesen, hogy egykor
majd milyen megrendülten és áhítattal hallgatom ugyanezt a Lullyt, persze
más kompozíciókról van szó, felnőttként egészen másként gondolva a zenére,
mint akkor.
Emlékem a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, amelyik egy időben a Kálvin úton volt, de azután az utat átkeresztelték, nagy gyermeki megkönnyebbülésemre, Lenin útra, így legalább tudtam, kinek a nevét viseli az az út, katolikus lévén Kálvinról vajmi keveset hallottam a hittanórákon is, amelyekre
azért rendben járatott az édesanyám, az iskola udvarán lehetett focizni, mikor
rongylabdával, mikor rendessel, télen meg felöntötték vízzel az udvart, és lehetett korcsolyázni annak, akinek volt korcsolyája, nekem nem volt, egyszer
kölcsönadta valaki az övét, de csak annyit értem el vele, hogy folyton elcsattantam a jégen, és a kulcsos korcsolya leszedte a cipőm talpát, amiért meg
otthon szorultam, Szabó tanár néni, Kása Kata tanár néni, Finna Piroska tanár
néni, Bene tanár néni, Mocsári tanár bácsi, Heiling Gyurka tanár bácsi, aki festő volt és manapság is az, Magyar tanár néni, aki a nevében hordozta a foglalkozását – felsorolni sem tudnám a kiváló tanárokat, akik örömmé tették az iskolába járást, nem kötelességgé.
Emlék az abonyi színkör Csúti Gyula bácsi vezetésével, amikor a Háry
Jánosban (mi másban, abonyi lévén) én lehettem az órabábuk között a huszár, van is egy ilyen képem, talpig huszárban vagyok rajta a műteremben,
színesben ráadásul, de ugyanilyen emlék az abonyi fúvószenekarban felvonulni hol kis dobosként, hol nagy dobosként, hol cintányérosként, mikor mi
kellett, Zoltán Pista bácsi vezetésével, vagy bent ülni a többnyire tanárokból
verbuválódott abonyi szimfonikus zenekarban dobosként, ott, ahol a tanárom a hegedűsök között ráncigálta kávéillatú ujjaival a vonóját Szabó Sanyi
bácsi lendületes karmesteri integetésére – ő volt a nagyon híres abonyi Bihari János Zeneiskola igazgatója, általam nagyon becsült és roppant szeretett ember.
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Emlékem a két torony, a híres nagyabonyi két torony, az egyik a református
templomé, a másik a katolikusé, előbbiben gyönyörű kazettás mennyezet látható, az Alföldön ritka az ilyesmi, bár gyermekkoromban pillantást sem vetettem
rá, Abony méltán büszke erre, utóbbit szép freskók és szobrok díszítik, noha
különösebb értéke vagy régi kincse nincs a templomnak, s bár soha nem ministráltam, de a hittanórákra szorgalmasan jártam, azt szerettem legjobban,
amikor a templomban voltak a foglalkozások, nem a parókián, mert olyankor
mindegyik szobrot külön-külön megbámulhattam kedvemre, el is neveztem
őket, végigballagtam tekintetemmel a stációk domborművein, eljátszottam azzal, hogy a kupola nem is kupola, hanem a templom fölött megnyílik az ég, és
igazi felhőkben igazi angyalok keringenek, játszanak, és talán még Isten is ott
botorkál közöttük valamelyik felhőn, be kell valljam így utólag, nem sokat figyeltem az atyára, hiszen amikről beszélt, azokat én már százszor is olvastam előzőleg, így adódott aztán, hogy amikor először kellett áldoznom, meglehetősen
bajban voltam, mit is kell ilyenkor csinálni, Panyik Dugó barátomhoz fordultam,
aki mindig készen volt a tanácsokkal, így aztán amikor beültem a gyóntatószékbe, nemcsak azt vallottam be a másik kis kupéban ülő, számomra láthatatlan
embernek, hogy loptam, csaltam, de azt is, hogy én bizony paráználkodtam is,
arra már nem emlékszem, hány Miatyánkot rótt ki rám az engem meghallgató
pap, de hogy valami halk kacarászást hallani véltem előtte a finom rácsok mögött, arra még ma is meg mernék esküdni.
Emlékem a temető, a református, ez egészen közel volt a házunkhoz, rögtön az utcánk végénél kezdődött, ha a vasúti sínek nem választják el tőlünk,
akkor az utcánk a temetőben folytatódott volna, érdekes módon az árnyak hazájától nem féltünk kicsi gyerekkorunkban (csak később, felnőttként alakult ki
bennem ez a félelem, de ez már egy másik nóta), csönd volt a sírok és a fák
között, nem zavart bennünket senki, csigákat szedtünk, és igyekeztünk a romos kriptákba belesni, hátha látunk ott csontvázakat vagy halottakat, de csak
leomlott vakolatot és szétdobált téglákat láttunk, egyszer szökött fegyenceket
fogtak el a temetőben, az egyik kriptában húzták meg magukat, mi aznap épp
arra játszottunk, utólag, persze, hangokat is véltünk hallani, lehet, hogy azok
látták is, hogy ott csatangolunk, de nem bántottak bennünket, miért is bántottak volna, hiszen csak szurtos kis utcagyerekek voltunk, nem vehettek volna
el tőlünk mást, csak az életünket.
Emlékem Reich néni téglagyári kis boltja, ahová a szódás járt sört inni, aki
egyszer összeverekedett, már nem is tudom, hogy min, a bolt előtt nagybátyámmal, Sanyi bácsival, általában nem szerettem a verekedést, se nézni, se
művelni, pedig néha muszáj volt összeakaszkodnom a környékbeli fiúkkal,
annyit azért tudtam, hogy ez kikerülhetetlen egy ilyen környéken, nem emlékszem a bolt előtti verekedés kimenetelére, de Sanyi bátyám erős volt, és szerette nagyon az erősportokat, folyton elvitt az abonyi birkózókörbe birkózómeccseket nézni, és a mérkőzések közben megállás nélkül biztatott, hogy én
is kezdjek el birkózni, de nekem herótom volt a karfiolfülű, büdösre izzadt fickóktól, így nem hagytam magam rábeszélni, szóval, a Reich néni kis boltja volt
nekünk a meseboltunk, volt ott minden, amire csak szüksége lehetett a környéken lakóknak – mondhatni, a téglagyári dolgozóknak, mert sokan választották az ott dolgozók közül lakhelyül a közeli utcákat, de az is lehet, a közeli
utcák töltötték meg munkaerővel a téglagyárat –, Reich néni kis boltjában
nagy volt a forgalom, mi is oda jártunk, ha kellett valami a háztartáshoz, nagyapámnak onnan hordtam a pipadohányt, amiből ő akkurátus gonddal cigarettát sodort, Rech néni madárcsontú kis öregasszony volt, kedves és mindig
mosolygós, akkor is mosolygott, amikor elnézte nekünk, ha egy-egy cukrot elemeltünk a mindig nyitott cukortartóból, olyankor kicsit hosszabban felejtette rajtunk a szemét, tudjuk, hogy tudja, és tudta, hogy mi is tudjuk, hogy tudja,
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mindazonáltal a mi titkunk marad, nem fog szólni róla a szüleinknek, így aztán a boltban akkor is szívesen elácsorogtunk, ha semmi dolgunk nem volt
ott, talán az illatok miatt, a dohány illata, a cukor illata, a mosóporok illata, a
különféle vegyszerek illata, mindez együtt, meghatározatlan édes-savanykás
kevercsben összebogozódva, ő nem bánta az ácsorgásunkat, soha nem kérdezte, mit akarunk, ha nem álltunk be a sorba, hogy kérjünk is tőle valamit.
Emlékem a sok hétvégi iskolai „buli”, ahol az egyik lábára sántító, Boci becenevű fiú már Rolling Stones-számokat tudott gitározni, mi meg táncoltunk,
nagyobbacska fiúk lehettünk már, sötét öltönyben, fehér ingben, szépen megkötött nyakkendőben, s bár kicsinek látszottunk, alig vártuk, hogy a lassú számoknál magunkhoz szoríthassuk a nagyobb lányokat, akiknek már szépen
fejlődni kezdett a mellük, és jó volt érezni a mellük nyomását a sajátunkon,
sok egyebet persze nem tudtunk kezdeni velük, volt ám nekem egy szerelmem is, az Ági, de egyoldalú volt a szerelem, nem tetszettem neki, így aztán
más lányok szorongatásával vigasztaltam magamat ezeken a táncos összejöveteleken, meg volt egy másik is, az Erzsi, vajon hol vannak ők, ott maradtak-e
Abonyban, nevelik-e már az unokáikat, és emlékeznek-e arra a kis termetű,
szőke fiúra, aki hihetetlen sok szerelemmel halmozta el őket, amiről, persze,
