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Pap Nor bert – Kitanics Má té

Turbék – Szulejmán szul tán sír komp le xu ma a turbéki szô lô he gyen1

I. Be ve ze tés

A Ma gyar or szág te kin té lyes ré szét is meg hó dí tó I. Szulejmán szul tán (1520–1566)

Szi get vár ost ro ma köz ben a sa ját sát rá ban halt meg. A ha lál eset pon to san nem azo -

no sít ha tó be teg ség mi att, 1566. szep tem ber 7-én ko ra haj nal ban, nem sok kal a vé -

dôk ki ro ha ná sa elôtt kö vet ke zett be.2 A vár be vé te le kor el esett Zrí nyi Mik lós vár -

ka pi tány, a Ma gyar Ki rály ság zász ló su ra, a hor vát nem zet té vá lás szem pont já ból is

fon tos ne me si csa lád sar ja, és ve le együtt szin te a tel jes ke resz tény vé dô se reg is,

mint egy 2300 fô. Az osz mán ol da lon leg alább húsz ez ren hal tak meg. A XVI–XVII.

szá zad ban oly fon tos nak tar tot ták az ese ményt, hogy azt Richelieu bí bo ros is cso -

dá nak ne vez te. Olyan for du ló pont nak, amely nem csak a Habs burg-há zat men tet te

meg, de azt is el dön töt te, hogy Eu ró pá ban a ke reszt vagy a fél hold ural ma ér vé -

nye sül-e.

Szulejmán utó da, II. Szelim vagy uno ká ja, III. Mu rád szul tán úgy ren del ke zett,

hogy a ha lá lo zá si hely fö lé türbét, dí szes ma u zó le u mot emel je nek. 1576-ban két

kö ze li fa lut (Becefa és Csü tör tök hely) kö te lez tek az em lék hely szol gá la tá ra, és a szi -

get vá ri bé get, va la mint a halveti der vi se ket bíz ták meg a türbe gon do zá sá val, ôri -

ze té vel. A sír em lék vé del mé re pa lán kot épí tet tek és ál lan dó ôr sé get is ki ren del tek.

A türbe ki emelt po li ti kai je len tô sé gé re utal, hogy a bi ro da lom nagy ve zí re, Szo -

kollu Mehmed egy mél tó dzsá mit is ál lít ta tott a sír em lék mel lé. A vi dé ki kör nye ze -

té bôl ki tû nô, ki emel ke dô esz té ti kai ér té kû ma u zó le um kö rül ki ala kult épü let cso -

port ra, ame lyet a kor tár sak Turbéknak ne vez tek, a XVII. szá zad vé gén már ki sebb

vá ros ként te kin tet tek. Ha son ló nem is mert, egye dül álló te le pü lés volt, amely az isz -

lám tér hó dí tá sát jel ké pez te a tér ség ben.

A türbe és a te le pü lés pusz tu lá sa a Habs bur gok ve zet te fel sza ba dí tó há bo rúk

ide jé re esett. Szi get vár blo kád ja (1688–1689) alatt a he lyi har cok ban el pusz tul tak

a turbéki la kó épü le tek. A dzsá mit és a türbét 1689-ben fel szen tel ték, de csak né -

hány évig tölt het tek be szak rá lis funk ci ót, mi vel le bon tot ták ôket. 1693-ban a bécsi

Ha di ta nács már azt vizs gál ta, hogy hová ke rült az épü le tek el bon tá sá ból, az anya -

guk el adá sá ból szár ma zó pénz.

A hely re vo nat ko zó em lé ke zet – fenn ma radt épü le tek hí ján és a hely te rü let hasz -

ná la ti jel le gé nek vál to zá sá val – idô vel el hal vá nyult: a XVII. szá za di Turbék „el ve -

szett”. A XIX. szá zad vé gé re, ami kor a tu do má nyos ér dek lô dés a hely szín nel kap -

cso lat ban fel éb redt, már csak mon dák és né hány el lent mon dá sos nak tû nô tör té neti
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1 A cikk az NKFIH K 116270 szá mú SzigetvárésTurbékpolitikai,katonaiésszakrálisszerepeazoszmán-
Habsburgnagyhatalmivetélkedésbenésamagyarországitörökberendezkedésben–tényekésemlékezet

cí mû pro jekt tá mo ga tá sá val ké szült. A ta nul mány alap ja PAP Nor bert – KITANICS Má té: Turbék–Szulej-
mánszultánzarándokvárosa=Somogy, 2016, 4. sz., 51–54.

2 FO DOR Pál –VAR GA Sza bolcs: ZrínyiMiklósésSzulejmánszultánhalála=TörténelmiSzemle, 2016, 2. sz.,
181–201.



for rás állt a ku ta tók ren del ke zé sé re. A sír em lék he lyét az el múlt több mint egy év -

szá zad so rán nem si ke rült azo no sí ta ni, a vizs gá la to kat vég zôk ugyan is több hely -

színt is el kép zel he tô nek tar tot tak.

A szul tán ha lá lá nak a he lyét az em lé ke zet po li ti ka több ször is át ér tel mez te. A ki -

tün te tett fi gye lem al kal man ként lö kést adott a ku ta tá sok nak, de sa já to san be fo -

lyásol ta is az ad ha tó vá la szo kat, vá lasz tott mód sze re ket vagy az ered mé nye ket. 

A sír hely hez kö tô dô le gen dák, misz ti kus hi e del mek, az ezek bôl ki nôtt, idôn ként

fan tasz ti kus el kép ze lé sek, il let ve a több fé le narratíva a türbelokalizáció kér dé sé nek

komp lex és in ter disz cip li ná ris meg kö ze lí té sét tet ték szük sé ges sé.3

II. A multidiszciplináris ku ta tó cso port vizs gá la ti ered mé nyei

1. Le gen dás hely szí nek – az Al más-pa tak men te és a turbéki kegy temp lom

2010-ben egy pé csi ká vé zó ban szü le tett meg a gon do lat: a szi get vá ri ost rom 450.

év for du ló já ra fel kel le ne ku tat ni Szulejmán szul tán turbéki sír ját. 2012 ôszén a

Török Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Ügy nök ség és Szi get vár vá ro sa, Hó vá ri Já nos

an ka rai nagy kö vet hat ha tós köz re mû kö dé sé vel tá mo ga tá si szer zô dést kö tött az

em lí tett cél el éré se ér de ké ben. A vizs gá la tok Pap Nor bert ve ze té sé vel 2013 ja nu -

ár já ban, a föld raj zi szem lé let kö vet ke ze tes al kal ma zá sá val, a fel hasz nált for rá sok,

in for má ci ók kö ré nek bôvítésével és szo ros csapatmunkával kez dôd tek meg. A fel -

fe de zô mun ka hom lok te ré be elô ször két le gen dás hely szín, a szi get vá ri vár tól

észak ra el te rü lô ré szen az Al más-pa tak part ja, észak ke le ten pe dig a turbéki Se gí tô

Szûz Má ria temp lom ke rült. Eze ket ugyan is az itt élôk és a tu do má nyos élet egyes

sze rep lôi is Szulejmán szul tán sá tor he lye ként és ha lál he lye ként, il let ve a ke re sett

türbe hely szí ne ként tar tot ták szá mon. Az Al más-pa tak mel lett Leandro Anguissola

csá szá ri had mér nök 1689-ben ké szí tett ost rom blo kád áb rá zo lá sa és XIX–XX. szá -

za di tér ké pek alap ján, 1994-ben Szulejmán szul tán szü le té sé nek 500. év for du ló ján

ki je löl ték, majd meg épí tet ték a Ma gyar–Tö rök Ba rát ság Par kot úgy, hogy a park ban

egy szim bo li kus sírt is el he lyez tek.

A má sik hely szín nél, a XVIII. szá zad el sô fe lé ben emelt turbéki temp lom nál ez -

zel pár hu za mo san több fel irat, így egy 1913-as em lék táb la is azt hir det te, hogy itt

állt egy kor a türbe.4 A ké sôb bi ek ben – rész ben en nek az osz mán és ma gyar nyel vû

táb lá nak a ha tá sá ra – a leg töb ben va ló ban úgy hit ték, hogy a szul tán bel sô szer veit

ide te met ték. Az el mé let nek az is táp ta lajt nyúj tott, hogy a két ke dôk a kö vet ke zô

száz év ben nem tud ták az el len ke zô jét bi zo nyí ta ni.
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3 PAP Nor bert – KITANICS Máté: Aturbékikegytemplomtörökelôzményénekkérdése=Szulejmánszultán
Szigetváron.Aszigetvárikutatások2013–2016között. Szerk. PAP Nor bert, FO DOR Pál, Pécs, Pan non
Castrum, 2017, 177–195.

4 A kegy temp lom fa lán több em lék táb lát is el he lyez tek, em lé kez tet ve „az egy kor itt ál lott” türbére.
1939-ben a Szi get vár vissza fog la lá sá nak 250. év for du ló ján el he lye zett kô táb lán em lé ket ál lí tot tak a
köl tô Zrí nyi Mik lós ál tal ve ze tett 1664. évi had já rat nak is. En nek so rán ugyan is Zrí nyi csa pa tai rö vid
idô re vissza fog lal ták Turbék erôs sé gét. A fel jegy zé sek sze rint az ost ro mot ek kor a türbe na gyobb kár
nél kül vé szel te át.



A le gen dák kal szem ben a Gyenizse Pé ter és Bog nár Zi ta ál tal el vég zett tér in for -

ma ti kai ala pú vizs gá la tok, ame lyek a víz há ló za tot, az út há ló za tot és a föld hasz ná -

la tot is re konst ru ál ták, már a ku ta tá sok ele jén tisz táz ták, hogy kor sza kunk ban,

vagy is 1566 és 1689 kö zött az Al más men ti tér ség – mint idô sza ko san víz alatt ál ló

te rü let – al kal mat lan volt az épít ke zés re és a tar tós meg te le pe dés re.5 Ez zel pár hu -

za mo san az is ki de rült, hogy a szin tén vi ze nyôs, il let ve sík he lyen el he lyez ke dô

turbéki temp lom és kör nyé ke a vár ra va ló rá lá tás hi á nya mi att ost rom ve ze té si

pont ként egyál ta lán nem jö he tett szó ba. Ez utób bi nál még fon to sabb volt, hogy a

2014. évi ge o fi zi kai vizs gá la tok – meg erô sít ve az 1971-ben és 2009-ben vég zett

ása tá sok ered mé nye it – a temp lom nál nem mu tat tak ki egyet len olyan ano má li át

sem, amely nagy ki ter je dé sû épü le tek re, vé del mi ár kok ra vagy akár pa lánk fa lak

ma rad vá nya i ra utalt vol na. Rá adá sul azt, hogy a te rü let csak a tö rök kort kö ve tô en,

a XVIII. szá zad tól állt in ten zív hasz ná lat ban, nem csak a geoinformatikai ku ta tá sok,

a ge o fi zi kai fel mé ré sek, az 1970-es évek tôl zaj ló ása tá sok ne ga tív ered mé nye, de

a Kitanics Má té ál tal vég zett leg újabb, fém ke re sô vel meg va ló sí tott 2016. évi vizs -

gá la t is bi zo nyí tot ta. A temp lom ud var ban ugyan is össze sen 314 ér me ke rült elô a

XVIII–XX. szá zad idô sza ká ból úgy, hogy kö zü lük a leg ko ráb bi pénz le le tet, egy ezüst

há rom kraj cá rost is csak az osz mán kor után, 1720-ban ver ték.6

2. Szulejmán szul tán sír komp le xu ma a turbéki szô lô he gyen

Az újon nan fel ku ta tott és elem zett for rá sok, va la mint a már is mert do ku men tu mok

egy új te rü let re, a turbéki–zsibóti szô lô hegy re te rel ték a to váb bi vizs gá la to kat. 

