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BÜBÜ
Elegáns, hajlott hátú, idős as�-
s�ony állt egy gyönyörű kabátban 
a Fels�abadulás téri bus�meg
állóban. 

– Gyere arrébb, kislányom – 
mondta anyám, és né�te a� idős, 
s�ép arcú nőt, mint aki megkövült.

Nem értettem, mi történt. Ép-
pen nem ugrándo�tam, mert anya 
a�t nem s�erette.

– Tönkremegy a s�ép lakkci-
pőd, kislányom – mondta olyan-
kor anya mindig.

– Anya, miért jöjjek arrébb? – 
kérde�tem.

– Csendesebben, kislányom 
– mondta ő. És hú�ott el, minél 
mess�ebb a� idős nőtől, majd any-
nyit mondott:

– Ő a Bübü. Majd ha nagyobb 
les�el, elmesélem, ki ő.

Bübü, Bübü – í�lelgettem a 
s�avakat. A�nap délután már 

nem tudtam a csillogó kira-
katokra és a török mogyorós 
dra �séra sem figyelni. E� volt 
ugyanis a kedvenc programunk 
anyával s�ombat délután. Fel-
ültünk a bus�ra, beuta�tunk a 
Belvárosba, né�tük a kirakato-
kat, majd édességet vásároltunk 
a� Édességboltban. Imádtam 
e�eket a délutánokat. Anyával 
felöltö�tünk s�épen ilyenkor, és 
úgy ére�tem, nagylány vagyok. 
Nyolc éves voltam. A�tán otthon 
már nem bírtam tovább, és meg-
kérde�tem:

– Anya, ki volt a� a néni? Ha is-
mered, miért nem kös�öntél neki?

– Mondtam már, a Bübü – vá-
las�olt mérgesen anyám. – Hagy-
jál most e��el.

Tudtam, apáho� kell fordul-
nom. Amit anya nem mesél el, 
a�t ő el fogja mondani.

– Apa, ki a Bübü? – kérde�tem 
őt, amikor legkö�elebb cukrás�-
dába mentünk.

– Te meg honnan tuds� róla, 
kislányom? – csodálko�ott apa.

– Anyával láttuk, de nem men-
tünk oda ho��á.

– Hát, e�en nem csodálko�om 
– folytatta apa. – E� egy érdekes 
történet. Tudod, nagyapád fiatalon 
megö�vegyült. Nem nősült újra, 
minden elismerésem e�ért a� övé. 
Felnevelte anyádat és a testvére-
it, diplomát adott a ke�ükbe. Nem 
vitt mostohát a há�ho�. De amikor 
hatvanéves lett, a gyerekei már 
felnőttek, nagyapádat is utolérte a 
s�erelem. Ő a Bübü. Kép�eld, any-
nyira s�erette a nagypapát, hogy a 
s�ületésnapjára saját ke�ével da-
rálta a mogyorót, abból csinálta 
a mogyorókrémet a süteménybe, 
mert a� volt nagypapa kedvence.

– És akkor miért nem találko-
�unk mi vele? – kérde�tem én. – 
Sütne nekünk is tortát, mogyoró-
sat. A te anyukád úgyis mess�e 
lakik, apa.

– Hát a�t nem lehet, kislá-
nyom – apa s�omorúan né�ett. – 
Anya harags�ik rá.

– Miért? – nem értettem.
– Anya a�t s�erette volna, ha a 

nagypapának a nagymama halá-
la után semmilyen párkapcsolata 
nem les� már.

Sokat álmodo�tam a�tán Bübü 
néniről. És a mogyorótortáról. 
Nem láttam őt soha többé.

– És a�t tudod, mi volt a nagy
apa temetésén? – kérde�te csak-
nem negyven évvel később a� 
unokatesóm.

Épp nagyapa sírkövénél áll-
tunk a már majdnem felnőtt fi-
ammal.

– Mire gondols�? – kérde�tem 
én.

– Eljött Bübü. És mindenki 
öss�e�árt, anyád, a nővére, mint 
fekete varjak a vetésnél. Csak a� 
én anyám ment oda ho��á. Meg-
sajnálta. Ő támogatta. Ha bele
gondolunk, élete utolsó éveiben 
ő s�erette a legjobban nagyapát.

Tóth Eszter Zsófia

tárca

vezérvers
Bence Lajos

Jöss� föl bennem 
De már másképpen, 
mint korábban, kö�vetlen
és direkte. 
Mert akkor a� iga�i, 
mikor csűréscsavarás nélkül 
ér�em, onnan belülről, 
jöss� föl ismét, a� öss�es
keserű megjegy�és
mentén, s�erelmesér�ékiségtől
mentesen, saját valódban,
sötét, öss�eesküvést sejtő
extravaganciáidat és komplexusaidat
is felvonultatva, csak hogy megbánts.
A korábbi megbánó – ne úgy
értsd, kérlek – s más enges�telő 
ges�tusnak se híre, se
hamva, a� olvadást és a tavas�t
ígérő cirógató fuvallatoknak
úgys�intén. 

Üresen áll a s�íntér,
sínpályákon érke�ik a síntér –
idé�hetném önmagam, 
sötét kors�akom egyik
réms�üleményét. 
Kős�oborrá merevülten
pislogunk olvadásért, ölelés
helyett körülölel a fagyos tél. 
A�tán ví�válas�tóként:
itt a vers, melyben megbánásomat 
kö�löm – máris jöss�
föl, de megint másként – 
tartóos�lopként, 
padlásként, s ha a� sincs,
itt a pamlag, leterítetlen, csak
úgy pőrén, le és kivetkő�ést
testbenlélekben – ahogy
megs�ülettünk, pőrén. 
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 – A Le Petit Parisien falai kö�ött min-
denki egyenlő, akárcsak a temetőben 
– mondogatta Jules oly gyakran, vic-
celődve.

Aki ide betért, egykét kedves s�ót 
is kapott a� itala mellé ajándékba. 
Iga�, a legtöbben nem vártak válas�o-
kat a kérdéseikre. Mégis feltették őket. 
Nyugtalanul, �avartan, óriási kérdő-
jelekkel. A fény városában élők a�ért 
keresték a� öreg főúr társaságát, mert 
kávéhá�ában s�égyenér�et nélkül pró-

bálhatták pár pohárkával leple�ni s�o-
morúságukat.

A� ős�es vendéglátós esténként a 
Marie Bri�ardféle narancslikőrt is 
ajánlotta s�ívfájdalomra. A�t a� arany-
ló nedűt, amellyel már 1766 óta pró-
bálták ke�elni a búskomorságot ki-
sebbnagyobb sikerrel. Olykor ő is kor-
tyolt belőle. Ilyenkor a citrusos aroma 
hatására megelevenedtek lelki s�emei 
előtt áloms�ép karácsonyai. A bódító 
fenyőillat, a harangmintás fényfü�ér és 

a� e�üstpapírba csomagolt, régimódi 
s�aloncukor, amelyet Eta a vendégs�o-
ba vitrinjének mélyén rejtegetett, mert 
tudta, hogy a férje és testvére lecsen-
nék mind a fáról. A� ünnep előtt elővet-
te a gondtalanul korcsolyá�ó gyereke-
ket ábrá�oló, féltve őr�ött képeslapokat 
is, amelyek rendre a fiók mélyén várták 
sorsukat. Mindig vásárolt egy tucatot 
a Mirabeau híd környéki árusoktól, de 
sosem postá�ta őket, mert mire sétájá-
ból ha�aért, beléjük s�eretett. Sajnálta 

elajándéko�ni a vará�slatos üdvö�lőla-
pokat, e�ért is őri�gette mind. Amikor 
Jules meglátogatta, minden alkalom-
mal tejeskávét és kakaót forralt. Mellé 
pedig s�igorúan fahéjas almás kalácsot 
vagy pitét és csokoládékrémmel töltött 
piskótát kés�ített. Rokonai a�t híres�-
telték, hogy mást sütni sem tud. Még 
ha így is lett volna… A koros pincérnek 
a�óta is mindennap es�ébe jutnak e�ek 
a s�inte mesébe illő pillanatok. Annak 
idején a Le Petit Parisien ajtaját is a�ért 
tárta ki, hogy mindenkivel megos�t-
hassa a� ehhe� hasonló mármár gyer-
meki örömöket. 

– Mindenem megvan, e�ért csak any-
nyit kívánhatok, hogy másoknak is leg-
alább ennyi jusson – hajtogatta Eta, aki 
a� adako�ás s�épségét hagyta örökül.

Jules e�úttal egy üveg vörös Dolin 
vermutot is kibontott drága testvérének 
emlékére. A� enyhén savanykás, gyü-
mölcsös aromájú, fűs�eres, boralapú 
italból bőségesen töltött tör�svendégei-
nek. Mandula, körte és mé�eskalács il-
lata lengte be a lokált. A bódult bár�on-
gorista kérésre kö�önségkedvenceket 
játs�ott újra és újra. Most a C’est Si Bont 
s�ólaltatta meg a billentyűkön. Minden 
rendben, énekelte oly régen �sebre tett 
ke�ű la�asággal Yves Montand, aki s�á-
mára a s�erelem olykor édes kis sem-
miség volt. E� alkalommal a� italo�ók 
kórusának előadásában csendült fel e� 
a� örökbecsű. A� egymással s�emben 
ülő párok viss�agondoltak fiatalságuk-
ra, amikor még ké�en fogva sétálgattak 
Pári�s macskakövein, csókokat csenve a 
kandeláberek fényénél. Apró örömök…

Etát is valahogy így hódította meg a 
válas�tottja. Bár lehet, a� ő hely�etük a 
férjével pró�aibb volt.

– Gyönyörűen vasalt ingben és sö-
tétkék �akóban jelent meg. Elsőre még-
sem tets�ett iga�án. Mégis, később any-
nyit unalmaskodott, hogy végül vala-
hogy megkedveltem. Nekem ő és Jules a 
legs�ebb ajándék. Pers�e a család többi 
tagját is idesorolom – idé�te fel. 

E�t a� ér�ést hívhatják úgy, hogy a 
s�eretet csodája. Eta kedvese korán, 
gyógyíthatatlan betegségben hunyt el. 
E�után a �enés vacsorákat és a vörös 
vermutot felváltotta a vajas pirítós és 
a palacko�ott ví�. Eta a haláleset után 
nem nagyon járt emberek kö�é. Még-
sem lett búbánatos, mert tudta, hogy 
őrangyala fentről vigyá� rá. Bárhol le-
gyen is a� a bi�onyos odafenn. Amikor 
már ötödik éve élt ö�vegyként, a�t kér-
te, hogy egy fotós�alonban lőjenek róla 
pár képet. Kislányként is vágyott erre, 
de s�üleinek sosem telt rá. Amikor meg 
már önerőből megfi�ethette volna, nem 
is törődött vele. Most mégis. Egy lilás 
virágcsokorral a ke�ében kapták lencse-
végre.

Egy alkalommal, s�okásos bes�er�ő 
körútját követően, lehelye�te s�atyra-
it a� ágya mellé, ledőlt megpihenni, de 
már nem ébredt fel. Jules talált rá. A� 
idősödő vendéglős bőgött, mint egy cse-
csemő, amikor rálelt. A testvére ágya 
melletti as�talon volt egy kép a� Etáról 
kés�ült soro�atból. Miután kissé öss�e-
s�edte magát, megné�te a fotó hátolda-
lát, amelyen csupán ennyi állt.

– A tejet tedd, kérlek, a hűtőbe! 
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APRÓ ÖRÖMÖK… Agárdi Gábor

A Homok utca volt a� első otthonom, 
és a� volt a� első otthon, amit örökre 
ott akartam hagyni.

Ott történt meg a� első világba me-
nésem.

Hároméves voltam.
A� anyarú�s miatt mentem világgá.
A� anyarú�s nagyanyáméknál a 

nagys�ekrényben, a felső fiókban volt, 
és amikor véletlenül magamra ma-
radtam, mondjuk, nagyanya hátra-
ment a nyári konyhába, vagy anya ki-
ment a kinti budiba, akkor elcsentem 
a� anyarú�st, és raj�oltam vele a falra, 
már ameddig felértem. 

Kerekerdőt raj�oltam. 
Mindig kerekerdőt raj�oltam, s�ép 

piros kerekerdőt. 
Zöldet nem tudtam, akkor még 

nem voltak divatban e�ek a mai diva-
tos rú�sok. 

S�óval, kerekerdőt rú�so�tam a fal-
ra, már a� egés� lakás kerekerdővel 
volt tele, nem csak a fal, a hajópadló 
meg a nagy cserépkályha is a belső 
s�obában, egyedül ott volt fűtés, így 
utólag mondhatnám, hogy �öldöve�et-
ben laktunk, vagyis hát pirosban. 

Háromévesen kerekerdőterve�ő 
akartam lenni. Soksok kerekerdőt 
akartam terve�ni. Raj�oltam egy nagy 
kört, a� volt a kerekerdő, és bele ki-
sebb köröket, a�ok voltak a fák. Anya 
ugyan a�t mondta, hogy a� nem kerek
erdő, hanem pöttyös labda, de engem 
nem i�gatott, tudtam, hogy a felnőt-
teknek nincs fantá�iájuk. 

És akkor egy nap eltűnt a� anya-
rú�s. Eldugták előlem. 

Nincs több kerekerdő, mondta anya 
és nagymama. Ki kell festetni a lakást. 
Tudod, mennyibe kerül a� a festetés, 
kérde�ték. Hús�e�er ötvenfilléres fa-
gyi. A�t, hogy mennyi a hús�e�er, a�t 
nem tudtam, bi�tos sok lehet, a� öt-
venfilléres fagyit vis�ont s�erettem, a 
Zöldikénél néha két gombócot is kap-
tam, de nem értettem, mi kö�e van a 
kerekerdőimnek a csokifagyiho�. 

Jó, mondtam, akkor világgá megyek. 
Menjél, kisfiam, mondta nagy

anyám, sütök neked pogácsát. Úgy il-
lik világgá menni. És sütött. Amikor 
kisült a pogácsa, becsomagolták egy 
batyuba, raktak mellé egy üveg Bambit 
is, a töpörtyűs pogácsára jól csús�ik, 

mondta nagymama, ki tudja, hogy ott 
a világvégén vane csatos Bambi, sep-
rűnyél is került, arra kötötték a batyut, 
kaptam pus�it is, na menjél, kisfiam, 
jó utat, mondták. És becsukódott mö-
göttem a hatalmas tölgyfa kapu. A cí-
vis építés�etre jellem�ő, hogy a� utca 
felé hatalmas kapukat építenek, mu-
tassuk meg a világnak, hogy ga�da-
gok vagyunk, a kapu mögött meg csak 
apró há� van, meg néhány öss�efolto-
�ott há�rés�. Nagyanyáméknak hatal-
mas kapujuk volt, én mindig úgy ére�-
tem, hogy a� égig ér. S�óval, e� a hatal-
mas kapu csukódott be mögöttem. 

Álltam a� utcán, és döntenem kel-
lett, balra menjek, vagy jobbra. Balra 
mentem. Vígan ringató�ott a batyu a 
bot végén, s�abad voltam, iga�, hogy 
nem volt anyarú�som. A sarkon ott ült 
Néni néni a hokedlijén, és almát árult. 
Néni néni mindig a há�a előtt ült, és 
almát árult, vagy körtét vagy diót vagy 
valamit. 

Hová més� kisfiam, kérde�te. 
Világgá, mondtam büs�kén. 
Adok egy almát, mondta, jó les� a� 

útra. 

ANYARÚZS Ficsku Pál



IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2022. január

3előretolt
helyőrség

novella
A TANYA
Michael Piry Baumeister terve�te 
magának a háború után a város-
tól és�aknyugatra, a s�oms�édos 
falu határába benyúló területen, 
a Duna medrének s�abályo�ása, 
meandereinek kiiktatása után ál-
lóví��é degradált folyóágho� kö-
�el a s�ép tanyát, amelyet több-
holdnyi s�ántó vett körül. Na-
gyon pontos tervraj�ot kés�ített, 
hogy a� építke�és engedélye�é-
sét simán megkapja. A folyami 
gátról makadámút eres�kedett 
majdnem a tanyáig, hogy eső�é-
sek alkalmával is megkö�elíthető 
legyen a csinos lakóhá�. A váro-
si téglagyárból ho�atott téglából 
építette a� iga�i tanyát, s�obá-
val, konyhával, a s�oba mellett 
kényelmes és tágas verandával, 
ahonnan s�inte a� egés� birtokot 
be lehetett látni, s�ers�ámos-
kamrával, istállóval, kocsis�ín-
nel, mindegyiken vastag des�-
kákból ácsolt kapuval. A veran-
dának csak a� egyik oldala volt 
nyitott, pado�ata feketefehér 
cementlapokkal kirakva, akár 
egy sakktábla, nyáron itt �ajlott 
a lakók, a földbérlők vagy a� ide 
látogató ga�dáék élete. A há�at 
hódfarkú keménycserép fedte, 
eltérően a többi határbeli kuny-
hótól meg a falu legtöbb nádfede-
les há�ától. A� ásott kerekes kút 
a� udvar kö�epétől pár méter-

re távolabb állt, s tőle nem sok-
kal odébb naggyá és terebélyes-
sé növekedett korai és lédús, fi-
nom, árpával érő körtét termő fa, 
amely alatt a kiránduló tulajdo-
nosék nyári u�sonnákat tudtak 
elkölteni a s�ers�ámoskamrában 
letakarva őr�ött s ilyenkor a �öld 
pá�sitra kitett kerti garnitúrán, 
amelyet a városi kosárgyárban 
kés�ítettek. A� elemó�siát min-
dig Piryné ho�ta a városból. A� 
udvar és a birtok sosem volt el-
kerítve, így a bérlőék állatokat 
sem tarthattak. A nagyon kö�eli 
gát és a folyó kö�ti erdőben to-
portyánok és rókák még gyakran 
előfordultak, így a baromfitartás-
ra gondolni sem lehetett. A kint 
élők a húsféléket a s�oms�édos 
városból ho�ták ki a hetipiacról, 
s a konyhában vagy a kútban, de 
nem a ví�ben, csak fölé eres�tve 
tárolták hűvös helyen.

A� építőmester a város ipa-
ri fejlődésének kös�önhetően 
gyarapította vagyonát, ugyanis 
a módosabb polgárok – a hábo-
rú félelméből felocsúdva – sorra 
magas és s�éles, a� utcával pár-
hu�amos há�akat építettek, dí-
s�es einfuhrt kapukkal, cikor-
nyás homlok�atokkal, kiemel-
kedő ablakkeretekkel. Minde� a 
kőművesek, a� ácsok és a tégla-
gyárosok malmára hajtotta a vi-

�et, akik egymást túllicitálva a 
megoldásokban igyeke�tek ele-
get tenni a� igényeknek. Michael 
Piry is ilyen, több munkást fog-
lalko�tató építőmesterként dol-
go�ott, aki a Sörhá� utca kö�e-
péről került a városkö�pontho� 
kö�eli helyre, ahol két öreg épü-
letet is megvásárolt s lebontott, 
hogy a maga há�ával megmu-
tassa tudását és munkabírását. 
A há�a maga volt a cégér, amely 
odacsalogatta a megrendelőket. 
A� egyik téglaégetővel is rokon-
ságban állott, s a� ő áruját kínál-
va jó forgalmat bi�tosított sógo-
rának, akitől a saját há�a hom-
lok�atáho� külön elemek ké-
s�ítését is kies�kö�ölte, kö�ben 
a�ok ismételt gyártását csak a� 
ő megrendelőinek engedélye�te. 
Piry mester nem sajnálta a pén�t 
hoss�abb uta�ásokra, hogy más 
városokban tájéko�ódjon a� épít-
ke�és új technikáiról, a techno-
lógiai fejlődésről, megoldások-
ról. A� egykori Monarchia déli 
nagyvárosait sorra bejárta, ahol 
a s�ecess�iós építés�et remekei 
már álltak, de a letis�tultabb 
formák is megjelentek már né-
hány helyen. S�egeden több na-
pot idő�ött a� ismerősénél, a� is-
mert építőművés�nél, aki a kö�ös 
s�ülővárosukból oda költö�ött a� 
impériumválto�ás után. Piry ab-

ban a városban vette és�re a nem 
megs�okott, a dís�ek nélküli 
homlok�atú há�ak ele ganciáját, 
amelyeken csak egyegy erkély 
vagy kissé kiemelkedőbb épü-
letsarok bi�tosította a megs�o-
kottól eltérő építés�eti irány-
�at, a Bauhaus ke�deti térhódí-
tását. E� annyira megtets�ett 
neki, hogy elhatáro�ta, ha�a 
fogja ho�ni a� újdonságot. Kö�-
ben a�onban még a s�egedi kul-
turális életbe is belekóstolt. Ki-
állításon járt, a s�ínhá�ban egy 
Kálmán Imreoperettet, A ba-
jadért né�te meg Viola Margit 
fős�ereplésével. Még egy gyen-
gén látogatott hangversenyre is 
eljutott, Waleth Arletta énekelt 
Verdiáriákat, �ongorán König 
Margit kísérte, akit már néhány-
s�or �aklattak �sidó s�árma�ása 
miatt. A �enei műsor után Piry 
úr a� ismerősével ugyanabba a 
kávé�óba ment, ahová a s�ínhá� 
igényesebb művés�ei is jártak. 
A�nap este nem volt a s�ínés�-
gárdától hangos a patinás Vi-
rágh cukrás�da. A férfiak as�ta-
láho� kö�el foglalt helyet a �enés 
est két művés�e és még néhány 
elegáns hölgy, akik hamar távo�-
tak is. A� énekesnő és �ongoris-
ta barátnője kávét ittak, míg Piry 
úr és barátja pe�sgő�tek. Amikor 
a s�okásos esti időben a kávé�ó-
ba belépett egy idős hölgy a ró
�sáival, Piry úr nagy vagányként 
egyegy s�álat küldött a művés�-
nőknek. S�ép ges�tusáért moso-
lyogva biccentettek feléjük, így 
kös�önték meg a hódolat jelét. 
E� elégnek is bi�onyult a világlá-
tott Baumeisternek ahho�, hogy 
bátran a� as�talukho� lépjen, és 
engedélyt kérjen a s�óbeli gratu-
lációho� egyegy ké�csók erejé-
ig. A művés�nők nem viselkedtek 
viss�autasítóan, de a� etikett és 
a távolságtartás s�abályait be-
tartatták. Nem hagyták jobban 
kö�eledni a� udvarlásra kés�, jól 
öltö�ött idegent.