ők vajmi keveset tudhattak.
Emlékem az abonyi kultúrház, ahol koncerteket rendeztek, a Generálra és
a Metróra emlékszem, meg ünnepi műsorokat, de leginkább az maradt meg
bennem, hogy ott próbáltam ki először színészi képességeimet, és mondtam
is le róluk Piri néninek köszönhetően, aki a szomszéd utcában lakott, és ő is a
téglagyárban dolgozott, a Tűzmadár című, így visszanézve meglehetősen didaktikus és vonalas színdarabot adtuk elő Finna Piroska rendezésében,
amelyben én, akkor nagy elkeseredésemre (ma már tudom, milyen szerencsém volt a szereposztásnál, hogy negatív szerepet kaptam, azt ugyanis mindig hálás eljátszania egy színésznek, egy színésznek, persze…), a Bunkó szerepét kaptam, aki mindenhol a szerelmesek boldogulásának útjába áll, és a
nagy zárójelenetben, amikor elfognak és megkötöznek, s már készülnek megérdemelt büntetésemet elősorolni, váratlanul Piri néni is belerendezi magát a
darabba (jóllehet fogalma sem lehetett arról, mi is az az interaktív színház),
mindez történik, hogy valahol a terem közepén feláll, és kivörösödött arccal,
felháborodva azt rikoltja, hangjával legázolva a nézőteret, a színpad felé:
bassz oda neki, Tibi, ne hagyd magad!, mire az egész terem harsány nevetésbe tör ki, én pedig ahelyett, hogy személyes sikerként fogtam volna föl, hogy
sikerült Piri nénit (Strindberg kifejezését használva) hipnotizálnom, szégyenkezve vánszorogtam a takarás felé, eldöntve magamban, eddig kocsis se lehettem, már atomfizikus sem leszek, de ami bizonyos, színész se, ebben a mihaszna életben.
Emlékszem a könyvtárra a mindig kedves és megértő könyvtáros nénikkel, akik megbocsátották, ha két-három hetet késtem a könyvek visszavitelével, sőt, mindig volt ajánlatuk, mit olvassak, mit és miért olvassak, nagy teleken sokáig elüldögéltem a meleg termekben, belelapozva hol ebbe, hol abba
a könyvbe, hogy azután soha ne azokat kölcsönözzem ki, nagyon nagynak tűnt
akkor az a könyvtár számomra, és rengetegnek a könyv, most, amikor feltehetően legalább annyi könyv porosodik a lakásomban és az édesanyám falaira
eszkábált könyvespolcokon, mint akkor ott volt, arra gondolok, milyen jó lenne, ha valamelyik könyvre rábeszélne egy akkori könyvtáros néni, vagy lebeszélne a fölösleges könyvek elolvasásáról – akad bőven ilyen is.
Emlékem a kettes kocsma, bár akkoriban még nem jártam kocsmába, ennek a műintézménynek hatalmas és tiszta ablakai voltak, iskola után, zeneiskola előtt szívesen elácsorogtam az ablaknál, és néztem a cigányzenészeket,
akik, jobb dolguk még nem lévén, kávébarna öltönyükben, vakító fehér ingeik-
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ben biliárdoztak, hosszú, érzékeny ujjaikkal finoman fogva a dákót, minden
lökés előtt gondosan krétáztak, és a nagy színes golyók mindig finoman ös�szekoccantak, amikor ők úgy akarták.
Emlékem a gyermekotthon a hatalmas fáival, amelyek között csak ritkán
láttam meg az osztálytársaimat, szomorú hely volt ez a gyermekotthon, már
gyermekagyammal tudtam, hogy mennyi vágy enyészik el bennük, mennyi fölöslegesen megírt levélre nem érkezik válasz, nagy sárga kastélyban éltek
ezek a boldogtalan gyerekek, akik néha megszöktek onnan, és olyankor hetekig üres volt a padjuk az osztályban, mentek az anyjuk-apjuk-testvérük után a
sehovába, mindig visszahozták őket, s a büntetésekre, azokra is emlékszem,
de azokra most nem térek ki, és nem emlékszem szívesen, talán megírom
majd egyszer, máskor, az is lehet, hogy egy regényben.
Fogy a helyem, csapkolódnak az emlékeim.
Emlékem a sok esküvő, melyeken az én kis apám volt a vőfély a nagy fehér szalaggal, olyan szépen tudott beszélni, hogy még én is megkönnyeztem,
nemcsak a menyasszony szülei; emlékem Pali bátyám harmonikája, ül kint a
házunk előtt az alkonyatban, köréje gyűlnek a szomszédok, és hallgatják áhítattal, elhallgatnák talán reggelig, ha nem sötétedne ránk; emlékem a gyümölcsfák virágzása városszerte, különösen keresztanyám sok gyümölcsfája,
melyekről nyaranta nekem kellett leszednem a meggyet és a cseresznyét,
ami csak addig volt kedves elfoglaltság, míg az ágak között tele nem zabáltam
magamat gyümölccsel, onnantól kezdve kínos robotként éltem át a megbízatást, majdnem olyan kínnak, mint amikor nyaranta a téglagyárban dolgoztam,
és hajnaltól estig raktam a téglát, kazlaztam, ez volt a szakkifejezés, hogy aztán éjszaka álmomban folytassam tovább a munkát a következő hajnali ébresztésig; emlékem a strand, ez már kései emlék, amikor Budai Matyi egyetemista társammal államvizsgára készülvén, reggel kimentünk a strandra, és
estig kugliztunk sörben a helybeliekkel, anyám vagy mit sem sejtett ebből az
egészből, vagy úgy gondolta, a magunk sorsát kuglizzuk el, ha nem tanulunk,
végül aztán, a mi legnagyobb meglepetésünkre, mindkettőnket fölvettek a
szegedi egyetemre; emlékem apai nagyanyám befőttei, amelyek ki tudja, mióta álltak már a szekrényei tetején, a lé megikrásodott bennük, de talán az
volt a legjobb, a méznél édesebb rágható szirup; emlékem a kenyérsütés a
másik nagyanyám kemencéjében, később anyám teknője, ahogy dagasztja
benne a kenyeret, reggel hatalmas lángosokat süt a kenyértészta kimaradó
részéből, azt faljuk Palival, vastag tejföllel a tetején, hogy aztán szánkón (érdekes, hogy csak a téli kenyérsütésekre emlékszem) húzzuk be a pékségbe,
hazafelé már persze egymást húztuk; emlékem, hogy a zsidó iskolába is jártam, akkor még nem tudtam, miért hívják így az abonyiak a szürke épületet,
nagy udvara volt, sokat csökéztünk és snúroztunk a vécé mögött, egy sárga,
kissé romos, hatalmas épület magasodott a szomszédságában, amelyről
nem úgy beszéltek mint zsinagógáról, hanem mint a magtárról, s már csak
felnőtt fejjel tudtam meg, hogy a zsidó iskola falai között született Háy Gyula,
akinek az emléktáblájával még mindig adós Abony városa; emlék a két pres�szó, a Gyöngyvirág és a Kedves, előbbiben finom fagylaltokat mértek, utóbbiban már visszanéztek a lányok rám is… emlékem a vásártér, ahogy vásáros
napokon rengeteg ember gyűlt össze, serceg a lacipecsenyések üstje, színes,
máshol soha nem látható és kapható cukrokat árusítanak, fából készült játékokat, és távolabb malacokra, tehenekre, birkákra, sőt lovakra alkudoznak
fölhevülten az emberek; emlék… békákat cigarettáztatunk, amelyek felfújódnak és szétdurrannak, később szégyellem magam emiatt (is)… emlék… tucat
számra fogjuk Palival a kis kárászokat, amelyeket anyánk paprikás lisztben
forgat meg, és süti őket ropogósra, igazi ínyenc csemege, még most is összefut a számban a nyál, ha rá gondolok… emlék… nagyanyám vadgalamblevest
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főz a sparhelton, melyeket mi csúzliztunk le a házak tetejéről vagy a fákról…
emlék… a szomszéd utcában Kazinczy Feri bácsi kovácsműhelye előtt jó tátott
szájjal elácsorogni, nézni, ahogy az üllőn formálódik az izzó vasból a patkó,
érezni a szagot, ahogy égeti a forró patkó a szarut a ló patáján, hallani a szögeket verő kalapács ütemes kopogását… emlék… kis papírkocsikat kötöttünk
a szitakötők farkára, hogy repüljenek fel vele az égbe, egészen istenig az üzenettel… emlék… erős, szép édesapám, csak emlékezhetem rá, mert már nem
él… emlék… szerény, csöndesen élő és kevés beszédű bátyám, csak emlékezhetem rá, mert már ő sem él… emlékem… fiatal szép anyám, akit megroppantott a haláluk… de rá nemcsak emlékszem, a sors legalább őt megtartotta nekem – nem emlékszem tovább, fogom a telefont, felhívom. „Halló! Z. T. hívja a
szülőföldjét…!” „Már megint hülyéskedsz velem, kisfiam!” Pedig most nem…
vagy nem nagyon…