A do ku men tu mok ugyan is a szi get vá ri vár tól egy órá nyi ra, négy-öt ki lo mé te res tá -

vol ság ban, az egy kor a kö ze li Zsibót te le pü lés hez tar to zó turbéki szô lô hegy egy

ma ga sabb pont ján, a szô lôs és a ku ko ri ca föl dek ha tá rán je löl ték ki azt a te rü le tet,

ahol a türbe és az azt kö rül ve vô épü le tek áll tak. Egy sze ren csés mó don fenn ma radt

1738. évi ta nú val lo más ból pe dig az is ki de rült, ho gyan is kell el kép zel nünk

Turbékot, ezt az egy kor a za rán do kok ál tal sû rûn lá to ga tott, a ko ra be li tér ké pe ken

kö ze pes mé re tû vagy je len tô sé gû vá ros ként áb rá zolt te le pü lést. „... midün az Tö rök

üdöben Turbékot Lak ták az Szánczon kí vül az Kereszténységh, bent pe dig len az

Száncon az Tö rö kök, Szánczon be lül pe dig len Kerétésben Tö rök Seeh (sejk) vagy is

Püspökjük, és mel let te lévö Több Tö rök Pa pok, az mint hivatatak Sofiák (szúfik),

bent lé vô Kalastrom for mán épétetett Residentiájokban...”7

A for rá sok ál tal meg je lölt szô lô he gyi hely szí nen, mint egy 4,2 ki lo mé ter re a szi -

get vá ri vár tól, te rep be já rá son si ke rült azo no sí ta ni egy nagy ki ter je dé sû, há rom-négy

9

Pap Norbert – Kitanics Máté: Turbék – Szulejmán szultán sírkomplexuma a turbéki szőlőhegyen

5 GYENIZSE Pé ter – BOG NÁR Zi ta: Szigetváréskörnyéke16–17.századitájrekonstrukciójakartográfiaiés
geoinformatikaimódszerekkel=SzülejmánszultánemlékezeteSzigetváron. Szerk. PAP Nor bert, Pécs, PTE
– Ke let–Me di ter rán és Bal kán Ta nul má nyok Köz pont ja, ID Research, Publikon, 2014, 73–90. (ma gyar és
tö rök nyel ven)

6 KITANICS Má té – HANCZ Eri ka – TÓTH Ta más – PAP Nor bert: Aturbékikegytemplomtörökelôzményé-
nekkérdése=TörténelmiSzemle, 2017, 1. sz., 1–18.

7 KITANICS Má té: Szigetvár-Turbék.Aszultántemetkezésihelyea17–18.századimagyar,németéslatin
forrásoktükrében=SzülejmánszultánemlékezeteSzigetváron.i.m. (2014), 91–109.



hek tár te rü le tû osz mán ko ri rom me zôt. Ezen 2014-ben le let in ten zi tás vizs gá lat se -

gít sé gé vel ke rült le ha tá ro lás ra az a mag te rü let, ame lyen az eb ben az év ben vég zett

ge o fi zi kai ku ta tá sok há rom nagy mé re tû, Mek ká ra tá jolt épü le tet mu tat tak ki.8 Mind -

ez azon a he lyen tör tént, ahol egy 1972-ben vég zett ré gé sze ti fel tá rás so rán már

fel szín re ke rült egy olyan ob jek tum rész le te, ame lyet elôbb köz épü let ként,9 majd

egy sze rû en tö rök rom ként vagy ôr to rony ként ha tá roz tak meg.10

2015 ôszén Hancz Eri ka ré gész irá nyí tá sá val el sô ként a há rom épü let bôl ál ló

komp le xum leg ki sebb ele mé nek fel tá rá sa tör tént meg. En nek so rán ki raj zo ló dott egy

négy ze tes alap raj zú, észak nyu ga ti irány ból hár mas osztatú elô csar no kon ke resz tül

meg kö ze lít he tô, kô la pok kal bur kolt épít mény, amely nek köz pon ti he lyi sé ge mint -

egy 7,8 x 7,8 mé tert tett ki. Mihrábnak vagy mi na ret nek nem volt nyo ma.

Az 1-1,5 mé ter vas tag, kö vek bôl és tö rök tég lá ból ra kott fa lak kal bí ró ob jek tum

fô he lyi sé gé nek kö ze pén, pon to san azon a he lyen, ahol Esterházy Pál 1664. évi váz -

lat raj za Szulejmán szul tán sír ját je löl te, egy két mé ter át mé rô jû és két mé ter mély

rab ló gö dör fel tá rá sá ra ke rült sor. Ezt min den va ló szí nû ség sze rint XVII. szá zad végi

fosz to ga tók ás ták ki, az után a le gen dás „arany sze len ce” után ku tat va, amely a köz -

hi e de lem sze rint Szulejmán bel sô szer ve it tar tal maz ta. A sze ren csés mó don fenn -

ma radt és fel tárt épí tô ele mek Szulejmán szul tán isztambuli ma u zó le u má nak dí szí -

té se i vel mu tat tak ro kon sá got. Az ása tás vé gez té vel min den jel ar ra mu ta tott, hogy

a ma gyar és tö rök ku ta tók ál tal is bi ro dal mi, szul tá ni épü let ként meg ha tá ro zott

épít mény nem más, mint Szulejmán türbéje.

A fel tá rást kö ve tô en el vég zett ki egé szí tô ge o fi zi kai fel mé rés – az elôb bi e ket to -

vább erô sít ve – a türbétôl észak nyu gat ra a ma u zó le um alap raj zá hoz igen ha son ló,

de an nál va la mi vel na gyobb olyan épü let rész le te it mu tat ta ki, amely nél az elô ze -

tes vizs gá la tok egy mi na ret ala po zá sá nak meg lé tét va ló szí nû sí tet ték. A fel té te le zett

dzsá mi mel lett az épü let sor har ma dik ele me már ek kor jól lát ha tó an an nak a cel -

lák ból ál ló der vis ko los tor nak volt meg fe le ltet he tô, ame lyet az 1664. évi té li had já -

rat so rán ké szült Esterházy Pál-fé le váz lat raj zon áb rá zol tak.

A ge o fi zi kai fel mé rés so rán ki raj zo ló dott dzsá mi, va la mint a der vis ko los tor

észa ki szár nya egy ré szé nek fel tá rá sá ra 2016 má ju sá ban és jú li u sá ban ke rült sor.

Szin tén eb ben az idô szak ban tör tént meg a mint egy 5 mé ter szé les és 2,6 mé ter

mély, a türbekomplexumot és ez zel együtt a pa lánk vá rat kö rül öle lô árok azo no sí -

tá sa és ke reszt met sze ti át vá gá sa. A vizs gá la tok sze rint egy kor en nek a bel sô, dé li

ol da lá hoz kap cso ló dott a pa lánk fal, ame lyet több ször is meg újí tot tak. A der vis ko -

los tor ása tá sa 2017 szep tem be ré ben az észa ki és a nyu ga ti át kö tô szárny cel lá i nak

fel tá rá sá val foly ta tó dott.

A 2014. évi te rep be já rá sok és a 2015–2017-es mun ká la tok so rán a sír komp le -

xum nál töb bek kö zött XVI–XVII. szá za di ke rá mia-, por ce lán- és fa jansz tö re dé kek,

10

8 PAP Nor bert – KITANICS Má té – GYENIZSE Pé ter – HANCZ Eri ka – BOG NÁR Zi ta – TÓTH Ta más – HÁ MO RI
Zol tán: FindingthetombofSuleimantheMagnificentinSzigetvár,Hungary:historical,geophysicaland

archeologicalinvestigations=DieErde, 2015, 4. sz., 289–303.

9 KOVÁTS Va lé ria: Szigetvár–Turbékszôlôhegy=RégészetiFüzetekI., 1973, Ser. I., No. 26., 113., 194.
be jegy zés

10 Baranya megye földrajzi nevei. I–II. Szerk. PES TI Já nos, Pécs, Ba ra nya Me gyei Le vél tár, 1982, I.,
452–473.



kály ha sze mek, ke resz tény és tö rök ezüst pén zek, ék sze rek, hasz ná la ti tár gyak, ólom -

te tô le mez-da ra bok, pisz toly-, pus ka- és ágyú go lyók is elô ke rül tek.

III. Utó szó

A 2015 szep tem be ré tôl már nem csak tö rök, ha nem ma gyar ál la mi tá mo ga tás sal

(NKFIH-prog ram) is zaj ló, im már Fo dor Pál és Pap Nor bert kö zös ve ze té se alatt ál -

ló vizs gá la to kat óri á si ha zai és nem zet kö zi mé dia ér dek lô dés kí sér te, és kí sé ri mind

a mai na pig. A rend sze re sen is mét lô dô fe lad vány a mé dia, a tu do má nyos élet sze -

rep lôi és az ér dek lô dô köz em ber ré szé rôl is a „ho gyan to vább?” kér dé se.

A tu do mány szem pont já ból er re könnyebb fe lel ni, hi szen ren ge teg ku ta tá si fe la -

dat van hát ra, be le ért ve a rész ben ki ásott der vis ko los tor tel jes fel tá rá sát, az egy -

ko ri turbéki erô dít ményt kö rül öle lô árok több he lyen tör té nô át vá gá sát, a te le pü -

lés hez tar to zó sír ker tek vagy ép pen az egy kor ke resz té nyek ál tal la kott vá ros rész

azo no sí tá sát. To váb bi ér de kes ku ta tá si szá lat je lent het a Szulejmán szul tán le szár -

ma zot ta i tól, a Turbékra lá to ga tó Osz mán-há zi her ceg nôk tôl vett DNS-min ták össze -

ha son lí tá sa is a köz pon ti rab ló gö dör bôl vett ta laj min ták kal.

Azon ban ne he zebb a vá lasz mû em lék vé del mi és tu risz ti kai szem pont ból, hi szen

2013 óta egy ér tel mû vé vált, a Szulejmán szul tán hoz kap cso ló dó vizs gá la tok ér zé -

keny te rü le tet érintenek, és még négy és fél év szá zad múl tán is ké pe sek erô tel jes

ér zel mi ha tá sok ki vál tá sá ra. Az or szág egyik legelmaradottabb tér sé gé ben azon ban

cél sze rû és kí vá na tos len ne a ku ta tá so kat „gaz da sá gi ha szon ra vál ta ni”, va gyis a

ha zai mû em lék vé del mi sza bá lyok be tar tá sa mel lett egy olyan ma gas szín vo na lú

turisz ti kai lá to ga tó köz pon tot lét re hoz ni, amely kész és ké pes meg szó lí ta ni, ide csá -

bí ta ni éven te akár több tíz ezer ha zai és kül föl di ven dé get. Eh hez azon ban min de -

nek elôtt szín vo na las inf rast ruk tú ra, hosszú tá vú stra té gi ai ter ve zés, el szánt ság és

el kö te le zett ség és nem utol só sor ban kel lô pénz ügyi tá mo ga tás szük sé ges.
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Krizsics Zorán

Közös múlt – közös jogtörténet

E ta nul mány két olyan nem zet kö zös jog tör té ne té rôl szól, ame lyek je len tô sen ha -

tot tak egymásra. Ki vé te les, hogy két or szág 816 éven át él egy kö zös ál lam ban –

és ja va részt ba rá ti vi szony ban. A kö vet ke zôk ben a kö zös jog tör té net leg fon to sabb

ese mé nye it vá zo lom. A be mu ta tást cél sze rû a két or szág tör té nel mi kap cso la tá nak

kez de te i vel in dí ta ni.

A ki in du ló pont Zvonimir ki rály (1075–1089) 1089-ben be kö vet ke zett ha lá la. 

A hor vát urak kép te le nek vol tak dû lô re jut ni a le en dô ural ko dó sze mé lyé rôl, így több -

ször is trón vi szá lyok dúl tak a ki rály ság ban. E za var gá sok kö ze pet te a dal mát vá ro -

sok „fe jei” ta nács ko zás ra gyûl tek össze Split vá ro sá ban, ahol meg szü le tett a dön tés:

a se gít ség re mé nyé ben Ma gyar or szá got kül dött ség gel kell meg ke res ni. A kül dött ség

Szent Lász ló ma gyar ki rály hoz for dult, hogy ô ves sen vé get az or szág ban dú ló pol -

gár há bo rú nak, amely nek fe jé ben fel aján lot ták a ki rály nak a hor vát trónt. Szent

Lász ló a kül dött sé gi meg ke re sést kö ve tô en nagy se reg gel nyo mult elô re a hor vát

te rü le te ken, azon ban vá rat la nul, a har cok kö ze pet te ér te a hír, hogy a ku nok és a be -

se nyôk be tör tek a Ma gyar Ki rály ság ba. A ki rály en nek okán fél be sza kí tot ta a hor -

vát tör zsek el le ni har co kat, és ha za si e tett szét ver ni a rab ló ha dat. Ér de kes ség, hogy

Szent Lász ló a bir tok ba vett hor vát te rü le te ket nem csa tol ta a Ma gyar Ki rály ság -

hoz, ha nem azok kor mány zá sát uno ka öccsé re, I. Gé za fi á ra, Ál mos her ceg re bíz ta.

A ki ala kult hely ze tet a hor vát urak dön tô több sé ge azon ban nem volt haj lan dó el -

fo gad ni, így Ál mos ural ko dá sa alatt (1091–1095) a Hor vát Ki rály ság ban is mét zûr -

za va ros ál la po tok ala kul tak ki. A hor vát urak a ka o ti kus kö rül mé nye ket ki hasz nál va

ki rállyá vá lasz tot ták Petar Svačić elô ke lôt, azon ban a trón vi szo nyok ezu tán csak

szö ve vé nye seb bé vál tak. Petar kép te len volt ki rály sá gát el is mer tet ni az egész or -

szág gal, rá adá sul Ál mos 1095-ben le mon dott a hor vát trón ról báty ja, Köny ves Kál -

mán ma gyar ki rály ja vá ra.

