
77

erõs ha tá sát, to vább élé sét is mu tat va 
– l. pl. a rom-mo tí vum igen gya ko ri 
elõ for du lá sát) az idõ mú lá sá val az 
em lék vesz tés-vi lág vesz tés me ta fi zi-
kai ta pasz ta la tát igyek szik a nyel vi 
le ké pe zés ál tal szem lél he tõ vé ten ni 
(l.: „ki ürült ke re tek // kö zött a sem mi 
/ mo toz csak – az ál arc / mö gött üres a 
te kin tet” – Lel tár he lyett), ak kor most 
ez zel szem ben azt ve het jük ész re, 
hogy a meg szó la ló cél ra tö rõ en vál lal-
ko zik szub jek tí ven egye di, il let ve a 
kor ka rak te rét meg ra ga dó múlt-kép ze-
te i nek, em lék ké pe i nek szin te ti zá ló és 
ana li zá ló, je lent ki tel je sí tõ és iden ti tás-
ös  szeg zõ fel dol go zá sá ra.

Az al ko tói men ta li tás ak tu á lis 
mó do su lá sát – rész le ges, de lé nye gi 
vál to zá sok ere jé ig – a po é ti kai mód-
szer tan is nyo mon kö ve ti. Az újabb 
opu sok ban (a má so dik fe je zet ki vé te-
lé vel) jó val ke ve sebb a „cin tá nyér ze-
nés”, „clown-ruhás”, já té kos nyel vi-
for mai gesz tus, vi szont gyak rab ban 
je lent ke zik a má so dik vagy har ma dik 
sze mé lyû vers ala nyi ság gal is mo del le-
zett el ide ge ní tõ be széd mód, a tá vol-
ság tar tóbb szem lé lõi po zí ció, va la-
mint – a ge ne rá ci ós szám ve tés, il let ve 
iden ti tás vizs gá lat ár nyal tabb, tel je-
sebb meg nyi lat ko zás hoz le he tõ sé get 
biz to sí tan dó – „kont roll sze mé lyek”, 
kor tár sak egzisztenciális-sorsbeli 
pár hu za ma i nak és el len tét-pár hu za-
ma i nak be vo ná sa a lét ös  sze füg gé sek 
ana lí zi sé be. Mi köz ben az ed di gi lí rai 
jel kép rend szer leg gyak rab ban al kal-
ma zott ele mei (év szak ok, nap szak ok; 
vá ros, szi get, ten ger, fény; kép, em lék, 
álom, idõ) új ra és új ra fel tûn nek, a 
szer ves élet mû-kon tex tust meg erõ sít-
ve most olyan mo tí vu mok kap nak 
na gyobb hang súlyt (part, ha tár, köd, 
mint ha, ide gen ség), ame lyek a szem-
lé lõ dés szim bo li kus to pog rá fi á já ban 
a ho ri zon tá lis lét-lá tó tér ob jek tív 
be ha tá rolt sá ga, a pil la nat, az ak tu á lis 
lét hely zet meg kö tött sé ge, a kor szûk-
lá tó kö rû sé ge, il let ve a nyo ma té ko san 
is mé telt ide gen ség ér zet okán a ver ti ká-
lis, az álom-emlék-valóság di men zi ók 
egy más ra épü lõ vi lá gá nak, a mély ség-
szfé rák nak a tek to ni ká ját pró bál ná 
fel tér ké pez ni (vö.: „ké sõbb majd az 
ide gen ség te re it is be jár ja fá radt / 
sé ták kal”, „de reng egy meg hi ú sult 
pa no rá ma” – Mi lesz eb bõl gon dol ta; 
„úgy megy mint ha egy ide gen vá ro son 
át” – Át ala kul – il let ve „fö lül rõl még-
is min den / át lát ha tó és plasz ti kus” 
– Trip ti chon 2., „tor lód nak egy más ra 
a ré te gek” – At lan tisz).

A tel jes kö tet anyag hoz mint egy 
motivikus ke re tet ad a szemléléshely-
zeteknek az ál mok hoz és éb re dés hez 
va ló hoz zá ren de lé se. Az ál mok és 
em lé kek vi lá ga egy más ba ját szik át, s 
a me rü lés, a mély ség mo tí vu ma mind-
ket tõ höz kap cso ló dik csak úgy, mint 
a szép ség- és sza bad ság él mény leg in-
ten zí vebb meg élé se, mely az éb ren lét 
tör té né se i ben a „fe det len test tel” va ló 
úszás nak-le be gés nek (Mi volt szép 
C.-ben? I.), az idõn kí vü li ség di men-
zi ó já ban pe dig va la mi fé le õs lé nyeg 

fel fe de zé sé nek, a ve le va ló azo no su-
lás nak kép ze te i ben ma ni fesz tá ló dik 
(„úszom / mos ta ni éle tem bõl ki a 
ré gi be be / ha le né zek a ten ger ezüst 
mé lye fel de reng / ez már az éj sza ka 
le fe lé úszom / mi nél mé lyebb re le / 
kör möm hold fél kö re in / csi gák kagy-
lók és õs kö vü le tek”).