S�egedi látogatása vége�tével 
Piry Baumeister ha�auta�ott, 
hogy a s�akmai tájéko�ódóút-
ján megismert építés�eti stílben 
építsen há�at valamely megbí�ó-
jának, aki s�eretne elrugas�kod-
ni a már megs�okott polgárhá-
�ak í�lésvilágától. A� építő még 
arra is hajlandó lett volna, hogy 
olcsóbban dolgo��on, csak hogy 
mindenki előtt megmutathassa 
kitűnő tájéko�ottságát a� épí-
tőművés�et terén. Doktor Lud-
wig, a kisváros legismertebb or-
vosa épp akkor kapott telket és 
építke�ési engedélyt a városkö�-
pont parkjának peremén, magá-
ra a �öldöve�etre né�ő helyen. 
A városban mindenki nagyon 
tis�telte a lelkiismeretes orvost, 
aki évti�edek óta sikeresen gyó-
gyította betegeit. A híres doktor 
Piry építke�őre bí�ta a megren-
delést, s tőle kért tanácsot is a 
há� küllemét és a belső terek ki-
alakítását illetően. Ilyen megbí-
�atásra várt a már nem túl fia-
tal, de korosodónak sem mond-
ható architekt, s olyan pontosan 

tudta megépíteni a város első 
Bauhaus stílusú emeletes há-
�át, hogy a ga�dag lakók meg-
rökönyödve né�ték a s�erintük 
egy híres és tehetős orvosho� 
mégsem illő furcsaságot. A ci-
kornyáktól mentes, egyenes vo-
nalú épületen a� enyhén kiug-
ró erkély félkörben s�egélye�te 
a há� sarkát. A lépcsőhá�ba a 
termés�etes fény egy kör ala-
kú ablakon áradt be. A megépí-
tett lakóhá� látványa mindenkit 
megállásra kés�tetett, utáno�ni 
a�onban senki sem akarta e�t a� 
építés�eti megoldást. Magányos 
képviselője lett a Ludwighá� a� 
Európában akkor s�ületett mű-
vés�eti kors�akot jelentő kifeje-
�ésmódnak és a� egés� társada-
lomban a válto�ás igényének.

A� építőmester elégedetten 
vi�sgálgatta sikeres alkotását, 
és minden rés�letet pontosan 
s�emügyre vett. A bátorságot 
jelentő kihívás megerősítette 
önbi�almát, s különbkülönb 
variációkra bi�tatta. Épp e�ért 
uta�ott ismét S�egedre, hogy 
a� ottani újabb eredmények lát-
tán frissítse tudását, elkép�e-
léseit. A városban tett vi�slató 
séták alatt a s�ínhá� kö�elébe 
ért, ahol a s�ínlapon Arletta és 
Margit művés�nők nevét keres-
te, de hiába. A pén�tárosnőnél 
érdeklődött, hogy mikor les� is-
mét föllépésük. A� a duó a�on-
ban már nem léte�ett, de König 
Margitot megtalálhatja a s�e-
gedi alsóvárosi �enei magánis-
kolában. Több sem kellett Piry 
úrnak. Konflist fogadott, és ki-
hajtatott a� említett �enede elé. 
A� épületből különbö�ő hang-
s�erek hangja s�állt, s belépve 
a� előtérbe, könnyen megtalál-
ta a �ongoristák oktatórés�legét 
a földs�inten. A nehé� acéltő-
kés hangs�ereket nem cipelték 
föl a� emeletre. A� egyik ajtón 
meglátta a König Margit Pia-
nistin táblát. Hang nem hallat-
s�ott kifelé. Bekopogott. A „s�a-
bad” jel�ésre belépett a kis te-
rembe. A művés�nő egyedül 
ült a pianínónál, és a kottákat 
rende�gette. Öltö�éke egys�erű 
volt, fehér blú� sötétkék rakott 
s�oknyával, alacsony s�árú feke-
te lakkcipő, csikófarokba kötött 
dús fekete haja a hátára omol-
va. Kissé meglepődött a� idegen 
férfi láttán. A� úr bemutatko-
�ott, és felidé�te első találko�á-
suk történetét. König művés�nő 
halványan emléke�ett a� esetre.  
A� építés� arról érdeklődött, 
hogy hol láthatná, hallhatná 
ismét a korábban megismert 
kettős előadását. König tanár-
nő erre elmondta, hogy sehol, 
ugyanis Waleth Arletta kivándo-
rolt Amerikába, így őt más ének-
művés� kísérőjének nem kérték 
föl. Mostanában már nem is ér-
deklődnek felőle a s�ínhá�ból. 
Ross� idők járnak, mondta kis-
sé elboruló arccal, sötét s�emöl-
dökét öss�eráncolva.

Silling István

folytatás a 4. oldalon
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novella
– És ha én egy bi�tosabb és 

bi�tonságosabb helyet tudnék a 
művés�nőnek s�ere�ni? – tette 
fel a kérdést a� egyre magabi�-
tosabb férfi. A s�aporodó �akla-
tásoknak és mellő�éseknek ki-
tett �ongorista csak né�ett maga 
elé nagy barna s�emével, mint 
aki a�on mélá�ik, mit is akar e� 
a férfi tőle. Nem volt bátortalan, 
és meg is kérde�te: miféle aján-
lat e�, mit akar minde� jelente-
ni? Akkor ke�dődött a gavallér 
vallomása a s�erelem első lá-
tásra jelenségről, a� ő vállalko-
�ásáról, helyéről a vidéki város 
társadalmában, valamint a �on-
goraművés�nek a� abból eredő 
lehetőségeiről. Piry úr városá-
ban nem működött �eneiskola, 
magánórákat adó, hangs�eren 
játs�ani tudó emberből is csak 
néhány élt ott. A művés�nőt 
nem ismerik, nem tudják s�ár-
ma�ását, különben is elég csen-
des a városka. Egy magán�e-
nede megnyitása csak has�ná-
ra válna a hölgynek. Minde�ek 
megdobogtatták Margit s�ívét, 
de gondolkodási időt kért a� úr-
tól. – Holnapután uta�om – fe-
lelte Piry úr. – Kérem, gondolja 
meg a művés�i és a leánykérő 
ajánlatom! Velem csak jól jár-
hat. Eljövök a válas�áért. Kis�-
tihand! 

Meghajolt, bátran ke�et csó-
kolt, és König Margit nem hú�-
ta viss�a a ke�ét. Sokáig né�tek 
egymás s�emébe. A�után a� úr 
távo�ott.

König Margit a sokban mó-
dosított európai ors�ághatárok 
átalakításakor került Munkács-
ról S�egedre. Nem akart a meg-
alakuló s�láv állam polgára len-
ni. A Latorca menti városban 
nagy és ga�dag �sidó kö�össég 
élt. Königék jól prosperáló se-
lyemgyárat birtokoltak. Amikor 
Margit lányuk a �enei tehetsé-
gének fejles�tése érdekében úgy 
döntött, hogy a csonka Magyar-
ors�ágra költö�ik, kissé furcsál-
lották ugyan, de a még megma-
radt vagyonukból jól ellátva en-
gedték útjára. Így tudott Margit 
S�egeden rendes lakást vásárolni 
a Kárás� utcában a� akkor ma-
gasba s�ökött lakásárak ellenére 
is. Tets�ett is neki a Tis�aparti 
város, ahol �eneileg műveltebb 
és igényesebb kö�önséget talált, 
mint a s�ülővárosában. A� 1920
as évek vége felé a�onban már 
megjelentek a �sidóüldö�és kü-
lönbö�ő formái, ami aggas�totta 
a �ongorista hölgyet. Gondolat-
ban már bi�tonságosabb helyet 
keresgélt, bár a� óceánon túlra 
nem óhajtott távo�ni. Így Piry úr 
ajánlata, iga�, ismét egy másik és 
megint csak s�láv ors�ágba s�ólt, 
mégis meggondolandónak tűnt. 
König Margit nem is teketóriá-
�ott sokat. Másnap délután igent 
mondott a kérőjének, aki hoss�ú 
csókkal kös�önte meg a há�asság 
révébe érést kecsegtető válas�t.

A Piry–Könighá�asságkötés 
elé a�onban akadály gördült: a 
menyass�ony feleke�eti hova-

tarto�ása. A környék sváb és 
magyar papjai sorra rettegtek 
a gyűlölt �sidók katoli�álásától. 
A sokácok és bunyevácok új or-
s�águkban a� ő nyelvüket nem 
tudó emberrel s�óba sem álltak 
volna. Végül is pravos�láv vallá-
sú lett Маргита Кeниг a s�ivá-
ci pópa kegyelméből és Piry úr 
bőséges adományából. Így már a 
keres�tény vegyes há�asság meg-
köttethetett. Ami úgy is lett, s 
éppen ott, a s�iváci S�ent Miklós 
pravos�láv templomban. Piry úr 
és ifjú hitvese a Baumeister nem 
is olyan rég felépült tágas há�á-
ban ke�dték meg kö�ös életüket. 
A� úr a maga rés�éről letudta a 
nősülési elvárásokat, és tovább-
vitte jól menő műhelyét, míg a� 
ass�onyka előbb kereste, várta 
a� első s�erelem lángolását, de 
annak a� idején túl voltak már 
mindketten. Néha uta�gattak a 
kö�eli városokba, egys�er még a 
tengeren is töltöttek két hetet, ám 
csak egymás mellett élő társak-
ként. Ünnepnapokon leginkább 
a s�oms�éd falu határában levő 
tanyájukra uta�tak ki, ahol a� 
ismerőseiket is vendégül látták 
akár ebédre, akár u�sonnára, bo-
ro�ásra. A minden évben jól ter-
mő körtefa gyümölcséből a lakók 
illatos pálinkát fő�tek a faluban, 
s annak felét Piry úr s�ívesen 
fogyas�totta vendégeivel. Ilyen 
vendégeskedések alkalmával a� 
ott lakók elvonultak a tanyáról. 
A vendégelésre Piryné viselt gon-
dot. Jó híre volt a Pirytanyának. 

Piry Margit a férje kö�benjá-
rására megnyitotta magán�ene-
déjét, a� első ilyet a Dunapar-
ti városban, ahol eleinte csak 
néhány hangs�eren tanítottak, 
de később, ahogy a� érdeklő-
dés nőtt, bővítette a válas�tható 
hangs�erek kínálatát �ongorára, 
harmonikára, hegedűre, trombi-
tára és klarinétra. A �eneiskola 
épületének a várostól kibérelte 
a Zombori út sarkán álló soks�o-
bás üres épületet, ahol hoss�ú 
évekig működött a �enekedvelő 
ifjúság oktatása még akkor is, 
amikor már nem König Margit 
irányította a� inté�ményt.

A második háború idején val-
lotta csak be Piry úr, hogy ő a 
magyar hadsereg s�á�adosa, és 
csupán hajlott kora ellenére nem 
hívták be a hadseregbe. Amikor 
a�onban a kö�eledő s�ovjet had-
sereg híre egyre hangosabb lett, 
Piry úr jól tömött pén�tárcával 
feluta�ott Budapestre, s ott hú�-
ta meg magát a háború végéig, 
sőt még annál tovább is, egés�en 
a haláláig. A feleségét többs�ör 
iga�oltatták a magyar, majd a 
német katonák, de a cirill betűs, 
ós�láv nyelvű okmányok láttán 
békén hagyták. Piryné a családi 
há�ban maradt. Saját vagyonát, 
a s�egedi lakás árát aranypén�-
be fektette, s a pén�érméket a 
három utcai s�oba s�ecess�iós 
csillárának s�ínes majolika bú-
ráiba rejtette. A kö�épen egy 
nagyobb, körben pedig a fölfe-
lé hajló karokon levő búrákból 

semmi sem láts�ott ki, de még 
át sem sejlett. Erre Fernbach úr, 
a környék nagybirtokosa figyel-
me�tette, aki gyakorta megláto-
gatta a� egyedül maradt úrihöl-
gyet. A� ő tanácsára vált meg a 
kedves tanyától is, amelyet egy 
falusi paras�tember vett meg a 
körötte levő s�ántókkal együtt.

A háború után ö�vegy Piry 
Michaelné nyugdíjat kapott a� 
állami rendeletre létreho�ott �e-
neiskolától, amely valójában a� 
ő iskolájának utóda lett. Napja-
it magányosan töltötte, ugyanis 
kevéske látogatói sorra elköltö�-
tek Nyugatra. Otthon egy mély 
bársonyfotelba süppedve a pári-
�si barátnőjétől kapott s�ipkából 
s�ívta cigarettáit, míg egy napon 
el nem s�undított dohány�ás 
kö�ben, s a s�ipka kiesett a ke-
�éből. A� égő cigarettától meg
gyulladt a rojt a fotel alján, majd 
a s�őnyeg is. Amikor a s�obából 
kis�üremkedő füstöt és�revették 
a s�oms�édok, betörték a kaput 
és a� ablakot is, de Piry Micha-
elné König Margit addigra már 
megfulladt a füstben. Temeté-
sére a katolikus nagytemetőben 
került sor, de nem a katolikus, 
hanem a� addigra már egyre nö-
vekvő pravos�láv rés�ben, ami-
ről a városi �eneiskola gondos-
kodott. Örökségét, akár a többi 
sváb vagyont, államosították.

A teljes novella a Levéltáriá-
dák dokumentumban  

olvasható.

Silling István

folytatás a 3. oldalról

Gondoltam, írok a régi telekről. Vala-
mi nagyon s�épet írok, s�ánkón hú�ott 
nevető gyerekekről, hólapátolás kö�ben 
pálinkát kortyoló férfiakról, a városról, 
ahol karácsonyra vett s�aloncukrot lop-
nak a lurkók s�ekrénybe dugott dobo�-
ból, és a� utcák fölött füstölőbe vitt hur-
ka, kolbás�, sonka illatát sodorja a s�él. 
De csak a döbbent ámulat jut es�embe, 
amikor 1984ben (vagy talán ’83 febru-
árt mutatott a naptár?) árokba fordult 
autókról, káromkodva mentő, félig fa-
gyott katonákról, magyar földön, de még 
a déli határon túl, Jugos�láviában is ré-
gen nem tapas�talt télről, Alföldet pus�-
tító viharról bes�élt a televí�ió, kutyák 
nyüs�ítettek a határban, utakat �ártak el 
a viharral gyilkolt villanypó�nák. 

Gondoltam, írok erről a télről, de csak 
egy arcot látok, több mint hetven éve 
cser�ett bőrön futó ráncokat, lassan mo�-
duló ke�et. A� ujjak kö�t távirat papírja 
remeg, nyomtatott sorok, rövid ü�enet: 
„Apám, s�örnyű időt jósol a meteoro-
lógia. Ugye, megérti, ha most nem me-
gyünk ha�a?”

A� öreg válas�olna, de kinek és ho-
gyan? A jóslat beteljesült, orkánerejű 
s�él csapott le. Jéghideg s�obából bámul-
ja a telet, igen, a�t a pus�tító telet. A ta-
nya ablakából lesi, hava�hate, fagyhate 
még kegyetlenebbül. Hetvenéves, kopott 
tekintet keresi a� ors�águtat, ahol suttyó 
kölyökként s�aladt ki a köves útig, hátha 
mégis ha�atér a� apja, akiről a�t híres�-
telték: olas� fronton s�akította át a mellét 

egy puskagolyó a nagy háborúban. Majd 
már ő váns�orgott rongyos bakancsban, 
de mosollyal a� arcán – ha�aértem! –, 
amikor vége lett a második, világot égető 
csatáknak, ahol őt parancsolták a� oros� 
frontra. De hol van a� már? Eltűnt, mint 
a� út. S�éthasadt, mint a villanyos�lopok.

Gondoltam, írok a télről, de csak a� 
öreg körmeit látom. Neveket karcol a 
jégvirágba. A� ass�onyét, aki úgy aludt 
el egy aratás után, hogy ma sem his�i el 
a� orvosnak, ilyen könnyen is érke�het 
a halál. A�tán a fiúk nevei követke�nek. 
Egymás alá, csupa nagybetűvel. Béla, 
aki nem tud jönni, mert ugye a vihar. 
És János, akit s�intén hiába várna, hús� 
éve már, hogy egy elé forduló traktorba 
csapódott a motorja, haláláért talán ha 
két év börtönt kapott a traktoros. A kar-
colt betűk résein rákös�ön a� öregre a dü-
lede�ő pajta, a� üres ól, a fáss�ín, ahol ta-
lán még föllelne néhány s�ára� ágat, tű�re 
s�ánt rönköt. De olyan távol, hogy s�inte 
fölösleges mérni a� utat. Talán ha csi�mát 
hú�na, meg a�t a nehé� vasutaskabátot. 
Talán ha öss�es�edné a csontokra tapadt 
maradék erőt. Talán… De minek?

Gondoltam, írok a télről. És a postás-
ról, aki bortól botlado�va jön a� ü�enet-
tel: „Apám, s�örnyű időt jósol…”, és a fe-
jét csóválva fröccsenti a s�ót: s�örnyű 
idő?, hát akkor miért nem vis�i fel Béla 
bátyámat magukho� a Bélus, ha már ka-
rácsonykor sem jöttek, hogy s�éles pesti 
körúton, meleg s�obából örüljön a hónak, 
és lásson végre csilingelő villamost.

Gondoltam… De csak a� öregembert 
látom. Papucsban, s�akadt vás�onruhá-

ban nyitja ki a� ajtót, remegő ké��el söpri 
le bajs�áról a havat, aprókat lépve kü�d 
a falho� tas�ító s�éllel, amíg megtalálja 
a veranda alatti kis padot. Leül, botját 
ellöki – e� sem kell többet. Térdére ejti 
a ke�ét, és�re sem ves�i, hogy lecsús�ik 
a hóba, öss�es�űkült s�emmel keresi a� 
utat, ahol naps�ámosok, fáradt katonák, 
lelkesítő táblák alatt nótá�ó falujárók, 
begyűjtést ellenőr�ő, táskás emberek, 
tées�be agitáló s�ónokok jöttek egykor, 
no meg a két fiú indult a város felé. A� 
öregember látja a� arcukat és hallja a 
hangjukat. A�tán csak régen itt járt em-
berek mo�ognak a méteres hóban, lebeg-
nek a fák fölött, ülnek a felhőkre, vás�on
inget, �ubbonyt, pufajkát, �akót tép a s�él 
apró, s�ikrá�ó darabokra.

Gondoltam, írok a télről. De csak a 
s�á�s�or átolvasott hír jut es�embe: s�e-
rencsére csak egy áldo�atot követelt a 
délalföldi hóvihar. Tanyája udvarán 
megfagyva találták Z. B. 70 éves nyug-
díjast. A feltevések s�erint tű�re s�ánt fá-
ért indult, de legyengült s�erve�ete nem 
bírt a viharral.