Vizsolyi jános, Életjel, 2013
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TÓBIÁS ÁRON (1927) Budapest

Tóbiás Áron

Azt hitték,
ismeretlen sírgödörbe
lehet rejteni a porló csontokat
1958. június 16-án a titkos törvényszéki tárgyalás után kivégzetteket titokban földelték el, valahol
Magyarországon.
Sírjukat az ’56-os mártírok hozzátartozói a Rákoskeresztúri temető főbejáratától legtávolabbra
eső rész zegzugában sejtették. Gizgazos és elhagyott zugolyban, a 301-es parcellában – mint később kiderült és suttogva szóbeszéd tárgyává vált Budapesten –, az Állatkert elhantolt elefántjainak
szomszédságában…
Ez a temetőrész 1892-től kezdve köztemető volt, majd 1945 után ide kezdték el temetni a háborús bűnösöket. A 301-es parcellához évről évre, az október 23-ra virradó éjszakán a forradalom kivégzettjeinek fényéhez százak meg százak jöttek, a mártírok vérrokonai, hozzátartozói, anyák, feleségek, testvérek és az időközben felnőtté vált gyermekek. Emlékezni…
Másnap hajnalban rendőrlovak tucatjai száguldoztak végig az elporladt csontok fölötti buckákon, hogy eltapossák az emlékezés virágait.
Az idő azonban kérlelhetetlenül pergett tovább, egészen az 1988–89-es esztendőkig, amikor
már a diktatúra sziklaszilárdnak tűnő építménye itt is, ott is, gazdaságilag, erkölcsileg és társadalmi támogatottságában is inogni, majd megrendülni látszott.
A sírok feltárásának elkerülhetetlen szüksége elsőnek – furcsa módon – az Amerikai Egyesült
Államokban vetődött fel, abból az alkalomból, hogy több mint négy évtized után, 1988 júliusában
újra magyar miniszterelnök látogathatott el Washingtonba, Grósz Károly személyében.
Másfél hetes utazásakor került sor arra a sajtóértekezletre, amelyen az egyik kivégzett ’56-os
mártír, Szilágyi József leánya, Judit nyíltan feltette a kérdést: – Miniszterelnök úr, mikor kerülhet sor
édesapám, Nagy Imre és a többi ártatlanul megszenvedett mártír temetésére, a sírok feltárására?
Grósz Károly meghökkent. Tartania kellett magát a hivatalos állásponthoz: – A temetésre sor
kerülhet… – hangzott a válasz az amerikai meg a világsajtó előtt, mintegy a „szívélyes diktatúra engedményeként” –, de csak zárt családi körben.
Így kezdődött… Ám a hatalom ezenközben jól tudta: előbb meg kell találni, hová rejtették el
Nagy Imre és társai holttestét. Ezért Amerikából azon nyomban titkos utasítás ment Budapestre: fel
kell állítani egy minden váratlan fordulatra felkészült nyomozócsoportot az 1958. június 16. után
bekövetkezett tényállás felderítésére.
Ez a kutatócsoport Pajcsics József rendőr alezredes vezetésével munkához látott. Régi térképek, a hamis neveket tartalmazó halotti anyakönyvi kivonatok és megbízható régi sírásók segítségével feltárult a bűnös múlt…
Előbb a kivégzés színhelyén, a Kis Fogház udvarán földelték el lopva és sietve a kivégzetteket. A föld felszínére álcázásként mindenféle kiselejtezett limlom, kiszuperált udvari és hivatali
bútor került.
Néhány év elteltével ugyancsak sietve és titokban, az éjszaka leple alatt szállították ki 1956 hőseit a 301-es parcellába. Kitalált nevekkel földelték el őket, Nagy Imrét például egy ismeretlen as�szony nevével. Ám nemcsak az anyakönyvezési procedúra vált konspiratívvá, hanem a halottak elhelyezése is. A magas növésű Maléter Pált egy koporsónak álcázott furnér ládafélébe zsúfolták a
köpcös alkatú Gimes Miklóssal…
Pajcsics József és csapata leplezve végezte feladatát, még a hivatalos rendőrségi és állambiztonsági szervek előtt is konspirálni kellett, nehogy a „rendpártiak” bosszújaként meghiúsuljon feladatuk.
Még elmélyültebb munkát végzett az a hivatásos régészekből, gyakorló exhumálókból, törvényszéki orvos szakértőkből álló válogatott csoport, amelyik feltárta a 301-es parcella rejtett titkait.
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Ugyancsak szigorú ellenőrzés mellett folyt ez a nem mindennapi munka, amely 1989. március
28-án kezdődött el. A hivatalosokon kívül csak a kivégzettek legszűkebb családtagjai és a Történelmi Igazságtétel Bizottsága tagjai lehettek jelen: mi együttesen alkottuk azt az 1988 júniusában alakult, negyven-egynéhány tagú, ’56-osokból álló testületet, amely ott lehetett az ásatásoknál a 301-es
parcellában, valamint a családtagok részéről felkért dokumentumfilm-rendező, Ember Judit, aki
végig megörökítette az utókornak a történéseket. Megkaptam a film kópiáját videokazettán, a címe:
Új magyar siralom.
Társaimmal együtt megrendülten láttam és követtem napról napra 1989 tavaszán ezt a történelmi jelentőségű, a múlt iszonyatos bűneit előhívó látomást. Mintha a tatárok utáni Muhi puszta, a törökök utáni Mohács, az 1849-es aradi vértanúk csontmaradványai kerülnének most elő… Csakhogy
Muhi, Mohács és Arad halottai idegen hatalmak áldozatainak számítanak. És az 1956-os mártírok?
Hátborzongató volt, hogyan találták meg Nagy Imrét. Most is előttem van, ahogyan előkerült a
koponyája: arccal a föld felé dobták a ládába, s úgy a földbe. Azután kiásták a lábszárcsontját, a lábfején pedig látszottak a nejlonzoknija maradványai és a cipője…
Ebben az emberi kegyetlenségben mutatkozott meg a kommunista rendszer igazán: a
gulágokban meg Nagy Imre és mártírtársai elkaparásában.
Szóvivőként csak a legszűkszavúbb tájékoztatót adhattam akkor a tévének, rádiónak. Pedig közülük a legmerészebbek megpróbáltak a helyszínre is eljönni, de a rendőrség még a 301-es parcella tájékára sem engedte őket. A temető közepén, a tetthelytől mintegy másfél kilométerre minden
oda vezető út le volt zárva.
Nem adhattam közre azt sem, amit a feltárást szorongó szívvel, remegő testtel figyelő idős sírásó súgott a fülembe, miközben lopva körülnézett:
– A kivégzés után alig telt el három év, amikor 1961-ben egy éjszaka hirtelen behívtak bennünket különmunkára… A furnérlemez koporsókat már feltették egy rozoga kordéra, és egy főfegyőr
vezetésével elindultunk a sötétségnek… Ráadásul zuhogott az eső… Amikor a temető külső részére
értünk, a lovak patája már cuppogott a sárban. Ide jöttünk, a 301-es parcellához… Megástuk a sírokat, majd a földig elrendeztük, csak egy kis kupacot hagytunk a közepén, amire később tettek valami számmal jelzett táblát.
– Tudták, kiket temettek el itt? – kérdeztem tőle.
– Nem. Csak később, évtizedek után döbbentünk rá a titokra: kiket is kísértünk, akkor azt hittük,
utolsó útjukra, azon a gyalázatos, pokoli éjszakán – felelte az öreg, még most is suttogva.
Ember Judit filmjéből kiírtam egy rövid részt, azt, amikor Maléter Pál özvegye, Gyenes Judit néhány mondatot képes mondani csupán, közvetlenül azután, hogy azonosították Maléter Pál és Gimes
Miklós holttestét:
– Nem tudom elmondani, hogy mit érzek. A mód is olyan embertelen, és mindig az visszhangzik
a fülemben, hogy mi európai ország vagyunk. És közben itt ez a drótozott koporsó, őket összedrótozták, és szerintem egy kisebb ládába szorították be, ezért a félrecsuklott fej… Látni Maléter Pált,
ezt a pompás embert ebben az állapotban, ez szörnyű… És amit nem értek, hogyha ezt az exhumálást meg lehetett csinálni, akkor miért nem tudhatunk meg mindent? Azt, hogy honnan hozták őket
ide, és hol voltak először elásva. Tehát ez a sok hazugság, ez a sok homály azt a képzetet kelti az
emberben, hogy fedeznek olyan embereket, akik ebben részt vettek. Fölzárkózhatnánk most már
Európához, hogy ilyenek ne történhessenek többet.
Nagy Imre kaposvári szülőházának avatását a helyi fideszesek készítették elő és rendezték
meg. E sorok íróját mint az In memoriam Nagy Imre. Emlékezés egy miniszterelnökre című, kétszázezer példányban megjelent könyv szerzőjét kérték fel szónoknak:
„Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
A 19. századi magyar történelemnek meghatározó személyisége az első felelős magyar kormány elnöke, az 1849. október 6-án vértanúhalált szenvedett Batthyány Lajos gróf miniszterelnök,
aki az 1848–49-es forradalom és szabadságharc előtt a főrendi táblai ellenzék, majd az országos
ellenzék vezére volt.
Kivégzése után, az utasításoknak megfelelően, a Rókus kórházba kellett szállítani, majd a józsefvárosi temető jeltelen sírjába helyezni. Ám csak színleg földelték el, mert fortélyos elszántsággal koporsóját a pesti szent ferenciek zárdájának titkos kriptaüregébe rejtették.
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A kiegyezés után, 1870 nyarán, június 9-én végre elkövetkezett a gyászszertartás.
Az ünnepi sokaság még Deák Ferencet sem engedte kijelölt helyére, amikor a ferences tartományfőnök elkezdte beszédét:
– A nemzet most kívánja közös részvéttel véghözvinni azt, amit húsz évvel ezelőtt az akkori katonai hatalom nem engedett; most az önkéntelen mulasztást helyrehozni szent feladatának tűzte ki
a hazafiúi kegyelet; mert a megboldogultban a már Isten jóvoltából kiderült szabadság és alkotmányosság nemzeti vértanúját ismeri és tiszteli…
A 20. század második fele magyar történelmének jelképes erejű személyisége szintúgy egy mártírhalált vállalt miniszterelnök, akinek szülőháza előtt állunk, s aki szinte ugyanazt a sorsot vívta ki a
vérbosszúra felesküdött hatalmaktól, mint a pozsonyi főúri palotában világra jött forradalmár elődje.
Tetemét ugyanúgy titokban rejtették el, s amíg az egyiknek 21 év, a másodiknak, e kaposvári
egyszerű ház szülöttének 31 esztendő kellett ahhoz, hogy tisztességesen, emberi módra eltemessék, s elbúcsúzhasson tőle annak rendje és módja szerint a család, valamint az ország és világ.
Amikor az ebben a házban megszületett Nagy Imre az ezeréves Magyarország millenniumi évétől, 1896 nyarától földi útjára indult, az első világháború katonáit emésztő poklok után, a hazájától
távoli, embert gyötrő hadifogság körülményeit kipróbálva, Szibériában talált rá arra az életútra,
aminek emlékére itt, Kaposváron ma délután emléktáblát avatunk.
1920 májusában kérte felvételét az oroszországi kommunista (bolsevik) pártba, amelynek elveihez az akkor 24 esztendős, fiatal férfiú a saját szavai szerint a következők miatt ragaszkodott: »…
programjában látom kifejezve azt a törekvést, hogy az emberiséget kötelességeinek és jogainak tudatában emberi mivoltára emelje«.
Emberi jogok és emberi kötelességek – világszerte milliók és milliók osztoznak a következő évtizedekben ezekben az illúziókban, amelyekhez Nagy Imre, a kétszeres magyar miniszterelnök
1953-ban először közel másfél esztendeig, 1956 őszén pedig másodszor, a forradalom 12 napja
alatt a történelem előtti helytállásával makacsul ragaszkodott.
És valóban, a történelem fogja majd felmutatni életének igazi erővonalait.
Mi azt láttuk kortársként, hogy a tragikusan elveszített második világháború után, amikor egy
csúfosan eltorzított eszmerendszer jegyében kezdték vezetni tragikus szakadékok felé ezt az országot, akadt valaki, aki a történelemnek akkor meghatározott nyomvonalán belül egy kicsit emberségesebb, tisztességesebb, magyarul igazabban szóló merészelt lenni. Miközben nem lehetett
mentes ő sem az őt árgus szemekkel vigyázó uralkodó csoport hibáitól, tévedéseitől, bűneitől.
Érezte és féltette a magyar vért. Tudatosan elhúzódott mindenünnen, ahol a legrosszabb volt.
Így következett el 1953 nyara, első miniszterelnöksége, első meghiúsított reformprogramjának időszaka, amikor az innen, Somogyból, Kaposvárról elindult ember elviselhetővé szándékozta tenni
népe számára mindazt, ami addig elviselhetetlen volt.
S beszélt népéhez. Megértették azt is, amit mondott, de arra is volt füle az embereknek, amit
nem mondott el.
Ez minden nép legjobb igaz fiainak mindenkori jellemvonása.
Talán kicsit korán jött, és ez is hozzájárult sorsának alakulásához. Mert miközben igyekezett
megmaradni kommunistának, 1955 tavasza után kitaszítva és megbélyegezve a gőgös hatalomtól,
mind közelebb kerül népéhez, hazájához, a történelmi Európához.
Ott voltam mellette 1956. október 23-án a Parlamentben. Megrendítette az, hogy az őt egyre türelmetlenebbül váró, mintegy kétszázezres tömeg erre a felszólításra – Elvtársak… – morajlóan
visszazúgta: – Nem vagyunk mi elvtársak… – Láttam az arcát, megrázta őt is a forradalom ereje, a
népben közel egy évtized alatt felgyűlt keserűség, csalódás, megbántottság. És az a szenvedély,
amivel a nemzet szabad, független, demokratikus országot követelt magának.
»1956. október 23-tól november 4-ének hajnaláig tartott valami, aminek láttára elképedt a világ, amit senki elhinni nem tudott, maga az a magyar sokaság sem, amely cselekedte – írta tíz évvel később a Nyugaton élő Ignotus Pál, a párizsi Irodalmi Újság 1966. október 23-i számában. – De
ha váratlanul jött is, nem előkészítés nélkül. Előkészítette Sztálin azzal, hogy meghalt, vezérkara
azzal, hogy föllélegzett; a kommunista szemináriumokban nevelt magyar értelmiségi és munkásifjúság azzal, hogy a fellélegzőkre szenvedélyesebben visszhangzott, mint Moszkvában remélték volna. Hogy az 1953 tavaszán megindult folyamat miért éppen Magyarországon öltötte a világelképesztő formát: ez az, amiről történelemkönyvben kellene a teljes igazat megírni…«
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Vizsolyi jános, Nagy Balogh János Kiállítóterem, 2016 (részlet)