A kö tet cím ben is jel zett em lé-
ke zés-te ma ti ka leg fõbb szö veg te re 
az At lan tisz-cik lus. Ezt a revolt pró-
za 1997-es vis szate kin tés-köteté vel 
ro ko nít ják a kro no lo gi kus ala pú, 
még is sze lek tív idõ-be já rá sok tö re-
dé kes ké pei (úti él mé nyek és csa lá di 
élet ké pek), csa lád tag ok, ba rá tok-kor-
tár sak, iro dal mi ala kok sze mé lyi ség-
for má ló ha tá sá nak fel tá rá sa, az em lé-
kek hez va ló vi szo nyu lá son ke resz tül 
a lé lek- és tu dat vizs gá ló ön elem zés 
szán dé ka és gesz tu sai, me lyek – 
ki sebb arány ban bár, és in kább nyár-
em lék ké pek fel idé zé se kap csán – A 
vá ros be já ra tá nál szö ve ge i ben is jel-
zik e fi gye lem irá nyu lás hang sú lyos-
sá gát és kon ti nu i tá sát.

A cik lus egé sze akár egy el be szé lõ 
köl te mény nek is te kint he tõ, mely ben 
az em lé kek re ref lek tá lás szi tu á ci ói 
egye bek közt anek do ti kus és port ré-
sze rû rész le te ket ered mé nyez nek, 
va la mint le he tõ sé get te rem te nek 
nyelv böl cse le ti alap ve té sek be épí té-
sé re is. Va ló szí nû leg az utób bi hoz 
tar to zó ars poeticus elé ge det len ség ér-
zet, il let ve nyelv kri ti kai relativizáló 
szem lé let iga zol ja (vö.: „el kü lö nült / 
név tõl a sze mély sze mély tõl a név”, 
„sza vak vé let len sze rû ta lál ko zá sa / a 
fe hér la pon”, „min den csak váz lat ala-
ku ló vál to zat / amit más-más idõ ben 
más ként / töl te nek ki a szö ve gek”, 
„baj ban va gyok a szó val”, „most 
hogy már nincs / üres fo ga lom má vált 
a szó / vég képp nincs kö zöm hoz zá”), 
hogy köl tõnk mi ért hasz nál ja mû fa ji 
meg je lö lés re a szö veg al cím ében a 
Vers váz lat ti tu lust. A más kor meg 
„ne he zen moz du ló szö veg szörny”-
nek ne ve zett nagy kom po zí ció bel sõ 
uta lás rend sze re ugyan ak kor je len tõs 
mér ték ben ala poz a min den na pi 
va ló ság tár gyi a sult szim bó lu ma i ra az 
em lé ke zés mû kö dé sé nek szem lél te té-
sé ben, s te szi ezt úgy, hogy rész ben 
jól is mert – sõt evokatív – mo tí vu mo-
kat al kal maz (dísz le tek, szá lak, mo za-
i kok, film sza lag, nyo mok; ki fa ku lás, 
el hal vá nyu lás, éle se dés, szét per gés, 
„ma deleine-sütemény és déja vu / 
kö zött egyen sú lyoz in gá zik oda-vis-
 sza / a meg bíz ha tat lan em lé ke zet”), 
más részt pe dig olyan mó don, hogy 
ak tu á li san új tar ta lom mal, je len tés ár nya-
lat ok kal dú sít ja fel a vis  sza-vis  sza té rõ, 
in ten zív ins pi rá ci ós él mény kulcs mo tí-
vum-cso port já nak ele me it (egy más ba 
úszó vagy el me rü lõ rész le tek, fel vi ze zõ-
dõ kép, súly ta lan el le be gõ múlt, „vi lá-
gok le beg nek alat tam fö löt tem”).

Ös  sze tett mo ti vált sá got mu tat az 
idõ- és em lé ke zés-prob le ma ti ka kö zép-
pont ba ke rü lé se. Ha a min den na pi lét 
fo lya ma to san szem be sít az eg zisz ten-
ci á lis ide gen ség- és hi ány él mén  nyel 