„Csak a� ujjai markoltak a� utolsó 
percben is, így a csonttá fagyott levelet 
a pajta tetejét is les�akító s�él sem vit-
te el. Alig bírtuk kis�aggatni a kemény 
s�orításból a�t a papírt, de miért is tet-
tük?, jobb lett volna a� öreggel együtt 
eltemetni” – mesélte a mentős. És úgy 
s�orította a forró teával töltött műanyag 
bögrét, mint akinek a viharos telet te-
mető tavas�on, a mentőállomás udvarát 
melegítő napban is fá�ik, nagyon fá�ik 
a ke�e.

tárca 
HA MEGFAGY A LEVÉL Bátyi Zoltán
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A MOSOLY Lázár-Szűcs Anikó

Sáfrány Attila

A költő
A költő s�ava ámulat
és öns�erelmes kábulat,
végtelenül mély hallgatás,
pus�tában �engő kiáltás.

A költő énjén nincs lakat,
os�tja és s�órja s�ertes�ét.
Gondolkodása kirakat,
adja és ves�i a� es�ét. 

Verselése hangok árja, 
s�avakból áll egés� nyája.
S�ókarámja könyv: vegyétek!
Fogyas�tható is: egyétek!

Nyelve tapad rá nyelvedre,
s�emüveget rak s�emedre, 
hogy átfesthesse világod, 
legyen sötétben világod.

vers

Ti�enhat éves volt, és elég ma-
gas, a koráho� képest. Még nem 
lehetett tudni, kövérkés les�e, 
vagy csak i�mos. Ritka kis baj-
s�át leborotválta már párs�or, 
de utána mindig kipattogott a 
bőr a� ajka felett. Gimná�iumba 
járt, albérletben lakott, hogy ne 
kelljen uta�nia mindennap. Bár 
napjai egyhangúan teltek, nem 
bánta, hogy nincsenek lakó-
társai, hogy nem kell reggelen-
te vagy a� esti sötétben a bus�-
ra várnia. Tanult, iskolába járt, 
hétvégente ha�auta�ott. Késő 
ős� volt már, amikor és�revette, 
hogy s�obája apró ablaka a törté-
nelemtanárnője udvarára né�.

Eddig nem sokat foglalko�ott 
a tanárnővel. Bejárt a� órákra, 
ötöse volt, tanult, amikor kel-
lett, a tanárnő, mint a tanár-
nők s�okták, előadta a� anya-
got, néha filme�tek. Most sem 
gondolt volna rá, ha a�on a késő 
ős�i napon meg nem látta volna 
a kertben gereblyé�ni. A diófa le-
veleit gyűjtötte egy kupacba. Vé-
letlenül épp akkor pillantott ki 
a� ablakán, amikor a nő (elős�ör 
gondolt rá nőként a fiú) verejté-
ket törölt a homlokáról. A�után 
már nem tudott máshová né�ni. 
A tanárnő gondosan öss�egyűj-
tötte a leveleket a fa alól, majd 
tü�et gyújtott, és elégette a ku-
pacot. Sötétedett már, amikor 
végre a fés�erbe vitte a gereb-
lyét, és bement. Elős�ör a�t hit-
te a fiú, hogy a nappaliban kap-
csolt villanyt a há�ban, de végül 
rájött, hogy a hálós�oba ablaka 
né� a� udvarra. A háttérben egy 
nagyobb gardróbs�ekrény kör-

vonalai, majd később a tanárnő, 
pongyolában. Két karját a s�ek-
rény ajtajára helye�te – úgy állt 
ott, mint valami angyal kiter-
jes�tett s�árnnyal vagy mint a 
felfes�ített Jé�us, hátulról. A fiú 
els�égyellte magát, elkapta te-
kintetét. Maga elé né�ett, olvasni 
próbált. Amikor ismét felné�ett, 
a redőny leeres�tve, a tanárnő 
sehol. 

Másnap történelemórán �a-
varban volt. Nagyon figyelt, de 
nem mert a tanárnőre né�ni, úgy 
ére�te, látná rajta, hogy megles-
te. Társainak nem tűnt fel, hogy 
óra után nem társul ho��ájuk a� 
óráról, de főleg a tanárnőről be-
s�élni. Különben sem volt bes�é-
des, most meg valahogy különö-
sen nehe�ére esett volna bármi 
ross�at is mondani a tanárnőről 
vagy a� óráról. Nem iga�án ér-
tette ő sem, hogy mi válto�ott 
meg benne. 

A� után a nap után többs�ör 
is né�te a hálós�obaablakot, leste 
a tanárnőt. Egys�er látta, amint 
pors�ívó�ik, máskor sminkelt, 
élénk rú�st dör�sölt s�ét a� ar-
cán. Egy alkalommal, éjs�aka, 
végigné�te, míg felkapcsolja a 
villanyt, maga elé bámul egy 
ideig, majd öklével teljes erejé-
ből üti a párnáját vagy tí�s�er, 
mielőtt kimenne a s�obából. Egy 
kisebb gyerekkel tért viss�a a há-
lós�obába. Gyengéden ringatta, a 
gyerek fejét a� álla alatt tartotta. 
Látta a fiú, hogy kidülles�ti kissé 
a hasát, ott, ahol a pongyola öve 
ül épp, a teste kö�epén. 

Soks�or egyedül volt a tanár-
nő, és elmerengve bámult maga 

elé vagy a tükörbe. Tekintetében, 
a fiú úgy vélte, megbújt némi 
s�omorúság. 

Egy idő után keresni ke�d-
te a tanárnőt. Ha�ajött a� isko-
lából, és várta a� ablak mellett. 
Megfigyelte, mikor siet a gyere-
kért, mikor megy be a s�obába. 
Megtanulta a napi rutinját. A� 
iskolában megfigyelte, hogy �a-
varba jön, ha nem a� anyaggal 
kapcsolatos dologról kérde�ik 
a tanulók, vagy ahogy játs�ani 
ke�d a vörös kontyából kicsús�ó 
tinccsel, amikor gondolkodik. 
Fel tudta mérni a hangulatát, 
felismerte, mikor ideges, ráhan-
golódott a mo�dulataira. Igye-
ke�ett történelemórán, anélkül 
hogy feltűnő lenne. A korábban 
jelentéktelen tanárnő most néha 
�avarba is ho�ta, igyeke�ete elle-
nére olykor nem tudott felelni a 
kérdésére, ha véletlenül fels�ólí-
totta, nem mert felállni, miután 
a padja fölé hajolt, hogy átné��e 
a munkáját. Nem is né�ett a s�e-
mébe, ha ho��ás�ólt, bár hang-
jában felismerni vélte a s�égyen-
lős és �avart mosolyt, amely, úgy 
ére�te a fiú, jellem�i a nőt. Nem 
mert ráné�ni, máskor nem tud-
ta máshová irányítani tekintetét. 
A folyosón megvárta, hogy pont 
mögötte menjen fel a lépcsőn, 
vagy hogy kinyithassa előtte a� 
ajtót, ha tele volt a ke�e. Némán 
tátogott ilyenkor egy jónapotot, 
amit a tanárnő a megs�okott �a-
varba ejtett mosolyával vett tu-
domásul.

Délután, esténként, éjs�aka a� 
ablak mellett ült a fiú, és várta, 
kereste őt. Ha tanult, olvasott, 
ült, és bi�tatta magát, hogy még 
csak a� oldal végéig olvasson, a�-
tán megint megné�heti a� abla-
kot. Soks�or látta a nőt. Egys�er 
a�t is látta, ahogy a férje hátulról 
mögé lopakodik fésülködés kö�-
ben, a�tán hirtelen derékon ra-
gadja, és a tanárnő rémült arca 
egys�er csak mosolyba fakad, ki-
virág�ik. Ekkor elné�ett a fiú, be 
is hú�ta a függönyt. 

A� est, amikor utoljára né�-
te, úgy ke�dődött, mint minden 

addigi est. Zuhanyo�ás után le-
hetett, a tanárnő bement a s�o-
bába, pongyolában. A s�ékre 
ült. Kifésülte hoss�ú, vörös ha-
ját. Lába s�árát, combját valami 
kenőccsel kente hoss�asan. Ki-
ment, viss�ajött, a tükör elé ült, 
és né�te magát benne. Arckrém-
mel kente a� arcát, a s�eme kö-
rül, a s�ájánál, s�éthú�ta ajkait, 
mintha vicsorítana.

A fiú kinyitotta a� ablakát, 
és kimás�ott a tanárnő udvará-
ba. Villany csak a hálós�obában 
égett. A� ablakho� lopakodott. 
Ha pipiskedett, épp belátott a 
s�obába. Kö�elről jól láts�ódott 
a gardróbs�ekrény, a� ágy, a föl-
dön néhány ruhanemű. A tükör 
alatt egykét üveg parfüm, a vö-
rös rú�s, krémek a nyitott ne-
s�ess�erben. A tanárnő a tükör-
ben, a tükör előtt.

Kinyílt a� ajtó, bejött a férj. 
A fiú a� ablak alá hú�ta a fejét, 

de a�tán ismét lábujjhegyre állt, 
ismét bené�ett. A tanárnő nem 
látta, vagy úgy tett, nem látja a 
kö�eledő férfit. Bekente a� arcát, 
letette a krémet. Rémület a� ar-
cán, a tükörben, amikor hátul-
ról a férfi megragadta a vállát. 
A� ágyho� cipelte, rádobta, és 
fölé hajolt. Egy ké��el a nő feje 
fölé s�ege�te karjait, a csukló-
nál, a másikkal feltolta a pon-
gyolát, combjait s�étfes�ítette. 
Néhány percig tartott csupán, a 
végén már mintha a férfi nyakát 
ölelte volna át a nő – feje hátra-
csuklott, ahogy ívelte felsőtes-
tét, a férfi derekát s�orították 
lábai. A fiú nem tudott elné�ni, 
bámulta a párt megkövülten. És 
amikor már nem mo�dult sen-
ki, a tanárnő tekintete a� ablak 
felé siklott, és találko�ott a fiú te-
kintetével. Egyikük sem né�ett 
el. A tanárnő mosolygott, és ra-
gyogott a� arca. 

Oroszi Armand

Sivatag
Itt vagyok, s voltam
Egyedül, s majdhogy holtan
Dalom s�áll, magányosan s s�ára�on
csak úgy, akár a homoks�em át a pus�taságon.

Itt vagyok, s voltam
Holnap más les�ek, mondtam
Fáradt fejem ölébe hajthatnám bár
ám nem tehetem, mert emléke él csak már.

Itt vagyok, s voltam
Dalom játs�om ottan
S�eretni mindenki akar már
ám kevés a�, ki tudja, mely úton jár.

ujjgyakorlat
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Csík Mónika

A� erdei nagy lepényevő bajnokság
Megjelent a Kerge Hírek
rendkívüli s�áma,
címlapján egy bor�ongató
erdős�éli dráma.

Birka Benő írta meg, hogy
mint esett a bűneset,
nem hallgatott el egy tényt sem,
megírta a� öss�eset.

Legalábbis amennyit a�
Erdőrségen megtudott,
minden fülest, mi titokban
tudomására jutott.

Pletykákból is s�eme�getett,
meséket is olvasott,
legtöbbet egy német nyelven
írt kötetet forgatott.

Ho��átette minda�t, ami
kos fejében s�ületett,
„Okos vagyok!” – bégetett, és
körbekörbe ügetett.

Vége�etül öss�ekevert
pár nevet meg adatot,
míg jegy�etével bíbelődve
evett néhány falatot.

Így esett, hogy Birka Benő
ve�ércikket alkotott –
hírül adta, hogy hívják a
lepényevő bajnokot:

Ordas Ábris. Legalábbis
e� állt ott a címlapon,
meg hogy Nagyi és Piroska
bömböltek a kispadon.

Állítólag követ dugtak
Ordas Ábris táljába,
farkasunk meg lepényestül
betömte a s�ájába.

Ki is csorbult három foga,
mert a kőre harapott,
sőt a felső s�emfogából
lenyelt néhány darabot.

Bunda! Bunda! – ordíto�ott
Ordas Ábris mérgesen,
mégis falt a lepényekből
– ne maradjon éhesen.

Ő ette meg mind a� öss�es
epreset meg s�amócást,
bámés�kodó kö�önségnek
nem oko�ott csalódást.

Megnyerte a lepényevő
bajnokságot Ordas így,
ugrándo�ott örömében,
mint akit a bolha csíp.

Vadás� Vilmos kételkedve
mérte fel a hely�etet,
megjegye�te: „Törött foggal
falni ennyit nem lehet!”

„Neme?” – mordult Ordas Ábris,
és e��el a� ebadta
Vadás� Vilmost kalapostól,
kabátostól bekapta.

Mészáros Zsóka

Kerekek  
kellenek
Történt egys�er, hogy a� emberek 
megelégelték e�t a gyalog járást.
A történet így még nem kerek,
felve�etem a tényállást:
Ökrökre sokaknak nem tellett,
és a tudomány sem volt elég fejlett,
boltról sem lehetett hallani,
nemhogy még éjjelnappali.
Ha sietni kellett, időben keltek,
misét kihagyni egys�er sem mertek.
Lett a�tán egy éles elme,
ki erre a megoldást meglelte:
kerekek kellenek, emberek!
S�okásáho� híven mekegett,
a többiek pers�e nevettek,
így állt neki a terveknek.
Hogy papírra vesse ötletét,
felemés�tette vagy öt hetét,
de így sem érték nagy sikerek:
Kerekek kellenek, kerekek!
Karl Drais ekképp vélekedett.
Hoss�as tűnődést követve 
vess�őparipát fabrikált,
„S legyen akármilyen Kalt”
– így kiált: Laufmaschine!

Brekegőtánc

Így s�ólt a ga�da: – Ebugatta!
Blöki, gyere ide, lábho�!
Félt a ga�da, his� eb ugatta,
így értek oda a lápho�.
Ugrásra kés� békakoma,
�öld kis arcán veríték,
e� a láp a� ő otthona, 
nem kutyának teríték!
De Blöki csaholt, farkat csóvált,
s�egény flótás játs�ani s�eretne,
a béka előtt botot csócsált,
de ő nem vágyott ilyen s�erepre.
Béka ugrik, ví�be csobban,
arcán jókora vigyorral:
hogy tolhatna ki még jobban
a neveletlen ficsúrral?
Felkérte a barátait sietve:
ugráljuk körbe a kutyát,
ne legyetek megijedve,
nem fogja bírni a s�uflát!
Így is tettek, ugrándo�tak, 
jó hangosan brekegtek,
egymáson is vihado�tak,
öss�eviss�a nevettek.
Blökinek e� a kis móka,
hihetitek, megtets�ett,
volt olyan kis sükebóka,
csatlako�ott a kvartetthe�.
Ennek a lápnak a�óta
a csodájára járnak,
his� barátko�ni nem piskóta
egy békakutya párnak!

A� egér és a bűnbánó elefánt
S�erelemre lobbant egy kis
hetrefüles egérke,
meg is hívta válas�tottját
otthonába, ebédre.

Kitakarított a lyukból
mindenféle kacatot,
vége�etül ró�sákat vett
két vagy három tucatot.

„Egérs�ag ellen pont jó les�”
– s�imatolta lelkesen,
csak vá�ája nem volt ho��á
– elfeledte teljesen.

„Elhintem a� ajtó előtt!”
– kapott és�be hirtelen,
„Ne gondolja, hogy egy egér
éppenséggel nincstelen.”

„Iga�, hogy a felmenőim
templomkertből s�árma�nak,
ám én már e s�ekrénysarkot
tekintem a há�amnak.”

„Sajt is akad, bú�as�em is
áll a csűrben, �sáks�ámra,
megdé�smálom bármikor, csak
jussak fel a párkányra…”

Így cincogott, mikö�ben a
ró�sát s�órta s�ertes�ét,
és�re sem vette a� éppen
betoppanó kedvesét.

Pedig a hölgy lába alatt
rengett a föld rendesen,
ormányával trombitált is
üdvö�lésképp, lelkesen.

„Cincogikám, merre bújtál?”
– téblábolt a lyuk körül,
his� a� egér ki se láts�ott
a sok ró�sas�ál kö�ül.

Rá is lépett véletlenül
s�erelmének lábára,
jó, hogy nem tiport rá annak
öss�komfortos há�ára.

Így is lett nagy ribillió
– lesántult a� egérke,
a� elefánt sírta: „Te is
ráléphets� a� enyémre!”
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2021. május 27én döbbenten vettem 
és�re, hogy negyven év suhant el halá-
la óta. Pedig mintha tegnap álltunk vol-
na ott a Farkasréti temető ravatalo�ója 
előtt, hang�ottak el a gyás�bes�édek, a 
talpig gyás�ban álló fiatal feleség nem 
tudta elfojtani gyakran feltoluló sírását, 
de ott állt a� idős nagynéni is a minden-
ki s�ámára oly kedves Jancsi koporsója 
mögött. És november 27én, pontosan 
fél évvel a�után most a�t kell tudomá-
sul vennem, hogy immár s�á� éve, hogy 
megs�ületett. A centenárium mindig 
hátbor�ongató esemény, főleg, ha a sa-
ját életünket is bele tudjuk helye�ni.

Jó néhány nagy kortárs magyar költő 
életidejében tartó�kodtam Budapesten, 
de nagyon kevéssel s�erettem volna s�e-
mélyesen is találko�ni. A két ke�emen 
meg tudom s�ámolni, hogy kikkel sike-
rült: Weöres Sándorral, Nemes Nagy Ág-
nessel, Rónay Györggyel, Toldalagi Pál-
lal, Kálnoky Lás�lóval és ővele, Pilins�ky 
Jánossal. Életének utolsó négy évében 
ismerhettem. Regénybe illő, ahogy Tö-
rök Endre egyetemi tanár öss�eho�ott 
bennünket a budapesti bölcsés�karho� 
kö�eli Taverna étterem s�uterénjében, 
ahol 1977 egyik s�eles ős�i napján végül 
is megismerhettük egymást. Én a�ért 
kerestem a kapcsolatot vele, hogy Si
mone Weil műveinek magyar kiadásá-
ban munkatársul nyerjem. E�t a francia 
gondolkodót Pilins�ky ismertette meg 
Magyarors�ágon, műveiben több mint 
s�á�s�or hivatko�ott rá, külön kisess�é-
ket írt róla, és a�t feltétele�tem, hogy tőle 
kö�readott fordításain kívül még mások 
is ott lappanganak íróas�talfiókjában. 
Feltétele�ésemben nem is csalódtam, a�-
�al a különbséggel, hogy ő e�eknek ké�-
iratát már Törőcsik Marinak ajándéko�-
ta, akihe� el kellett mennem a régi, ide-
iglenes Nem�eti S�ínhá� épületébe, hogy 
átvegyem őket. Pilins�ky kés�ségesen 
segített mindenben, felkérésemre külön 
cikket írt a� addigi fél tucat kisess�éje 
után is a francia gondolkodóról, postán 
juttatta el ho��ám, én adtam neki a ké-
sőbb ismeretessé vált címet: Pásztorlány 
és katona. Többs�ör látogattam meg Ha-
jós utcai lakásában, folytattunk bes�él-
getéseket különbö�ő témákról, melyek-
ről rés�letesen s�ámot is adtam a mos-
tani centenáriumra elkés�ült és a� M5 
csatornán bemutatott Csillaghálóban 
című dokumentumsoro�at 4. adásában.

Akkoriban, 1978ig, Rónay György 
váratlanul bekövetke�ett haláláig a� ő 
jobbke�eként a Vigíliában dolgo�tam, 
stili�ációs munkáim mellett ott publikál-
tam Simone Weilfordításaimat is, me-
lyekből később a� Ami személyes, és ami 
szent című gyűjteményes kötet végül is 
öss�eállt. Rónay György jóságos atyai 
kö�elségét élve�hettem, ho��á képest Pi-
lins�ky tű� volt a ví�he�. A ví� naponkén-
ti táplálékunk, éltető elemünk, Rónay 
mellett iga� emberséget és iga� keres�-
ténységet egyaránt lehetett tanulni a�ok-
ban a� atei�mus különbö�ő s�éljárásaitól 
viharos, de már orkánokat nem s�er�ő 
éveiben. Rónay írásban és s�óban több-
s�ör is intette Pilins�kyt, hogy próbáljon 
jobban feloldódni ebben a világban, ke-
mény különállását s�elídítse, vagy leg-
alábbis próbálja csökkenteni. Pilins�ky 
a�onban egés�en más fából kés�ült alkat 
volt, ő (és senki ne lepődjön meg a ha-
sonlaton) Petőfihe� hasonlóan több láng-
gal égő facsemetének bi�onyult. Legel-

ső megs�ólalásaitól ke�dve (e�ek a korai 
versek félelmetes erővel hatottak rám) 
többs�ör is önvallomáss�erűen leírhatta: 
„E világ nem a� én világom, / csupán a 
testem kénys�ere”. Igen, hátbor�ongató 
hasonlatokat is találva folytatta: „mint 
a féreg / furakodom beleibe”. E�eknek 
a� önvallomásos verseknek ugyanúgy a 
hatása alá kerültem, mint négyöt évvel 
a�előtt Babits Mihály hasonló tónusú ko-
rai költeményeinek. A� 1970es évekbe 
ti�enhatti�enhét évesen léptem be, és 
ugyanolyan magányosnak és megértés 
nélkül valónak láttam magamat, mint 
ifjúkorom két nagy költői példaképe.