1956 október–novemberének történeti hullámverései közepette Nagy Imre volt a kapitány. De
azt a hajót akkor nem lehetett hétköznapi módra kormányozni. Azt kellett tennie, amit a nép akart.
Ő előbb mindig csak utána, később pedig merészen elébe lépett. Nemcsak a nép, a történelem lehetőségei elé is: mindaz, amire igent mondott, amit 1956. október 30. után miniszterelnökként kinyilvánított – koalíciós többpártrendszer, semlegesség, a Varsói Szerződés feloldása s ezzel egy időben
ennek a kis országnak az ENSZ és a négy nagyhatalom oltalma alá helyezése –, évtizedekkel megelőzte korát.
Eszembe jut 1956 őszéről, Nagy Imre második forradalmi miniszterelnökségének idejéről egy
személyes emlékem. Rádióriporterként egy ízben, még az első reform miniszterelnöksége idején,
módomban volt kedves olvasmányairól faggatnom: Tolsztojt említette, a Háború és békét.
1956. október 30-tól a Szabad Kossuth Rádió szerkesztőbizottsági tagjaként a Parlamentben
szinte testközelben éltem vele végig a forradalom égzengető napjait. Már akkor eszembe villant
Tolsztoj regénye, a Háború és béke, Kutuzov alakja, aki Napóleon ellen az orosz nép harcát vívta.
És most újra fellapozom Tolsztoj regényét: Andrej herceg szemével látjuk a már idős, megfáradt Kutuzovot, a hadvezért – de nekem mintha a saját, persze korántsem ilyen pontosan megfogalmazott gondolataim jönnének vissza 1956-ból, Nagy Imrével kapcsolatosan: »Abban ugyan, ami
történik, semmi se lesz az ő műve. Semmi különöset se fog kieszelni, semmire se fog vállalkozni –
de meghallgat mindent, megemlékszik mindenre, a maga helyére tesz mindent, semminek, ami
hasznos, útját nem állja, és semmit, ami káros, meg nem enged. Megérti, hogy van valami, ami erősebb és jelentőségteljesebb az ő akaratánál – s ez a dolgok elkerülhetetlen folyása, s ő meg tudja
látni ezeket az eseményeket, méltányolni tudja a jelentőségüket…«
Nagy Imre itt született, ebben a házban.
Emelt fejjel mehetnek el előtte a város és a vidék polgárai. A kishitűek azt hitték: örökre ismeretlen sírgödörbe lehet rejteni porló csontjait. Ám mint dicső elődjének, Batthyány Lajos grófnak
példája bizonyítja: a történelem útját csupán ideig-óráig lehet keresztezni!
A jövőbe nem láthatunk. Ami a következő időkben történni fog Magyarországon, azt előre nem
lehet megjósolni. De hogy a történések igazi vezérfonala valahol az ebben a házban született férfiú
szép, magyar, haladó és európai eszmevilágában gyökerezik, abban bizonyosak lehetünk.”
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Fekete Vince: Vak visszhang