(s en nek sze mé lyes hát te ré ben egy-
egy fon tos kap cso lat meg sza ka dá sa, 
meg szû né se mi at ti üres ség ér zet tel), 
ha az idõ Õsz be for dul, s így „vé ge 
az ár tat lan ság ko rá nak”, és az il lú zió-
vesz tés meg a lét-ré mü let a nosz tal gia 
bir to kai fe lé irá nyít, ha vál ság hely zet-
ben a sze mé lyi ség meg erõ sí té sé hez 
az el ide ge ned ni lát szó múl tunk ban 
tán még vis  sza ke res he tünk meg tar-
tó erõ ket, ér té ke ket („ta lán elõ tû nik 
majd hir te len … hogy vis  sza tér jen”), 
s így le het ne „egy be tar ta ni ös  sze-
fol toz ni mind azt ami volt”, ak kor 
ta lán él he tõ vé, új ra él he tõ vé vá lik a 
re mény te len ség gel szem be sü lõ lét, 
ezért az tán nem cso da, hogy a lí rai 
én lel ki-tu da ti ön vizs gá la ta igyek szik 
ala po san fel tár ni az em lé ke zet, az 
em lé ke zés fo lya mat min den ak tu á lis 
és ál ta lá nos té nye zõ jét, sa ját sá ga it. 
Mind ez per sze ars poeticus ér te lem-
ben is nagy ki hí vás, hi szen a vers be-
széd, a rész ben spon tán ki be szé lés 
fel ada ta lesz a fel tár ha tó, meg ért he tõ 
tar tal mak azo no sí tá sa. Ezek kö zül 
Har kai Vass Éva meg fej té se i ben hang-
sú lyos sá vá lik a va ló ság ma gunk hoz 
ha mi sí tá sá ra va ló kész te tett ség fel is-
me ré se, a meg bíz ha tat lan, „hu nyor gó 
kük lopsz-em lé ke zet” elég te len sé ge a 
„vis  sza fe lé per ge tett film” szem lé lé se-
kor a „fel cse rélt re lá ci ók idõk irá nyok 
/ okok és oko za tok” szét szá la zá sá ra 
és új ra egy be gyú rá sá ra, a sza kasz vé-
gi szer ke zet pa ne lek la za ref rén sze rû 
al kal ma zá sá val mo del lez ve az idõ be li 
fo lya ma tok spi rál sze rû sé ge, az álom 
és va ló ha tá rán meg je le ní tett be nyo-
má sok kal szem lél tet ve az ag nosz ti kus 
lét ér tel me zés. A leg ér de ke sebb nek 
azon ban ta lán még is az tû nik az ol va-
só szá má ra, hogy az em lé kek ál ta li, 
mély em lé ke zet be li ön-vis  sza ke re sés 
fo lya ma tá ban („idõ be zár tan” és idõn 
kí vül) a vis  sza ke re sõ, a vis  sza ke re sett 
és a rész le te ket ös  sze ra kó, il let ve a 
vis  sza né zés tü kör di men zi ó i ban az 
ön meg sok szo ro zó és meg sok szo ro-
zó dott én/alak más a mély be te kin tés 
ré mü le té vel, az ön el ide ge ne dés, ön ide-
gen ség ré mü le té vel is szem be sül.

(Fo rum Könyv ki adó, 2008)
Ju hász At ti la

„A ska tu lyá ba nem
zár ha tó üs tö kös”

(Sza ba dos György: Írá sok I. 
– Ta nul má nyok, es  szék)

A le gen da sze rint az 50-es évek ele-
jén a Ma gyar Dol go zók Párt ja ve ze tõ-
sé gé nek Bar tók-ügy ben tar tott zárt 
ülé sén (vol tak-e egy ál ta lán nyi tott 
ülé sek?), mi u tán min den ki jól ki pocs-
kon di áz ta ma gát, az ak kor kö zel 70 
éves Ko dály Zol tán a „tárgy ra” vo nat-
ko zó vé le mé nyét az aláb bi kér dés ben 
som máz ta: „Ki lá tott már ska tu lyá ba 
zárt üs tö köst?”. Sza ba dos György a 
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kér dés re ad ha tó el mé le ti leg le het sé-
ges vá laszt a kö tet két írá sá nak cí me-
ként hasz nál ta: Skatulyá(k)ba zárt 
üs tö kö sök I., II. A két ta nul mány ban 
ter mé sze te sen fel old ja a cím ben rej-
lõ kép te len sé get; ki de rül, szó sincs 
ar ról, hogy Bar tók vagy Ko dály szel-
le me ska tu lyá ba zár ha tó len ne; szó 
sincs ar ról, hogy a szó ban for gó két 
gé ni uszt bár ki bár mi lyen rend szer-
szem lé let alap ján be do bo zol hat ná, 
ti pi zál hat ná. A könyv írá sa i ból és 
ta nul má nya i ból ki bon ta ko zó, a szer-
zõ sze mé lyi sé gé re és mun kás sá gá ra 
vo nat ko zó mo nu men tá lis tab ló leg-
mar kán sabb jel lem zõ jét a ska tu lyá-
ba nem zár ha tó üs tö kös tar ta lom ban 
lá tom tö mö rít he tõ nek. Ez zel a som-
más vé le mé nyem mel már a leg ele-
jén je lez ni sze ret ném, hogy nem egy 
egy sze rû tör té net tel, egy li ne á ri san 
fel épí tett tu do má nyos mun ká val van 
dol gunk. A kö tet ben sze rep lõ írá sok 
– ki fe je zet ten sze ren csés nek tar tom a 
könyv cí mét! – nem egy ma gát el sõ-
sor ban ze ne szer zõ ként meg ha tá ro zó 
al ko tó nak a ze né rõl, a ze nei ha gyo má-
nyok ról, a ma gyar ság ról, a „magyari” 
vi lág bel sõ és kül sõ „kör nye ze té rõl” 
al ko tott el kép ze lé se i rõl, ál lás fog la lá sa-
i ról szó ló mû vek gyûj te mé nye, an nál 
sok kal több rõl van szó. Mû fa juk sze-
rint ka te go ri zál va ter mé sze te sen töb-
bet is ne vez het nénk ta nul mány nak, 
es  szé nek, ze ne el mé le ti alap ve tés nek, 
in téz mény ala pí tás  mód szer ta ni út mu-
ta tó já nak, mû kri ti ká nak, film szi nop-
szis nak, laudációnak vagy elõ adás 
szer kesz tett jegy zõ könyv ének; el len-
ben bár mi lyen be so ro lást fe lül ír, fe les-
le ges sé tesz a sza ba do si gon do lat pár la-
tok ból ki su gár zó au ra, er köl csi in dí ték 
és fun da men tum, ami a szer zõ em ber-
sé gé nek a sa ját ja. A kö tet ben ol vas ha-
tó gon do la to kat és az azok kal har mo-
ni zá ló mû fa jo kat bi zo nyos ér te lem ben 
sok kal ké zen fek võbb egy faj ta ki nyi lat-
koz ta tá sok ként, a ki mond ha tat lan nak 
és a le ír ha tat lan nak a nyelv ha tá ra it 
(és korlátait) fe sze ge tõ meg je le ní té se-
i ként ér tel mez ni.