1097 áp ri li sá ban Kál mán of fen zí vát in dí tott a hor vá tok el len, és fö lé nyes gyô zel -

met ara tott. A hor vá tok ve re sé ge ka taszt ro fá lis volt, ma ga Petar is el esett a csa tá -

ban. A csa tát kö ve tô en Kál mán ha mar meg száll ta a Hor vát Ki rály ság tel jes te rü le tét,

majd 1102-ben hor vát ki rállyá ko ro náz tat ta ma gát. Ez zel Hor vát or szág – 1918-ig

tar tó – per szo ná lu ni ó ba ke rült a Ma gyar Ki rály ság gal. Mind ez azt is je len tet te, hogy

vé ge lett a hor vát nem ze ti ural ko dó ház ál tal irá nyí tott Hor vát Ki rály ság nak, egy -

ben a füg get len és szu ve rén hor vát ál lam nak is.

I. Ká roly fi át, I. (Nagy) La jost 1342-ben ki rállyá ko ro náz ták, aki több üt kö ze tet

kö ve tô en köz pon to sí tot ta és meg szi lár dí tot ta ha tal mát. E har cok kö zül szót kell ej -

te ni a Ve len ce el le ni há bo rú ról (1356–1358), amely nek vé gén a fe lek meg kö töt ték

a zá rai bé két. A bé ke ér tel mé ben Ve len ce kény te len volt le mon da ni Dalmáciáról,

va la mint a ve len cei dó zse kö te les volt le mon da ni a Dalmácia és Hor vát or szág her -

ce ge cím rôl. A zá rai bé ke a hor vát tör té ne lem egyik fény pont ja, hi szen Zvonimir ki -

rály után a dal mát vá ro sok és szi ge tek is mét vissza ke rül tek a Hor vát Ki rály ság hoz,

ez zel egyi de jû leg a Ve len cei Köz tár sa ság ki szo rult a hor vát ten ger part ról.
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1711-ben meg ko ro náz ták a Habs burg-ház ból szár ma zó III. Ká roly ma gyar ki -

rályt. Eb ben az idô szak ban a po li ti ka i lag, gaz da sá gi lag és te rü le ti leg is je len tô sen

le gyen gült Hor vát–Szla vón or szá got Ma gyar or szág igye ke zett szo ro sab ban ma gá hoz

csa tol ni. A ma gyar ren dek olyan ha tá ro za tot kí ván tak el fo gad ni, amely alap ján a ki -

rály a hor vát szábor csak azon ha tá ro za ta it szen te sít he ti, ame lyek nem el len kez -

nek a ma gyar tör vé nyek kel. A ter ve zett tör vény cik ket a ma gyar ural ko dó vé gül

nem szen te sít(h)et te, ugyan is az or szág gyû lés az or szág ban pusz tí tó pes tis jár vány

kö vet kez té ben fel osz lott. A ma gyar or szág gyû lés óva in tet te a hor vát fô u ra kat és

ren de ket, akik a Ma gyar or szág ba va ló be ol va dás tól tart va, igye kez tek eman ci pál ni,

önál ló sí ta ni Hor vát–Szla vón or szá got Ma gyar or szág tól. Úgy érez ték, Ma gyar or szág -

gal szem ben hát tér be szo rul tak, így kü lön is ki emel ték, hogy nem Ma gyar or szág -

nak, ha nem a ma gyar ki rá lyok nak ve tet ték alá ma gu kat.

1716-ban el hunyt III. Ká roly egyet len fiú gyer me ke. Mind ez azt je len tet te, hogy

a to váb bi ak ban alap ve tô en egy prob lé ma meg ol dá sa fog lal koz tat ta a ki rályt: a

leány ági örö kö sö dés el is mer te té se. E szán dé ka még ti tok ban volt, mi kor 1712 ta -

va szán a zág rá bi püs pök re zi den ci á ján össze gyûl tek a hor vát ren dek. A hor vát szá-

bor ön ként vál lal ko zott ar ra, hogy meg tár gyal ja, va jon mi tör té nik ab ban az eset -

ben, ha az ural ko dó di nasz tia fiú ágon ki hal. A tár gya lás lét re jöt té nek egyik in do ka

az volt, hogy a hor vá tok a ki rály ked vé ben kí ván tak jár ni, ugyan ak kor úgy vél ték,

hogy a ki rály sza bad vá lasz tá sá nak ese tén vé res pol gár há bo rú tör het ne ki te rü le -

tü kön. El fo gad ták az 1712:7. szá mú ha tá ro za tot a Habs burg-ház nô utó da i nak örö -

kö sö dé sé rôl, amely ben ki mond ták, hogy az or szág ural mát min den kor az örö köl je,

aki Auszt ria, Stá jer or szág és Karinthia fö lött ural ko dik. A ma gyar ren dek ter mé sze -

te sen han go san ki fej tet ték elé ge det len sé gü ket a szábor dön té se mi att. Ér de kes ség -

ként meg em lít he tô, hogy a szábor ál tal 1712 már ci u sá ban ho zott ha tá ro za tot Ferdo

Šišić hor vát tör té nész „hor vát Pragmatica Sanctio” né ven nép sze rû sí tet te (no ha ez

nem nyert szen te sí tést, még is nagy ha tás sal volt a „va ló di” Pragmatica Sanctio el -

fo ga dá sá ra).

A XVIII. szá zad ban Hor vát–Szla vón or szág kü lön jo gok kal ren del ke zett, ame lyek

egy részt biz to sí tot ták au to nóm stá tu szát Ma gyar or szág és a Mo nar chia ke re te in be -

lül, más részt hang sú lyoz ták Hor vát–Szla vón or szág kü lön ter ri tó ri u mát, va la mint a

be lü gyek re néz ve az au to nó mi át is. Ki eme len dô, hogy ek kor Hor vát–Szla vón or szág

igaz ság szol gál ta tá sa a ma gyar bí ró sá gok tól füg get le nül mû kö dött. 1790 jú niu sá ban

új kor szak kez dô dött a két nem zet vi szo nyá ban: a köz jo gi küz del mek év ti ze d ei kö -

vet kez tek. Ezek in dí té ka ként em lít he tô, hogy az ek kor össze hí vott or szág gyû lé sen

a ma gyar al só táb la ha tá ro zott ar ról, hogy a tár gya lá sa it ma gya rul foly tat ja, ma gya -

rul ve ze tik az or szág gyû lé si nap lót, va la mint ma gyar nyel ven kül dik üze ne te i ket a

fel sô táb lá hoz. Ez a dön tés ter mé sze te sen a hor vát kö ve tek el len sé ges re a gá lá sát

vál tot ta ki. A ma gyar–hor vát köz jo gi vi ta má sik kar di ná lis oka a pro tes táns kér dés

volt. A ma gyar ren dek haj lan dók vol tak el fo gad ni a re for má tu sok és evan gé li ku sok

egyen jo gú sá gát, a hor vá tok azon ban ki je len tet ték, hogy ra gasz kod nak a ró mai ka -

to li kus hit hez. Az 1790. évi or szág gyû lés tôl kez dô dô en a hor vá tok nál ma gyar el le -

nes sé vált a han gu lat. A hor vá tok ál ma ek ko ri ban már a sa ját nem ze ti ál la muk lét -

re ho zá sa volt. Mi vel er re nem vol tak adot tak a fel té te lek, ar ra szo rít koz tak, hogy

meg tart has sák a már lé te zô jo ga i kat, ki vált sá ga i kat. A hor vát nem ze ti esz me éb re -
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dé sé rôl ek kor még alig ha be szél he tünk, en nek kez de ti idô pont ja az 1830-as évek -

re te he tô, kü lö nö sen je len tôs az 1832. esz ten dô. Ek kor Zágrábban össze ült a szábor,

ahol az ak ko ri hor vát bán, Wlasits Fe renc alkapitányt ne ve zett ki: Juraj Rukavina

Vinovgradskit. A fris sen meg vá lasz tott alkapitány kö szön tô be szé dét hor vát nyel -

ven mond ta el; ez volt a tör té ne lem fo lya mán az el sô al ka lom, hogy a száboron

hor vá tul szó lal ja nak fel. Et tôl fog va egy re in kább erô sö dött a hor vát köz vé le mény -

ben a szláv ság irán ti von zó dás, amely idô vel va ló di moz ga lom má nôt te ki ma gát.

Az il lír moz ga lom el sô em be re Ljudevit Gaj volt, aki nek meg gyô zô dé se sze rint az

il lír név a dél szláv nem ze te ket mind ma gá ba fog lal ja. A moz ga lom cél ként tûz te ki

ma ga elé a szerb, a hor vát és a szlo vén nép po li ti kai és kul tu rá lis egye sí té sét, azon -

ban a várt si ker el ma radt, mert Gaj kép te len volt meg nyer ni a szlo vé no kat, il let ve

a szer be ket.

Vi szont az oszt rák kor mány – a szlo vé nok kal és szer bek kel el len tét ben – tá mo -

gat ta az illirizmust, azért, hogy a bel vi szá lyok ál tal gá tol ja és ne he zít se a ma gyar

re form or szág gyû lé se ken ki bon ta ko zó al kot má nyos sá got. Az il lír iz mus nak volt azon -

ban po zi tív ho za dé ka is: ösz tö nöz te az el sô pár tok meg ala ku lá sát Hor vát–Szla vón -

or szág ban. A két leg je len tô sebb párt, a Hor vát–Ma gyar Párt és az Il lír Párt vi szo nya

igen ha mar el mér ge se dett, 1843-ban már fegy ve res össze csa pás ra is sor ke rült.

Ilyen tör té nel mi vi szo nyok kö ze pet te 1848-ban hor vát bán ná ne vez ték ki Josip

Jelačićot (ma gya rul: Jellasicsot), majd a szábor dik ta tó ri kus ha ta lom mal is fel ru ház -

ta ôt. Bá ni ki ne ve zé se nem le he tett a vé let len mû ve: a csá szá ri ud var ek kor még

nem lép he tett fel nyíl tan a ma gyar al kot mány el len, ezért er re a Ma gyar or szá gon

élô nem ze ti sé ge ket akar ta fel hasz nál ni. Jellasics rö vid idôn be lül tá ma dást in té zett

Ma gyar or szág el len – ez volt az el sô olyan üt kö zet a kö zös tör té ne lem fo lya mán,

amely ben a hor vá tok és a ma gya rok nem azo nos ol da lon har col tak. Jellasics az

össze csa pá sok kal el sza kí tot ta Hor vát or szá got Ma gyar or szág tól, és ez zel egy idô -

ben egye sí tet te a hor vát tar to má nyo kat, ezért Hor vát or szág ban a mai na pig nem -

ze ti hôs ként te kin te nek rá. Azon ban az 1848–1849-es ese mé nyek után a hor vá tok

csa ló dot tan ta pasz tal ták, hogy csu pán esz kö zök vol tak a ma gyar for ra da lom le ve -

ré sé ben. Az okt ro jált oszt rák al kot mány épp úgy vo nat ko zott rá juk is, mint Ma gyar -

or szág ra. Hor vát or szág csu pán egy (ka to na)tar to mány lett, min den nek te te jé be a

hi va ta lok ban be ve zet ték a né met nyel vet.

Ilyen tör té nel mi vi szo nyok ve zet tek a hor vát–ma gyar ki egye zés hez. Az 1867-es

oszt rák–ma gyar ki egye zés alá írá sát kö ve tô en, 1868 áp ri li sá ban meg kez dôd tek a

tár gya lá sok a hor vát és a ma gyar or szág gyû lé si kö ve tek kö zött, amely nek köz ponti

té má ja volt, hogy med dig ter jed jen Hor vát-, Szla vón- és Dal mát or szág au to nó mi á -

ja. A tár gya lá sok le zá rá sát kö ve tô en a kül döt tek meg fo gal maz ták az egyez sé get,

ame lyet a ma gyar Or szág gyû lés 1868. jú ni us 25-én fo ga dott el. A ki egye zés egy

het ven sza kasz ból ál ló tör vény cikk, ame lyet Ma gyar or szá gon az 1868: XXX. tc.,

Hor vát or szág ban 1868: I. tör vény cik ként fo gad tak el. A ki egye zés ér tel mé ben a ma -

gyar po li ti kai elit el is mer te a hor vá tot mint po li ti kai nem ze tet, és ki mond ta, hogy

Ma gyar or szá gon (a Ma gyar Ki rály sá gon be lül) a köz igaz ga tá si Ma gyar or szág, il letve

Hor vát–Szla vón or szág egy ál lam kö zös sé get ké pez. Az ál la mon be lül Hor vát–Szla -

vón or szág kü lön ter ri tó ri um mal bí ró po li ti kai nem zet lett. Hor vát- és Szla vón or szág

Hor vát–Szla vón or szág né ven a Ma gyar Szent Ko ro na tag or szá ga lett, amely nek
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élén a min den ko ri ma gyar ki rály ál tal ki ne ve zett bán állt. A ki egye zés cik ke lye it há -

rom cso port ra oszt hat juk.