A s�emélyes találko�ást jóval megelő-
�ően, Pilins�ky János nevével 1971ben 
találko�tam elős�ör. Vidéki gimna�is-
taként minden héten eljártam a mosoni 
plébániatemplomba, amelynek sekres-
tyéjében egy otthagyott vagy éppen előfi-
�etőjére váró Vigíliapéldányt találtam a 
húsvéti ünnepek előtt. Pontosan emlék-
s�em a s�ám áprilisi borítójára is, bele-
lapo�tam abba a példányba, és s�emem 
egy rövid versen akadt fenn, Pilins�ky 
János Mielőtt című költeményén. Több-
s�ör is elolvasva megjegye�tem, vagy-
is nem tudtam elfelejteni, úgyhogy né-
hány héttel később a� újonnan megjelenő 
Szálkák című kötetében vis�ontláthat-
tam, és így vált életemnek és gondolko-
dásomnak immár ötven éve meghatáro-
�ó rés�évé. Végigkísért e� a költemény 
katonakoromban, egyetemi éveim és a 
Magyar Tudományos Akadémián eltöl-
tött csaknem egy évti�ed alatt, ma is, ha 
bes�élnem kell a költőről, leggyakrabban 
e��el a verssel ke�dem. A�után jött a töb-
bi, öss�ességében harmadféls�á� költe-
ménynél nem több remekművének elol-
vasása, majd többs�öri újraolvasása, nem 
elfelejtése, his�en abból a több mint két-
s�á� versből, melyeket magyar költőtől 
memori�áltam, a legtöbbet, kö�el ti�edét 
tőle tudom. Pró�ai írásai ugyanolyan ha-
tást váltottak ki belőlem, rövid gyűjte-
ményüket Csönd és közelség címmel a 
Füveskönyvek soro�atban egy s�egedi 
kiadónál kö��é is tehettem.

De mivel nyeri el Pilins�ky a Vörös-
martyho�, Babitsho�, Jó�sef Attiláho� 
hasonlítható jelentőségét a magyar köl-
tés�et történetében?

A� emlékidé�ést magunk mögött 
hagyva, hadd térjek rá költés�ettörténeti 
s�erepének bemutatására. A Brassaï Ma-
gyar Adás a YouTubeon két rés�letben 
lehetőséget nyújtott ennek röpke bemu-
tatására, hadd bes�éljek a�onban erről 
írásos formában is.

A magyar költés�et Balassitól Ber-
�senyin, Vörösmartyn, Petőfin át fo-
lyamatos rövidülésen megy keres�tül. 
Amikor egyre több a jelentős költő egy-
re nagyobb jelentős mondanivalókkal, a 
költés�et válas�thatja a meghoss�abbí-
tott megs�ólalás útját (Ady Endre, Kas-
sák Lajos, Juhás� Ferenc stb.), de ha jót 
és főleg olvasókat akar, inkább kell fo-
lyamodnia a� egyre rövidebb megs�ó-
lalásokho�. Ebben Arany János, Jó�sef 
Attila játs�ottak kiemelkedő s�erepet, 
de a� ire a pontot meglátásom s�erint 
Pilins�ky János tette fel. E�t pedig csak 
úgy vége�hette el, hogy a költés�etet ki-
ve�ette a� ut musica poiesis (hogy �ene 
legyen a költés�et) elvnek a romantiká-
tól, a francia s�imbolistáktól és a� euró-
pai általános impress�ionistáktól han-
go�tatott területéről, hogy a lírát egy el-

lentétes, a� ut pictura poiesis (hogy fes-
tés�et legyen a költés�et) tartományába 
vigye át. E� utóbbinak is pers�e igen jeles 
képviselői léte�nek a klass�ici�mustól a 
romantikán át a� express�ioni�musig és 
a redukcionalista költés�et olas� (Unga-
retti, Quasimodo stb.) és német (Niet�-
sche, Gottfried Benn stb.) mestereiig. E� 
a� irány a�onban a festés�ettől elindul-
va áthalad a s�obrás�aton, a térplas�ti-
kán, a s�ínhá�on és a filmen (e� előbbi-
ek képviselőiről Pilins�kynek s�ámtalan 
megragadóbbnál megragadóbb kisess�é-
je léte�ik, úgyhogy a nevek felsorolását 
mellő�nöm kell), és e�ek nyomvonalán 
érke�ünk meg a minde�ek vívmányait 
ös�tönösen vagy tudatosan, de minden-
esetre határo�ottan képviselő Pilins�-
kylíráig. Legtöbb versében montá�sokat 
villant elénk, de a film pillanatnyiságá-
ho� képest a bes�éd jóval örökérvényűbb 
jellegének megfelelően. Amit Vörösmar-
tyról olyan feledhetetlenül mondott, őrá 
né�ve is iga�: „versei kiégetik a papírt”. 
Megőri� pers�e valamit a �eneiségből 
is, bár egyetlen megs�ólalási ritmusa a 
jambus kopársága vagy költés�etünk-
ben a Nyugat nem�edékeitől fogva kü-
lönösen feltűnő agyonkoptatottsága. A� 
első Pilins�kyversek egyikében olyan 
tis�ta jambikus sorok találhatók, mint 
a „Ma minden láts�at porladó, s�ívem-
re csendes hó, halál…” s�inte Adynál is 
émelyítőbb és Babitstól jog-
gal kifogásolt jambikus him-
bálása, mely a hullámokon 
hajó�ó papírcsónakého� fog-
ható. Pilins�ky a ke�det ke�-
detétől s�inte ellens�enves 
ritmust alakít ki magának. 
Mégis, Rába Györgynek van 
iga�a, aki a� 1950es évek vé-
gén ho��á inté�ett és nemrég 
publikált levele megfogalma-
�ása s�erint a�t írta neki, hogy 
„amit csak csináls�, arra oda 
kell figyelni”. Mert a dís�te-
lenné csupas�ított ritmuskép-
let jellem�i a gongütést vagy a 
fanfárok mess�e hang�ó meg-
s�ólalását is. Pilins�ky stilis�-
tikai és retorikai es�kö�ei is 
ugyanilyen egys�erűek: s�ó-
ismétlés, késleltetés, inver�ió  
(a hétkö�napi bes�édhe� ké-
pest megfordított s�órend) 
stb. Rettenetes erővel bír, 
ahogy mondja, noha a ho-
gyanról teljes egés�ében a mi
re helye�i a hangsúlyt, eltávo-
lítja a bőrt, a húst, a� inakat, 
a versei idegs�álakon és csont-
vá�on emelkednek. Megraga-
dó és egyben félelmetes vers a 
Pilins�kyvers. Rónay György 
is e�ért ijedt meg tőle, ponto-
sabban s�ólva attól, hogy e�t 
nemcsak a� 1940es és 50
es évek fordulóján műveli, 
hanem a csontvá�nak újabb 
és újabb árnyalatait jeleníti 
meg második s�akas�ában, 
a� 1950es és 60as évek for-
dulóján, de a� után harmadik 
s�akas�ában, a� 1970es évek-
től a� utolsó négy év elnému-
lásáig írott költeményeiben 
is. A Maár Gyulának adott 
leghoss�abb televí�iós inter-
jújában Pilins�ky maga is ér-
telme�i életművét, mindenki-

nek s�eretettel ajánlom meghallgatását. 
Nincs magyar költő, aki a film es�kö�e-
ivel ennyire élt volna Fellinitől Jancsóig 
terjedő hori�ontján más művés�eti ágak 
es�kö�eivel együtt, a s�ínhá�at sem kife-
lejtve. Robert Wilson s�íntársulatáért, 
Sheryl Sutton játékáért Pári�sba is több-
s�ör eluta�ott. Ismét ajánlom: olvassuk 
bele magunkat A mélypont ünnepélye 
című kétkötetes pró�ai írásainak gyűj-
teményébe; verseivel felérő ragyogó es�-
mefuttatásokkal találko�hatunk.

Ha befeje�ésül, a� előbb említett Mi-
előtt mellé még két rövid verset válas�t-
hatnék lírai életművéből, hogy e hasábo-
kon is elférjen, és mégis valamit tanúsít-
son és jel�és is legyen sokak s�ámára, a� 
Ismerem és a Nyitás című verseit helye�-
ném ide. (Ady verscímeinek kö�el kilenc-
ven s�á�aléka hároms�avas. Pilins�kynél 
e� a� arány a� egys�avasok javára billen 
el.) Rövidebben már nem s�ólalhat meg 
költés�et, his�en a� maga a csönd lenne. 
Pilins�ky János világras�óló életműve a 
�sivajtól a csönd felé tartó útnak egyik 
legvégső állomása. Ahogy ő fogalma�ta: 
„A� emberi s�ó erőfes�ítéseinek legvégső 
határán imádság”. Ilyen némaságba for-
dul költés�ete, jele�ve, hogy jobb lenne 
elcsendesednünk, és másvalakire figyel-
nünk, akinek s�ava megrettenti a földet, 
de átmelegíti a tőle mess�e eltávolodott 
emberi s�ívet is.

esszé
EMLÉK ÉS VALÓSÁG PILINSZKY JÁNOSRÓL
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN

Reisinger János

Pilinszky János

Mielőtt
A jövőről nem sokat tudok,
de a végítéletet magam előtt látom.
A� a nap, a� a� óra
me�ítelenségünk fölmagas�talása les�.

A sokaságban senki se keresi egymást.
A� Atya, mint egy s�álkát
viss�aves�i a keres�tet,
s a� angyalok, a mennyek állatai
fölütik a világ utolsó lapját.
Akkor a�t mondjuk: s�eretlek. A�t mondjuk:
nagyon s�eretlek. S a hirtelen támadt
tülekedésben
sírásunk mégegys�er föls�abadítja a tengert,
mielőtt as�talho� ülnénk.

Ismerem
Ismerem Jé�us éjs�akáit,
és a bal lator istentelen magányát.
A jótett s�elíd me�ejét, s a merénylő
elhagyatott, üs�kös ke�ét a tett után.

És ismerem a bárány ves�tét,
úgy is, mint aki ves�kődve topog
halálos esése előtt,
és úgy is, mint aki hitével
a meleg belsőt keresi.

Nyitás
A gyerekkor alkímiája
beteljesűl, sikerűl végre.
A� érintetlen kapukat,
a� álom �siliprends�erét kinyitják.
Mindenből csönd les� és kö�elség. 
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Mottó: „…És megszégyenült vé-
gül Isten kiállhatatlan kedven-
ce, mert hiúságból a teremtés 
koronájának tartotta magát. Fe-
nevadként játszadozott a terem-
tett világgal: addig tépázta, os-
torozta, sanyargatta, amíg halá-
losan megsebezte a természet 
lágy ölét. Philoktétész sebét nyi-
togatta…” (Philoktétész sebe)

A második világháború után 
a� európai kép�őművés�etben 
két fő áramlat különült el, a 
moderni�must iga�án híres-
sé tevő nonfiguratív művés�et 
és a� új embert kovácsoló rea-
lista, s�ocialistarealista, vala-
mint a ho��á kapcsolható, újra 
virág�ó s�ürrealista és újfigu-
ratív irány�atok sora. A hat-
vanas évek Vajdaságában Ács 
Jó�sef által legerősebben s�or-
galma�ott �entai és topolyai 
művés�telepek létrejötte óta a 
mi kép�őművés�eti életünk is 
s�árnyakat kapott. E�t a s�a-
badságér�etet fellendülésként 
ér�ékeltük, alkotóművés�eink 
java pedig nagy örömmel vette. 
A délvidéki művés�telepek di-
vatja végre oly mértékben ter-
jedt el, hogy a gombamód s�a-
porodó alkotótáborok s�áma 
a nyolcvanas évek legvégén és 
a kilencvenes években elérte a 
tí�egynéhányat. Kö�ülük több 
tis�avirágéletű is volt, de né-
hány iga�án vitális, életképes.

Az alkotásokba kódolt 
megmaradás törvénye

A vérbeli délvidéki művés� külö-
nös alkat: �sigereiben van a kül-
detéstudat. Egy pillanatig sem 
felejti el, hogy feladata van a vi-
lágban: a jövőnk megtartásába 
vetett rendíthetetlen hitében a 
ki�ökkent időt kell helyreho�-
nia. Jelet kell hagynia, amely 
bi�almas ü�enés. Nemcsak a 
mának s�ól, hanem a jövő em-
berének is ü�en. Alkotásaiban 
kódoltan jelen van a megmara-
dásunkért kü�dés bi�onyossá-
ga, megtanulandó útmutatója 

és tudatos bi�tatása: „S�üksége 
van ránk: a� idő még a múlásá-
val is nekünk dolgo�ik.” (Id. No-
vák Mihály) 

Zsáki István többek kö�ött 
a több mint három évti�ede 
Bácskossuthfalván – Moravi-
cán működő vitális 9+1 művé-
s�eti csoport (alapítási éve 1977) 
os�lopos tagja. Kollektív s�em-
léletmódjáról is ismert. Így a fi-
lo�ofikus alkatú jelhagyó mes-
ter: markáns metafi�ikai tere-
ket nyitogató tájfestő, aki több 
évti�ede féltve rekonstruálgatja 
álombéli pannon tájait. Ennek 
okán akár a régi harcostárs, Be-
nes Jó�sef tájgrafikáival is ro-
koníthatjuk a munkáit. De tud-
juk, hogy már gyermekkorában 
a topolyai művés�telep sodrá-
sába került, ahol megismerhet-
te a már érett művés�eket, Ács 
Jó�sefet, Sáfrány Imrét, és ők is 
hatottak rá… Vice versa.

Időnkívüliség, tájjelleg

Zsáki István fénykompo�ícióit 
metafi�ikai ciklusokban mér-
jük. Három nagy csoportba tö-
möríthetjük öss�efogott, mar-
káns vonulatait, melyek s�oro-
san �ártan egymásba kapas�-
kodnak. Úgy tűnik, hogy első-
sorban ott különbö�nek egy-
mástól, hogy művés�ünk három 
eltérő látós�ögből és távolság-
ból s�emléli ugyana�t a kép�e-
letével meghullámo�tatott va-
lóságot, amelyet belső látása 
megidé�ni enged. A� egyik a tá-
volabbról s�emlélődő tájjellegű 
ciklusa. A másik a csend élet kü-
lönleges hasonlataival játs�a-
do�ó, a harmadik pedig már a 
mikrovilággal incselkedő, s�e-
münk előtt kipattanó: elrobba-
nó firkaelmo�dulásokkal öve-
�ett „élő” miniatűr relikviákat 
gyűjtögető.

A kö�elítései révén a foko-
�atosság fókus�álása, a létfilo-
�ófia örök kérdéseinek fes�e-
getője. Zsáki István a jelhagyó 
ember lélekállapotainak intim 
pillanatait örökíti meg. S�inte 

vallásos áhítattal megélt, dele-
jes, tájjellegű s�egmentumké-
peit a megállított idő és a meg-
kövített ima filmkockas�erű 
pillanatai ejtik csapdába. A� 
időnkívüliség hiánypótló, tájba 
vésett, iránymutatónak s�ánt, 
histori�áló palimps�es�tjelei: 
virtuális me�őbe hintett, s�án-
tóföldbe ágya�ódott, légbe kar-
colt ké�iratges�tusai különös, 
kódolt ü�eneteket hordo�nak. 
Megfejtésre váró titok�atos vi-
lágának lebegő ges�tusai meg-
bontják a� időtlenség alkonyát, 
virradatát. A� életnek alfája és 
ómegája villan be Isten időt-
len nyugalmának csendjébe. 
A teremtett derengő atmos�fé-
rái kadmiumvörös, aranysár-
ga, okker és olaj�öld s�ínekben 
pompá�nak, markánsan fos�fo-
res�kálnak, képme�eibe rendre 
becsurog a bácskai táj, s tompa 
fényében kép�eletünk arany-
partjára hullám�ik. Benne lük-
tet a kies enyés�et és a� örök, 
elnyűhetetlen időtlen idő…

Magkeresések

Isten a földre lépve, fáradt öreg-
emberként megáll a� alkonyi 
határban, elmereng, égs�ínkék 
vagy acéls�ürke tekintetével 
megcirógatja a� égbolto�at hal-
ványuló konden�csíkjait, elidő� 
egy kicsit a pannon s�ántófölde-
ken. A�t a peremvidéket s�em-
léli, amelyet egykoron, jóval a 
hírvivő Biblia előtti ősidőkben 
teremtő erejével élhetővé tett, 
és amelyet meg�abolá�hatatlan, 
oktondi teremtménye mára osto-
ba módon tönkretett. A kilátás-
talanság ér�etét csak a távolba 
ves�ett buckák (BuckaGányó!), 
lankák, dombok és halovány 
hegyláncolatok kos�orúja enyhí-
ti. S�ámba is ves�i, ami megma-
radt: marék kavics, éks�ercsi-
gák vá�ai, ágtörmelékek, néhány 
falevél vagy ga�dáját ves�ített 
madártoll. A� elpus�tult vege-
táció jelhagyó nyomai és a� em-
ber megalkotta mágikus kép-
letek, amelyekkel a saját maga 

oko�ta tájsebeket begyógyítani 
igyeks�ik, különös relikviagyűj-
teménybe tömörödnek. Kö�tük 
a leginkább reménykeltő a� éle-
tet rejtő és a� újrasarjadás remé-
nyét keltő Mag. 

A magokat festőnk s�oron-
gatja a tenyerében. Féltett kin-
cseit, csonthéjú éks�ereit Isten 
reményadó bi�tatásával gondo-
san, viss�afogottan, egyenkint 
kell elültetnie.

A� aggódó öregúr pedig átme-
netileg ráncai mögé rejti megs�e-
lídült bánatát: mivé lett a� élet-
erőtől du��adó ősi föld, hová lett 
pompásan működő, teremtett 
harmóniája? Flórája, faunája? 

A majdnem tökéletes világ-
ba hogyan költö�tünk bele, a� 
édenkert �songását, s�ívveré-
sét hogyan roppantottuk meg? 
A teremtés koronájaként ho-
gyan váltunk s�uroklényekké? 
És hogy kietlenné vált e táj? Kí-
méletlen pus�tasága mára alig 
terem �senge füveket, égre törő, 
öles fákat, megújuló erdőket. 

képzőművészet
MONTÁZSBIOLÓGIA
ZSÁKI ISTVÁN, A MAG KUTATÓJA 

Péter László
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képzőművészet zsáki istván 
Főiskolai tanulmányait 1967-ben vé-
gezte Pristinában. 1975 óta tagja a 
Vajdasági Képzőművészek Egye-
sületének. Bajsán és Topolyán kép-
zőművész szakos tanárként dolgo-
zott. Több jugoszláviai és magyaror-
szági művésztelep visszatérő ven-
dége. A Csurgói Művésztelephez 
1969-ben csatlakozott. Alapító tagja 
a bácskossuthfalvi 9+1 Művészte-
lepnek és a szabadkai Bucka-Gányó 
Művésztelepnek. 

Munkái topolyai, zentai, óbecsei, szabadkai, lendvai, eszéki, za-
laegerszegi, tokaji, hajdúböszörményi, budapesti, veránkai… köz- 
és magángyűjteményekben is megtalálhatók. Mintegy száz kül-
földi és belföldi önálló kiállítása volt. A Topolyai Művésztelepnek 
és képtárának (Art Gallery) a vezetőjeként is tevékenykedett. 

1942
Topolya

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
Agárdi Gábor (1987) újságíró, s�erkes�tő (S�abadka)
Bátyi Zoltán (1956) író, jogás� (S�eged)
Bence Lajos (1956) író, s�erkes�tő (Lendva)
Budai Ágota (1996) tanár, műfordító (S�abadka)
Csík Mónika (1978) költő, író (S�abadka)
Csőke Márk (1996) történés�, s�erkes�tő (Kishegyes)
Ficsku Pál (1967) író, s�erkes�tő (Budapest)
Fodor István (1953) ny. s�erkes�tő, újságíró (Zenta)
Jódal Rózsa (1939) író (Újvidék)
Kucor Tamara (1995) művés�ettörténés� (Bácskossuthfalva)
Lázár-Szűcs Anikó (1981) tanár (Zenta)
Lódi Gabriella (1978) magyar nyelv és irodalom s�akos tanár (To-

polya)
Lukács Lilla (1989) neveléstudományi s�akember, művelő-

déss�erve�ő (S�abadka)
Mészáros Zsóka (1996) minőségellenőr (Bajsa–S�eged)
Oroszi Armand (2005), a s�abadkai Kos�tolányi De�ső Tehetség-

gondo�ó Gimná�ium tanulója (Tóthfalu)
Péter László (1958) kép�őművés�, s�akíró, tanár (S�ékelykeve–

Budapest)
Reisinger János (1954) irodalomtörténés� (Budapest)
Sáfrány Attila (1969) újságíró, valláskutató (Kishegyes)
Silling István (1950) népraj�kutató (Kupus�ina)
Tóth Eszter Zsófia (1975) történés�, társadalomkutató (Budapest)
Vass Géza (1959) történés� (S�abadka)

Laps�ámunkat Zsáki István alkotásaival illus�tráltuk.