Nem kön  nyû ol vas má nyok ról van 
szó: az írá so kat ol vas va jó ma gam 
több al ka lom mal is ki vár tam. Új ra 
és új ra azt érez tem, hogy a szer zõ 
ál tal fel raj zolt, mi több, el éne kelt 
ví zió be fo ga dá sá nak csak az egyik 
fel té te le an nak a zárt és szer ves 
fo ga lom rend szer nek a meg ér té se, 
ami csak a lan kad ha tat lan szel lem 
erõ fe szí té se i nek árán le het sé ges. Ez 
azon ban nem elég! A meg ér tés hez 
szük ség van bi zo nyos me ta fi zi kai 
be ava tott ság ra is. Ami rõl így ír a 
Bar tók idõ sze rû sé ge cí mû írá sá ban: 
„(…) a primordiális ha gyo mány ban 
va ló friss megmerítkezés az em be ri 
és a mû vé sze ti meg úju lás szo ros elõ-
fel té te le – hi szen ez ad ja meg a lé lek-
ben és a szem lé let ben azt az idõt len 
ala pot, amely re vé gül is min den nagy 
kul tusz és kul tú ra épül s épít he tõ –, 
ám az egye te mes Egész rend jét, an nak 
kézzelfoghatatlan tit kát, a csak kö rül-
ír ha tó Tör vényt, a Nagy Üres sé get, 

amely nek egye te mes er kölcs a ne ve, s 
amely min den ho mályt, föl is me rést és 
hi e rar chi át nyit és zár, ér tel mez és azo-
no sít, és min den mi nõ sé get hi te le sít és 
fém je lez – mint leg ma ga sabb ér vényt, 
mint is te ni ra gasz tó anya got fé nyé rõl 
és rang já tól meg fosz ta ni nem le het.”

Ha a szö ve gek bõl ki bon ta ko zó 
gon do la tok, már-már ré vü le tek 
men tén si ke rül be jut nunk Sza ba dos 
György vi lá gá ba, ha már be lül rõl 
szem lél jük ezt a szak rá lis ke rek 
egé szet, fel sej le nek elõt tünk azok a 
fo gal mak és je len té sek, ame lyek re 
ez az uni ver zum ki van fe szít ve: 
improvizativitás, imp ro vi zá ció, te le-
vény, koz mi kus, ke dély, primordiális, 
Né ma Ze ne, in ti mi tás, egy ide jû ség, 
és még egy jó ide ig so rol hat nánk a 
sza ba do si tér-idõ uni ver zum alap pil-
lé re it. Ah hoz azon ban, hogy tud junk 
mit kez de ni ez zel a böl cses ség gel, 
hogy a sa ját lé tünk ben hasz nál ni is 
tud juk a vi lág nak ezen le nyo ma tát, 
szük sé günk van még az „al ko tás-
ban tes tet öl tött er köl csi ség re” is, 
ami nek, ahogy a szer zõ fo gal maz, a 
„for ma csak amo lyan lát le le te”.