1. Azok ra, ame lyek Hor vát or szág az egész Mo nar chi án be lü li hely ze té re vo nat -

koz nak. Pél dá ul Hor vát or szág kü lön ter ri tó ri um mal bí ró po li ti kai nem zet, be lü gyei -

re néz ve sa ját tör vény ho zás sal és kor mány zat tal bír.

2. Azok ra, ame lyek Hor vát or szág és Ma gyar or szág köz jo gi vi szo nya it ren de zi.

Pél dá ul Ma gyar or szág és Hor vát or szág egy és ugyan azon ál la mi kö zös sé get ké pez:

ál lam fô a ma gyar ki rály.

3. Azok ra, ame lyek Hor vát or szág au to nóm ügye i re vo nat koz nak. Pél dá ul val lás

és köz ok ta tás, sa ját bel sô igaz ga tás és az eh hez kap cso ló dó igaz ga tá si szer ve zet,

igaz ság szol gál ta tás.

Ha bár öt ven évig, 1918-ig a ki egye zé si tör vény cikk mérv adó volt a ma gyar–hor -

vát ál lam kö zi vi szo nyok ren de zé se szem pont já ból, a köz jo gi vi ta a tör vény cikk kö -

rül so ha sem fe je zô dött be, csu pán a Mo nar chia bu ká sát kö ve tô en csi tult el.

Né hány szót a bán cím rôl. E tiszt ség már a hor vá tok hon fog la lá sa után ki ala kult

há rom me gye (Gács–Korbávia–Lika) te rü le tén, ame lyek re ki ter jedt a Hor vát Bán ság

el ne ve zés. A bán e há rom me gye te rü le tén önál ló an, ki rá lyi helyt ar tó ként te vé -

keny ke dett, és ha tás kö re szé le sebb volt, mint a zsu pá nok nak. A ké sôb bi ek ben a bán

Hor vát or szág, Szlavónia és Dalmácia te rü le tén a ki rály he lyet te se, sze mé lyes kép -

vi se lô je, ren des bí rá ja, ha di és kor mány za ti ügyek ben a ki rály fô leg fon to sabb szer -

ve ze te. Az el sô, név sze rint is mert bán Pribina / Bribina volt 940 tá ján. A bánt – te -

kin tet tel ar ra, hogy Hor vát or szág és Szlavónia leg je len tô sebb mél tó sá ga volt – kez -

det ben az ural ko dó sza ba don ne vez te ki, majd szo kás sá vált, hogy a szábor je löl te,

a ki rály pe dig a több je lölt kö zül az egyiket nevezte ki. Ki ne ve zé sük kor es küt kel -

lett ten ni ük. A mél tó sá got be töl tô sze mély a ki rály nak tar to zott fe le lô ség gel, így az

ural ko dó bár mi kor el moz dít hat ta ôt a hi va ta lá ból. Az Ár pád-há zi ki rá lyok ide jén

ele in te ma gyar nem ze ti sé gû bá nok kor má nyoz tak Hor vát or szág ban, Dalmáciában,

Szlavóniában, majd fo ko za to san a hor vát nem ze ti sé gû bá nok ke rül tek elô tér be. 

A bán tiszt ség meg ma radt a Mo nar chia szét hul lá sa után is, Ju gosz lá via 1941-ben

be kö vet ke zett össze om lá sa je len tett a tiszt ség vé gét.

Vé gül a hor vát szábor meg ha tá ro zá sa kö vet kez zen. A hor vát nem zet gyû lést je -

len tô szábor a ma gyar or szág gyû lés tôl füg get le nül ülé se zett és ho zott ha tá ro za to -

kat. Dön té sei rend re ha tot tak a ma gyar or szág gyû lés mun ká já ra, túl nyo mó részt az -

zal, hogy a száboron meg vá lasz tott kö ve tek részt vet tek a ma gyar or szág gyû lé sen,

és be fo lyá sol ták an nak vég sô dön té se it is. Az egy ka ma rás szábor ha tás kö re a ka -

rok és a ren dek jo ga i ból ki fo lyó lag ala kult ki. Ha tás kö ré be a kö vet ke zô funk ci ók

tar toz tak:

- vá lasz tá si,

- tör vény ho zó,

- igaz ság ügyi,

- ál la mi ha tás kö rû köz igaz ga tá si,

- me gyei ha tás kö rû köz igaz ga tá si,

va la mint a szábor vá lasz tot ta a fô ka pi tányt, és ja vas la to kat tett a be töl ten dô bá -

ni mél tó ság ra, más részt 1790-ig az adó kat is ki szab ta.
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A szábort, ame lyen a ne mes ség, a pol gár ság és az egy ház tag jai vet tek részt, a

bán, rit káb ban a ki rály hív ta össze, azon ban 1791 után ki rá lyi en ge dély nél kül már

nem le he tett össze hív ni. A szábor ha tá ro za ta i nak tör vé nye re je volt, az ural ko dó

csak azo kat szen te sí tet te, ame lyek a jö vô re vo nat koz tak, és elô ír ták a ha son ló ese -

tek ben el várt ma ga tar tás for mát. A XVIII. szá zad ele jé tôl kezd ve a ma gyar or szág -

gyû lés igye ke zett köz ve tett mó don el ven ni a szábortól azon jog kört, hogy a sa ját

te rü le tén tör vé nye ket hoz zon, azon ban a ki rály eze ket a tör vény ja vas la to kat nem

szen te sí tet te. Az 1848. évi, Jellasics bán ál tal össze hí vott szábor volt az el sô, amely

nemcsak ren di, ha nem „nem ze ti” szábor volt. A szábor a hor vát–ma gyar ki egye zést

kö ve tô en és a Mo nar chia fenn ál lá sa ide jén negy ven két kép vi se lôt kül dött a ma gyar

or szág gyû lés be, emellett te rü le ti és nyel vi au to nó mi át ka pott az 1868. évi XXX.

tör vény cikk ér tel mé ben. Nap ja ink ban a Szábor a Hor vát Köz tár sa ság par la ment je,

az or szág al kot má nya sze rint a tör vény ho zó ha tal mat gya kor ló leg fel sôbb nép kép -

vi se le ti szerv. A par la ment egy ka ma rás tör vény ho zó szerv, amely – a hor vát al kot -

mány sze rint – leg alább száz, leg fel jebb száz hat van fô bôl áll hat; tag ja it négyévente

nép sza va zás sal vá laszt ják. A par la ment ülés sza ko kat ja nu ár 15. és jú li us 15., va la -

mint szep tem ber 15. és de cem ber 15. kö zött tart ják. A Szábort az el nök ve zeti, mun -

ká ját több, de kö te le zô en leg alább egy al el nök se gí ti.
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Fe hér Ani kó

Ze nei két nyel vû ség egy Du na men ti fa lu ban, Bá tyán

Bá tya köz ség a Du na bal part ján, Ka lo csá tól dé li irány ban hat ki lo mé ter re fek szik.

A táj, ahol ta lál ha tó: a Ka lo csai Sár köz. Tör té ne ti leg össze füg gés ben állt a Tol nai Sár -

köz zel, így fo lyó-két par ti táj nak ne vez het jük. A Ka lo csai Sár köz nyu ga ti ha tá ra a

Du na, észa kon Dunapataj, ke le ten az Örjeg ne vû mo csár, va la mint Ke cel, dé len Ba ja,

ám ezek a te le pü lé sek nem tar toz nak eh hez a táj egy ség hez. Ten ger szint fe let ti ma -

gas sá ga 96 mé ter.

A II. Jó zsef ko ra be li, úgy ne ve zett I. ka to nai fel vé te len is Sár köz nek ne ve zik a Ka -

lo csa és Bá tya köz ti te rü le tet. So ká ig va ló szí nû nek tar tot ták, hogy ak ko ri ban nem

vá lasz tot ta el fo lyó víz a Ka lo csai és a Tol nai Sár közt, mind ket tô a Du na jobb part -

ján (te hát a mai Du nán tú lon) fe küdt. Ám ez az el mé let meg dôlt, újabb ge o ló gi ai és

geomorfológiai ku ta tá sok sze rint a Du na a föld tör té net ne gyed ko rá ban ke let ke zett

üledéklerakódáson, tek to ni kus erôk kö vet kez té ben nyu ga tabb ra hú zó dott, de már
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2300 év vel ez elôtt is kö zel a mai med ré ben folyt. Ágai azon ban jó val ke le tebb re

ka nya rog tak, te hát a mai Ka lo csai Sár közt mint egy szi get ként fog ták köz re. Más né -

ze tek sze rint ez a ví zi or szág nem tar to zott sem a Du nán túl hoz, sem az Alföldhöz,

ha nem a ket tô kö zött az át me ne tet ké pez te. Ez a föld tör té ne ti okok kö vet kez té ben

ki ala kult ge o ló gi ai hely zet né mi ma gya rá za tul szol gál a fa lu nép dal kin csé nek vizs -

gá la tá hoz, il let ve a ta lált ada tok meg ér té sé hez.

Ma ga a szó, Sár köz2 fo lyók, mo csa rak ha tá rol ta te rü le tet je lent, ahol egy ki sebb

fo lyó egy na gyob ba tor kol lik, és az ál ta luk ha tá rolt te rü le tet a ki sebb rôl ne ve zik el.

Ese tünk ben a Du nán tú lon a Sár víz volt ez a ki sebb fo lyó. A sár szó a ré gi ma gyar

nyelv ben fe hé ret je lent (sár arany), a fe hér pe dig az ural ko dó szí ne volt. A táj ne ve

te hát ar ra utal, hogy itt az ural ko dó Ár pád fe je de lem tör zse te le pe dett meg. A Szent

Ist ván ál tal lét re ho zott vár me gye rend szer köz pon ti egy sé ge Fe jér vár me gye volt.

Ide tar to zott a Du na bal part ján lé vô úgy ne ve zett Solti szék is, amely be Bá tya is

be le tar to zott.

A fa lu kul tú rá já ban ma gyar és dél szláv ele mek ke ve red nek. Ez meg mu tat ko zik

nem csak nyel vé ben, ha nem tel jes ha gyo mány rend sze ré ben, a hi e de lem vi lág ban, a

me se kincs ben, a szó lá sok ban,

a vi se let ben, az épít ke zés ben,

a gaz dál ko dás ban és a nép ze -

né ben. E kettôsgyökerû kul tú -

ra a fa lu há nya tott tör té ne té -

vel ma gya ráz ha tó.

Hon nan és ho gyan ke rül -

het tek ide ide gen aj kú ak?3

Bé la ki rály az 1061-ben

ala pí tott szek szár di ben cés

apát ság szol gá la tá ra negy ven

fa lut ren delt. A Du na bal part -

já ról Ha lom, Pálfölde, Iván és

Fajsz fal vak kal együtt Bá tyát

is ide ren del te, amely nek né pe ek kor egy há zi ne mes (praedialis) volt. En nek a kap -

cso lat nak a la kos ság nem csak a lel ki gon do zá sát kö szön het te, ha nem azt is, hogy

meg ta nul tak ker tész ked ni. Kö zép ko ri la kos sá gá nak kul tú rá já ban nyil ván je len vol -

tak a szom szé dos fal vak, Orosz és Varajt orosz-varang né pes sé gé nek ha tá sai is,

akik a ki rá lyi test ôr ség hoz zá tar to zói le het tek, bár a XVI. szá za di fa lu név so rok még

tisz ta ma gyar ne ve ket tar tal maz nak. A XVIII. szá zad ele jén ke let ke zett, Johann

Müller ál tal ké szí tett tér ké pen azt lát juk, hogy Ka lo csá tól dél re két Bá tya ne vû köz -

ség is ta lál ha tó. A mai he lyén ál lót azon ban Baczinának ír ták. A tô le ke letre a du nai

er dôk fe lé esô te le pü lést pe dig Bátianak. A la kat lan ná vált Bá tya ne vét az ide köl -

tö zô dél szlá vok Batyinának vagy Bacsinának mond ták (je len té se ma jor ság). Az er -

dôk kö zé me ne kült ôs la kos ma ra dék ma gyar ság fa lu ja pe dig meg ôriz te la ti no san írt
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ne vét: Bathya (je len té se idô sebb fiú test vér). Ké sôbb a be hí vott szláv pa pok ré vén

gyak ran a ma gyar ne vek is szlá vos he lyes írás sal ke rül tek be az anya köny vek be.