STURM LÁSZLÓ (1967) Budapest

Sétatér, 2015

Ötvenévesen, első kötete után húsz évvel jelentette
meg a kézdivásárhelyi születésű, Erdélyben élő költő a Vak visszhangot. A „válogatott és új versekben”
nyomon követhető, ahogy az első évek közérzetlírája világszemléletté érik a 2000-es években. A hetyke szorongással induló erdélyi „transzközép” lendülete hajtja őt is, mikor első könyveiben kiírja magából társadalmi ráismeréseit, apja tragikus végét,
saját hangulatait, formálódó (néhol formátlanodó)
szerelmi életét.
Már a kötetkezdővé emelt, villonos-faludys
hangütésű Invokáció előlegezi költészete számos
maradandó jellegzetességét. Ha csak az első három sorát vesszük („atyám segítsd hitetlen szolgád
/ ki hívő volt és megalázott / vidám halált adj ne tanácsot”), máris elvéthetetlen a klasszikus szerzők
nyíltan vállalt hatása, az ellentétek közti állandó libikóka, a mulandóság folytonos riadalma. Ehhez
jön még a szerelem (nem szex nélkül) és a természet, a táj (igazából a 2010-es Védett vidéktől hangsúlyosan), és ki is jelöltettek a mindenkori értelmezés elhagyhatatlan szempontjai.
Egy nemzedék, egy korszak tanácstalansága
árad Fekete Vince verseiből. Itt van a viszonylag jó
világ, a viszonylag tartalmas ifjúság, majd férfikor.
És mégis, ha egybe akarjuk fogni, minden szétpereg
(a szétpergő-elnyelő homok alapmotívum), ha a
maradandót keressük, csak öncsalásgyanús dolgokra lelünk. Kezdetben olykor hetykén fogalmaz:
„még megérhetünk ezt-azt / (de főleg ezt) s visszük
/ valamire asszony lakás ez-az / az összkomfortos
semmiben / majd egyszer egy délután / belénk
csobban egy erkélyen / sután két mozdulat között /
vagy bent fekve hason háton / lófaszt ért az egész
barátom” (Három slukk). Később elmarad az ellensúlynak vélt fiatalos kedv, marad a puszta belátás:
„Ne lenni ott újra és újra. Az volna jó. / Ne látni, ne
hallani nap mint nap, / miképp görgetik életüket az
/ ottaniak. Hogy tesznek téglára / téglát, hogy taszítják-tolják / maguk előtt életüket, mint rozzant /
társzekeret, elébb és elébb, mígnem / valamelyik
döccenőnél meg nem / roggyan a kerék, és szét
nem hull / darabjaira az egész” (Hiába való).
A bizonytalan, középpont nélküli közérzet hamar ragad jelentéktelenségbe, könnyen csábít sab-
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lonokba. A fiatal költő érzi a veszélyeket, és kön�nyen szembeötlő (talán mert többnyire nem igazán
sikeres) fogásokkal próbál tenni ellene. A központozás elhagyása, a kihagyásos-elhallgatásos fogalmazás, a soráthajlások (enjambement-ok) a többértelműség és lezáratlanság sugallatával igyekeznek feltörni a tolakvó sémákat. Később, a pontosabb kifejezés, átfogóbb szemlélet megtalálásával
visszatér a központozás, általában könnyebben követhető lesz a vers, a soráthajlások is némileg megfogyatkoznak, és ami lényegesebb, szerepük konkrétabbá válik (értve ezalatt olyasmit például, hogy
az Ellenkező irány és a Fal című költeményekben a
szerelmesek szétválását festi alá az összetartozó
mondatrészek elmetszése).
Van-e kiút? Remény, távlat? Minimum enyhület?
Ugyan megszólíttatik a versekben Isten és Szűz Mária is, előbbi kezdetben, kihívóan, az utóbbi a 2015-ös
Vargaváros fejezet élén, súlyos betegségben, könyörgően, nincs folyamatos, közvetlen hit (sem hitetlenség). Ami adódik: szerelem, költészet, otthoni táj.
Több szerelmi történet rajzolódik ki a költeményekből, de mindegyik az elmúlás felé halad. Megvan minden, odaadás, szenvedély, gyönyör, de
mindez csak időleges felülemelkedésnek bizonyul.
(A Piros autó lábnyomai a hóban rész [2008] gyerekperspektívája eszméltető kedvessége ellenére is
jobbára visszahozhatatlan lehetőségnek tűnik.)
Nem sokkal a betegségből könyörgő versek után
van a Kizökkent idő, itt felértékelődik a pillanat:
„Csak azt tudom, hogy míg te vagy, vagyok, / s amíg
Veled, némán áll az idő, / s egy kurta óra sokkalta
nagyobb, / mint a hiány, mi belőle kinő.” Az utána
következő szerelmi történet felszabadultsága azonban újra a szokásos ívet futja be.
A széteső világba mintha csak a költészet tudna szerkezetet látni, benne teret nyitni: „Elnyújtózom ebben / a versben. S tovalök, akár a kocsit, a
vonatot / az ütköző” (Ütköző). („A szerkezet csak,
ami összetart” – kezdte hajdan első kötetét.) Az
eszmélkedés alapvetően az irodalom mintáját követi. Innen a rengeteg utalás, rájátszás Babitstól József Attiláig, Berzsenyitől Pilinszkyig és Vas Istvánig, Kosztolányitól Dsidáig, Vajda Jánostól Nagy
Lászlóig, és még tucatjával sorolhatóak a nevek.
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A költészetet is megérlelő igazi távlat leginkább a táj, az otthonná lényegült szülőföld lesz. Viszonylag későn, de a Védett vidéktől már mindenképpen. A Parázskönyvben még a tenger a betemető, terméketlen homok ellentéte: „belátom tévedtem uram tenger helyett sivatagi homokra / szálltam tudom innen már nincs kiút s ha van is / a tengerig nem vezet szárazföldi zátony ez / uram nagy
a lék s a homok ömlik szüntelen” (Palackposta). A „szá
razföldi zátony” pedig maga a szülőföld: „az árbockosárban találtok rám a / falu közepén”. A Védett
vidék nagy táj(at is festő) verseiben a homok igazi
ellentéte a meggyökerezettség, az otthoniasság
lesz. A hazai természet: „Tiszta, áttetsző tótükör,
sás, nád. / Széldöntött fatönk mellett ernyőnyi védett / hely. Csendes, mélyben lüktető nyugalom”
(Védett vidék); „Ki tudja, hogy az erdő, amelyben oly
gondtalan / jár, nem ismer vadmacskát, amely az
őzek torkát oly / könnyedén harapja át, nem fél a fáktól. Az ágak / neki veszélyek terheit nem lebegtetik.
Nem fél, ha / ott hagyja nyomát a tisztás széli hófoltok / szarvas-, vaddisznó- és medvenyomai között” (Vak visszhang); „Végre valahol otthon szerettünk volna / lenni. Otthon lenni – egymagunk. /…/Akik
nem idevalók, nem ismerhetik a hegyeket, / hogy melyik elhagyatott esztena kalibájában / lelnek éjszakára szállást, találnak eldugott avas / szalonnát, dohánymaradékot, száraz kenyeret. / Az érzést, amikor
az erdőaljra s a lankákra / visszaülepedik a csend”
(Csend). A Csend kerettörténete egy családi nyaralás a román tengerparton. Nemcsak a parti homok,
de a tenger is valamiféle fenyegető idegenség (akár:
Órománia szemben Erdéllyel?) a maga céltalannak
tűnő hullámzásával (a parton a tömeg is „hullámzó”). Igaz, az otthoniság kifejezése után már a mélység üzenetét, szépségét is hozhatja: „A metszőn hideg víz, az / apró buborékok a bőrre tapadtak, csipkedve, / csiklandozva vettek körül. Fehér gyöngyszemek / emelkedtek a mélyből, majd pukkantak
szét a / felszínen.” (A Védett vidékben a homokkal –
„a szél lassan belep valami finom, fullasztó / futóhomokkal. Csak a teste lett olyan, mint / tengernyi
homokban fuldoklóé” – a honi táj részeként a „tengerszem” is felesel.)
Az otthonban, a szülőföld tájaiban mihez talál
vissza a költő? Egyfajta hagyományhoz is, persze,
és nyilvánvalóan nem valami könnyes-sziruposhoz.
Mindenekelőtt azonban a kedvderítő konkrétumokhoz, az érzékelés, a tevékenység öröméhez: „Róttam az utcákat, az anyaölnyi dombocska / hajlatában fölfelé kapaszkodó keskeny utcácskákat. / Jártam a behajló fák között, ahol a lehelettel érinteni /
lehet az almákat, majd a havat, aztán a rügyeket s a
/ virágszirmokat” (Nem engedni el a fohászt); „Látni

kell mindent. Megérinteni, érezni. / Megfogni, megsimogatni a virágot, a fát, / a követ, a mesét ringató
lombokat” (Vak visszhang). A valóságismeret, az
apró dolgok áhítata mellett a szaktudás biztossága
tartozik ehhez az otthonossághoz, általuk megnyílik az út a már említett hagyományhoz, az elmúlt
nemzedékek tartásához. Az ántivilág vége haldokló
öregembere (alighanem: a költő nagyapja) példázza
ezt a fajta begyökerezett emberséget: „Valami olyan
ősi tudás birtokában volt, ami / nemzedékről nemzedékre, apáról fiúra, falus / felekről falus felekre
adódott tovább, / évszázadokon keresztül. // És velejéig tisztességes ember volt, olyan / gerinccel és
tartással, amilyen még valahonnan / az idők ködéből, az »ántivilágból való«.”
A gyökértelen terméketlenséghez, a homokhoz
kapcsolódó kétségeket erősítik föl az értelmetlen
körforgás képei: „A napok megannyi szeletéből /
mögöttünk omlik, s újraépül / minden. Valaki rakja,
bontja, / s már csak a romja, csak a csonkja…” (Kérdés); „Idő malma százra száz év / elszárada s
kivirágzék” (Tízezer év); „Mert nem lehet ilyen jéghideg, ilyen / gépies nem lehet, ennyire pimaszul, /
szemtelenül és megmagyarázhatatlanul / monoton
nem lehet minden, ilyen /megmásíthatatlanul zakatoló ez / a körforgásos őrület” (Két variáció/I.).
A körforgás azonban kétarcú jelenség. Hol a folytonos pusztulás, hol a folytonos újjászületés látszik
erősebbnek. Így válik Fekete Vince költészetében
kétarcúvá az oly gyakran megidézett évszakok váltakozása és a vizek-jelenségek hullámzása. Gyönyörködtető változatosság és kozmikus ritmus éppúgy megnyilvánulhat bennük, mint örök kiúttalanság. A szintén többször megidézett végidőérzetnek
ugyancsak van reménye, az újjászületés. Így nem
kell okvetlenül a remény végleges visszavonásaként értelmezni a kötet utolsó, József Attilára játszó
sorát: „Körös-körül csillagtalan, behavazott pusztaság” (A világ újra).
A világba gyökerezettség sokkal biztat, a legtöbbel. A teljességgel. Érdemes rászánni még egy
idézetet: „úgy lenni a füvekben fákban / versekben
és metaforákban / mint a lehelet vagy a lélek /…/
járni át meg át a világon / hogy ne legyen csepp és
ne szemcse / mi ne az egészet jelentse” (Tízezer éj).
Ám bizonyosságot, tartós boldogságot nem ad. A legfőbb földi vágy, úgy tűnik, a belső békeként értett
nyugalom. Számos versben szerepelve kulcsszóvá
válik: „s boldogok / lesztek velünk, mint mikor /
nyugodtak voltunk és fiatalok, / és szerelmesek”
(Óda a holnapi asszonyokhoz); „azzal a nyugalommal
szétnézni, amivel a tájhoz / tartozó ember” (Csend);
„Éltess még, vigasztalj, lelkemet / nyugalom irjával
kend te meg!” (Mária, anyácska). A természet (az
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idő? a történelem?) szemléletében mi nyugtat en�nyire? Talán az örök újjászületés rendje: „Néztem a
patakot, azt gondoltam, megnyugszom. / Gomolygó
felhők kergették a víz tükrén egymást, / vihar előttiek. Aztán a vízbe hullt egy-egy száraz / ágdarab.
Vagy falevél. Hosszan, idegesen / remeg, gyűrűzik a
víz. Várni kell, míg / lecsillapodik, míg új képet emel

tükrére az idő” (Vihar előtt). Talán az elmúlásban
megsejtett remény: „a nyugalomnak, a szépségnek
ezt a / kábító, édesen csorgó, hűsítő és frissítő,
mézédes / nedvét, olyan volt, olyan érzése, mintha
épp / ilyen volna a teljes megsemmisülés, a feloldódás, / mintha ilyen volna, amitől még úgy fél, / maga
a halál” (Olyan érzés).