Az egyes írá sok „konk rét” tar tal má-
nak is mer te té se nem cé lom, azon ban a 
könyv szer ke ze té re vo nat ko zó an ér de-
mes né hány meg jegy zést ten ni. Lát ni 
kell, hogy a kö te tet nem té ma kö rök 
vagy az írá sok ge ne zi sé nek idõ ren di sé-
ge sze rint ál lí tot ták egy más mel lé. Az 
írá sok egy be szer kesz té se, cso por to sí-
tá sa jó val in kább az al ko tó szel lem 
ter mé szet raj zá nak egy-egy erõ vo na la 
men tén tör tént, an nak egy-egy lát-
ha tó an lát ha tat lan kon fi gu rá ci ó ját, 
tér szer ke ze tét tük rö zi. Ugyan ak kor 
kü lö nö sen iz gal ma sak azok a nyo mon 
kö vet he tõ vál to zá sok, ame lyek az idõ 
mú lá sá val a szer zõ gon dol ko dá sá ban 
be kö vet kez tek, és ame lyek a könyv 
egé szé bõl gyö nyö rû en ki bom la nak. 
A negy ve nes éve i ben já ró Sza ba dos 
György nek a ’80-as évek ben szü le tett 
írá sai ugyan azok nak a mély sé gek nek 
és ma gas sá gok nak a ve tü le tei, mint 
a két év ti zed del ké sõb bi gon dol ko dó 
le tisz tu lá sai. Csak az alá zat tal vi selt 
fáj da lom, az em be ri kö zös ség egé-
sze iránt ér zett ag go da lom, csak a 
ré gi-új tör vényt dek la rá ló in du la tok 
„sze lí dül tek” meditatív ke gyel mi 
ál la po tok ká és ke resz tény de rû vé. 
Az in dí ték ugyan az, a ki in du ló pont 
vál to zat lan ma radt. 

To váb bá lát ni kell, hogy az írá sok 
szel lem tör té ne te i nek ide jét a va lós 
idõ nek, a tör té ne lem nek egy má sik 
ce zú rá ja, ne ve ze te sen a kom mu niz-
mus nak el ne ve zett zsar nok ság bu ká-
sá ból be kö vet ke zett diszk re pan cia 
is ke reszt be met szi. „A ré gi po tens, 
mo nar chi kus és erõs né met be fo lyást 
gya kor ló szel le mi erõ ket el ta ka rí-
tot ták, a la kos sá got ter ro risz ti kus 
esz kö zök kel meg fé lem lí tet ték, a sze-
gény sé get sod ró erõ ként hasz nál ták 
fel egy kö nyör te len nek mu tat ko zott 
és rend kí vül ra di ká lis ide o ló gi át kép-
vi se lõ új ide gen ha ta lom ér de ké ben, 
amely nek sem a nép hez, sem kul tú rá-

já hoz, sem a ter mé sze tes ész já rás hoz, 
sem ma gas szel le mi ség hez, de az 
alap ve tõ er köl csi ség hez sem volt sem-
mi kö ze. Egyet len esz kö ze a csu pasz 
ha ta lom volt, a ma ga ma te ri á lis mi vol-
tá ban.” A Ska tu lyá ba zárt üs tö kö sök 
II. cí mû írás ban oly szug gesz tí ven 
fel raj zolt ál la po tot a tör té ne lem szín-
pa dá ról le sö pör te a kul tú rá ban is a 
fel szí nes sé get hir de tõ glo bá lis ural mi 
rend. Ez zel egyidõ ben fel gyor sult a 
kul tú rák egy más ra ha tá sa, il let ve a 
narratíva fó ku szá ban az eb bõl fa ka dó 
kö vet kez mé nyek je len tek meg. Az új 
hely zet új ki hí vá sa i ra adott vá la szok-
ban bi zo nyos faj ta súly pon ti el moz-
du lá so kat fe dez he tünk fel, azon ban a 
szer zõ gon dol ko dá sá nak pa ra dig má ja 
vál to zat lan ma radt, ami nem is cso da, 
hi szen en nek az ös  sze tett és szer ves 
szem lé let nek az idõt len ség, az arche 
a fun da men tu ma.

A könyv elõ sza vá ban a szer zõ 
kris tály tisz tán rá mu tat azok ra az in dí-
té kok ra, ame lyek bel sõ kény sze ré bõl 
in dít tat va ra gadt tol lat. „Em be ri és 
kö zös sé gi lé tünk alap ja i nak s ezen 
be lül szel le mi és meg nyil vá nu lá si 
esz kö ze ink nek (és a ze ne ilyen esz köz 
és alap) új ra és új ra va ló élõ bir tok-
ba vé te le: örök fel adat. Egy so ha 
nem lá tot tan esély be ho zott élõs kö dõ 
em ber tí pus tar tós és glo bá lis ural má-
nak, ki sa já tí tó és anarchizáló aka ra tá-
nak, egy hi bás gon dol ko dás és él ve teg 
ko moly ta lan ság ön hitt tör té nel mi 
dú lá sá nak be lát ha tat lan kor sza ká ban 
pe dig – és a „ma gyar”-ság las sú szel-
le mi és tes ti meg gyil ko ló dá sá nak ide-
jén – meg ke rül he tet len. Nem mind egy, 
hogy Eu ró pa föld raj zi cent ru má ban 
mi lyen szel le mi sé ge ural ko dik.