A festő most e�eket a philok-
tétés�i sebeket és�leli, és képei-
ben gyógyítgatja. Titkos jeleket 
ró: mágiája, ges�tusvonalai a 
tájkép konden�csíkjai, melye-
ket egy sebés�orvos ügyessé-
gével s�eletel és eleme�. Félig 
pogány létére ruhá�atának kor-
cába kapas�kodik, és élve�i Is-
ten jelenlétét is a tájban. Csend
életsoro�atán rendre megjele-
níti, türelemmel s�éthajtogat-
ja Veronikakendőjét, melyben 

a termés�et megújhodásáho� 
s�ükséges, mágikus írásjelei-
vel megdeleje�ett maradék kel-
lékeit tartogatja. Kagylóhéja-
kat, csigavá�akat, apró köveket 
(tojásokat), kaviccsá dermedt 
időpereceket, s�él sodorta ág-
darabkákat és legvégül néhány 
as�ott gyümölcsöt és gyümölcs-
magot kuporgat: s�ent relikviá-
it a miniatüri�ált termés�etnek.

E� lenne hát montá�sbioló-
giája. A� időnkívüliség teré-

ben apró villanások: magok, 
füveket hajtó növényi pacák, 
óriásira du��as�tott őssejtek 
adnak reményt a� újjás�ületés 
s�ent fogadalmának. A mester 
a megbomlott világmindenség 
káos� utáni állapotát, elvont-
tá váló me�eit, rendet terem-
teni kívánó térképe�i fel. Re-
nes�áns� s�emléletű kimért-
séggel igé�i meg a megdermedt 
időt, s a vég nélkül lebegtetett 
tájképein megújul a� élet.

Fo
tó
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novella

– A s�arom! A� én semmi kis s�ar-
csimbókom!

Hánys�or, de hánys�or hallottam 
e�t kicsi koromban a� apám s�ájából!

Anyám pers�e a védelmébe vett.
– Sándor! Hogy bes�élhets� így a mi 

kicsikénkről? A mi Egyetlenünkről!
– Ugyan! Erről a ványadt kis sápkó-

ros idegen rondaságról bes�éls�? – s 
elegánsan lepöccentette a hamut soha 
elfogyni nem láts�ó cigarettájáról.

Eleinte nem is fájt. Nem ére�tem a 
súlyát. 

Apám ritka s�ép emberpéldány 
volt. Délceg termet, egy s�ínés�nek is 
dís�ére váló férfias arc, hullámos s�ő-
ke haj, villogó, kifeje�ő, olykor s�ínü-
ket váltó, különös �öld s�empár, s�a-
bályos, ragyogó fogsor, lenyűgö�ő mo-
dor. 

Bámultam a� es�ét, a� erélyét. 
Csenevés�, későn érő kislány vol-

tam. Hoss�ú, s�őke copfokkal, ame-
lyekbe anyám nagy s�eretettel, gyen-
géden nem is két, hanem soks�or há-
rom masnit is belefont, beletű�ött. 
Kettőt a varkocsaim végére, egyet pe-
dig a halántékom kö�elébe. Majom-
s�eretettel csüggött rajtam. 

Na, csak e� hiány�ott a� apámnak!
– Mi e� a cigányos cicoma? Nem bo-

hóc e� a gyerek! 
És kitépte a hajamból a masnikat. 
– Meg ne lássam rajta még egys�er 

e�eket a rongyokat!
Anyám piss�enni sem mert, de ami-

kor kettesben voltunk, simogatott, be-
cé�ett, a masnikat pedig kö�ös meg-

egye�éssel Zsu�si babám kóchajába 
illes�tettük. 

Akkor ke�dtem el esténként „sodor-
ni”. Elős�ör csak a varkocsaim fona-
dékait. Addig kapargattam hüvelyk
ujjammal egyegy „fonadékpikkelyü-
ket”, amíg percegni nem ke�dtek. E� 
valahogy megnyugtatott.

Ritkán kaptam ajándékot, de első 
kerékpáromat elég gyorsan megho�ta 
a Jé�uska. Mint később megtudtam, 
anyám elős�ör, ke�detnek, egy három-
kerekűre s�ava�ott, de apám letorkol-
ta. 

– Nem olyan taknyos már, hogy 
ilyen óvódásoknak való vackerájokkal 
s�égyenke��en. 

Megkínlódtam a nagy böhöm férfi-
kerékpárral. Elős�ör csak a nyereg 
alatt bújtattam át a lábam. Még örül-
tem is a� első sikereknek (anyám per-
s�e féltett, sajnált), de apám nem so-
káig tűrte. Felhördült. 

– Mit vacakols�? A� én lányom ne 
ű��ön csúfot ebből a� elit sportból. 
Rajta! Vesd át a lábad! 

Hánys�or, de hánys�or eldőltem, el-
estem! 

Anyám rohant volna felsegíteni, le-
törölgetni térdemről, felkaristolt com-
bomról a port, a homokot és a vért, de 
nem engedte.

– Kisass�ony! Tán csak nem vagy 
cukorból? Ebcsont beforr. Tessék vis�-
s�aülni!

Néha csillagokat láttam, de nem 
mertem ellenke�ni. Meg akartam fe-
lelni. 

Soká tudtam csak úrrá lenni a�on 
a félelmetesen nagy, tekintélyt pa-
rancsoló kerékpáron. Amelyet le kel-
lett győ�nöm. Amelyet, soks�or úgy 
ére�tem, magamho� kell idomítanom, 
mint egy lovat. Néhány esésemkor a 
má� is lejött róla. Akkor kaptam a� 
első pofont. Később a másodikat. Volt, 
hogy rúgást is. Anyám odarohant, kö-
nyörgött:

– Sanyi, ne! Kérlek! His�en nem 
akarta!

Akkor ő is kapott. Apámnak köny-
nyen eljárt a ke�e. A� a s�ép, finom 
ujjú, ovális körmű, elegáns jegygyű-
rűs ké�feje, ami nekem is úgy impo-
nált. S�erettem volna, ha a� enyém is 
olyan les�.

– A nyavalyás kétbalke�ese!
A�nap este már a fülem mellett is 

sodorgattam a hajamat. 
A�tán lassanlassan belejöttem. Be-

letörtek. Beletörtem magamat. 
S�ép távokat tudtam már megtenni. 
Apám vérs�emet kapott. Komolyab-

ban ke�dett ed�eni velem.
– Ha már nem tudtál egy épké�láb 

fiút kipottyantani, akkor legalább e� a 
vakarcs mutassa meg, mit tud. 

S�avai feléles�tették a kíváncsisá-
gomat és a� önbi�almamat. Nekife-
s�ültem. Egyre jobban igyeke�tem.

És vártam a� elismerést, a dicsére-
tet.

Hiába. Egy jó s�ava nem volt ho�-
�ám. 

Akkor sem, amikor második lettem 
egy diákbajnokságon. Sugár�ó arccal 
vártam. Mit is? Legalább egy simoga-
tást. Vagy legalább egy vállveregetést. 

Anyám otthon lekváros lin�errel 
várt.

Apa félrelökte a tálat.
– Mi e� a cécó itt? Na ne röhögtess 

már! Most essem hasra egy vacak má-
sodik helytől? 

Odas�aladtam ho��á, átöleltem.
– Apa! A tornatanárom egy ötöst 

ígért e�ért! Nekem! Elős�ör!
Ellökött magától.
– Mert sarlatán. Fogalma sincs se a 

sports�ellemről, se a pedagógiáról. 
Elvörösödve kotródtam el. A lin�ert 

sem ettem meg, pedig imádom. 
Anya sírt. Tehetetlenségében a ke-

�ét tördelte.
Apa napokig rám sem né�ett. Így 

büntetett. 
Ha s�óltam ho��á, elné�ett fölöt-

tem. Levegőnek né�ett. 
Egyre keményebb ed�ések követ-

ke�tek. Néha úgy ére�tem, a s�ívem 
s�akad ki a helyéből a megerőltetéstől.

Amikor i��adtan, csap�ottan, holt-
fáradtan ha�aértünk, rácsimpas�kod-
tam. Meg akartam pus�ilni. 

– Apa! Édesapa! Ugye, most jó vol-
tam? Ugye, most jobban teljesítettem? 

Egyre feljebb emelte a fejét, nem 
engedte, hogy elérjem a� arcát. Egy-
re feljebb és feljebb. Amikor pipisked-
ve valahol a csupas� nyaka kö�epéhe� 
értem, megrá�kódott. Mint a kutya, 
amikor le akarja rá�ni magáról a� el-
lenséget. Vagy kirá�ni bundájából a 
rá�údult vi�et. 

– Ugyan, hagyj már békén! Ha ép-
pen tudni akarod, e� még egy nagy… 
egy nagy semmi! Hogy finom legyek, 
hölgyeim – s itt a reménykedve, es-
deklőn figyelő anyára pillantott. – E� 
bi�ony egy nagy… kutyagumi!

Elhatáro�tam, hogy csak a�ért is 
– mindenáron – megs�er�em a s�ere-
tetét. Harcolni fogok érte!

Hát csak ed�ettünk és ed�ettünk. 
Kö�ben apámat a munkahelyén va-

lami bántalom érhette. Mellő�és vagy 
egyéb. Nem bes�élt róla, de egyre �ak-
latottabb lett, egyre türelmetlenebb. 
Sokat ves�ekedett anyámmal, min-
denbe belekötött, kriti�ált, ha volt rá 
oka, ha nem. Egyre többet hangosko-
dott, kiabált. Ha anyám magyará�-
kodni próbált – ütött. 

E� megdöbbentett. Bűntudat fogott 
el. Magamra vettem. Úgy ére�tem, én 
járultam ho��á a hely�et elmérgesedé-
séhe�, mégho��á a��al, hogy – apám 
s�aks�erű és lelkiismeretes dress�úrá-
ja ellenére – még mindig nem értem el 
komolyabb sikereket.

Apám vis�ont mintha a� én foko-
�ottabb tempójú ed�éseimmel akart 
volna valamit kompen�álni. 

Valamit. De mit? Kicsi voltam, éret-
len, nem értettem ho��á. Anya sem se-
gített. Lehet, hogy ő sem tudta? Vagy 
csak nem akart vele terhelni? 

Apa, stopperórával a ke�ében, egy-
re csak hajtott, csak hajtott. 

Ha nem úgy sikerült valami, aho-
gyan elkép�elte – megütött. Olyankor 
valósággal eltor�ult a� arca. A� a s�ép, 
ovális, markáns férfiarca, amelyért ra-
jongtam. 

Elképedtem. 
Én lehetek a� oka! Csakis én. A� én 

tehetetlenségem, lustaságom, tehet-
ségtelenségem.

Még jobban rákapcsoltam. Már 
semmi sem volt s�ámomra olyan fon-
tos, mint a� – eredmény. A�, hogy 
Neki megfeleljek. 

Hajs�oltuk egymást. Ő engem, s én 
magamat. 

Néha egés�en kifordult önmagából. 
Üvöltött, csapkodott, ütött. 

Már csupa görcs voltam a� erőlkö-
déstől, és csupa kék�öld folt a testem. 
A� ütésektől.

Amikor végre megs�ere�tem a� első 
serlegemet, a�t hittem, nyugvópontra 
értünk. Ragyogtam ott a dobogón, és 
egyre a� ő tekintetét kerestem. 

Anya örömében sírt, tapsolt és in-
tegetett, de apa e�úttal is fes�ült volt, 
és elves�ett. Hamar sarkon fordult, és 
ha�ament.

Nem értettem. Otthon be�árkó�ott 
a s�obájába, és hallottuk, hogy tombol 
odabent.

Anya magyará�atot próbált keresni. 
Mindkettőnk s�ámára. 

– Tudod, lehet, hogy a� baja, hogy 
nem Ő ért el s�emélyes sikert. Valaha 
ő s�eretett volna bajnok lenni, de bal-
eset érte, s meglehet, hogy a te sike-
redet ő most s�emélyes kudarcként éli 
meg. Nem tudom, kislányom… Nem 
tudom, nem értem. S a munkahelyén 
is valami �űr támadt. Nem bes�él róla, 
de rettentő ideges mostanában.

Akkoriban esténként már sokat sír-
tam. Átöleltem, gyűrögettem a párná-
mat, és bele�okogtam. Hangtalanul. 
Megtanultam hangtalanul sírni. Édes 
istenem, hol tévedtem? Mit kellene 
csinálnom, hogy minden jó legyen? 

Némi kénys�ers�ünet után a� ed�é-
seim folytatódtak, de apám hangulata 
nem válto�ott. Úgy viselkedett velem, 
mint egy brigadéros. Egyre durvább 
és elutasítóbb lett – de már nem ütött 

HARC Jódal Rózsa
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Baka L. Patrik: Teljes gőzzel! Beve-
zetés a steampunk olvasásába. 
Selye János Egyetem, Komárom, 
2020

A steampunk s�ó hallatán valós�ínű-
leg sokan kérdőn kapják fel fejüket, hi-
s�en olyan műfajt takar, amely régiónk-
ban kiváltképpen ismeretlen �sánernek 
s�ámít. A magyarul gő�punk, erőltetett 
fordításban gő�betyár, esetleg gő�van-
dálnak is fordítható műfaj a�onban nem 
a hus�onegyedik s�á�ad kreációja. A� 
angols�ás� nyelvterületeken már évti-
�edek óta igen nagy néps�erűségnek ör-
vendő irány�atról bes�élhetünk tehát, 
amely könyvek, filmek és videójátékok 
garmadáját ihlette meg. Baka L. Patrik 
Teljes gőzzel! – Bevezetés a steampunk 
olvasásába című monográfiája minden 
téren hiánypótló műnek s�ámít, his�en 
amellett, hogy a magyar nyelvű kö�ön-
séget kö�elebb ho��a egy olyan műfaj-
ho�, amely eddig ködös területnek s�á-
mított, rámutat arra is, hogy a steam-
punkkönyvek a tudományos vetületen 
túl milyen ga�dag történelmi, társadal-
mi, kulturális és politikai kérdéseket, 
témákat hordo�nak történeteikben. 

A� első feje�et (Gőzerővel – A steam-
punk mint spekulatív fikciós szubzsá-
ner) általános ismertetővel nyit, amely-
ben a s�er�ő kifejti a gő�punk egyes 

kö�ponti fogalmait, mint például a� al-
lohistori�mus (alternatív történelem). 
E feje�etben a steampunk alfáinak s�á-
mító művek kerülnek bemutatásra, me-
lyeknek meghatáro�ó s�erepük van a 
gő�punk mint műfaj megs�ületésében. 
A hat említett kiadvány kö�ött van pél-
dául K. W. Jeternek, a steampunk kife-
je�és megalkotójának Morlockok éjsza-
kája című története, amelyben Artúr 
király a� Excalibur segítségével képes 
időugrást vége�ni, és e��el megmenti a 
viktoriánus kori Londont a morlockok 
csapásától. Továbbá megismerkedhe-
tünk még Paul di Filippónak a s�er�ő ál-
tal egys�erre bi�arrnak és humorosnak 
neve�ett Gőzpunk-trilógiájával is. 

A tanulmány második és harmadik 
feje�ete céltudatosan olyan művekre 
öss�pontosít, amelyek meghatáro�ták 
a� angols�ás�, majd a magyar steam-
punkregények irodalomelméleti alapja-
it. Olyan műveket ves� górcső alá, mint 
Scott Westerfeld historikus steam-
punkregénye, a Leviatán-trilógia. Baka 
L. Patrik elem�ése által még ké��elfog-
hatóbbá válik e� a pöfögő gépe�etekkel, 
haditechnikák nyakatekert ötvö�etével 
és mármár s�ürreális cselekményekkel 
teli fantas�tikus világ. 

A magyar steampunk kezdetei című 
feje�etben átfogó cselekményleírás ke-
retében megismerkedünk Galántai Zol-

tán, írói álnevén W. Hamilton Green 
Mars 1910 című historikus steampunk-
regényével, amelyre mint a� első magyar 
gő�punkregényre tekinthetünk. E�en 
po�itív jövőkép nélküli világ alapvető, 
a steampunkra jellem�ő elemeit olyan 
technikák alkotják, mint a nagy háború-
ban bevetett gő�meghajtású harcigépek, 
monstrums�erű léghajók és fogaskere-
kes s�erke�etek. A történetben továbbá 
viss�akös�ön a� irány�at másik sarok-
köve, a� allohistori�mus is. Bár a s�er�ő 
kitér arra, hogy Galántai nem cél�ottan 
épített fel gő�punkvilágot, mégis e�t te-
kinthetjük úgy időrendi, mint strukturá-
lis s�empontból a� első magyar vonatko-
�ású gő�punkműnek. A feje�etben továb-
bi olyan különleges cselekménys�állal és 
egyedülálló gondolatokkal bíró történe-
tek kerülnek terítékre, mint Lakatos Ist-
ván Dobozváros és Óraverzum – Tisztí-
tótűz című steampunkfantasy regényei, 
valamint Dávid Ádám Millennium exp-
ressz trilógiája. A művek s�oros olvasá-
si móds�errel történő elem�ése után ki-
jelenthető, hogy a magyar gő�punk mint 
spekulatív fikciós irodalmi alműfaj ön-
magában is megállja a helyét. 

Végül megismerkedünk a gő�betyá-
rok társaságával, és bepillanthatunk a 
magyar steampunk s�ubkultúra világá-
ba. Fény derül arra is, hogy a steampunk 
rajongói köreiben is találko�hatunk a� 

irány�at által kreált identitásokkal és 
karakterekkel, mint például a vagány ut-
cai csibés� vagy a feltaláló. A kötet há-
rom magyar gő�betyárral kés�ített in-
terjúval �árul, sorrendben ifj. Mi�sei 
Lás�ló (dr. Leslie Aromo), Farkas Judit 
(Ma dame Flamara Halvorsen) és Vörös 
Zoltán, avagy Zackary mester mondja el 
saját, a gő�punk műfajáról alkotott meg-
látásait, valamint a�t, hogy tulajdonkép-
pen mit is jelent gő�betyárnak lenni.

Budai ÁgotaMEGHÖKKENTŐ UTAZÁSOK AZ ALTERNATÍV TÖRTÉNELEMBEN

novella

könyv

meg! Akkor sem, ha hibá�tam. E� s�ö-
get ütött a fejembe. Vis�ont es�embe 
jutott, hogy amikor legutóbb dobogó-
ra álltam – illetve kö�vetlenül előtte –, 
undorodó arckifeje�éssel egy dobo�t 
nyomott, s�inte erős�akkal, a ke�embe.

– Mielőtt fölmás�ol Oda, e�t kend 
magadra a� öltö�őben! Követelem. 
Megértetted? Utána dobd el. A�onnal. 
A s�emeteskosár legaljára. 

Csodálko�va mártottam bele ujja-
mat a dobo�ba. Kenekedni ke�dtem, 
s láss csodát: a krémes por valame-
lyest elhalványította – legalábbis egy 
rövid időre – a kék�öld ütésnyomokat 
a nyakamon s a karomon. „Tehát s�é-
gyelled magadat mások előtt!” – álla-
pítottam meg akkor keserűen. 

A�ontúl soha nem ütött meg. Csak 
semmibe vett. Dirigált és üvöltö�ött 
velem, ennyi. De a�t már megs�ok-
tam. Talán már hiány�ott is volna, ha 
nem tes�i. Annyira megs�okottá vált… 
A� ed�és rés�évé lett! Haha…

Vis�ont amikor egy dobogósnak re-
mélt és nagyon várt sikerem elmaradt, 
más történt. Valami egés�en, egés�en 
más! Valami SZÖRNYŰ! 

Ha�aérve elős�ör is kulcsra �árta a 
bejárati ajtót, majd dühtől tajtéko�va 
a�t követelte anyától, hogy vetkő��ön 
le. Me�telenre.

Hitetlenkedve né�tünk öss�e anyám
mal. 

– Térdelj le ide elébem, és kérj tő-
lem bocsánatot! – tajtéko�ta.

– De miért, Sanyi, a� istenért!? Mi-
ért? 