A tö rök után – nem egy idô ben, ha nem év ti ze d ek alatt, nem egy hely rôl, ha nem

kü lön bö zô tá jak ról és te le pü lé sek rôl, va la mint nem föl des úri te le pí tés kö vet kez té -

ben, ha nem spon tán mó don – ér kez tek egyé nen ként, csa lá don ként Bá tyá ra a ka to -

li kus dél szlá vok. A le te le pe det tek kö zül még év ti ze d e kig so kan to vább ván do rol tak.

An nak el le né re, hogy Bá tya az Ist ván ki rály ál tal ala pí tott ér sek ség tô szom széd -

sá gá ban fe küdt, év szá za do kig a leg fon to sabb ke res ke del mi, kul tu rá lis és tár sa dal mi

kap cso la tai a Du nán túl fe lé irá nyul tak. Nép ze né jé nek leg ar cha i ku sabb da rab jai is

ezt bi zo nyít ják. Szá mos dal la ma az úgy ne ve zett Du nán tú li pen ta tó nia kö ré be esik,

az az olyan moll pen ta ton (lá-pen ta ton) dal la mok ezek, ame lyek nek 3. (és 7.) fo ka

kis sé emelt, az az a moll és a dúr terc kö zött mo zog. Ez a je len ség csak a Du nán tú -

lon lé te zik, de Bá tyán nem egy adat köz lô tôl hal lot tunk ma gyar és rác szö ve gû dal -

la mo kat ez zel a ze nei sa já tos ság gal.

A ka lo csai jel le gû da lok csak a XIX. szá zad vé gé tôl, ami kor meg erô söd nek az erre -

fe lé irá nyu ló kap cso la tok (pap ri ka ke res ke de lem, béreskedés, ha szon bér le ti szer zô -

dé sek), ke rül tek Bá tya nép ének dal-re per to ár já ba. Ezek a da lok ki zá ró lag nép ze nénk

újabb ré te gét, az az az új stí lust (vissza té rô sor szer ke zet) kép vi se lik. Mond hat juk,

hogy a két nyel vû Bá tya ér té ke sebb, ar cha i ku sabb ma gyar dal kinccsel ren del ke zik,

mint a Gyöngyösbokréta moz ga lom ide jén elhíresült szín ma gyar, vi rá gos Ka lo csa.

A ter mô föld szû kös sé ge el le né re vi szony lag jól él tek a bá tya i ak, mert már a XVIII.

szá zad óta in ten zí ven ker tész ked tek és ke res ked tek. Ele in te ká posz tá val, az tán vö -

rös hagy má val, a XIX. szá zad vé gé tôl pe dig fû szer pap ri ká val. Az 1940-es évek ben

a ka lo csai pap ri ka ter me lô kör zet ben a ve ze tô hely Bá tyáé volt. Ba tyus (kis ter me lô,

pi a co zó), va la mint kül föld re is va gon szám ra szál lí tó nagy ke res ke dôi, pap ri ka ki ké -

szí tô ipa ro sai, vízimalmárai a pa rasz ti pol gá ro so dás elô hír nö kei vol tak, ami ze nei

íz lés vi lá guk ban is meg mu tat ko zott. Ná luk je len tek meg elô ször a rá di ók. A feltö rek -

vést fe jez te ki ná luk pél dá ul a rá di ó ból meg is mert ma gyar nó ták ked ve lé se. A fa lu

ke res ke del mi moz gé kony sá ga el le né re, épp nem ze ti sé gi jel le ge mi att, meg le he tô -

sen be fe lé for dult, zárt kö zös ség volt. Ám már az 1950-es évek tôl meg ha tá ro zó vá

vá lik az exogám há zas sá gok ará nya.

A fa lu ban min den ki két nyel vû, a ma gya ron kí vül – sa ját sza vuk kal – rácul be szél -

nek, és va la mennyi en ka to li ku sok. A rác szó más tá jon or to dox szer bet je lent, és

van va la mi fé le pe jo ra tív ér tel me zé se. Ezen a vi dé ken a rác ka to li kus dél szlá vot je -

lent, és egyál ta lán nem ér zik sér tô nek a ki fe je zést. Bi zo nyít ja ezt a köz ked velt

bećarac4 szö veg:

„Vojim raca nego bunjevaca,

Jel bunjevac unedelju ljubit,

Al rác ljubit kad god ne probudit.”
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„Jobb sze re tem a rá cot a bu nye vác nál,

Mert a bu nye vác vas ár nap csó kol,

De a rác csó kol ahány szor fel éb red.”

Nem egy for ma ere de tû a fér fi ak és a nôk ha gyo má nyos vi se le te. A fér fi ak ma gya -

ros nép vi se le tük bôl az I. vi lág há bo rú után, a nôk bu nye vá cos vi se le tük bôl 1957 után

kezd tek tö me ge sen le vet kez ni. Az épít ke zés ben ek kor kez dett ter jed ni a közép-

magyar tí pu sú hosszú pa raszt ház he lyett a mo dern, koc ka há zak di vat ja.

A fa lu nak ma hoz zá ve tô leg két ezer la ko sa van. Ez a szám fo lya ma to san csök ken.

Bár a kö ze li vá ros, Ka lo csa vi szony lag sok mun ka he lyet biz to sít az itt élôk nek,

még sem te le ped nek itt le a fi a ta lok. A szü le té sek szá ma pe dig év rôl év re csök ken,

csak úgy, mint más ma gyar fal vak ban. Az erôs ha gyo mány tisz te let azon ban még is

érez te ti ha tá sát. A la ko dal mak egé szen a köz el múl tig több nyi re a ré gi rend sze rint

foly tak, igaz, nem a ház nál, ha nem ál ta lá ban bé relt he lyen. A na gyobb me zô gaz da -

sá gi mun ká kat gyak ran vég zik a csa lá dok ka lá ká ban, segítenek egymásnak.

A bá tya i ak min dig is na gyon sze ret tek éne kel ni. Ezt leg job ban a temp lom ban és

a la ko dal ma kon le he tett és le het le mér ni. A bá tyai nép da lok ma guk ban hor doz zák

a ket tôs gyö ke rűséget. Van nak olyan rác szö ve gû da lok, ame lye ket ma gyar dal lam -

ra éne kel nek. Min den bá tyai em ber dal re per to ár já ban egya ránt sze re pel ma gyar és

rác szö ve gû dal. A ma gyar szö ve gû da lok szá ma jó val na gyobb. (Ugyan ez a je len -

ség fi gyel he tô meg a kö ze li fa lu ban, a mint egy tíz ki lo mé ter re fek vô Dusnokon is).

Tük rö zik ezt az ál la po tot azok a kéz zel írott dalosfüzetek is, ame lyek sok csa lád ban

meg ta lál ha tók.

Egy-egy la ko da lom ban, disz nó to ron, név na pi va cso rán hol ma gya rul, hol rácul

éne kel nek. A szö veg nyel ve azon ban nem je len ti azt, hogy a dal lam et ni ku ma is

azo nos a szö veg nem ze ti ho va tar to zá sá val. Kü lö nö sen a né pi es mû da lok csá bí tot -

ták a bá tya i a kat a múlt ban ar ra, hogy rác ra for dít sák azo kat, de a nép da lok szö ve -

ge is gyak ran ke rült át ma gyar ról rác ra. Rác kó ló-dal lam ra azon ban mind össze egy

béresnótát éne kel tek, és a fa lu egyet len tam bu ra ze ne ka rá nak re per to ár já ban is

mind össze egy-két rác tánc dal lam élt.

A hang sze rek, a hang sze res ze ne, il let ve a fa lu ban mû kö dô ze ne ka rok is ha tás -

sal vol tak a bá tyai dal re per to ár ki ala ku lá sá ra. Fon tos meg em lí te ni, hogy Bá tyán a

II. vi lág há bo rú elôtt nem él tek ci gá nyok, így ci gány ze ne kar sem lé te zett. A pa raszt -

em be rek bôl ál ló hí res Palus-ban da tam bu rá sai gyak ran ját szot tak más fal vak ban is,

kocs mák ban, la ko dal mak ban, és ott fô leg ma gyar da lo kat kí ván tak tô lük. A da lo ló

em be rek tôl ma guk is meg ta nul tak ma gyar dal la mo kat, és azo kat Bá tyán is el ter -

jesz tet ték. (A ze ne kar össze té te le: prím- és bassz-tam bu ra, nagy bô gô – min dig csak

pizzicato szó lal tat ták meg – és né ha egy foktôi ci gány cim bal mos.) A 30-as évek -

ben ezt a ze ne kart hi va ta los bi zott ság mi nô sí tet te. A vizs gá ra egy ta nult, nem bá -

tyai ze nész föl is ké szí tet te ôket. Ek kor ta nul tak meg több ka lo csai és más vi dék rôl

va ló ma gyar nép dalt. Prí má suk el mond ta, hogy a mu zsi ká lást ap já tól ta nul ta meg

jó né hány bá tyai ma gyar és rác dal la mon ke resz tül. El sô sa ját hang sze rét Zom bor -

ban vá sá rol ta. Ez a ze ne kar még a 60-as évek ben is Ist ván na pon, ka rá csony után

vé gig jár ta azo kat a há za kat, ahol Ist ván nak hív ták a há zi gaz dát, és a HolvagyIstván

királyt ját szot ták el. Ezért né mi fi zet sé get, italt kap tak. Ha vi dé ki ze ne kart, pél dá ul
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re zes ban dát szer zôd tet tek a la ko da lom ki szol gá lá sá ra, an nak mû so rá ból könnyen

be ke rül he tett egy-két dal a fa lu dal kin csé be. A tam bu ra ze ne kar vas ár nap dél utá no -

kon a kocs mák ban ját szott. A Le ven te Egye sü let ke re té ben a 20-as és a 30-as évek -

ben lét re jött egy vo nós ze ne kar is, ame lyet egy ka lo csai kar mes ter ta ní tott és ve ze -

tett. Tag jai ké sôbb önál ló sí tot ták ma gu kat, s hal lás után ta nult dal la mo kat ját szot ták

la ko dal mak ban. Né hány év ti ze de mû kö dik itt egy if jú sá gi fú vós ze ne kar, fi a tal ta gok -

kal, amely nek re per to ár ján sze re pel nek rác da lok is. Há zi hang szer ként ci te rát hasz -

nál tak. Volt, aki ma ga ké szí tet te hang sze rét, s gyak ran kí sér te ve le sa ját éne két.

A kö zös mun ka is al kal ma volt a dal ta nu lás nak. A du nán tú li dal la mo kat meg ta -

nul hat ták az ôcsényi csép lé sek, a siklósi vagy a so mo gyi nagy ara tá sok al kal má val,

aho va dol goz ni jár tak. De so kan men tek cse léd nek, bé res nek Ka lo csá ra, ka lo csai

pusz ták ra. Bá tyán is sok más hon nan ér ke zett bé res dol go zott.

Éne kes-dra ma ti kus nép szo kás volt az ere de ti leg hús ha gyó ked den a kocs má ban

el ját szott bôgôtemetés,ami ké sôbb idô pont és funk ció vál tás sal a la ko dal mak más -

nap já nak kö zön ség szó ra koz ta tó ese mé nye lett. A he lyi Roz ma ring nép dal kör az

öre gek nap ja al kal má ból 2006-tól kezd ve szin te éven te a szín pad ra ál lí tot ta, mint

lát vá nyos szín pa di pro duk ci ót. Hogy mi kor és mi lyen kö rül mé nyek kö zött ke rült a

szo kás Bá tyá ra, nem tud ni. Bi zo nyos azon ban, hogy ezt a szo kás dal la mot Kun szent -

miklóson is is me rik, de tud ják Dusnokon is, bár ott so ha nem ját szot ták el. Ádám-

Éva es té jén szo kás volt, hogy a gye re kek a szom szé dok ab la ka alá men tek éne kel ni

ka rá cso nyi éne ke ket, ami ért aján dé kot kap tak. A fásángozásszo ká sa disz nó to ros–

ala kos ko dó–ado mány gyûj tô ha gyo mány volt. Ilyen al kal mak kor is éne kel tek, gom -

bos har mo ni ká val mu zsi kál tak, zaj kel tô esz kö zök kel lár mát csap tak. Szo kás volt az

1950-es éve kig a so ro zás ról ha za té rô le gé nyek ze ne szó val, nó tá val tör té nô vo nu -

lá sa a fa lu ut cá in. A la ko dal mak al kal má val a há za su ló fe lek ro kon sá ga kü lön-kü lön

gya log vo nult a temp lom ba ze ne kí sé ret tel, nó ta szó val. Ugyan így jöt tek ha za fe lé is.

A ze ne kar min dig a me net vé gén ha ladt. Út köz ben né hány he lyen meg áll tak tán col ni.

A fa lu ban a kis gyer mek hez, egé szen az utób bi év ti ze d e kig, elô ször rácul szól tak.