A mu zsi ka és a szem lé lõ dés, a 
ze ne és a lá tás e ket tõ-egy éle tét, más 
élet fel ada tok kö te le zett sé gei mel lett 
ma gam is élem, sõt, im már meg él-
tem. Ezek sugallmait, fel is me ré se it, 
meg fo gal ma zó dá sa it – job bá ra má sok 
ins pi rá ci ó já ra – oly kor pa pír ra is 
ve tet tem. S át lát tam, hogy mi köz ben 
a rész le akar ja gyõz ni az Egészt, s 
így szin te fe ne kes tül for dul ki ön ma gá-
ból az em ber ed dig élt lát szat vi lá ga, 
ezen köz ben min den, amin va ló já ban 
nyug szik – sta bi lan áll.”

Egy ilyen át fo gó mun ká ról so kat 
le het és kell be szél ni, és vél he tõ en 
so kan fog nak vi tat koz ni. Ér de mes 
ki emel ni a szer zõ vé le ke dé sét a 
mû vé szi hit val lás ról, a kré dó ról, az 
ars po e ti cá ról, ami egy al ko tó em ber 
éle té ben az egyik leg fon to sabb kér dés-
ként me rül fel. Az írá sok egyik leg-
ne me sebb eré nye, hogy be lé jük van 
kó dol va, hogy azok ból hi he tet le nül 
ér zé keny ké pek ben fel tá rul nak azok 
az in ti mi tá sok, ame lyek a szer zõt 
a zon go ra vagy az író asz tal mel lett 
fog lal koz tat ják, és al ko tói mun ká já-
ban ih le tik. A meg is mé tel he tet len és 
tö ré keny em ber, aki nek tük re a vi lág 
egé sze, aki mind ent le bont, majd 
új ra fel épít, aki tû né keny, de tud ja, 
hogy a koz mi kus vi lág az örök gyé-
mánt ten gely kö rül idõt le nül ke ring, 



79

aki tisz tá ban van mú lan dó sá gá val, 
de vég sõ so ron az örök ké va ló ság ra 
ren dez ke dett be.

A má sik ser pe nyõ cí mû es  szé ben 
így vall: „Krisz tu si a kér dés, és rubl-
jovi a fe le let. Atyám, atyám, mi ért 
hagy tál el en gem?! Ami kor el hagy nak 
min de nek, és a min de nek min de ne ket 
oda hagy nak. És még is: az a bû nös, 
aki a dol gát nem te szi. S mert nagy, 
vég te len nagy az ín ség, vég te len nagy 
a do log is, amit ten ni kell, a hi ány, 
amit be kell töl te ni. Így hát igen nagy 
bû nös, aki nek kiszabatik, aki te het né, 
de im már õ sem te szi; aki nek van, de 
nem tölt bort a föl kí nált ke hely be. Bar-
tók ma gá nyos sá ga ak kor ol dód ha tott 
csak , ami kor e rubljovi vá laszt ma gá-
ban új ra és új ra az Élet elé be tet te. 
(….) Az ilyen em ber nek oda benn nagy 
a ter he. Szin te hi he tet len a te het sé ge 
mel lett az a lel ki erõ, ami vel ké pes volt 
ös  sze tar ta ni te rem té sé nek szem pont ja-
it. Te rem tést mon dok új ra, mert ha 
csak a sza bá lyok il lesz té se i re gon do-
lok is mû ve i ben, a be lõ lük föl zen dü lõ 
hang zás sok szor ta több, mint pró ba té-
tel – me rõ ben új és bí zó je len ség, vi lá-
gos ság és kö zeg Eu ró pa év szá za dai 
fö lött, tá gas sá ga pe dig más szó val 
nem is ér zé kel tet he tõ.”

Sza ba dos György nek is nagy a ter-
he. De éle te meg va ló su lá sai egy ér tel-
mû en azt bi zo nyít ják, hogy az ön kén-
te sen vál lalt te her alatt so ha nem 
ros kadt ös  sze, és nem pró bált ki tér ni 
a Te rem tõ aka ra ta elõl. „Pe dig a gon-
dok, akár hogy néz zük, vé gül is nem 
er re s nem ezért van nak. A gon dok 
és a dol gok nem ilyen bo nyo lul tan 
egy sze rû ek. A kér dé sek szá ma sem 
oly vég ze te sen nagy, mint aho gyan 
azt el bur ján zott gon dol ko dá sunk fel té-
te le zi. Leg fel jebb pár lé nye ges kér dés 
van csu pán. A gon dok épp ar ra va lók, 
hogy ti tok za tos agyunk le ta po ga tó 
szen ve dé lye ne hogy eme ki et len tom-
pult ság gej zí res ré vü lé se i be ves  szen. 
A so ka ság fog sá gá ba. Ha nem, hogy 
foly ton élet re és lá tás ra le gyen in ge-
rel ve. Át lát ni a káp rá za ton. Meg lel ni 
a min tát, amely örök tõl fog va ont, 
for máz és te remt. Mi köz ben ma ga 
– lát ha tat lan. Át lát ni és azo no sí ta ni. 
És be le vés ni a tu da tunk ba. Hely re ál-
lí ta ni és fönn tar ta ni a tu dást – fönn! 
–, akár az el káp ráz ta tás szépmíveske-
dései ál tal; a szí vet, az ér zé ke ket, az 
el mé ét, ahol min den át lá tott és bir to-
kolt, ahol a te rem tett vi lág nak min-
den lé nye ges tu dá sa, se géd esz kö zök 
nél kül, ébe ren és ural munk alatt áll 
ben nünk. S csak egy igé zõ hang, egy 
lé nye ges szó, egy szim bó lum, egy tisz-
ta moz du lat kell, hogy érez zük: nem 
va gyunk egye dül, ott hon va gyunk. A 
gon dok nak csak ez le het, ez az egyet-
len ér tel me le het ezen a vi lá gon – ki-
be sé tá ló kí ván csi sá gunk te re pén.” 
(Bar tók idõ sze rû sé ge)