– Letérdelni!
Úgy s�aggatta le anyámról a ruhá-

kat, mint egy őrült.
– A�ért, amiért egy ilyen semmire-

kellő buta, buta, tehetségtelen kétbal-
lábas kis hülyét s�ültél nekem! – or-
dította apám s�inte önkívületben, és 
kö�ben ütötte, rúgta, haját tépdeste a� 
anyámnak. A� én s�ép, imádott édes-
anyámnak!

Odarohantam, sikolto�va s�ét akar-
tam őket válas�tani, de csak félrelö-
kött. Ő volt a� erősebb.

– Idené��, te senkihá�i!– vicsorgott 
rám. – Valahánys�or ilyen s�égyent 
ho�ol rám, e�en a s�ukán töltöm ki a 

mérgem. Hát úgy igyeke��!
A�t hittem, hogy itt a vi-

lág vége. Hogy minden ös�-
s�eomlott. Anyám a�onban, 
amikor Ő diadalmasan, 
akár egy győ�tes hadve�ér, 
elvonult, megalá�va, öss�e-
verve, vére�ve is megpró-
bált csitítani. Még ő csití-
tott! Istenem!

– Nyugodj meg, kincsem. 
Ne sírj. Ne sírj most, kérlek! 
Hátha lenyugs�ik. Hátha el-
múlik a roham. Figyelj rám!

S mialatt megtépetten öl-
tö�ködni próbált:

– Próbáljuk meg eltitkol-
ni. Próbáljuk meg. Mások 
elől. Előttem csak a te bol-
dogulásod, előmeneteled le-
beg. Érted? Hallas� engem? 
Most ne bőgj. Sikeresnek 
akarlak tudni! E� a fontos. 
NEKEM most e� a fontos. 
Csak e�.

Nem tudott meggyő�ni, 
de elhatáro�tam, a kedvéért 

egy ideig még folytatom. A�nap este 
sodrás kö�ben már tépdestem is a ha-
jamat. 

A� ed�éseken rá sem tudtam né�-
ni apámra, a kérdéseire nem válas�ol-
tam, a tanácsait, utasításait vis�ont 
betartottam. Meg kell hagyni, has�-
nos tanácsokat adott.

Mégis. Csak rám kellett né�nie. Lát-
hatta, hogy gyűlölöm, hogy utálom. 

Folytak a� ed�ések. Keményen. 
Esőben, s�élben, rekkenő hőségben. 
S�inte egymás ellen. Néha már s�inte 
vért i��adtam, de fogcsikorgatva is be-
tartottam a� utasításait.

*

Ő nem győ�te cérnával.
Még verseny előtt ismét elővette 

anyámat. Követelte, hogy – előttem – 
ismét vetkő��ön me�telenre, s e�úttal 
egy – már ki tudja, honnan bes�er�ett 
korbáccsal – újra les�ámolásra kés�ü-
lődött. Egés� testében remegett. Ajka 
cserepes volt, mintha belső lá� gyö-
törné.

Anyám, akár egy robot, már vetkő�
ni ke�dett, amikor megragadtam a 
karját. Erősen s�orítottam, és sehová 
sem né�ve kirohantam vele a há�unk-
ból. Meg sem álltam vele a s�oms�é-
dig. Ő, s�egény, megnyomorított, be-
idomított, agyongyötört, megalá�ott 
rabs�olga lélek pers�e kö�ben igyeke-
�ett volna kitépni magát a markom-
ból, és talán viss�amenni, de nem en-
gedtem. Vasmarokkal s�orítottam. Én 
voltam a� erősebb. Jól meged�ettek. 

Apám hiába rohant s�űkölve, tajté-
ko�va, átko�ódva utánunk. 

*

Már nem apám s�eretetéért harco-
lok. Hanem ellene. A� emberi s�abad-
ságért. És a� iga�ságért. 
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A trianoni békes�er�ődés 100. 
évfordulójáról 2020ban em-
léke�tünk meg. A� emberi ter-
més�et abs�trakt gondolkodá-
sa lehetővé tes�i a valóságtól 
eltérő történelmi síkok létre-
ho�ását, így a „mi lett volna, ha 
máshogy történik” kérdésköre 
sokaknak mo�gatja a fantá�iá-
ját. E� a�onban tudománytalan 
és fiktív, így a történés�ek leg-
inkább csak kocsmai bes�élge-
tés során operálnak ilyen ke�-
detű mondatokkal. Írásomban 
ugyanakkor nem a „mi lett vol-
na, ha…” borgő�ös kérdéskörét 
járom körül, hanem a�t s�eret-
ném bemutatni, hogy mennyi-
re volt törvénys�erű egy biro-
dalom felbomlása, és milyen 
lehetőségek álltak a� Os�trák–
Magyar Monarchia ve�etői 
előtt, amely lépésekkel – még 
csak nem is a� utolsó pillanat-
ban félrerántott kormánnyal – 
talán (!) megőri�hette volna 
a nem�etiségek centrifugális 
ereje által ves�élye�tetett or-
s�ág a területi integritását. 

A� Os�trák–Magyar Monar-
chia a 19. s�á�ad végén 40 mil-
liós népességgel bírt, amely 
a�onban meglehetősen hete-
rogénnek mondható. Vallási 
s�empontból hét, nyelvietni-
kai s�empontból pedig ti�enkét 
nagy csoportra os�lott. A re-
latív többséggel a németség 
rendelke�ett, de arányuk alig 
haladta meg a 20 s�á�alékot 
a� egés� birodalom területén. 
Nagy kérdés volt, hogyan kor-
mányo�ható egy ennyire hete-
rogén ors�ág, és hogyan lehet 
elérni, hogy mind a ti�enkét et-
nikai csoport elégedett legyen 
a hely�etével. A téma fontos-
ságát mutatja, hogy több mint 
ötven ilyen föderációs terve�et 
kés�ült, e�ek kö�ül ismeretter-
jes�tő jelleggel a legérdekeseb-
beket s�eretném bemutatni. 

A Habsburgok a bécsi trónt 
megs�ere�ve há�asságaikkal és 
háborúikkal igen sikeres ter-
jes�kedésbe ke�dtek. 1526ban 
megs�ere�ték Csehors�ágot és 
a Magyar Királyság egy rés�ét, 
Lengyelors�ág első felos�tása-
kor, 1772ben galíciai terüle-
tekkel ga�dagodtak. A napó-
leoni háború után, 1815ben 
megs�ere�ték Lombardiát és 
Veneto tartományt, egy évvel 
később pedig a Dalmát Király-
ságot is. Utolsó területs�er�é-
sük a� első világháború küs�ö-
bén Bos�nia 1908as annektá-
lása volt.

Mielőtt beleke�dünk, fon-
tosnak tartok definiálni két fo-
galmat, amelyek kö�ül a� első 
a föderáció. Bár a� egykor Ju-
gos�láviában élőknek e�t nem-
igen kellene magyará�nom, de 
bí�va abban, hogy fiatal gene-
rációk is olvassák a� írást, ne-
kik itt a magyará�at: a föderá-
ció két vagy több állam egye-
sülésével keletke�ett állam, 
amelyben a legfontosabb ál-
lami funkciókat (pén�ügyek, 

hadügyek, külügy) kö�ösen, a 
föderáció erre a célra létreho-
�ott s�ervei révén gyakorolják. 
A második fogalom a� aus�t-
ros�lávi�mus, amely alatt ért-
jük a Habsburg Birodalom ál-
lams�erke�eti reformjára vo-
natko�ó a�on elkép�eléseket, 
melyek a s�lávok egyenjogúsá-
gát hango�tatták, és perspek-
tivikusan a Habsburg Biroda-
lom s�láv irányítás alá helye�é-
sében gondolkodtak.

A németek után a második 
legnagyobb népességgel a ma-
gyarság rendelke�ett, de még 
a magyarors�ági területen sem 
éltek többen, mint 40 s�á�alék. 
A magyar nemességet aggas�-
tották a magyarság s�ámará-
nyának viss�as�orulásáról írt 
munkák, így báró Wesselényi 
Miklós 1834ben könyvet adott 
ki, amelyben a birodalom át-
s�erve�éséről írt, és e��el meg-
nyitotta a sort egy csomó más 
elkép�elés előtt is. 

Wesselényi felismerte, hogy 
megke�dődött a s�lávok nem�e-
ti ébredése, és a� erősödő oros� 
befolyás, valamint a� ortodox 
hit öss�etartó ereje miatt jo-
gokat kell bi�tosítani a biroda-
lom s�lávjainak is. Wesselényi 
a korábbi kö�pontosított cent-
rali�must négy egységre os�-
totta volna fel, amelyeket kö�ös 
s�ervek kapcsoltak volna öss�e. 
1. Megmaradt volna a „német 
alkotmányos test” a s�lovének 
lakta tartományokkal; 2. Cseh, 
Morvaors�ág és Galícia egyesült 
volna; 3. Magyarors�ág Horvát-
ors�ággal, S�lavóniával és Dal-
máciával (utóbbi sosem volt 
rés�e a Magyar Királyságnak) 
alkotta volna a harmadik töm-
böt; míg egy olas� tartományt is 
létreho�ott volna Lombardia és 
Is�tria területeivel. Wesselényi 
úgy gondolta, hogy a� állam-
s�erke�ethe� majd később csat-
lako�ni fog a� akkor még erős 
török függésben lévő Románia, 
S�erbia és Bulgária is. Wesse-
lényi volt a� első, aki figyelmet 
s�entelt a� oros� terjes�kedés-
nek, de a nyugatról érke�ő né-
met expan�iós törekvésekkel 
nem s�ámolt.

A� 1848/1849es forradalom 
és s�abadságharcnak is voltak 
föderációs elkép�elései, még 
ha a�ok ma már kicsit meg is 
mosolyogtatnak bennünket. 
A magyar külpolitikai gondol-
kodók abban reménykedtek, 
hogy 1848ban létrejön a� egy-
séges Németors�ág. (Ne feled-
jük, hogy nemcsak Magyaror-
s�ágon, hanem Európa legtöbb 
területén forradalmak �ajlot-
tak, a több tucat, s�éttagolt né-
met állam polgárai pedig egy 
egyesített államot s�erettek 
volna létreho�ni, ám erre a� al-
kalomra 1871ig várni kellett.) 
Megos�lanak a vélemények, de 
magyar külpolitikai gondolko-
dók úgy kép�elték el, hogy a� 
Os�trák Monarchia német tar-
tományai csatlako�ni fognak 

ehhe� a� új német államalaku-
latho�. A Habsburgok majd Bu-
dára költö�nek, és Európának 
s�üksége les� egy erős államra, 
amely majd felveheti a versenyt 
Oros�ors�ággal és Németor-
s�ággal, e�ért s�ükségs�erű Ma 
gyarors�ág megerősítése Ro-
mániával és S�erbiával. Vis�-
s�agondolva már tudjuk, hogy 
elkép�elésük a földtől kicsit el-
rugas�kodottnak bi�onyult. 

A forradalom és s�abadság-
harc alatt 1848 májusában hív-
ták öss�e a� első s�láv kong-
ress�ust, ahol a rés�tvevők a 
cseh František Palacký ve�eté-
sével s�intén a föderalis�tikus 
áts�erve�ésen tanakodtak. Pa-
lacký már felismerte a nyugati 
német ves�élyt, és a cseheknek 
a Habsburg Monarchián belüli 
hely�etét s�erette volna meg-
erősíteni. S�erinte „a szárma-
zás, nyelv, történelem és szokás 
tekintetében egyaránt olyany-
nyira különböző Duna menti 
népek külön-külön valameny-
nyien gyengék ahhoz, hogy si-
keresen ellenálljanak az orosz 
és német hódító törekvéseknek. 
Így ezen népek együttműködé-
sének kereteinek a biztosítása 
az Osztrák Császárság törté-
nelmi feladata”.

1848 s�eptemberében meg 
is ho�ták a� első terve�etüket. 
E s�erint a birodalom stabili-
tását a követke�ő felos�tás ga-
rantálná: 1. NémetAus�tria, 
2. Cseh, Morvaors�ág S�ilé�i-
ával együtt, 3. Lengyelors�ág 
Bukovinával, 4. Dalmácia és 
a s�lovének által lakott terüle-
tekkel kibővült Horvátors�ág 
és végül 5. Magyarors�ág. 1848 
októberében látott napvilágot a 
horvát Ognjeslav Utješenović 
terve�ete, a� első olyan terve-
�et, amely felbontja a történel-
mi kereteket, és hét nyelviet-
nikai területet határo� meg. 

E s�erint német, cseh–s�lovák, 
magyar, déls�láv (s�erb, hor-
vát, s�lovén), lengyel, olas� és 
román területet ho�tak volna 
létre. Teljesen követke�etesnek 
a�onban még nem neve�hetők. 

Terve�eteik feltűnő hiányos-
sága, hogy a rutének egyen-
jogúságát – rés�ben elmara-
dottságuk, rés�ben a lengye-
lek ellenállása miatt – ők sem 
ismerték el. Elkép�elésükben 
e�en túlmenően problemati-
kusnak tartható a� is, hogy a 
déls�lávok, valamint a csehek 
és a s�lovákok olyan nem�eti 
egységével s�ámoltak, amely 
sem addig, sem akkor nem lé-
te�ett, s amelynek a jövője ép-
pen e�ért legalábbis kétségek-
re adhatott volna okot. Végül 
mint egés�en nyilvánvaló el-
lentmondás, illetve követke-
�etlenség megemlíthető a� is, 
hogy mikö�ben Magyarors�á-
got mintegy magától értetődő-
en etnikai alapon os�tották fel, 
a hárommilliós s�udétanéme-
tek elválas�tása a csehektől és 
a morváktól fel sem merült ter-
ve�eteikben.

A Monarchia föderali�á-
lásának átfogó tervei mellett 
tovább élt a horvátok trialis-
ta elkép�elése is egy Magyar-
ors�ágtól független, de a biro-
dalmon belüli déls�láv egység 
létreho�ásáról, a forradalmak 
utáni os�trák centrali�mus és 
germani�áció a�onban a bi-
rodalom állams�erke�eti re-
formjának történeti és etnikai 
elvű terve�eteit válogatás nél-
kül lesöpörte a� as�talról. A� 
új re�sim így nemcsak a rebel-
lis olas�ok és magyarok köré-
ben váltott ki ellenállást, ha-
nem a lojális s�lávok és romá-
nok körében is elégedetlensé-
get és csalódottságot oko�ott. 
Mint találóan mondani s�okás: 
a� aus�tros�lávok a�t kapták 

jutalmul, amit a� olas�ok és a 
magyarok büntetésül.

A� európai események a�on-
ban válto�ásra kénys�erítették 
a Habsburgudvart. A� 1866
os os�trák–olas�–poros� hábo-
rúban bebi�onyosodott, hogy 
Aus�tria nem les� képes újabb 
német területek megs�er�ésé-
re, és 1867ben megkötötték 
a magyarokkal a kiegye�ést, 
mely létreho�ta a� Os�trák–
Magyar Monarchiát. A kiegye-
�ést a� os�trák és a magyar fél 
két, a� 1848/1849es s�abad-
ságharcból tévesen levont kö-
vetke�tetés miatt kötötte meg: 
egys�erűen túlbecsülték egy-
más erejét. A� os�trák fél úgy 
gondolta, hogy csupán a ma-
gyarokkal való kiegye�és ele-
gendő ahho�, hogy a birodal-
mat stabil keretek kö�ött tart-
sa (gondoljunk csak arra, hogy 
a magyar forradalmat csak 
oros� segítséggel sikerült le-
verni), a magyar ve�ető körök 
pedig úgy vélekedtek, Aus�t-
ria Európa kö�epén olyan erőt 
képvisel, amit a többi európai 
nagyhatalom s�ükségs�erűnek 
és területi integritásában meg-
kérdőjele�hetetlennek tartott. 
A későbbiekben kiderült, hogy 
mindkét fél tévedett. A kiegye-
�és, amely a magyar területek-
nek elképes�tő, soha nem látott 
ütemben való fejlődést bi�to-
sított, tartalma�ott föderatív 
alrends�ereket, mint Magyar-
ors�ágon a horvát kiegye�és, 
illetve hasonló történt Galíciá-
ban is a lengyelekkel, de a cseh 
követeléseket nem teljesítették. 
1871ben a csehek egy trialis-
ta, os�trák–magyar–cseh ki-
egye�ést ke�deménye�tek, de a 
magyar ve�etők, féltve a kapott 
előjogaikat, megvétó�ták a cse-
hek a�on követeléseit, melye-
kért néhány évvel a�előtt kar-
dot rántottak.

A HABSBURG BIRODALOM FÖDERÁCIÓS ÁTSZERVEZÉSI TERVEI Csőke Márk

Az Osztrák–Magyar Monarchia nemzetiségi összetétele
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A SZABADKAI HONVÉD GYALOGSÁGI KASZÁRNYA TÖRTÉNETE Vass Géza

A� Os�mán Birodalom kiű�ése 
után, a 17. s�á�ad végén, S�a-
badka a Magyar Királyság ré-
s�eként Habsburgfennhatóság 
alá került. Iga�, a bécsi udvar 
elnyomását könnyebben el-
viselték, mint a törökökét, e� 
a�onban nem akadályo�ta meg 
a magyar nemességet abban, 
hogy tovább harcoljon függet-
lenségéért. E� termés�etesen 
állandó konfliktusokho� ve�e-
tett, amelyek nemegys�er fegy-
veres öss�etű�ésekbe torkollot-
tak. A 18. s�á�ad kö�epéig Bécs 
uralma s�ilárdnak bi�onyult, 
de Poros�ors�ág megerősödésé-
vel párhu�amosan a Habsbur-
gok hely�ete Kö�épEurópában 
jelentősen meggyengült. A Mo-
narchia 1866ban katas�trofá-
lis vereséget s�envedett a poro-
s�októl, és kis�orult a megala-
kuló egységes Németors�ágból. 
A� os�trák csás�árság fenn-
maradása cérnas�álon függött. 
Bécs ennek ellenére is el�árkó-
�ott a mélyreható belső refor-
moktól. A politikai élet demok-
rati�álása helyett s�övetségest 
keresett magának a� ors�ágon 
belül. A magyar aris�tokrácia 
és a� akkor még gyenge polgár-
ság kapott a� alkalmon, és elfo-
gadta, hogy jogaik kiterjes�tése 
ellenében támogatják a bécsi 
udvart. Vállvetve akadályo�ták 
meg a birodalom felbomlását, 
ha kellett, a� ott élő népek füg-
getlenségi törekvéseinek letöré-
se árán is.

A� os�trák–magyar kiegye-
�és 1867ben jött létre. A meg-
állapodás s�erint budai s�ék-
hellyel Magyarors�ág önálló 
kormányt kapott, külügyi és 
hadügyi tárca nélkül. Aus�t-
ria megkönnyebbült, a magya-
rok pedig a kiegye�ést új sike-
res lépésnek tekintették a füg-
getlenség kivívása felé ve�ető 

úton. A magyar politikai elit 
követke�ő célként a saját fegy-
veres erők felállítását tű�te ki, 
Bécs a�onban erről hallani sem 
akart. A makacs kitartás végül 
is engedményekre kénys�erí-
tette a� os�trákokat, 1869ben 
megalakulhattak a� első hon-
védegységek. A� örökös tarto-
mányokban párhu�amosan lét-
reho�ták a Landswehrt, amely 
a honvédséggel a�onos s�erepet 
töltött be. E�ek a csapatok csak 
gyalogsággal és lovassággal 
(hus�árokkal) rendelke�tek, és 
ki�árólag könnyűfegyverekkel 
lehettek felfegyvere�ve. A Mo-
narchia öss�területén e�ek a 
csapatok öss�esen kéts�á�e�er 
embert s�ámláltak. A mai terü-
letvédelmi egységekhe� hason-
lítottak. Termés�etesen a� or-
s�ág fő csapásereje továbbra is 
a� úgyneve�ett kö�ös hadsereg 
maradt, amelyben a fegyveres 
erők minden fegyverneme kép-
viseltette magát. E� a haderő 
bi�tosította a� állam megbont-
hatatlan egységét. A parancs-
nyelv a német volt, akárcsak a 
tis�tek többsége. A kö�ös csá-
s�ári és királyi csapatok léts�á-
ma meghaladta a� egymillió 
főt. 

A katonai építés�et törté-
netében a laktanya építésének 
gondolata elős�ör a 17. s�á�ad-
ban jelent meg. A Monarchia 
magyarors�ági rés�én a� első 
laktanyákkal csak a 18. s�á�ad 
végén találko�unk. Minden na-
gyobb településen helyőrségek 
voltak. Laktanya hiányában a 
katonákat há�aknál helye�ték 
el, aminek költségeit a város 
vagy a megye fede�te. A kato-
nák els�állásolását többnyire a 
s�egényebbek vállalták, akik-
nek a bérleti díj jövedelmük je-
lentős rés�ét képe�te. A tehető-
sebbek, akik erre nem s�orul-

tak rá, ritkán éltek e��el a lehe-
tőséggel. Gyakorinak bi�onyul-
tak a ves�ekedések a bérlők és a 
bérbeadók kö�ött: a tulajdono-
sok főleg a rés�eg, pis�kos, han-
gos katonákra panas�kodtak, 
akik nemegys�er tolakodóan 
viselkedtek a nőkkel s�emben, 
a katonák pedig a� igénytelen 
s�állást és a ross� ellátást vetet-
ték ga�dájuk s�emére. 