Nem vé let len te hát, hogy gyer mek ren ge tô, al ta tó da la i nak nagy ré sze is rác szö ve -

gû. Az aláb bi mon dó ka a bal ká ni tö rök ura lom em lé két ôr zi. Lá bon hin táz ta tó mon -

dó ka szö ve ge:

„Zdelka, crepujka, De su turci klepetali,

Tu Marice zakopali, Du, du, du, du.”

„Tá nyér ka, fö dôcs ke, ahol a tö rö kök ke le pel tek,

Ott te met ték el Maricát, Du, du, du, du.”5

A ko ra ka masz kor ra jel lem zô tán cos gyer mek já ték dal-re per to ár azon ban már in kább

az ál ta lá no san el ter jedt ma gyar anyag hoz ha son lít. Eh hez nyil ván az is ko lai ma gyar

nyel vû ok ta tás is hoz zá já rult. A fa lu dal anya gá nak nagy ré sze új stí lu sú (ha son ló an

más fal vak re per to ár já hoz), de mind a ré gi ré te gû, mind az új stí lu sú dal la mok kö -

23

Fehér Anikó: Zenei kétnyelvűség egy Duna menti faluban, Bátyán

5 Az adat köz lô Jelencsity Mi hály né 1909-ben szü le tett.



zött is igen ma gas a bi zony ta lan ter cû, úgy ne ve zett du nán tú li pen ta ton hang so rú

da lok ará nya.

Fon tos meg je gyez ni, hogy szö veg tar tal muk sze rint a bá tyai da lok nagy ré sze lírai

jel le gû, de akad nak epi kus jel le gû ek is, mint pél dá ul a hír ver sek (ki ének lé sek, ma -

gya rul és rácul), rác szö ve gû tör té ne ti ének és egy hô sé nek-tö re dék. A bal la dák leg -

több je azon ban or szá go san is mert, újabb ere de tû, ma gyar szö ve gû be tyár bal la da.

Hi he tet len nek tû nik, de Bá tya nép ze né jé nek össze gyûj té se so rán mind össze

egyet len rác szö ve gû és dal la mú két so ros szer ke ze tû be tyár té má jú bal la da ke rült

csak elô. Va ló szí nû, hogy ez a dal lam szö ve gé vel együtt még a bal ká ni ôs ha zá ban

ke let ke zett.

„Majka Danku cesjala „Az anya Dankát fé sül te,

I u sumu poslala És el küld te az er dô be,

Danka ide kroz sumu Danka megy az er dôn ke resz tül,

Tri becara na drumu Há rom be tyár az úton,

Nemoj mene brace klat Ne ölj meg en gem, test vér,

Otac mi je bolestan Édes apám be teg,

Majka mi je stara hoj Édes anyám öreg, hoj,

Danku nisu slusali Dankának nem fo gad tak szót,

Nego su ju zaklal.” Ha nem meg öl ték.”6
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Egy má sik betyárballadának egy vers sza kos tö re dé ke ke rült csak elô:

„Anka ide u sumu „Ánka megy az er dô ben,

Tri zandara na drumu, Há rom csen dôr az úton,

Jedan teskom ost rom sabjom Az egyik ne héz éles szab lyá val,

Cem ce Anku zaklati.” Ami vel Ánkát meg öli.”

A fa lu ban dr. Fe hér Zol tán fô is ko lai ta nár gyûj tött 1952-tôl, nem csak nép dalt, de

hi e del met, szo kást, me sét, hely tör té ne ti em lé ket és min den mást, ami vel a pa raszti

ré teg fog lal ko zott. Hoz zá ve tô leg hat-hét száz ér té kel he tô adat ke rült elô nép ze né -

bôl. Ezek ze nei szem pon tú meg osz lá sa az 1. ábrán látható.

A pa rasz ti ha gyo mány ko pik, las san ként el tû nik – ta lán ez a vi lág rend je. A fa lu -

ban azon ban né hány éve erô re ka pott a Roz ma ring nép dal kör, amely dr. Fe hér Zol tán

ve ze té sé vel so kat tesz azért, hogy ne tûn jön el na gya pá ink, szé pa pá ink sok szí nû,

gaz dag és ér té kes mû vé sze te. A kö vet ke zôk ben né hány jel leg ze tes rác–ma gyar

vagy rác gyö ke rû dal la mot és dal lam csa lá dot mu ta tok be.

Bećarac

A bećarac– az ed di gi vizs gá la tok sze rint – jel leg ze tes dél szláv ze nei for ma, ne ve a

szláv bećar szó ból ered. Jel leg ze tes sé ge az (1) fôkadencián7 kí vül a titititi titititi

tátá – tí zes szó tag szám, tripodikus so rok kal. „Kü lön ál ló stró fák ból áll nak, leg gya ko -

rib bak a tíz szó ta gos pár ver sek (min den sor kö te le zô en meg is mé tel ve, né ha, nem

is rit kán a má so dik is mét lés he lyé be egy har ma dik sor ke rül. Rit káb ban két pár vers
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7 Fô ka den cia a négy so ros dal la mok ese té ben a má so dik sor ka den ci á ja (az az a sor záróhangjának tá vol -
sá ga az utol só sor záróhangjától, me lyet szám jeggyel je lö lünk).



is ta pad hat egymáshoz. Rop pant ra vasz bel sô rí mek és ál ta lá ban vál to za tos rím bra -

vú rok bô ven akad nak. Gyûj tô ne vük – ha nem tán choz ének lik – Bećarac, gyak ran

hang sze res köz já té kok kal... Zö mük fe szes rit mu sú, mér sé kelt vagy mér sé kel ten

gyors tem pó jú, de van nak ki fe je zet ten las sú ak is.”8 E tí pus nak jó né hány ma gyar ro -

ko na is van: Feketeföldtermiajóbúzát;Hallod,babám,mitdudogaszúnyog;Hár-

mattojottafeketekánya;Haragusznakapataigazdák;Úgytetszik,hogyjóhelyen

vagyunkitt stb. – szin tén (1) fôkadenciával. Olsvai Im re vizs gál ta ezt a tí pust – cél -

zott, az az ké rô-fag ga tó mód szer rel a so mo gyi hor vá tok kö ré ben. Meg ál la pí tot ta,

hogy „hang sor és in to ná ció te kin te té ben is dal la muk a ré gi ma gyar ze ne stí lus nak,

ezen be lül a du nán tú li sa ját sá gok nak su gár zó pél dá ja”.9 Vé gül Olsvai is ar ra a kö -

vet kez te tés re jut – fenn tart va a to váb bi, in ter disz cip li ná ris ku ta tá sok szük sé ges sé -

gét, hogy a hor vát és a ma gyar nép kö zött év szá za dok óta szer ves kap cso lat le he -

tett. „... nem egykoron-szín hor vát né pes ség ke rült erôs ma gyar ze ne- és rész ben

szö veg ha tás alá, sem pe dig haj dan-szín ma gyar né pes ség cse rélt nyel vet (meg tart -

va dal lam ha gyo má nyát), ha nem e ket tô együtt: hor vát és ma gyar csa lá dok ke rül tek

össze egy fa lun be lül több-ke ve sebb év szá zad dal ez elôtt (de leg ké sôbb a XX. szá -

zad ele jén), majd kul tú rá juk az össze fo nó dás, egymásra-ha tás vál to za tos út já ra

lépett.”10 Ezt a je len sé get Bá tyán is meg ta lál tuk. A bećarac szót a bá tya i ak nem is -

me rik, nem hasz nál ják, még is ren ge teg, eb be a mû faj cso port ba tar to zó dalt tud nak.

Jó sze ri vel ez az egyik ked venc dal la muk. A bećarac szö ve gek iro dal mi lag a lí rai

mû faj cso port mu la tó da lok cso port já ba tar toz nak. A szó ban a bećar (be tyár) fô név

ta lál ha tó meg. A be tyár szó azon ban Bá tyán nem csak a köz is mert sze gény le gény,

úton ál ló je len tés sel hasz ná la tos, ha nem – kü lö nö sen eb ben a mû faj ban – a mulato-

zó, könnyelmû, léha je len tés ben. A bećarac olyan éne kes- ze nei mû faj a dél szláv

nép ze né ben, ame lyet a bá lok kez de tén vagy a bá lok szü ne té ben fér fi ak és nôk kör -

ben áll va, vagy las sú kó ló tán co lás sal éne kel nek. Min dig más kez di el az ak tu á lis,

né ha imp ro vi zált szö ve get. Tu laj don kép pen két so ros stró fák ban gon dol kod nak. 

A da lok szö veg szer ke ze te AABB.11 Az is mét lés alatt van ide je az éne kes nek a kö -

vet ke zô sort ki ta lál ni. A bećaracokat ré geb ben unisono éne kel ték vagy du dá val kí -

sér ték. Az utol só idôk ben tam bu rás ban da vagy har mo ni ka ad ta a kí sé re tet. Más

dél szláv ha tá so kat mu ta tó vi dé ken le het több szó la mú sá got ta lál ni, de Bá tyán, mint

min den éne kelt ze nei meg nyil vá nu lás, ez is egy szó la mú. Fel tû nô, hogy a sok va ri -

áns ban Bá tyán és Dusnokon is gyûj tött bećarac alap dal lam (Ala smose sastali bećari

dal la mai közt tisz ta pen ta ton és pen ta ton for du la tok ban bô vel ke dô, to váb bá a buj -

ká ló kvint vál tást tar tal ma zó da lo kat ta lá lunk. Ze nei sor szer ke ze te: ABCB, ka den cia -

rend je: 5 (1) 1. Ám har ma dik so rá nak csak utol só, hang súly ta lan tag ja ug rik le az 1.

fok ra b3-ról.  A bećaracot 2011-ben az UNESCO fel vet te a hor vát szel le mi kul tu rá -

lis örök sé gek lis tá já ra.
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8 VUJICSICS Tihamér: Amagyarországidélszlávokzeneihagyományai. Bp., Tan könyv ki a dó, 1978, 23.

9 OLSVAI Im re: Asomogyihorvátoklegkedveltebbötfokúdallama=ADunamentinépekhagyományosnépi
mûveltsége.TanulmányokAndrásfalvyBertalantiszteletére. Szerk. HA LÁSZ Pé ter, Bp., Ma gyar Nép raj zi
Tár sa ság, 1991, 727.

10 Uo., 729.

11 Ez a je len ség a mold vai ma gya rok kö ré ben is is mert.



Al ta tó dal

„Só lyom ül az ágacs kán,

Ron gyos szû röcs ké ben,

Só lyom mond ja, Palikám,

Adok ne ked zöld ágacs kát.”12

E dal szö ve ge va ló szí nû leg bal ká ni ere de tû. Öt so ros, szer ke ze te AABCD (AABccD),

szaffikus jel le gû szer ke ze tet mu tat. Hang so ra mi-sor, a frig hang sor ra jel lem zô jel -

leg ze tes kis sze kund lé pés nél kü lö zé sé vel. 3. fo ka kis sé emelt, ez is a du nán tú li pen -

ta tó nia ele me it ôr zi. A só lyom meg ének lé se igen gya ko ri a szláv nép köl té szet ben,

a só lyom gyak ran a cárt je le ní ti meg.

„Pi ra mis” dal

„Én el men tem a vá sár ba,

Tyú kot vet tem dínárért,

A tyúk mond ja: pí pí nászuram.

Én el men tem a vá sár ba,

Ka kast vet tem dínárért,

A ka kas mond ja: mi lyen az?

Én el men tem a vas ár ba,

Lo vat vet tem dínárért,

A ló azt mond ja: üss en gem.

Én el men tem a vá sár ba,

Te he net vet tem dínáért,

Te hén mond ja: fej jél meg.

Én el men tem a vá sár ba,

Lányt vet tem dínáért,

Lány mond ja: csó kolj meg.

A tyúk mond ja: pí pí nászuram.” stb.
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12 A da lok pub li ká lá si he lye FE HÉR Zol tán – FE HÉR Ani kó: Bátyanépzenéje. Kecs ke mét, Bács-Kis kun Me -
gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak Igaz ga tó sá ga, 1993



A ma gyar nép ze né ben jól is mert „Én el me ne tem a vá sár ra félpénzzel...” kez de tû

dal lam (a nem zet kö zi folk lór ban is szá mon tar tott Kitrákotty-me se) bá tyai meg fe -

le lô je. A ma gyar dal hoz nincs kö ze ze ne i leg, csu pán szö veg szer ke ze te ha son ló. Egy

dínárért tyú kot vesz, majd ka kast és más ál la to kat. Min den ál lat hang ját utá noz za,
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úgy, hogy a ko ráb ban mon dot ta kat, az az az egész sort min den vers szak ban vé gig -

mond ja. A tyúk hang ja: a pí pí hang után zó szó egyút tal azt is je lent: igyál. Te hát a

szö veg kis hu mor ral fû sze re zett ivó nó ta is egyút tal.