A kö tet for má tu ma, a bo rí tó és 
a la pok szí nei, a be tû ka rak te rek, 
a fel hasz nált fény ké pek és egyéb 
il luszt rá ci ók mind-mind ar ról ta nús-
kod nak, hogy a ki adó mun ka tár sa it 

meg érin tet te a szer zõ írá sa i nak vi lá ga 
és sze mé lyé nek mély er köl csi tar tá sa. 
Mind ket tõ szel le mi sé gé hez mél tó for-
mát ta lál tak.

(B. K. L. Ki adó, Szom bat hely, 2008)
Ele kes Bo tond

gyel te azt, hogy mi lyen szo ros ös  sze-
füg gés mu tat ha tó ki a Gyõr vá ro si és 
me gyei tiszt ség vi se lõk kö zött, ak kor a 
vá ro si hi va talvi se lõk után fel dol goz ta 
a me gye hi va tal vi se lõ elit jé nek tör-
té ne tét is. Ah hoz, hogy vi szo nyí ta ni 
tud ja Gyõr vá ros gaz da sá gá ról tett 
meg ál la pí tá sa it, váz la to san, de még-
is erõs kon tú rok kal fel tár ja a me gye 
17–18. szá za di fon to sabb gaz da sá gi-
tár sa dal mi je len sé ge it. Mind eköz ben 
fo lya ma to san ki iga zít ja a ko ráb bi 
hely tör té ne ti iro da lom té ve dé se it, és 
olyan for rá so kat is fel hasz nál gyõ ri 
tör té ne te i hez, ame lyek nek egy ál ta lán 
a lé te is alig volt is mert a 70-es, 80-as 
évek ben. A me gyei le vél tár gyõ ri igaz-
ga tó ja ként ugyan is nem csak a sa ját 
le vél tá rá nak anya gát, Gyõr vá ros és 
a vár me gye le vél tá rát hasz nál ta fel, 
ha nem az ak ko ri ban szin te ku tat ha tat-
lan, el ér he tet len gyõ ri püs pö ki le vél tár 
anya gát is. Amely for rás anyag hasz ná-
la ta, lé vén a vá ros év szá zad okig a gyõ-
ri káp ta lan bir to ka, el en ged he tet len és 
mai szem mel néz ve szin te kö te le zõ. 
De ez nem volt ilyen egy sze rû ak ko-
ri ban. Sze ren csé re ma Gyõr ben a 
me gye és a vá ros mel lett a püs pök ség 
is kor sze rû le vél tá rat tart fenn. (Csak 
zá ró jel ben jegy zem meg: Gecsényi 
La jos e kö te té ben ös  sze sen ti zen há-
rom le vél tár ra tör té nik hi vat ko zás, 
kö zöt tük a gyõ ri ar chí vu mo kon kí vül 
a Ma gyar Or szá gos Le vél tár, az Oszt-
rák Ál la mi Le vél tár, az Al só-auszt ri ai 
Tar to má nyi Le vél tár, a pan non hal mi 
apát ság, Kas sa, Ko má rom, Nürn berg, 
Drez da le vél tá raira, hogy csak a leg-
fon to sab ba kat em lít sem.) Vis  sza tér ve 
Gyõr tör té ne té re, Gecsényi ku ta tá sai 
meg ha tá ro zók a vá ros és a me gye ko ra 
új ko ri vi szo nya it il le tõ en, el sõ sor ban 
Gyõr gaz da sá gi sze re pé re, a vá ros és 
me gyei elit és tiszt vi se lõk tör té ne té re. 
Ta nul má nya i ban fel vá zol ja, ho gyan 
ala kult át a Moh ács után gyö ke re sen 
meg vál to zott vi szo nyok kö ze pet te a 
vá ros to pog rá fi á ja, gaz da sá gi hely ze te 
és tár sa dal ma. El sõ sor ban a ke res ke dõ 
elit tag jai ér dek lik, bár a vá ro si cé hek 
tör té ne té rõl is ki vá ló össze fog la lást 
ír. Nem vé let le nül em lí tem a ke res ke-
dõ ket, hi szen Gyõr vá ro sá ban olasz 
és bé csi ke res ke dõk egy aránt meg for-
dul nak, olyan olasz csa lá dok, mint az 
Angrano vagy a Beccaria, amelyek 
meg is te lep sze nek és in teg rá lód nak. 
Nem vé let le nül: Gyõr és a gyõ ri ke res-
ke dõk Bu da el es te után, de fõ ként a 
16. szá zad má so dik fe lé ben meg ha-
tá ro zó sze re pet ját sza nak Bécs és a 
Né met-Ró mai Bi ro da lom élõ ál lat tal, 
fõ ként mar há val tör té nõ el lá tá sá ban, a 
gyõ ri ke res ke dõk kap cso lat rend sze re 
pe dig Nürn ber gig ter jed. De itt van a 
má sik fõ té nye zõ is: az erõd vá ros sá 
ala ku lás. És ez egy má sik fon tos meg-
ál la pí tá sa Gecsényi La jos nak: Gyõr 
pél dá ján ve zet te le ugyan is, tu do má-
som sze rint Ma gyar or szá gon elõ ször, 
az erõd vá ros (Festungsstadt) mor fo-
ló gi ai tí pu sát, be bi zo nyít va, hogy 
erõd vá ro sok nem csak a Né met-Ró mai 
Bi ro da lom nyu ga ti vé ge in ala kul tak 