Udvardy Zoltán

Filip Tamás: Album
UDVARDY ZOLTÁN (1964) Budapest

Magyar Napló – Írott Szó Alapítvány, 2015

„Valaki önéletrajzot ír öt perccel a halála előtt.” Nem
sokat rágcsálja a tollat. Filip Tamás határozott mozdulatokkal vázol föl gyermekkort, élő és képzelt állatokat, padláson lakó szellemet, átélt és az apától,
nagyapától megörökölt történelmi pillanatokat. Miközben új verseskötetén át összeáll a költői életművet is összegző curriculum vitae, megtudjuk: a fent
idézett versben (Elveszett visszavágó) szereplő, sajátos helyzetben önéletrajzot író valaki „állásinterjúra készül”, és „az állást meg fogja kapni”.
A gyűjteményes kötet mindig egyfajta számvetés. Rögtön bele is fut egy tisztázandó történetbe.
Az „Ábel-ügyet” Káin szemszögéből írja le, a végzetszerűségnek azzal a már-már derűs szemléletével, amely gyakran Kemény István sorait is jellemzi. Neki is ajánlja a verset. A Szentírásból ismert
tájak otthonosak Filip lírájában, ám ezek a természeti képek hátborzongató kirándulások háttereként jelennek meg. Kanyonok végtelene invitál kirándulásra. „Ideges táj ez”, kevés állattal. Paul Celan
és József Attila vizes síkságai ötlenek föl, ám itt
minden út törmelékes, „és sokáig tart minden baleset”. Az ember viszont makacs társa, pusztulásában is része ennek a haldokló természetnek: „Fuldokló lavinában csúsztam együtt egy egész fenyőerdővel” (A közeledő jelen). Az is előfordulhat, hogy
„megtalálja Waldenét”, ahol a Teremtő tervét szolgálja az „erdőzaj, vadak szerelme”. Ahol „maga
sütötte kenyerét emészti lassan”, és „szobájából
tisztaság tódul kifelé, az éjbe”.
A helyzet nem reménytelen, „vannak Zágonok
mindenki életében” (Saját Zágon). Ám ezek a tájak
az „egyre szűkebb főutcával / egyre porosabb jegenyékkel / egyre üresebb templomi padsorokkal”
egyre reménytelenebb vágyakat fejeznek ki az egy-
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kori bujdosóéhoz képest is. A Mikes-parafrázisban
az emlékezőknek „csak álmukban zúg / a fenyves”.
Saját Zágon, saját Walden. Egyértelmű, hogy Filip a
„vándor és a bujdosó” közül (Prohászka) melyik
szerepet választja.
A magyar bujdosó elődei a belső kiüresedés
vagy a társadalom meg nem értése, esetleg üldözése miatt keresték a természetet. Most a mind átvitt
értelemben, mind valósan is elpusztított környezet
elől menekül a költő a belső, dús vadonba. Filip alanyi költő egy végletekig tárgyiasult világban.
Szívesen oldja ezt a kontrasztot némi hátborzongató derűvel: „Szeretem ezt a vágóhidat” (Megváltás kicsiben). Utóbbi sort a nyolcvanas évek derekán írta le. A diktatúra speciális helyzeteket teremt:
tegeződést a „fővágásmesterrel”, hallgatást. A kádári, puhának mondott diktatúrát jellemzi a költő
másik emlékképe is, hogy egy férfi, aki „civilben őrnagy”, a forrongó Lengyelországról kérdezget a buszon, a fiatalokat provokálva. Szintén erre az időszakra kanyarodik vissza az a vers, amelynek címben is megjelölt időpontja (Mephisto Nyírmadán,
1981. szeptember 8.) nyilván összefüggésben áll a
költeményben egy regénye címével is megidézett
Hajnóczy Péter halálával, amely 1981. augusztus
8-án következett be. A vers mégis a Mephistóról
szól, a film befogadásának élményéről és a két diktatúra közötti párhuzamról. Meghalt valaki, de egy
filmélményről beszélünk.
Ahogy Filipnél ennek fordítottja is megtörténhet: nagyapja halála megzavarta őt az olvasásban
(1969). Gyermek volt még, „a férfiaknak is csóko
lommal köszöntem”, ám a közeli rokon elhunytának
hírére való extrém reagálás így is kifejezi a halállal
kapcsolatos emberi tehetetlenséget. Filip markáns
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„Köszönsz. Nem hallja meg. Megint / köszönsz.
Kicsit hangosabban. Meghallja, de / nem viszonozza. […] kapukon zörgetsz, szóba sem / állnak veled,
rendőrrel fenyegetnek […] Aztán innen is / menekül,
hátán batyujával, / s mintha pontonhídon szaladna,
/ iszamos bálnahátakon tapos” (A horror vakui).
Nyomasztó, mégis izgalmas költői látomás, mondhatnánk. Valaki visszatér a városába, ahol nem
akarják megismerni, visszafogadni. A település
mellett húzódik meg egy öböl, teli bálnahullákkal.
Fölötte kávéház terasza. A hazatért, majd otthonról
is távozni kényszerült menekülő kínjában a bálnatesteken kezd el futni az öböl belseje felé, halott cetek hátán. A bálnák is menekülnek, az ő menekülésük rendeltetésszerűen vezet a pusztulásba – mint
Galimberti Sándor és felesége, a szintén híres
festő, Dénes Valéria futása Franciországból. Profanizálás lenne a kontinenst a tenger felől ostromló menekülteket emlegetni, mégis, a civilizációs
csapdahelyzet és az egyén egyre determináltabb,
beszűkültebb menekülési útvonala ismerősnek
tűnik.
Egy haikujában írja: végül mégis hazatér.
„Sólymoktól gilisztákhoz / Rozsdás repülőn.” És a
vásznakra majd vitorlákat fest. Annyian írnak
mostanában csapnivaló haikukat, hogy az ember
gyanakodva veszi kezébe, ha ezzel az alcímmel
látja el néhánysorosait az alkotó. A kötetben található, Gyöngykavics című huszonkét kis műremek
üdítő kivételként szolgál. Találkozunk más, a kötöttebb formát próbáló kísérlettel is a szinte kizárólag prózaversekből álló gyűjteményben. Ilyenkor
tűnik fel, hogy a többi vers elvileg szabadon éli világát. Mégis, líraiságuk, a témához való kötöttségük, a fegyelmezett szűkszavúság a klasszikus
szerzőket idézi.

Kemsei István

Marsall László:
A világba ágazó ember
Széphalom Könyvműhely, 2015

Van valami az intimitást kulcslyukon át megsértő
magatartásból, amikor egy-egy nagy formátumú
alkotó hátrahagyott műveivel hoz bennünket össze
a megmaradottak kíváncsisága. Hiszen amit látunk-olvasunk, annak idején azért nem került ki a

fényre, mert a költő szándékai szerint (még/már)
nem tartozik a nyilvánosságra. Oka lehet annak,
hogy miért nem. Remekmű ugyanis ritkán kerül elő
a fiókok mélyéről. Ha kellőképpen tapintatos lenne
az utókor, akkor tudomásul venné, hogy ami éve-
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KEMSEI ISTVÁN (1944) Budapest