Si ra tó

A si ra tás min dig a ha lott legközelebbi nôrokonának fe la da ta a ma gyar nyelv te rü le -

ten. Ma gá nak a si ra tó nak mint imp ro vi zált ze nei mû faj nak a gyûj té se min dig is

kényel met len, ne héz do log volt. A sír nál so ha nem is rög zí tet tünk si ra tót, bár még

ne kem is volt al kal mam ilyet sze mé lye sen hal la ni. Az 1885-ben szü le tett Balogh

Dá ni el né volt az egyik leg na gyobb tu dá sú adat köz lô. Az idôs asszony szo mo rú, ne -

héz sor ban élt. Nem vé let len, hogy tô le si ke rült dr. Fe hér Zol tán nak a 60-as évek -

ben iga zi si ra tót gyûj te ni, össze sen há rom da ra bot. Az egyik rác szö ve gû. A si ra tás

ké rés re, mû vi kö rül mé nyek kö zött tör tént, em lé ke zés sel kez dô dött, majd iga zi, mély

sí rás ba for dult.

En nek a si ra tó nak a dal la ma du nán tú li lá-pen ta ton. A MagyarNépzeneTáraSira-

tók kö te te nem vé let le nül köz li föld raj zi rend ben a si ra tó kat, hisz igen fon tos tá ji

sa ját sá gok fe dez he tô ek fel a kü lön fé le he lye ken gyûj tött si ra tók ban. „A két szer kesz -

tô mel lett kü lö nö sen Jár dá nyi Pál buz gól ko dott a dal la mok ren de zé sé vel. Jár dá nyi

rá jött, hogy az ún. nagy és kis for ma vi dé ken ként más hang kész let-vi szony ban áll

egymással, ilyen for mán an nak föld raj zi rend je egy ben an nak ze nei rend je is.”13
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13 OLSVAI Im re: Adallamrendezéskoncepciója = MagyarZene, 1992, 1. sz., 23–41.



(„Jaj, jaj, jaj, ked ve sem, drá gám, mi ért hagy tál el? Mi lesz most ve lünk? Annyi

gye rek. Mi lesz most ve lünk? Ki ad majd ne kik ke nye ret? Jaj, jaj, jaj, Is te nem, Má -

ria, Is te nem.”)

Még a 70-es évek ben is hall ha tó volt a te me té se ken si ra tó. Aho gyan ez a dal lam

– ér de kes, de nem meg le pô mó don –, azok is a szo ká sos bi zony ta lan ter cû lá-vé gû

hang so ron szó lal tak meg (lá-pentachord di-vel). Két ség te len, hogy ez a dal lam dúr -

ként is ér tel mez he tô, de a hang fel vé te len jól ér zé kel he tô a bi zony ta lan ma gas sá gú

ter cet.

Ma gyar dal lam rác szö veg gel

Bá tyán nem rit ka a dal lam-szö veg egy sé gé nek hi á nya. Az az: ma gyar dal la mot éne -

kel nek rác szö veg gel és for dít va.

A dal lam szûk ambitusú, a tel jes hang ter je de lem nem éri el az ok tá vot. Sor szer -

ke ze te AABA, az az az utol só sor azo nos az el sô vel. Még sem ne vez het jük új stí lu sú -

nak ze nei jel leg ze tes sé gei, szûk hang ter je del me alap ján. Több ha son ló ze nei je gyet

vi se lô dal la mot is ta lál tunk.

„Hej já vor fa, já vor fa,

Te vagy a leg jobb fa,

Alat ta ül tem, bort it tam,

Sok lányt csó kol tam.

Le gény nek le gény va gyok,

Húzd le csiz má mat, a kap cá mat,

Te vagy a ked ve sem.

Esik az esô, sö tét van, éj sza ka,

Mond ta a ked ve sem, el jön es té re.

Nem jö het, amíg nem vir rad,

Amíg az esô el nem áll.”
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La ko dal mas dal: meny asszony bú csú zó

A kö vet ke zô dal lam is vissza té rô sor szer ke ze tû, még is a ré gi ré teg hez tar to zik.

ABCA a szer ke ze te, hang so ra lá-hexachord. A la ko dal mak ban a XIX. szá zad ban még

szo kás volt a meny asszony bú csú zó ének lé se. En nek em lé ke ez a ma gyar–rác szö -

ve gû dal. Dusnokon még az 1950-es évek ben is éne kel te a nász nép ezt a funk ci o -

ná lis szer tar tás dalt.

„Csil la gok, csil la gok,

Szé pen ra gyog ja tok,

Az én drá gám nak

Utat mu tas sa tok.”
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Tör té ne ti ének

„Issza a bort Dóczy Pé ter, a varadini bán,

In tet te ôt Má tyás ki rály, a föld nek ura,

Mi ért in tesz, Má tyás ki rály, a föld nek ura,

Nem lát tad azt a kocs má ros nét, akit én.

Megin nám az egész Pes tet és a fél Bu dát,

És még eh hez sár ga lo vat, ket tôt egy nap alatt.”
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A fa lu ban a 60-as évek ben is csak a leg idô seb bek em lé kez tek ar ra a tör té ne ti ének -

re, amely Má tyás ki rály és a péterváradi14 bán, Dóczy Pé ter15 „vi tá ját” ének li meg.

„Má tyást nem csak Ma gyar or szág, ha nem Hor vát or szág is ki rá lyá nak is mer te el. Ne -

vel te té sé ben ré sze volt a ké sôb bi esz ter go mi ér sek nek a hor vát or szá gi Zredna szü -

löt té nek, a hu ma nis ta Vi téz Já nos nak. A ki rá lyi ud var hí rét-ne vét emel te az a Janus

Pannonius, aki a dél-szalavóniai Csezmicén szü le tett. A ki rá lyi ud var, a Dél vi dék és

Hor vát or szág kap cso la ta ma gya ráz za, hogy Má tyás ki rály em lé ke meg ma radt a

hor vát nép em lé ke ze té ben is. A ma gyar iro dal mi és tör té ne ti ér dek lô dés már a XIX.

szá zad ban fel fi gyelt egy ma gyar vo nat ko zá sú, igen el ter jedt dél szláv tör té ne ti

ének re. A bal la da ugyan is Má tyás ki rály és a péterváradi bán, Dóczy Pé ter... évô dô

vi tá ját tar tal maz za.”16 „Dojcsin Petár, va gyis Dóczy Pé ter va ló sá gos tör té ne ti sze -

mély, Má tyás ki rály vi té ze volt. Ha da ko zott a tö rök kel Nándorfehérvár és Szendrô

alatt is. Má tyás 1480-ban jajcai bán nak ne vez te ki. A bal la da, mint péterváradi bánt

em lí ti.”17

A dal lam szer ke ze te AbAc, az az a záróhangra le fu tó, azo nos 1. és 3. sor mel lett

a 2. és a 4. sor rö vi debb, záróhangjuk kvint tá vol ság ban van. A dal lam hang so ra lá-

hexachord kis és nagy szext tel. Vujicsis Tihamér 1953-ban Hor vát lö vôn ta lál ta meg

ezt a szö ve get, me rô ben más (dúr jel le gû) dal lam mal, mely nek rit mu sa a bá tya i é val

meg egye zik.18

Áll jon itt Nagy Lász ló for dí tá sá ban a vers:

PéterbánésMátyáskirály

„Pé ter bán a bort nya kal ta

Vá rad pi a cán.

Ara nya it egy nap alatt

El it ta a bán.

Zá log gya nánt el ve szí tett

Lo vat bu zo gányt.

Meg ér ke zett Má tyás ki rály,

Ma gas ura ság:

– Aj Pé ter bán, Vá rad ura,

Mért e mu lat ság?

Mért iszod el egy nap alatt

kam rád ara nyát?

Zá log gya nánt mért ve szí tesz
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14 Szer bül Петроварадин / Petrovaradin, hor vá tul Petrovaradin, né me tül Peterwardein, la ti nul Varadinum
Petri – vá ros Szer bi á ban, Új vi dék közelében.

15 Dóczy 1462-tôl a belg rá di vár ka pi tá nya, 1479-tôl a varadini du nai ma gyar flot ta pa rancs no ka, 1480-
tól jajcai bán.

16 FE HÉR Zol tán: MátyáskirályésDóczyPétervitája.(Egymagyartörténetivonatkozásúdélszlávballada
Bátyán)=Honismeret, 2009, 2. sz., 32–35., 33.

17 Uo. A szö veg idé zett. BO RI Im re: Ezredéveitt.Délvidékiolvasókönyv. Új vi dék, Fo rum, 2004, 58.

18 VUJICSICS: i.m. (1978), 84.



Lo vat, bu zo gányt? –

– Hej, ki rá lyom, Má tyás ki rály,

Ma gas ura ság!

Csap lá ros né lá tá sá ért

Váradot ad nád,

Ke zé bôl, ha bort kap hat nál,

Zimonyt is ad nád,

Tér de den ha rin gat hat nád,

Budavárt ad nád,

Ke be lét ha il let het néd,

Or szá god ad nád,

Ágyá ba ha le dôl het nél –

Lel ke det ad nád!”

Is mert még egy tör té ne ti ének (va ló szí nû leg tö re dék), amely a dél szlá vok bosz ni ai

ôs ha zá já nak em lé két ôr zi:

„Sit naj kisa pádala,

Turska majka plakala,

Sto u Bosnje hleba nema,

Krvi dokolena, hoj.”

„Sû rû esô esett,

A tö rök anya sírt,

Boszniában nincs ke nyér,

Tér dig ér a vér.”

Hô sé nek-tö re dék

Szin tén 1896-ban szü le tett adat köz lô tôl szár ma zik ez a hô sé nek rác szö veg gel, lá-

pen ta ton hang sor ral. A ma gyar pen ta ton da lok tól el té rô rác dal lam nyil ván bal ká ni

ere de tû le het. Fe hér Zol tán en nek ér de kes ma gya rá za tát ad ja: va ló szí nû, hogy a

Nyu gat-Bal ká non a nép ván dor lás ide jén meg te le pe dett ke le ti (tö rö kös jel le gû) no -

mád né pek be szélt nyel vük ben el szlá vo sod tak, nép ze né jük ben vi szont ôriz ték ke -

le ti örök sé gü ket.

Túl ol da lon Szarajevó, Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Szarajevó,

Ka szá lat lan rét, Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Ka szá lat lan.

Azon le gel há rom szar vas, Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Há rom szar vas.

Ôket ôr zi egy kis lány, Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Egy kis lány.

Ron gyos kozsókban (ka bát ká ban), Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Kozsókban.
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A dal lam vo na la eresz ke dô, AABc szer ke ze tû. Lá-pen ta ton a hang so ra, rit mi ká ja a

ma gyar nép da lok kö zött sem ide gen (rá adá sul ép pen a sár kö zi le ány kör tán cok kö -

zött meg ta lál ha tó) 5/8-os las sú lük te tés.

Ke vert szö veg, ke vert dal lam („ma ka ró ni” dal)

A né pi hu mor ered mé nyei azok a da lok, ame lyek ben a két nyelv ke ve re dik. En nek

szép pél dá ja ez a szö veg:

„Azt hal lot tam dasej Du na smrznio (hogy a Du na be fa gyott)

Hogy en ge met moj dragi ostavio (a sze re tôm el ha gyott)

Cumo pisat jednu lepu cedulku (írok ne ki egy szép le ve let)

Da nek znadem stoj mojemu dragomu. (Hagy tud jam meg, hogy az enyém-e a

drá ga)”
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A bá tyai folk lór ban a rác és a ma gyar ele mek ke ve red nek. Lajtha Lász ló „nép ze ne-

bi o ló gi á nak” ne ve zi azt a vizs gá ló dást, ami vel ezek a köl csön ha tá sok meg fi gyel he -

tô ek.19

A nyel vi és kul tu rá lis ke ve re dés nem csök ken tet te, in kább nö vel te a nép ze nei

ha gyo mány ér té két. Mind ezek ki bo go zá sa, még pon to sabb köz lé se a jö vô nép rajz-

és nép ze ne ku ta tó i nak a fe la da ta.20
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19 „Nép ze ne-bi o ló gia, e tu dá som sze rint magam-gyár tot ta ter mi nus technicus alatt azt a tu do mány ágat
ér tem, ame lyik vizs gál ja: él-e, mi kor és ho gyan él egyik nép a má sik ze né jé vel. Ál ta lá no san, a ve gyes
la kos ság ad ta kü lön prob lé má kat nem szá mít va, nem tö rô dik az ef faj ta ku ta tás a dal la mok ere de té vel,
avagy mi lyen sé gé vel, ha nem av val: ki, mi kor és ho gyan hasz nál ja, mó do sít ja a min den na pi ál ta lá nos
gya kor lat ban a nép ze nét.” LAJTHA Lász ló: Szépkenyerûszentmártonigyûjtés. Bp., Ze ne mû ki a dó, 1954, 3.