Gecsényi La jos:
Gaz da ság, tár sa da lom, 

igaz ga tás
Ta nul má nyok a ko ra új kor tör té-

ne té bõl

Gecsényi La jos ko ra új ko ri ma gyar 
tör té ne ti ta nul má nya i nak vá lo ga tá-
sa nem más, mint a 16–17. szá za di 
ma gyar tör té ne lem új gaz da ság- és 
tár sa da lom tör té ne ti ké zi köny ve, meg-
told va egy le vél tá ros tól lé nye gé ben 
el várt és egy le vél tá ros ál tal majd hogy-
nem leg szí ve seb ben mû velt igaz ga tás-
tör té ne ti vo nu lat tal. Gecsényi La jos 
ta nul mány kö te té ben 26 ta nul mányt 
ol vas ha tunk, meg je le né sük rend jé ben 
1972-tõl 2003-ig. Az 1970-es évek bõl 
5, a 80-as év ti zed bõl 4, az 1990-es 
évek bõl 17 (!) (eb bõl 8 1993-ból), 
míg év ti ze dünk bõl 5 ta nul mány ta lál-
ha tó a kö tet ben. A ta nul má nyok kro-
no ló gi ai rend ben tör té nõ köz lé se jól 
rá mu tat a szer zõ ér dek lõ dé si kö ré re 
és an nak vál to zá sa i ra.

Az el sõ, 1972-es ta nul má nya még 
egy, a ké sõb bi ek ben meg ha tá ro zó 
Gyõr höz ké pest más vi dék re, a Hegy-
al já ra ka la u zol el ben nün ket, még pe-
dig a ké sõ kö zép kor ban élõ bártfai 
és eper je si pol gá rok To kaj kör nyé ki 
szõ lõ bir tok lá sát mu tat ja be. Ez a kez-
dés már jól mu tat ta Gecsényi ko rai 
ér dek lõ dé sét a gaz da ság tör té net, így a 
kor szak ban meg ha tá ro zó szõ lõ ter mesz-
tés és bor ke res ke de lem, mind pe dig a 
má sik meg ha tá ro zó irány, a vá ros tör té-
net te kin te té ben. Az 1970-es évek ben 
már a Gyõr ben levéltár-igazgatóskodó 
Gecsényi La jos ér dek lõ dé se ok kal for-
dult a gyõ ri for rás anyag és Gyõr tör té-
ne te fe lé. A 70-es, 80-as évek bõl szár-
ma zó ta nul má nyok szé les té ma vá lasz-
té kot fed nek le, de el sõ sor ban Gyõr 
hely raj zá val, an nak Moh ács utá ni 
meg ha tá ro zó mó do su lá sa i val, a vá ros 
gaz da sá gi, tár sa dal mi vál to zá sa i val 
fog lal koz nak. A szer zõ nem hely tör-
té ne tet írt ön ma gá ban, ez a szó saj nos 
már elég rég óta le já ra tó dott egyéb ként 
is, pe dig a jó hely tör té net írás nem csak 
a he lyi kö zös sé gek nek fon tos a he lyi 
iden ti tá suk erõ sí té se vé gett, ha nem 
– mond juk így – a „ma gas” vagy 
„aka dé mi ai” tu do má nyos ság nak is. 
Gecsényi a Gyõr ben meg fi gyelt je len-
sé ge ket min dig igyek szik tá gabb kon-
tex tus ba he lyez ni, meg né zi, hogy ami 
Gyõr ben tör tént a Moh ács utá ni két 
év szá zad ban, az men  nyi re ál ta lá nos 
vagy rend ha gyó. Ez az a kí ván csi ság, 
ami to vább vit te a ku ta tá sa it. Ha meg fi-