apa- és nagyapaképe a történelem folyamatában
való megértését, megélésének lehetőségeit is felvillantja. A diktatúrákban, a közelmúlt agylágyulást
előidéző elnyomatásában a költőt az emberi rejtvény érdekli, „megszállókat / üdvözlő beszédeik
(amelyek idővel tananyaggá is /válhatnak)” (Az emberi rejtvény érdekel bennük).
Az időt ennél is tágabb perspektívákban szemlélő költő figurái néha Hamvas Karneválját idézik fel,
a monumentális magyar nagyregény több száz
éven keresztül más néven, más szerepben, de mégis azonos tulajdonságokkal fel-felbukkanó szereplőivel. Danaidák mossák szennyesüket a patakban,
ahol egy felborult csónak utasai közül egy fiú vízbe
fullad (Egy függőhíd) – és aki átkel mindefölött, a hídon, örül, hogy a fák közé átjutva vizelhet végre.
A függőhíd, korábbi kötetének címeként is, jellemző
motívum Filip lírájában. Nem bevezet vagy beavat,
hanem átkel a többnyire túlvilági, hideglelős tájak
felett. Nem guru, hanem idegenvezető.
A függőhíd alatt mintegy mellékesen megesett
halálozás Brueghel Ikarusát is felidézi (a szárnyas
mondahős egy szépen megfestett idill egyik sarkában, szinte észrevétlenül vész vízbe), a valós történés mintegy mellékszálon fedezhető fel. Filip költészetének fontos, visszatérő motívuma a festmények,
közelebbről a műgyűjtés, műpártolás világa (Egy
Galimberti-vászon, Szájjal és lábbal, Egy fiók). Megint
csak kérdéses, hogy a versben vajon véletlenül alkuszik-e a költő éppen a tragikus sorsú, a magyar 20.
századot maga és felesége végzete által oly plasztikusan megjelenítő Galimberti Sándor egyik művére.
Mint egy korábbi kritikusa is leírta már, nem
könnyű prédák Filip versei. Olyanok, mint a morcos
utazó, aki ritkán beszél, pedig sokat tud. Nem idegen,
hanem hazatérne, nem vándor, hanem bujdosó:
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ken-évtizedeken át azokon a helyeken porosodik, a
műhelymunka része. Elhagyás, félbehagyás, ku
darcos megoldás: mindenképpen mellékterméke a
teljes műnek. De az „utókorról” bármi elmondható,
csak a tapintatos jelző nem aggatható rá. „Titkokat”
keres, titok pedig éppen úgy bőven található Marsall László életművében, mint bárki jelentős köl
tőében.
A maga összeállította Szélketrec gyűjteményes kötet (2002) záró ciklusában Marsall Kötetbe
fel nem vett versek cím alatt véglegesített az életműből mindent, ami egyáltalán lezárható és vállalható. A további kimaradtakat, azokkal együtt a
mindössze nyolc példányban, a baráti társaság
tagjai számára elkészült Tavaszpont-antológiában
megjelenteket is egyúttal a virtuális papírkosárba
negligálva. Velük együtt a Fehér folyó című oratóriumszerű hosszúverset is, pedig annak – képletesen szólva – igazán „hálás” lehetett volna, hiszen
ez hozta meg számára a befogadás nehézségeivel
küzdő irodalmi mélyrétegekben továbbgyűrűző ismertséget. „Marsall, aki a Fehér folyót írta” – így
emlegették, amikor a neve szóba került. Nemzedéktársai ebből a versből tudtak a legtöbbet
Marsallról, holott magát a költeményt nagyon kevesen olvashatták. A korai versek közül ez hasonlít leginkább a Weöres-szimfóniákra. Valószínűleg
nem véletlenül.
A hatvanas évek legelején a fiatal irodalom jó
része Weöres- (és Pilinszky-) lázban égett. Volt eb
ben a közvetlen elődöket megillető odafigyelésben,
a két, „alig megtűrt” mester és műve melletti kiállásban az eltiport forradalom miatti, némi lázadó
gesztus is, a világirodalom-szerte újra felfedezett
misztikum, főként a buddhizmus filozófiája, a buddhistaság benső szabadsága elérésének vágya nemkülönben. Persze, az Európán végigsöprő kordivaton kívül.
De mint mindenki más, Marsall is korának szülötte volt. Hogyne kísérletezett volna útkeresés közben a sokáig mellőzött költő azokkal a kortársi
szokvány-hangokkal, leütésekkel, általánosítható
élménytartomány-feldolgozásokkal, amik nemzedéktársait sikerre vitték? Hirtelen ötlettől vezérelve
még attól se riadt vissza, hogy vallomásos hosszúversében elvei, neveltetése ellenére Lenint megidézze: „Vlagyimir Iljics, te hatalmas angyal” (Elhagyott világok). A próbálkozások eredménye persze
az átlag kortárs-színtelenség, a közepesen érdektelen, gyenge középmezőny színvonalának nem
egyszer közhelyes megvalósulása lett (Őszi sugárzás, Elhagyott világok, Tüdőmben egy akácfa öröksége,
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Megismertem a fényt és az agyagot... stb.), ami vers
ugyan, költőileg „szép” és folyóiratközlésre, talán
korabeli könyvkiadásra is méltatható, ám tartalmában kevés súlyú. A végeredmény szempontjából tekintve: nem az effélék kedvéért olvas az ember
Marsallt.
A világba ágazó ember kötet versei az utolsó,
A „Pókhálófüggvények” függvényei címet viselő cik
lus elvetélt darabjainak kivételével tehát nem „igazi” Marsall-versek, a bennük leképzett valóságdarabok nem igazán Marsall-élmények kicsapódásai.
Ahhoz túlságosan konkrétum nélküliek az egyes témák. Szinte mindegyikükből hiányzik a meglepetést
okozó szövegbéli „sziporka”, a Marsall-költészet sajátos, kaleidoszkópszerű csillogása, a jelentésben
egymástól nagyon távol eső asszociációs témaváltások ördögi játéka, a valóságbejátszások apró átvillanásainak szinte gyermekies, ám valójában
kegyetlenül őszinte különössé lényegülése, groteszk grimasza, az igazmondás kitárulkozása.
Nemcsak képletesen, hanem valóságosan is a
„selejtben”, a műhely padlójára hullott forgácsok
között turkálunk, amikor A világba ágazó embert lapozgatjuk. Van ebben is izgalom. Ha más nem, hát
anyagismereti. Mint amikor a még összesöpretlen,
lefaragott márványdarabokból kívánná valaki
összerakni egy elkészült szobor negatívját. Láthatni
belőle a költői indulás vargabetűit, vakvágányait, a
vakvágányok reménytelenbe futó párhuzamosait.
Hogy bármivé válni nem egyszerű. Még zseniális
költővé sem.
Meglehet, hogy mindez így van. S hiába világítanak vakítón a Szélketrec kötetbe – és ekképpen a vállalva hitelesített életműbe – felvett korai versek leszállópályájának lámpái (A Híradó mozinál, Nyári tekergés, Szakács háborúban stb.), a megnehezített pályakezdés ködében nagyon közel kellett volna hajolni
fényeikhez, hogy valóban a maga egyedülvalóságában legyen látható a költő-ösztön kijelölte út.
Lám, ezért voltak az útváltozatok, a szonett korai megkísértései, az olyan verspróza-nekirugasz
kodás, mint az 56 részből álló Karósor a látóhatáron.
Versprózát – igaz, nem sokat – később is ír Marsall,
köztük a magyar versprózatermés egyik legnagyobbját, a Beszámoló a röplabda leütésének pillanatáról című zen-költeményt. A Karósor… azonban a
maga próza felé elbillenő megszilárdulásában éppen úgy hamvába holt vállalkozás, mint a többi eddigiek.
Egészen más képet mutat a költőről és versépítkezési módszereiről A „Pókhálófüggvények”
függvényei címet viselő ciklus. Ez az a helyzet,
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amikor valóban tetten érhetjük az alkotót munka
közben, bepillanthatunk műhelyébe. Marsall is,
miképpen Weöres, sarkig kitárt „műhelyajtó” mel
lett dolgozott. Mindketten tehették, hiszen amúgy
se lett volna képes őket senki büntetlenül utánoz
ni. Marsallt is, Weörest is számtalanszor azon lehetett rajtakapni, hogy beszélgetés címén éppen
készülő versét mondja. Arról a módszerről tájékoztatja hallgatóját, aminek segítségével a művet
meg fogja formálni, azokat a képi kifejezéseket
használja, amik valamilyen formában be fognak
épülni az új műbe. Így esett, hogy például a Pókhálófüggvények kötet (1998) nyersanyagát előbb ismerhettem, mint hogy magukat az elkészült verseket olvastam volna.
Marsallék sohasem tartottak állatot a Schwar
tzer Ferenc utcában. A macska mint kilencéletű,
mélyen gondolkozó, öntörvényű varázslény a költő
negyedik házasságával lép a léttapasztalatba. Pontosabban mondva: Queneau ikonikus regénye hősnőjeként engedi az embert a maga világának határvidékére. Ha macskáról esik szó, minden irodalmárnak T. S. Eliot Macskák könyve versei jutnak
eszébe. Természetes, hogy a Marsall-ihlet is ebben
a könyvben talál először kapaszkodót. Az ihlet természetére, folyamatának kezdeteire A világba ágazó ember macskavers-„vázlataiból” pontosan követ
keztethetünk.
A macskaverseknek tehát hármas forrása van.
Az egyik – a macska neve – Marsall egyik kedvenc
olvasmányából, Queneau Zazie a metrón című re
gényéből származik (a Marsall-képzet szerint
Queneau központi figurája valóságos macskalény);
a költemény megformálásának indító lökete T. S. Eliot
tól. Ám mivel az Eliot-féle ihlettel és gondolatvilággal az alkat- és fantáziabeli különbségek miatt nem
sokat kezdhet: a Pókhálófüggvenyeknek A macska
jegyzője ciklusa macska-Marsall-világgá metafori
zálódik.
A Marsall-költészetnek egyetlen, halálig tartó
plátói szerelme volt, ez a matematika. Pedig tudta,
hogy sohasem „kaphatja meg”: „Nagy matematikus
sohasem lesz belőlem, bármennyit tanulok, hiába
feszíteném meg az akaraterőmet, mert van egy határ, amelyen felül már csak a tehetség érvényesül.
Ezek mellett – enyhén szólva – nem érzem magamat eljegyezve a matematikával” – írja szerelmé
nek, későbbi feleségének, Barth Mártának 1954
őszén az akkor katonáskodó költő.
Életének álma volt a nyelvet, a költészetet valamiképpen összeházasítani a matematikával, azaz
megkísérteni a lehetetlent. A nyelvnek ugyanis két