A 19. s�á�ad végén a kato-
nák ilyen módon való els�állá-
solása mind a polgári, mind a 
katonai hatóságok s�ámára el-
fogadhatatlanná vált. Magyar-
ors�ág katonai kiadásai a� éves 
költségvetés 2 s�á�alékát tették 
ki, ennek ellenére nem találtak 
benne helyet a laktanyaépítés-
nek, e�ért 1879ben törvényt 
fogadtak el, amely s�erint a� a 
város vagy megye, amely saját 
költségén laktanyát épít, bi�-
tosítékot kap arra, hogy a had-
sereg a�t legkevesebb ti�enöt–
hus�onöt évre bérbe ves�i. E� 
megs�abadítaná a lakosságot a 
s�állásadás kénys�erétől. Nem-
sokára a laktanyaépítés minden 
városban napirendre került. 
E  katonai létesítmények építé-
sének csúcspontja a 19. s�á�ad 
utolsó éveire tehető, és a� építé-
si lá� nagyjából 1905ig tartott. 
A laktanyák többnyire a hon-
védség s�ámára épültek, e��el 
is hangsúlyo�va a ha�afias ér-
�elmeket és a� idegenkedést a 
csás�ári és királyi haderőtől. 

A fegyverek és a fels�erelés 
gyors fejlődése, valamint a� 
újoncok s�ámának növekedé-
se miatt a laktanyák egyre na-
gyobb teret követeltek. Idővel 
a� egy nagy épület helyett több 
kisebb céls�erű épületbe s�állá-
solták el a katonaságot. A meg-
növekedett volumen miatt a ka-
s�árnyák már nem fértek el a 
sűrűn lakott városkö�pontok-

ban, így a 19. s�á�ad végétől a 
települések s�élén épültek fel. 
Ke�detben e� a lovassági lakta-
nyákat érintette, amelyeknek a 
legnagyobb területre volt s�ük-
ségük. A kas�árnyák építését a 
legtöbb esetben városok, me-
gyék vagy a Honvédelmi Mi-
nis�térium ke�deménye�te. A�  
építke�ést katonai és polgári 
s�akértőkből álló vegyes bi�ott-
ság felügyelte. Elős�ör megha-
táro�ták a helys�ínt és a s�ük-
séges épületek s�ámát, elké-
s�ítettek egy elő�etes tervet 
(1 : 100), majd egy rés�leteset 
(1 : 50), a költségekkel kiegés�ít-
ve. A projekteket a Honvédelmi 
Minis�térium értékelte, majd 
engedélyt adott a munkálatok 
megke�désére. A tervraj� és a 
költségvetés alapján kés�ült el 
a pályá�ati dokumentáció a vál-
lalko�ók s�ámára. A vállalko�ó 
e�után kidolgo�ta a rés�leteket. 
A felügyeletet általában a városi 
hatóságok gyakorolták. A mun-
kálatok befeje�ése után a léte-
sítményt vegyes bi�ottság vette 
át, majd végül megállapították 
a fi�etendő bérleti díjat.

A laktanyák többnyire s�ab-
ványos épületek voltak, ame-
lyek ugyana�on s�igorú elő-
írások alapján épültek. A� épí-
tés� legkisebb teret sem kapott 
a kreativitásho�. A� épületek 
homlok�ata egys�erű, dís�te-
len maradt, legtöbb esetben a 
neorenes�áns� stílust követ-
ve. Alapraj�uk téglalap vagy U 
alakú, legfeljebb két traktussal 
épültek egy oldalsó lépcsővel, 
amely a ri�alitban futott végig, 
mellettük kötele�ően ott sora-
ko�tak a� illemhelyek. A Ma-
gyar Építés�ek Társasága több-
s�ör is kifogásolta a katonai lo-
gikát, mis�erint a laktanya az 
laktanya, és senki sem keresi 
ott az esztétikát. Követelték a 

nyílt versenyt, nemcsak a kivi-
tele�őknek, hanem a terve�ők 
s�ámára is. A� építés�ek s�a-
va a�onban nem talált megér-
tésre. E� a fő ok, hogy ebből a� 
idős�akból nagyon kevés épí-
tés�eknek s�ánt nyílt pályá�at 
maradt ránk. 

S�abadka első laktanyáját 
BácsBodrog vármegye épít-
tette 1766 és 1772 kö�ött, a te-
lepülés S�eged felé ve�ető kijá-
ratánál. A város már a� 1840
es évek előtt keresett és kapott 
engedélyt saját laktanya felépí-
tésére, a� akkori városi tanács 
még pén�gyűjtésbe is beleke�-
dett, de a� 1848/49es forrada-
lom �űr�avaros éveiben a meg-
takarítás eltűnt. A városi kö�-
gyűlés 1885ben döntött ismét 
egy honvéd lovassági laktanya 
felépítéséről. A katonai tanács-
adó és a város főmérnöke egy 
modern pavilonrends�erű épü-
letegyüttest javasolt, amelyben 
a� épületek mérete nem halad-
hatja meg a 200–600 négy�et-
métert. A negyvenhat létesít-
ményt és a gyakorlópályát 47 
hektáron kép�elték el. A hely-
s�ínnek a� úgyneve�ett S�ege-
di s�őlők s�élét válas�tották. 
A terveket és a költségvetést 
versenyen kívül Carlo Lorenc� 
(Lorenc� Károly) budapes-
ti katonai mérnök kés�ítette, 
aki erőfes�ítéseiért nem kért 
semmilyen juttatást. A� építé-
si költségekre a város egymillió 
forintos hitelt kívánt felvenni. 

A követke�ő két évben a�on-
ban nem történt semmi. A mi-
nis�tériumnak ekkor már elfo-
gyott a türelme. A város meg-
s�eppenve megígérte, hogy leg-
később 1888 júniusáig meg-
ke�di a� építke�ést. A� ellen�ék 
a�onban pert indított a városi 
kö�gyűlés döntése ellen, és kö-
vetelte a s�ava�ás megismét-
lését. A� ellen�ék kifogása el-
sősorban a város által felvenni 
kívánt egymillió forintos hi-
telre irányult. A városi képvi-
selőtestület 1888. április 15i 
ülésén név s�erinti s�ava�ással 
83 : 37 arányban megerősítette 
a már elfogadott döntést. A mi-
nis�térium 1890 júliusában is-
mét sürgette a várost, hogy 
ke�dje meg a� építke�ést. En-
nek ellenére a vegyes bi�ottság 
csak 1891. február 9én ült ös�-
s�e, és fogadta el Lorenc� pro-
jektjét, amiről tájéko�tatta a 
hadsereg követeit és a városi 
mérnöki hivatalt. A munkála-
tok befeje�ésének új határide-
jét 1894re helye�ték át. Ekkor 
a�onban drámai fordulat követ-
ke�ett be: a� 1894. április 12i 
városi kö�gyűlésen bejelentet-
ték, hogy a Honvédelmi Minis�-
térium lemond a laktanya épí-
téséről, S�abadka helyett Kúlán 
építenek új laktanyát.

A katonai hatóságok és a vá-
ros kö�ötti tárgyalások 1900 
nyarán váltak ismét idős�erűvé.  

folytatás a 14. oldalon
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A hadsereg elfogadta a régi 
építke�ési helys�ínt a S�egedi 
s�őlők s�élén. A laktanya terv-
raj�ának elkés�ítésével e� al-
kalommal S�oukop Adolf nyu-
galma�ott kassai főmérnököt 
bí�ták meg. A vegyes bi�ottság 
ülései november végén ke�dőd-
tek meg, 1901 márciusában jó-
váhagyták a terveket, és továb-
bították őket a minis�térium-
ho� ellenőr�ésre.

A ti�enöt épületből álló 
komplexum 10 hektárt foglalt 
el, mellette a gyakorlótér 104, 
a mané�s pedig 12 hektáron te-
rült el. A� öss�terület mintegy 
130 hektárt tett ki. A költségek 
fede�ésére a város egymillió fo-
rintot vett fel öts�á�alékos ka-
mattal a Magyar Hitelbanknál. 
A hadsereg pedig, ahogy meg
ígérte, hus�onöt évre kibérelte 
a létesítményt. 

S�oukop mögött ekkor már 
negyven katonai létesítmény 
terve�ése állt. Ismerték S�a-
badkán is. Ő terve�te a� egy év-
vel korábban épült honvéd gya-
logoslaktanyát is a 18. s�á�ad 
végén épült régi kas�árnya he-
lyén.

A� építke�és kivitele�ésére 
1901 áprilisában tí� vállalko�ó 
jelentke�ett, a győ�tes a s�abad-
kai Molc�er Károly neve alatt 
futó építőipari cég lett. A mun-
kálatok folyó év május kö�epén 
ke�dődtek el, júliusban a�onban 
s�trájk tört ki a� építke�ésen: 
negyvenöt kőműves bes�üntet-

te a munkát, a vállalko�ó által 
diktált embertelen körülmé-
nyekre hivatko�va. A munká-
sok a hajnali négytől este nyolc 
óráig tartó hoss�ú munkaidő és 
a� alacsony fi�etés ellen lá�ad-
tak fel. Rövid hu�avona után 
Molc�er engedményekre kény-
s�erült. Csökkentette a mun-
kaidőt, így a munkások e�entúl 
hat órakor ke�dtek, és este hét 
órakor mehettek ha�a.

A felügyeletet a város nevé-
ben Váli Gyula városi mérnök 
látta el. A laktanya 1902 júli-
usában kés�ült el, a� átadás a 
hónap elején ke�dődött. A had-
sereg 1902. július 19én érke-
�ett meg. A laktanyát a� akkori 
honvédelmi minis�terről, báró 
Fejérváry Gé�áról neve�ték el. 
A vállalko�ó a jótállási idő le-
jártával a laktanyát 1905ben 
adta át végleg a hadseregnek. 

Miután a s�erb hadsereg be-
vonult a városba, elfoglalta a� 
öss�es katonai létesítményt. 
A� új hatalom és a város kö-
�ött 1921. január 12én megál-
lapodás s�ületett, mely s�erint 
1924ig a hadsereg bérmente-
sen has�nálhatja a kas�árnyá-
kat. Cserébe gondoskodnak 
a� épületek karbantartásáról. 
E�t követően a hadsereg éven-
te 1 372 780 dinár lakbért kö-
teles fi�etni. (A� Os�trák–Ma-
gyar Monarchia idején évente 
73 418 korona bérleti díjat fi-
�ettek.) A követke�ő években a 
hadsereg egyetlen dinárt sem 

fi�etett bérleti díj fejében. A két 
világháború kö�ött a laktanyát 
a� ott állomáso�ó harmadik lo-
vase�redről neve�ték el. A má-
sodik világháború után Kosta 
Nađnak, a népfels�abadító had-
sereg tábornokának nevét vette 
fel. A kilencvenes években le-
�ajlott jugos�láv polgárháború 
után kötött nem�etkö�i s�er�ő-
dések alapján a� ors�ághatárok 
kö�elében lévő katonai létesít-
ményeket kötele�ően ki kellett 
üríteni, ennek kös�önhetően a 
s�abadkai kas�árnyákat is el-
hagyták a katonák. A ga�dátlan 
S�egedi úti laktanyát a város 
vásárolta meg. 

A s�óban forgó laktanyát 
S�abadkán mindenki a� első 
kas�árnyának neve�i. Váro-

sunkban a�onban nem e� volt 
a� egyetlen kas�árnya, Palics 
tős�oms�édságában állt a tü-
�érségi laktanya, amely 1912
ben épült (a� ún. második ka-
s�árnya), a kö�pontban a hon-
véd gyalogsági kas�árnya, 
amely a második világhábo-
rús bombá�ások során semmi-
sült meg, a Halasi úton s�állá-
solták el a kö�ös hadsereget, 
a nép nyelvén csak putri ka-
s�árnyának neve�ett épületben  
(a mellette lévő Putri nevű 
kocsmáról adta neki a nép a ne-
vét, ma itt a határőrség van). A 
Petőfi Sándor és a Preradović 
utca által be�árt hároms�ögben 
kapott helyet a Zöld Kos�orú 
laktanya, amely a katonai �ene-
kar s�ékhelyeként s�olgált (ma 

üres telek, valamikor itt műkö-
dött a Komgrad nevű vállalat). 

A teljesség kedvéért meg kell 
még említeni, hogy a mai Po-
litechnikai Kö�épiskola és a 
Matija Gubec utcára né�ő, ma 
egyhá�i emeletes épület (kö�-
ismert nevén kis MESC) helyén 
állt a megyei lovassági kas�ár-
nya, amelynek a gyakorlótere a 
s�emben lévő vegyés�etitech-
nológiai iskola helyén volt. E�e-
ket a telkeket is a 19. s�á�ad for-
dulóján felvásárolta a város, és 
bölcsen iskolákat épített a he-
lyükre (tanítónőkép�őt és pol-
gári fiúiskolát). 

Reméljük, hogy a jövőben a 
kas�árnyák kimennek a divat-
ból, és mi is okosan válas�tjuk 
meg, hogy mi les� helyettük.

Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák 
körülírva. Székelyföldi Magyar Új-
ságírók Egyesülete, Sepsiszent-
györgy, 2021
A kötet címe olyan, mint a jó karikatú-
ra: első ráné�ésre elmosolyodik rajta a� 
ember, esetleg nagyot nevet, amikor pe-
dig jobban s�emügyre ves�i, rájön, hogy 
sokkal többet mesél a raj� egy mosolynál. 
A� sem bi�tos, hogy vidám a� ü�enete, a� 
irónia mégis fölold, akkor is, ha a korunk 
vagy magunk viss�ásságait fede��ük föl 
benne.

A Gúnyhatár – mert alapjában kari-
katúrakötetről van s�ó – utalhat gúny-
raj�ra, de a könyvet böngés�őnek es�ébe 
juthatnak – nem megalapo�atlanul – a� 
Erdélyinduló Trianonra utaló sorai is: 
Nézd a gúnyhatárt / Széttiporva már.

A�ért említettem, hogy „alapjában” 
karikatúrakötetet vehetünk a ke�ünkbe, 
mert Léphaft Pál ötvenkét raj�át tartal-
ma��a, ugyanakkor mindegyikhe� társul 
egyegy írás, publicis�tika, amelyek s�er-
�ői tí� ors�ágban élnek: a� anyaors�ág 
mellett a� utódállamokban, valamint Ka-
nadában és Aus�tráliában. Kétségkívül 
van politikai tartalma ennek a több föld-
rés�t felölelő vállalko�ásnak – miként a 
kötetben s�ereplő karikatúráknak és s�ö-
vegeknek is –, mert bi�onyítékul s�olgál 
arra, hogy a gúnyhatár s�ellemiekben 
emberáldo�atok nélkül valóban s�étti-
porható. De miért éppen S�ékelyföldön 
adják ki egy vajdasági karikaturista kö-
tetét? Bár Léphaft Pál ismert alkotó a� 

egés� Kárpátmedencében, sőt éppen Ka-
nadában is kapott díjakat egykor.

A kérdésre Ambrus Attila, a kötet 
s�erkes�tője, a Brassói Lapok fős�er-
kes�tője adja meg a válas�t Előszössze-
net című elős�avában, amikor egy több 
mint két évti�eddel e�előtti találko�ás-
ra tekint viss�a: „A történet a budapesti 
Hungexpo s�állodában ke�dődött. Vagy 
inkább több évti�edes kénys�erű s�ünet 
után folytatódott.

A folyosón őgyelegtünk Karácsonyi 
Zsigával (a marosvásárhelyi Népújság 
fős�erkes�tője – a s�er�ő megjegy�é-
se), arról bes�élgettünk éppen, hogy 
minket, határon túli magyar újságíró-
kat a s�erve�ők alkalmasnak tartanak 
a grandomán című, de valójában tar-
talmatlan tanácsko�ások biodís�leté-
nek, amikor jött felénk két úriember. 
A�onnal láttuk, hogy jó barátaink, aki-
ket eddig ugyan sohasem láttunk, de 
most újra látjuk. Klemm Jó�sef és Lép-
haft Pál. Vajdaságiak. A� a bevallott ál-
muk, hogy európai s�ínvonalú, magyar 
s�ellemiségű újságírást míveljenek, s 
keresik a�okat, akik hasonló jóra vál-
lalko�nak.

A�óta kö�ösen álmodjuk álmunkat, 
akkor is, ha néha kiver a verejték, ha 
rém álmok hessegetik is el ideigóráig ne-
mes s�ándékunkat. A�óta csatlako�tak 
ho��ánk a kárpátaljai, felvidéki, horvát-
ors�ági és s�lovéniai, sőt magyarors�á-
gi sajtó Don Quijotejai. Oly sokan és oly 
lelkesen, hogy amikor ajtót mutatott ne-
künk a Gyurcsánykormány, elhatáro�-

tuk: mi kö�ös s�ellemi kö�társaságot 
hívunk létre. (…)

Annak, hogy együtt maradtunk, van 
egy titka: Léphaft. Palikatúráival im-
már soks�or és sok helyen erősített meg 
elhatáro�ásunkban, hogy nem adjuk 
fel, maradunk itthon és humorunknál.” 
És végül megjegy�i, hogy a kötet meg-
mutatja, a legkülönfélébb világné�etű, 
habitusú, stílusú, vérmérsékletű embe-
reket is öss�ekötheti a kö�ös (nem�et)
s�olgálat.

Ha esetleg a� elmondottak arra 
utalnának, hogy a könyvbe foglalt fél-
s�á�nál több karikatúra csak a magyar 
nem�et jelenének és jövőjének létkérdé-
seit tárja a� olvasó, illetve né�elődő elé, 
érdemes elmondani, hogy ennél jóval 
többet mesél el a karikaturista: Euró-
pa, sőt a� egés� emberiség létkérdéseit 
raj�olja meg. E�ek kö�é tarto�ik mind-
a�, ami a hagyományos életforma rom-
bolását s�olgálja: a keres�ténység és a 
keres�tény értékek elleni föllépések, a 
genderideológia és a� LMBTQmo�ga-
lom nyomulása, ugyanakkor tollhegyére 
kerültek olyan gondok, mint a pa�arlás 
és a környe�etvédelem, a� Európai Uni-
óban tapas�talható viss�ásságok, a� is�-
lám előretörése, a digitális világ és per-
s�e a koronavírusjárvány.

A� újságírók pedig „egyperceseik-
ben” a s�akma s�ámos műfaját fölvo-
nultatják: jegy�etet, karcolatot, humo-
res�ket, humoros mesét, naplót, „mini 
drámát”. A reflexiók nemcsak formá-
ban, hanem tartalomban is eltérőek: 

van, aki a raj� tartalmának hátterére 
tér ki, mások a raj� által előhívott em-
lékeket idé�nek, és olyan is akad, aki a 
karikaturistáho� kötődő kö�ös történe-
tet elevenít föl.

A� ötvenkét raj� kö�ött egyetlen port-
ré található: Galbács Pálé, aki a könyv 
ötletga�dája. Ő arról írt, hogy megjelent 
nála egy hate�eröts�á� évvel e�előtt élt 
időuta�ó felmenője, aki egykor barlang-
raj�oló volt. A Kárpátmedence legs�elle-
mesebb karikatúráiból s�eretnének bar-
langkiállítást nyitni, a� anyaggyűjtéshe� 
kért tanácsot: „A� ősapámat csak nem 
utasíthattam viss�a, elküldtem hát Vaj-
daságba Léphaft Paliho�, akitől a� ebben 
a könyvben látható raj�okat vitte magá-
val, mert úgy vélte, hogy a� idő falán a 
helyük. A karikatúrák tobor�ó ereje is 
rendkívüli lehet, ha képes volt féls�á�nál 
több Kárpátmedencei magyar újságírót 
egy kötetbe terelni.”

esszé

könyv
KARIKATÚRÁK REFLEXIÓKKAL Fodor István

folytatás a 13. oldalról

Vass Géza
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MŰVÉSZET A GYÁRFALAK KÖZÖTT 

EZ A TÖRTÉNET A MIÉNK

Kucor Tamara

Lódi Gabriella

képzőművészet

könyv

A SolidGradban megrende-
zett Új szintézis című kiál-
lításról

S�abadkán a kortárs kép�őmű-
vés�etnek és a művés�eti pro-
dukciónak fontos s�erepe van, 
ehhe� több inté�mény és egye-
sület járul ho��á különféle ki-
állítások és események s�erve-
�ésével. Ebből a s�empontból 
kiemelt jelentőségű a Kortárs 
Galéria, amely programs�erű-
en foglalko�ik a kortárs vi�u-
ális művés�et bemutatásával, 
emellett a városi mú�eumban is 
rende�nek olykor ilyen jellegű 
kiállításokat. E két inté�mé-
nyen kívül a 2020ban alapított 
Kortárs Kulturális és Művé-
s�eti Kö�pont s�erve� különfé-
le programokat, többek kö�ött 
egy dis�krét udvari galériát is 
nyitottak a valamikori Kor�ó 
mo�i falán. 