„kromoszómája” van: denotátuma (elsődleges je
lentése) és konnotátuma (másodlagos, többedik
stb. jelentése). A matematikából – és például a zenéből – a „denotátum kromoszóma” hiányzik. Pusztán konnotátumot tartalmazó nyelvi megnyilvánulás pedig nem létezhet. A „modern”, számítógépes
technikák ugyan rendszeresen – és kudarcosan –
kísérleteznek a denotátum eltüntetésével, de eddig
még egyetlen efféle megvalósulásból sem lett
költemény…
A Marsall-féle kísérlet mindenesetre izgalmas. A világba ágazó ember közli a Görcsbe kötött
szonettek minden bizonnyal első, mindössze hét
„mesterszonettig” eljutott (a Pókhálófüggvényekben tizennégy Görcsbe kötött szonettet hoz le),
megoldatlanságba fulladt változatát, amelyben a
költő a Fibonacci-féle számtani sor (minden, a
sorban következő szám egyenlő az előző két
szám összegével) alapján épített fel egy szonett
koszorúszerű versszerkezetet, természetesen és
a lehetetlen vállalkozás könnyítéséül: rímtelent,
létrehozva így – Marsall saját elnevezésével élve
– az aleatorikus (aleatoria: a hangok véletlenszerű egymásutánjára épülő modern zenei szerkesztésmód; aleatorikus: az aleatoria alapján
szerkesztett zenemű) szürrealizmust.
Kétségtelen, hogy egy posztumusz mű nyilvánosságra kerülése egyenlő a költőt s művét bebur
koló intimitáshártya feltörésével. A világba ágazó
ember ennél a tapintatlannak látszó gesztusnál
még tovább lép, egészen a pályaképig hatolva. Az
előszót író Marsall László Dávid – a költő kisebbik
fia – nagyszerű esszében mutatja fel a cseppet sem
hibátlan, öntörvényű embert és a gyengéd apát.
Első feleségével, Barth Mártával folytatott levelezése az önmagával, kétségeivel, művészi ambícióival
küzdő szerelmes férfi acképét láttatja.
Weöres Sándor nagy, A4-es – ha jól emlékszem, vonalas – füzetlapokra írta le verstanát a
hozzá forduló Marsallnak. Tény, hogy Horváth János Rendszeres magyar verstan című munkáját
1951-ben kiadták ugyan, de valószínűleg olyan
kis példányszámban, hogy lehetőleg hozzáfér
hetetlen legyen. Meglehet, hogy a költőpályától
távolról induló röplabdás-matematikus sem ve
hette kézbe. Megjegyzem, mások sem, én se,
mindmáig.
Weöres és Marsall levélváltása minden kétséget kizáróan igen fontos irodalomtörténeti adalék.
Közlésük egyben illusztrációja annak, hogy nem feltétlenül szükséges, hogy az egyes nemzedékek között áthidalhatatlan legyen a szakadék.
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Ferdinandy György:
Álomtalanítás
Magyar Napló, 2015

Ferdinandy György Álomtalanítás című kötetének
egyik darabjában írja: „…minden idegenbeszakadtnak nem két, hanem három hazája van. Nemcsak ez
az ország, és nemcsak a másik, amit választott magának. Az a réges-régi, virtuális is, amit annak idején elhagyott.” Az író műveiben rendre viszatérő
gondolat példás tömörséggel fogalja össze a
Ferdinandy-féle látásmód esszenciáját. Az 1956ban kivándorolt, majd franciaországi és tengerentúli állomásokat követően ismét Magyarországon
élő szerző könyveit forgatva ugyanis rendre e három haza folyamatos párbeszédéből csenhet el
foszlányokat az olvasó.
Folyamatos párbeszéd ez, ugyanis az emlékezés aktusa Ferdinandy munkáiban nem narrációs
eszköz, amely átjárást teremt a különféle idősíkok
között, sem pedig tudatos nyomozás velejárója,
amely valamiféle múltbéli titkot próbálna feltárni.
Ferdinandy műveiben az emlékezés önkéntelen aktusként, a jelenvalóság megtapasztalásának és értelmezésének legelemibb, reflexszerű eszközeként történik meg. Kettős tükör, amelyben az
életút külhoni állomásain megesettek és a Magyarországon történtek
folyamatosan egymás kontextusában értelmeződnek, s mint az ideák
árnyképei a platóni barlang falára,
úgy vetülnek rá minderre egy harmadik, régen volt valóság képei: azé
a Magyaroszágé, amelyet az író
1956-ban hátrahagyott, és amely anélkül változott
át évtizedek során önmaga jelenkori variánsává,
hogy annak az alkotó a tanúja lett volna.
Halk szavú a három hazának ez a Ferdinandyféle diskurzusa. Nem csupán azért, mert a nosztalgiához nem a harsány, hanem a visszafogott hang
illik inkább. Ám Ferdinandy takarékossága nemcsak abban nyilvánul meg, hogy az érzelmességet
példás fegyelmezettséggel óvja meg attól, hogy érzelgősségbe csapjon át. A szerző ugyanis a cselekménnyel is óvatosan bánik: bár témái igencsak
megkönnyítenék a dolgát, nem fest évtizedeken átívelő történelmi tablókat, országhatárokon átnyúló
sorstragédiákat. Tablók helyett inkább szkeccsek
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ezek az írások, és éppen ez a takarékosság, visszafogottság és szűkszavúság garantálja szuggesztivitásukat. Ferdinandy úgy építi fel történeteit, mint
egy remek arányérzékkel megáldott filmes, aki
mintha a vágóasztalnál még inkább otthon érezné
magát, mint a rendezői székben. Anélkül teszi a történetet átélhetővé, hogy teljes egészében elmondaná azt, ehelyett inkább a drámai fordulópontokra
összpontosít, és a szereplők sorsát, valamint a különböző idősíkokat összekapcsoló motívumok hálózatával kívánja összetartani a kompozíciót.
Ferdinándynál például az ötvenes évek életútrombolását nem fejezethossznyi korrajz mutatja
be, hanem egy sezlonon zajló párbeszéd, amelynek
női szereplője koronaőrből váltókezelővé deklas�szált apjáról kijelenti: „Piszok nagy szerencséje
van!”, elvégre egyenruhás maradt (A koronaőr lánya). Az emberi élet mulandóságáról, valamint az
emlékekben továbbélés ideiglenes voltáról pedig
nem filozófiai eszemfuttatások vallanak, hanem a Nagyapa című novella, amely a Budapest elleni légitámadások áldozatául esett nagyszülők
életének és halálának történetéhez
odabiggyeszti annak aprólékos leírását is, mi történt maradványaikkal, a
bombatölcsérbe temetett holttestek
exhumálásától kezdve egészen odáig, hogy az állam által eladott temető
új tulajdonosa leromboltatja a kriptát, ahol addigra a néhai nagyszülőkből csupán egyetlen lábszárcsont maradt. Arról pedig, hogy a szarajevói pisztolylövésekkel kezdődött
20. század az országhatárokkal együtt hogyan
szabdalt szét családokat is, nem nagyrealista családregényben vall Ferdinandy, hanem A baumeister
családja című kisprózában, amely családi pletykák,
külföldről küldött képeslapok, fényképek és egy
posztumusz levél alapján vázolja fel a kontinenseken átnyúló szétszóratás vaktérképét. E takarékos
vonalakkal építkező korrajz színárnyalatainak hitelességét pedig olyan, az ábrázolt időszakra nagyon
is jellemző, ma már anakronizmusként ható szavak
szavatolják, mint a „drukker”, a „háré” a „csőnaci”
vagy éppen a „krepptalpú csuka”.
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Az Álomtalanításban arra is akad példa, hogy
akasztják a hóhért: a szülőhazájába visszatért elbeszélő a trópusokról magával hozott hitves beilleszkedési kísérleteinek példáján keresztül vizsgálja az
emigráns bájos-esetlen botladozását egy újszerű,
idegen világban (Daily [Déli] News), míg Az utolsó
esély egy, a kubai feleség és francia vendégek társaságában tett párkányi kirándulás ürügyén világít
rá arra, hogy közép-európai nosztalgiáink és tragédiáink mennyire értelmezhetetlenek lehetnek a távolról jöttek számára. Szintén a közép-európaiság
élményének novellába fogalmazására tett kísérlet
az Öff mélándzsé, amely egy bulgáriai írói fellépés
apropóján, Kosztolányi A bolgár kalauz című klas�szikusát újrahangszerelve idézi fel az elbeszélő
életútjának bolgár szereplőit. A novelláskötet második, Hová lesz a menés? című ciklusa az imént
idézett három darabon túl is bővelkedik olyan szövegekben, amelyek éppen az utazás aktusa révén
teremtenek alkalmat arra, hogy a narrátor újabb
perspektívából tekinthessen vissza kalandozásaira
a három haza között. A kötet – hogy Ferdinandy saját szavaival éljek – „műfajtalankodásába” pedig az
is belefér, hogy egy franciaországi felolvasókörútról
szóló beszámolóban az első emigránsévekről szóló

visszaemlékezés mellett a Kukorelly Endre Országházi divatok című könyvéről szóló reflexiók is helyet
kapjanak.
És közben mindezek a látszólag saját életüket
élő szálak összeállnak egyetlen élettörténet-szövedékké. Ferdinandy ugyanis mintha novellákként
írná meg saját monumentális önéletrajzi regényét,
és az Álomtalanítás ehhez tesz hozzá egy újabb fejezetet. A Ferdinandy György életművében járatos
olvasók számára akár az is izgalmas szellemi kalandot jelenthet, hogy összeolvassák az új novelláskönyvben szereplő darabokat az azonos történéseket felidéző korábbi írásokkal. Az Álomtalanítás erre
is számtalan lehetőséget kínál (mint például amikor a Sweet home zárlatában az író felidézi azt a
történetet, amely a három évvel korábban megjelent, a Pók a víz alatt című novelláskönyv címadó darabjának témájául szolgált).
Az Álomtalanítás révén tehát újabb állomáshellyel és lehetséges átszállási ponttal gyarapodott
a Ferdinandy-művek hálózata. Újabb felvétel ez a
három haza folyamatos párbeszédéről, amelynek
hangjai mind többek számára lehetnek ismerősek a
magyarság ismét külországok felé táguló univerzumában.

Keresse az
Ünnepi Könyvhéten
a Ráció Kiadó
új köteteit!
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