Emellett néhány hónap-
pal korábban egy új kulturá-
lis és s�órako�tató tartalmakat 
nyújtó helys�ín felbukkanásá-
ról hallhattunk: a SolidGrad-
ról. A Đuro Đaković 4es s�ám 
alatt található egykori Solid 
cipőgyár elhagyatott épületét 
egy lelkes fiatalokból álló civil 
egyesület keltette életre, a��al a 
s�ándékkal – saját elmondásuk 
s�erint –, hogy folytassák a kul-
tikus s�abadkai találko�óhe-
lyek hagyományát. S�eptember 
óta hét koncertet s�erve�tek, a� 
első kiállítás pedig november 
27én nyílt meg, Új szintézis 
címmel. A kurátora Klájó Adri-
án kép�őművés� és a SolidGrad 
civil s�erve�et egyik tagja.

Maga a� elkép�elés, hogy 
egy elhagyatott ipari épüle-

tet művés�ettel és műalkotá-
sokkal töltsenek meg, nem új. 
A� elmúlt évti�edekben Euró-
pas�erte s�ámos sivár és ma-
gára hagyott ipari épületet 
éles�tettek újra kisebb építé-
s�eti átalakítással, friss tarta-
lommal töltötték meg őket, és 
új célokra ke�dték has�nálni. 
S�erbiában is nagy s�ámban 
találhatók ilyen ipari örökség-
he� tarto�ó épületek, amelyek 
rehabilitálása és funkcióváltá-
sa egy egés� kö�össég has�ná-
ra válhat. E�ek termés�etesen 
államilag vagy nem�etkö�i pro-
jekteken keres�tül támogatott 
vállalko�ások, nem pedig füg-
getlen ke�deménye�ések, így 
annál figyelemreméltóbb a So-
lidGrad működtetőinek lelkese-
dése és igyeke�ete, hogy a s�a-
badkaiaknak alternatív kultu-
rális helys�ínt nyújtsanak. 

A� Új szintézis elneve�ésű ki-
állításon s�erteága�ó művés�eti 
anyag tárult a látogatók s�eme 
elé: festmények, s�obrok, grafi-
kák, installációk, fényképek és 
videómunkák is s�erepeltek a 
tárlaton. Harminckét művés� 
több mint hatvan alkotása ka-
pott helyet a SolidGrad 1000 
négy�etméteres kiállítóterében. 
A kiállító művés�ek: Benke S�a-
bó Róbert, Bicskei Anikó, Bo-
lyos S�enti Lilla, Csernik Attila, 
D. Nagy Kornélia, Gubik Kori-
na, Kiss Natália, Klájó Adrián, 
Lak Róbert, Lá�ár Tibor, Lódi 
Gábor, Maurits Ferenc, Miros-
lav Jovančić, Mucsi Somorai 
Renáta, Munjin Andrea, Mun-
jin Diana, Nagyabonyi Dávid, 
Pančić Kris�tián, Sutus Pesti 
Emma, Raffai Ingrid, Sagmeis-
ter P. Laura, Sinkovics Ede, 

Stefan Preradović, Sütő Anna, 
S�alma Zsóka, Torok Melinda, 
Törteli Réka, Újhá�i Adrienn, 
Utcai Dávid, Varga Valentin, 
Vass S�abolcs és Zsáki István.

Mint a� ehhe� hasonló se-
regs�emlék során lenni s�okott, 
a� Új szintézis koncepciója sem 
a�onnal egyértelmű, ilyen ese-
tekben nehé� kö�ös érintke�é-
si pontot találni a művés�ek és 
a� alkotások kö�ött. A lényeg 
talán a találko�áson van: egy-
más alkotói világával és a ha-
gyománnyal. A kiállítás egy-
rés�t a vajdasági magyar kor-
társ kép�őművés�et jelenéről 
s�ándéko�ik keres�tmets�etet 
adni, ugyanakkor a vajdasági 
kép�őművés�eti hagyományra 
is támas�kodik, pontosabban a 
Topolyai Művés�telep kis s�in-
té�is programjára. 

A tárlat magját a Topolyai 
Művés�telep nyári alkotótábo-
rában kés�ült művek képe�ik 
– ugyanis a kurátora, Klájó Ad-
rián nemrégiben vette át a mű-
vés�telep ve�etését Zsáki Ist-
vántól. A s�abadkai kiállítást 
a művés�telep gyűjteményé-
ben őr�ött alkotásokkal bőví-
tették, valamint más vajdasági 
s�árma�ású kép�őművés�ek 
munkáival, akik nem feltétle-
nül vettek rés�t a telep munká-
jában.

A kiállítás címe a hatvanas 
években kiteljesedő művés�te-
lepi mo�galom által indítványo-
�ott s�inté�isre – a� építés�et és 
a kép�őművés�et egybefoglalá-
sának ötletére – utal, amely To-
polyán különösen eredményes-
nek bi�onyult. A város jó né-
hány kö�épületét dís�ítik mo-
�aikok, festmények és kerámia

dís�ek. „Képtárváros – városi 
képtár helyett” – állapították 
meg 1954ben a topolyai telep 
rés�tvevői. Nem csak Topolyán 
láthatóak a s�inté�is eredmé-
nyei, ilyen például a s�abadkai 
Pátria S�álló bejáratánál talál-
ható, Ács Jó�sef alkotta mo�a-
ik is, emellett Vajdaságs�erte 
ráakadhatunk e kö�kincsekre. 
E�ek alapján a� Új szintézissel 
a művés�et ho��áférhetőségét 
kívánják elősegíteni a��al, hogy 
új kiállítótérben, egy eredetileg 
nem arra s�ánt kö�össégi he-
lyen kö�vetítenek kép�őművé-
s�eti értékeket. Itt vetődik fel a 
kérdés: vajon a s�inté�is megál-
modói egyetértenéneke e��el a 
gondolattal? Elértéke ugyan-
e�eket a célokat a� Új szintézis-
sel is? 

Emellett fontos megjegye�-
ni, hogy a� eseményt a vajdasá-
gi magyar kép�őművés�et nap-
jáho� is kötötték, amelyet 2014 
óta ünnepelünk november 14
én, Ács Jó�sef s�ületésnapján. 

A hatalmas kiállítótér két-
ségtelenül nagy potenciálokat 
rejt magában. Különösen nagy 

méretű s�obrok, installációk és 
egyéb térbeli formák pre�en-
tálására kiváló. Példaértékű, 
hogy a térben csak minimális 
beavatko�ásokat hajtottak vég-
re, így megmaradt annak au-
tentikus hangulata. A gyárban 
talált kacatok, kellékek pedig 
s�erepet kaptak a kiállításépí-
tés során: a vaspolcok pos�ta-
mensekké váltak, a� egymásra 
helye�ett hordókra vagy fa rak-
lapokra képeket akas�tottak ki. 

A kiállítás december 17én 
�árult, a finiss�á�s keretében 
pedig kötetlen kurátori tárlat-
ve�etés során minden alkotás-
ról hallhattak néhány gondola-
tot a� érdeklődők. A tárlatve-
�etés végén a kurátor kifejtette 
aggodalmát a kiállítótér jövőjé-
vel kapcsolatban, ugyanis talán 
e� a� első és utolsó ilyen jellegű 
esemény a gyárfalak kö�ött. 
Reméljük, hogy e� nem így les�, 
his�en erre a hiánypótló, alter-
natív kulturális és művés�eti 
tevékenységeknek otthont adó 
helys�ínre S�abadkának és pol-
gárainak, mint a�t láthattuk, 
igenis igényük van.

Megnyílik az ég. A 2020. 
évi Gion Nándor Novellapá-
lyázat antológiája. Forum 
Könyvkiadó – Gion Nándor 
Emlékház, Újvidék–Szentta-
más, 2021

„…a siker érzését mindig ugyan-
úgy élte át, mint egyszer a való-
ságban, mert a legnagyobb ver-
senyt és győzelmet sosem lehet 
elfelejteni, mert akkor megnyílik 
az ég.” (Gáspár Mária: Megnyí-
lik a� ég)

A Gion Nándor s�ületésnap-
jára, 2020. február 1jére kilen-
cedik alkalommal meghirdetett 
novellapályá�at legjobb alkotá-
sait tartalma�ó kötet a Forum 
Könyvkiadó és a s�enttamási 
Gion Nándor Emlékhá� kö�ös 
kiadásában jelent meg.

A Gion Nándor Novellapályá-
�at célja a ke�detektől fogva a 
magyar irodalom és s�ellemiség 
ga�dagodásának ös�tön�ése, új 
művek megírásának serkentése, 
a vajdasági magyar pró�airoda-

lom fellendítése, a gioni irodalmi 
diskur�usok továbbélésének ös�-
tön�ése. A díj eredetileg magyar 
nyelven írt pályamű s�er�őjének 
ítélhető oda. A bírálóbi�ottság 
tagjai voltak Kovács Smit Edit 
magyartanár, költő, Fehér Miklós 
író, újságíró, Patyerek Réka ma-
gyartanár, s�erkes�tő, Ró�sa Ani-
kó riporter, televí�iós s�erkes�tő.

A kötet ti�enkét novellát tar-
talma�, Balá�s István, Böjthe 
Pál, Gáspár Mária, Patak Márta, 
Pru�sins�ky Sándor, Tatár Kál-
mán, Tácsi Béla, Tátrai S. Miklós 
írásait. A s�akmai �sűri a� első 
díjat Balá�s István Egy korlátolt 
elme című novellájának ítélte 
oda. A második díjjal jutalma-
�ott írás Tátrai S. Miklósé, A fes-
tő és a lány, a harmadik helye-
�ést pedig Tatár Kálmán Baráti 
kárpótlás című novellája nyerte 
el. A kötet utós�avát jegy�ő Ko-
vács Smit Edit s�erint „válto�atos 
és elgondolkodtató történetek”, 
és „a gioni hagyománnyal úgy 
alakítják ki a diskur�ust e�ek a 
s�övegek, hogy kö�ben újragon-

dolják a� általa is felvetett kérdé-
seket, mint a név és öna�onosság 
öss�efüggése, a helyi s�íneink 
megtartó ereje, a múlt értelme-
�ése és hasonlók”. Gerold Lás�ló 
írta tanulmányában: „A novella 
Gion Nándor életművének alap-
műfaja.” (Híd, 2008/10) Elbe-
s�élőként Gion Nándor megle-
hetősen egyedül áll a� újabb ma-
gyar irodalomban, elem�ői ro-
konítják Tamási Áronnal, Bodor 
Ádámmal és Bohumil Hraballal 
is. Művés�etének kettőssége ab-
ban rejlik, hogy egyfelől bemutat 
egy világot, másfelől pedig ére�-
teti, hogy a� elbes�élhetőségnek 
határai vannak, amelyeken túl 
nincs tovább, amelyeket nem le-
het átlépni, s ő mégis megtes�i.

A novellaantológia s�övegei-
ben s�erve�őelemként jelen van 
a gioni világ, S�enttamást idé�ik 
a helys�ínek, a nevek, stílusuk-
ban, témájukban, tereikben is il-
les�kednek a hagyományho�.

A díjnyertes novella elbes�élő-
je egy csodával határos gyógyu-
lás folyamatából s�ól a� olvasó-

ho�. A� elbes�élői kö�lést es�-
s�éis�tikus monológok váltogat-
ják, a� elbes�élő tudatában több 
s�inten játs�ódik a történet, be-
téts�övegek épülnek bele. Kovács 
Smit Edit értékelését a követke-
�őkkel �árja: „A története(in)k 
s�inte egys�erre történnek ben-
nünk. Egys�erre mo�gatja őket a 
múltunk és a jövőnk, és lényegé-
ben nincs is más, csak egy törté-
netünk, amiben minden egymás-
ra rétege�ődik. Így válnak a kötet 
novellái is a díjnyertes írás kere-
tébe ágya�va egy nagy történetté, 
amiben mindegyikünk egyegy 
napunk újabb árnyalata.” Akár-
csak a gioni novellák, melyek 
s�inte mindig nem magukban, 
hanem valamely nagyobb egység, 
novellaciklus, novellafü�ér rés�e-
ként s�erepelnek a� életműben. 

„A� embernek s�üksége van 
egy helyre, ahová láthatatlan út 
ve�et” – írta egykoron Gion Nán-
dor. Láthatatlan utainkon járva, 
a novellaantológiát lapo�gatva 
olyan ér�és keríti hatalmába a� 
olvasót, hogy mindegyik út vé-

gén a s�enttamási Kálvária ma-
gaslik. Ha jobban figyelünk, még 
Rojtos Gallai citerá�ását is meg-
hallhatjuk. Amíg vannak, akik 
Gion Nándor történeteit tovább
írják, tovább éltetik irodalmi ha-
gyományainkat, mindaddig bi�-
ton mondhatjuk, e� a történet a 
miénk.

A kötet illus�trációi Móric� 
Ildikó grafikusművés� munká-
ját dicsérik. 
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színház

December 20a, hétfő. Renge-
teg a�nap a dolgom: munka, 
családi inté�nivalók, és aján-
dékot sem vettem mindenki-
nek még. A város már ünne-
pi dís�ben, én pedig rohanok 
egés� nap. És még este s�ínhá� 
is, kellett e� nekem? (Spoiler 
alert: igen!)

A� Élőhomok – Képek Tolnai 
Ottó és Petrik Pál motívumai 
alapján (r.: Me�ei Kinga) című 
előadás Petrik Pál halálának 
25. évfordulója és a vajdasági 
magyar kép�őművés�et napja 
(november 14.) alkalmából ké-
s�ült a Novem S�ínhá�i S�er-
ve�et, a S�abadkai Néps�ín-
há�, valamint a magyarkani-
�sai Regionális Kreatív Műhely 
koprodukciójában. A két vaj-
dasági művés�, Tolnai Ottó és 
Petrik Pál alkotásaiból táplál-
ko�ik, mindketten a vajdasági 
magyar kö�össég meghatáro�ó 
művés�ei, alkotói. Tolnai Ottó 
Kossuth és Jó�sef Attiladí-
jas költő, író, drámaíró, mű-
fordító, s�erkes�tő – tananyag. 
Petrik Pál s�abadkai s�ületésű 
festőművés�, 1957től 1978ig a 
S�abadkai Néps�ínhá� dís�let-
festője, később dís�letterve�ője 
volt. 

A� előadás egy öss�művé-
s�eti kutatás eredménye, a köl-
tés�et, a festés�et és a s�ínhá� 
kö�ös neve�ője, s�ínhá�i es�-
kö�ökkel mutatja meg a költé-
s�et vi�ualitását és a festés�et 
dinamikáját. Rende�ője, Me�ei 
Kinga nem elős�ör vállalko�ik 
arra, hogy a költés�etet s�ínhá-
�i nyelvvé alakítsa, a 2019ben 
rende�ett Éjidő című előadása 
Pilins�ky János költés�etéből 
táplálko�ott, és már ebben is 
egy különösmesés világ erős 
hangulata volt ére�hető.

Ős�intének kell lennem: ki-
csit félve ülök be a� előadás-
ra. Tolnai Ottót bármeddig el 
tudnám hallgatni, történetei, 
anekdotái s�ínesek, s�agosak, 
és habár a� ő hétkö�napi vilá-
ga a mi világunk is, a� övé még-

is tele van különleges karakte-
rekkel, akik mellett mi elsé-
tálnánk a� utcán, ő megáll, és 
megvi�sgálja őket. Tolnainak 
a karfiolról sem a� jut es�ébe, 
hogy finom, vagy felfúj, ha-
nem valami egés�en csodálatos 
karfioluniver�um. Költés�e-
tével kapcsolatban egy kicsit 
mindig attól félek, hogy nem 
fogom érteni. De már ott va-
gyok a Jadran s�ínpad előteré-
ben, hát tes�ek vele egy próbát. 

A mikroné�őtér a s�ínpadon 
van, kö�el a történésekhe�, kar-
nyújtásnyira a� élőhomokvi-
lágho�. Ahogy foglalom el a 
helyemet, úgy felejtem el, hogy 
kinek nem vettem még ajándé-
kot, hogy milyen teendők vár-
nak rám, amikor ha�aérek, és 
elke�d bennem s�étáradni a� 
a�úrkék nyugalom. A látvány 
kerül a kö�éppontba, mindjárt 
a� elején nagyon hatásos kép: 
rengeteg kikeményített csip-
keterítő lóg, mint a hópelyhek, 
majd felemelkednek, mintha 
viss�afelé esne a hó. Már el is 
ke�dődik a� ass�ociációk ka-
valkádja, a csipkéről ugyanis 
– mint újra és újra viss�atérő 
motívum a� előadásban – min-
dig más jut es�embe: a nagy-
mamám (habár neki nem volt 
egy csipketerítője sem, de le-
hetett volna), a� otthon, a tra-
díció és a letis�tult bonyolult-
ság. A s�ínpad, illetve a dís�let 
maga a festővás�on: itt jelen-
nek meg a� előadás életképei, 
képkockái, amelyek hangula-
tukban Tolnai és Petrik világát 
idé�ik meg. A s�ínés�ek vélet-
lens�erűen, s�inte hétkö�napi 
véletlenek soro�atának segítsé-
gével festenek a s�emünk láttá-
ra. A véletlen és a kísérlete�és 
miatt pedig így minden elő
adás során valami más s�üle-
tik, de végül is a s�ínhá� min-
dig a jelenben történik. Petrik 
Pál alkotásainak ugyancsak 
fontos eleme a kísérlete�és: a� 
anyagokkal, textúrákkal – ho-
mokkal, földdel, cseréppel, kö-

vekkel. A különbö�ő anyagok-
nak fontos s�erepük van a� elő
adásban is, a homok, a� üveg, 
a toll alkotási felület és es�kö�. 
Nemcsak a� anyagoknak, ha-
nem a hétkö�napi tárgyaknak 

is kibővül a s�erepük: alkotnak 
mindannyian, kép�őművés�ek 
les�nek a vasalók is. Akárcsak 
a festés�etben, a s�ínpadon is 
fontos s�erepük van a s�ínek-
nek: a fehér s�ín mint a vás�on 
és a� élénksárga, halvány és 
a�úrkék hangulatfestő, emel-
lett Tolnai Ottónak a� előadás 
végén hallható Az azúr talpú 
Krisztus című versére (is) utal.

A� előadásnak nincs hagyo-
mányos cselekménys�ála, han-
gulatokat, képkockákat, gondo-
lat és motívumkockákat fest a 
né�ő elé, akinek e��el nem a 
megs�okott befogadói s�erep 
jut, annál sokkal több – a motí-
vumokat mindenki saját maga 
töltheti meg gondolattal. A s�í-
nés�ek sem a hagyományos ér-
telemben vett s�erepeket ját-
s�anak. Felfeltűnnek ugyan 
viss�atérő alakok, de e�ek ös�-
s�ességében inkább karakter-
töredékek, gyakran vis�ont 
egységes entitást alkotnak. 

A� előadás játékos hangula-
tának s�erves rés�e a �ene és a 
koreográfia, amelyek a s�ínpa-
don elénk tárt vará�slatos vilá-
got erősítik. 

A� Élőhomok című előadás 
i�galmas kísérlet, amely fest-
ménnyé és költés�etté áll öss�e 
a s�emünk láttára, megmoso-
lyogtat, megkacagtat és megrí-
kat, emlékeket juttat es�ünkbe. 
Nekem például valamiért végig 
a nagymamám járt a� es�em-
ben, ebben a� a�úrkék csodavi-
lágban. A túlvilági a�úrkékség.

A� előadás alkotói:
Játss�ák: Hajdú Tamás, 

Pálfi Ervin, Me�ei Kinga, 
S�ilágyi Nándor

Dís�letterv: Me�ei Kinga, 
Ondraschek Péter

Jelme�terv: Janovics Eri-
ka

Dramaturg: Oláh Tamás
Zenei munkatárs: Márkos 

Albert
Rende�ő: Me�ei Kinga
Támogatók: MMA; NKA; 

VM4K; S�ekeres Lás�ló Ala-
pítvány; Zenta Kö�ség Ön-
kormány�ata; Tartományi 
Oktatási, Jogalkotási, Kö�-
iga�gatási és Nem�eti Ki-
sebbségi – Nem�eti Kö�ös-
ségi Titkárság
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