20 Az írás alapjául FEHÉR Anikó: Bátya népzenei monográfiája című DLA értekezése szolgált (Budapest,
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2007).
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Silvija Lučevnjak

A nekcsei vidék öröksége – a magyar és a horvát kultúra közötti híd

Nekcse a kö zép kor ban

Nekcse (Nasic, hor vát Našice) Eszék-Ba ra nya me gye nyu ga ti ré szén fek szik, tör té -

nel mi köz pont ja a nekcsei vi dék nek, amely a Krndija hegy vo nu la tá tól a Drá va ter -

mé keny sík vi dé ké ig te rül el, és több ki sebb-na gyobb te le pü lést fog lal ma gá ba.

Nekcse 1993-ban ka pott vá ro si ran got, a leg utób bi nép szám lá lá si ada tok sze rint la -

kos sá ga hoz zá ve tô leg nyolc ezer fô. A te le pü lést elô ször 1229-ben em lí tik egy  

II. And rás ki rály ál tal ki adott ok le vél ben. A nasici bir tok ek kor a Kán nem zet ség be li

Gyu la ke zén volt. A nem zet ség köz pont ja a kö ze li Sik lós vá ra. Gyu la – több ki rály

ural ko dá sa alatt – szá mos tiszt sé get vi selt, és vél he tô en há rom szor is Szla vón or szág

(Slavonija) bán ja volt. A nasici bir tok egy ré szét át en ged te a temp lo mos lo vag rend -

nek, ôk épí tet ték meg a Szent Már ton-temp lo mot, amely ma a rend egyik leg jobb

ál la pot ban fenn ma radt temp lo ma Hor vát or szág ban. Gyu la bir to kát 1240-ben az Aba

nem zet ség Lipócz ágá ból va ló I. Dö mö tör kap ta meg. Az Aba nem zet ség ere de te a

tá vo li idôk be nyú lik: ro kon sá gi kap cso lat ban áll tak az ural ko dó Ár pád-ház zal. Ké -

sôbb a nem zet ség több ág ra sza kadt, ezek a mai Szlo vá kia, Ma gyar or szág és Hor -

vát or szág (Našice, Voćin, Ljeskovica) te rü le tén is ren del kez tek bir to kok kal. Az Abák -

nak va ló szí nû leg vár erô dít mé nyük volt Nekcse köz pont já ban, a mai Klá ra domb ján,

amely a klarisszák (a nôi fe ren ces rend) e he lyen ál ló ko los to rá ról kap ta a ne vét.

A fe ren ce se ket és a klarisszákat az Aba csa lád hív ta Nekcsére, ez a vá ro si élet

és a pol gár ság (a ke res ke dôk és a kéz mû ve sek) meg lé tét bi zo nyít ja. Az Abák ide ér -

ke zé se kor az it teni egy ház köz ség a pé csi püs pök ség hez tar to zott, a te le pü lés kö ze -

pén emel ke dô Szent há rom ság-temp lom mal. A fe ren ce sek már a XIII. szá zad vé gén

el kezd ték épí te ni ko los to ru kat és a Páduai Szent An tal tisz te le té re emelt temp lo -

mu kat az ura da lom köz pont já nak közelében, a Klá ra-domb tól ke let re. Az épít ke zés

igé nyes sé ge és a nekcsei fe ren ces temp lom mé re te hí ven tük rö zi a vé del me zôk, az

Abák gaz da sá gi ere jét.

A XIV. szá zad fo lya mán ez a csa lád még egy fon tos épü le tet ha gyott ránk, amely

szin tén a ha tal muk ról vall: a mai Bedemgrad, il let ve Gradina el ne ve zé sû vá rat. 

A Krndija egyik ma gas la tán épült erô dít mény Nekcsét a Pozsegai-me den cé vel össze -

kö tô utat fel ügyel te. E fon tos kul túr tör té ne ti em lé ken kí vül az Aba csa lád még egy

je len tôs ha gya té kát is meg kell em lí te ni, amely Nekcsét a ma gyar örök ség gel össze -

kö ti. A XIV. szá zad el sô fe lé ben a nekcsei bir to kot az Aba nem zet ség be li III. Dö mö -

tör irá nyí tot ta. Ô a meg ren de lô je an nak a gaz da gon il lu mi nált kéz irat nak, ame lyet

ma Nekcsei Dö mö tör Bibliá ja ként (The Nekcsei-lipótz Bible) is mer a kö zön ség. 

(Az 1335 kö rül ke let ke zett, két kö te tes köny vet a was hing to ni Kong resszu si Könyv tár

ôr zi.) Nekcsei Dö mö tör Bibliáját fel te he tô leg az egyik temp lom nak szán ták. Szép sége

a meg ren de lô te kin té lyé rôl és ha tal má ról ta nús ko dik. Mi vel ek kor az Aba nem zet -

ség leg fon to sabb ura dal ma Nekcse volt, ezért a könyv ne vé ben is fenn ma radt a te -

le pü lés ne ve. E Biblia több tu do má nyos ku ta tás tár gya, a Kong resszu si Könyv tár
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kö zép ko ri gyûj te mé nyé nek egyik fon tos da rab ja. (1988-ban a Helikon Ki a dó a kéz -

irat száz leg szebb ol da lát ki vá laszt va ad ta ki a mû vet A Nekcsei-Biblia legszebb

 lapjai cím mel.)

A XVI. szá zad kö ze pén – az osz mán had se reg elô re nyo mu lá sá val és Nekcse el -

fog la lá sá val – meg sza kad Szlavónia e vi dé ké nek év szá za dos össze köt te té se a Ma -

gyar Ki rály ság gal. A gaz da sá gi-kul tu rá lis kap cso la tok csak nem száz öt ven év múl va

épül nek új ra, más po li ti kai hely zet ben.

A Pejacsevichek – a ma gyar és hor vát ha za kö zött

A Pejacsevich csa lád Ke let-Hor vát or szág leg je len tô sebb ne me si csa lád jai kö zé tar -

to zik. A nekcsei bir to kot 1734-ben vá sá rol ták meg, ek kor még bá rói cím mel bír tak,

1772-ben kap tak örö kös gró fi ran got. A XVIII. szá zad vé gén már több bir tok kal ren -

del kez tek Szlavóniában és a Szerémségben. A Ma gyar or szág hoz fû zô dô kü lö nös

kap cso lat 1784-ben kez dô dött, ami kor gróf Pejacsevich Ká roly (1745–1815) el sô

fe le sé ge, Bar ba ra ha lá la után a szerémségi Rumából Sop ron ba köl tö zött.

Pejacsevich Ká roly ér ke zé se kor Sop ron ti zen két ezer lel kes, ma gas fa lak kal vé -

dett vá ros. A gaz da sá gi lag fej lett vi dék la kói kö zött sok a hor vát. A XVI. szá zad ban

jöt tek Nyu gat-Ma gyar or szág ra: a tö rök elô re nyo mu lás elôl a na gyu rak e biz ton sá -

go sabb or szág rész be te le pí tet ték ôket. Sop ron ek kor még né met több sé gû vá ros, a

hor vá tok a kör nye zô fal vak ban lak nak. Gróf Pejacsevich Ká roly új ra meg nô sült, és

má so dik fe le sé gé vel, Erdôdy Má ria Ele o nó ra gróf nő vel (1770–1840), va la mint utó -

da ik kal – a sop ro ni kul tu rá lis élet me cé ná sa i ként – be ír ták ma gu kat a vá ros tör té -

nel mé be.

A XVIII. szá zad vé gén a Pejacsevich csa lád há rom ág ra sza kad (nasici, ruma-rét fa -

lai és ve rô cei ágak). Sop ron a XIX. szá zad má so dik fe lé ig a nasici ág szék he lye. Ez ma -

gya ráz za, hogy a csa lád több tag ját a Szent Mi hály-temp lom krip tá já ban he lyez ték

örök nyu ga lom ra. A Pejacsevich-pa lo ta Sop ron ban egy egy szin tes sa rok épü let, mel -

let te a Pejacsevich köz ka nya rog. 2004-ben a vá ros és a hor vát nem ze ti sé gi ön kor -

mány zat két nyel vû em lék táb lát he lye zett el a köz ben, amely a csa lád vá ro sért tett

ér de me i re em lé kez tet.

Gróf Pejacsevich Ká roly 1815-ben a pa lo tá juk közelében ki bé rel te a szín ház

épü le tét, amely Ma gyar or szág má so dik kô szín há za volt, és 1847-ben bon tot ták le.

Ká roly sze mé lye sen ha tott a fel lé pô tár su la tok ra és re per to ár juk ki vá lasz tá sá ra,

más részt je len tôs anya gi for rá sok kal tá mo gat ta Sop ron szín há zi éle tét. Utó dai is

kizá ró lag ma gyar ne me si szár ma zá sú fe le sé ge ket vá lasz tot tak ma guk nak. Fia, Fer -

di nánd fe le sé ge Jobaházi Dôry Már iát (1800–1880), uno ká ja, Lász ló, Jobaházi Dôry

Gab ri el lát (1830–1913), déd uno ká ja, Teodor pe dig Vay de Vaya Er zsé bet báró nôt

vet te fe le sé gül. A ma gyar szár ma zá sú fe le sé gek meg erô sí tet ték a csa lád ma gyar or -

szá gi kö tô dé sét. Meg ál la pít ha tó te hát, hogy a Pejacsevich csa lád fon tos köz ve tí tô

sze re pet ját szott a két nép, a két kul tú ra kö zött.

A csa lád né hány kép vi se lô je a po li ti kai té ren is je len tôs ha tás gya ko rolt a vá ros

éle té re és a hor vát–ma gyar kap cso la tok ra. Kü lö nö sen a sop ro ni szü le té sû Peja cse -

vich Lász ló (1824–1901), aki sok min dent ho zott Hor vát or szág ba a ma gyar és 
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a sop ro ni kul tu rá lis-tör té nel mi örök ség bôl. Nemcsak nekcsei föld bir to kos volt, ha -

nem ügy véd és ko ra egyik ki emel ke dô po li ti ku sa is. Pejacsevich Lász ló is ko lá it Sop -

ron ban kezd te, jog ból Pé csett dip lo má zott. Ap já val, Fer di nánd dal el len tét ben, aki

in kább Sop ron ban tar tóz ko dott, ô rend sze re sen lá to gat ta Nekcsét, és va ló szí nû leg

ne ki kö szön he tô a nekcsei kas tély fel újí tá sa. A mun ká la tok 1865-ben kez dôd tek el,

a ki vi te le zés sel az is mert sop ro ni mû vészt, idô sebb Stor nó Ferencet bíz ta meg. 

A kas tély és park ja a his to riz mus szel le mé ben épült új já, és kap ta meg mai for má ját.

Peja csevich Lász ló a po li ti kai té ren Hor vát or szág és Ma gyar or szág szo ro sabb együtt -

mû kö dé sé re tö re ke dett. A Hor vát–Szlavón–Dal mát Or szág gyû lés tag ja és an nak a

hor vát kül dött ség nek a részt ve vô je, amely meg kö ti az 1868-as hor vát–ma gyar ki -

egye zést. 1880 és 1883 kö zött Pejacsevich Lász ló hor vát bán volt.

Po li ti kai és tár sa dal mi kül de té sét fia, Teodor (1855–1928) foly tat ta, aki szin tén

nekcsei bir to kos és jo gász. Is ko lá it Pé csett és Bu da pes ten vég zi, itt érett sé gi zik

1873-ban. Jog tu do mányt Bonn ban, majd Bu da pes ten hall gat, 1879-ben avat ják jo -

gászdok tor rá. Ap já tól meg örö köl te a nekcsei bir to kot, és be fo lyá sos sze mé lyi ség ként

több in téz mény ben, egye sü let ben mû kö dött köz re, és emel lett in ten zí ven poli ti zált.

A ve rô cei nagy is pá ni cí met Verôcze me gye fô is pán ja ként 1886 és 1901 kö zött

visel te. 1903 és 1907 kö zött hor vát bán. Az ál la mi va su tak hor vát or szá gi be ve ze -

té sé vel kap cso la tos ma gyar fel ira tok mi att mon dott le tiszt sé gé rôl. Ér de kes, hogy

ap ja is ha son ló össze üt kö zés kap csán mon dott le: az ő ide jé ben a ki egye zés ben fog -

lalt ga ran ci ák el le né re a hor vát ér de kek csor bul tak. 1913 és 1917 kö zött Peja -

csevich Teodor a Hor vát or szá gért fe le lôs mi nisz te ri posz tot töl töt te be Ti sza Ist ván

kor má nyá ban.

A Pejacsevichek a II. vi lág há bo rú ig meg tar tot ták csa lá di és üz le ti kap cso la ta i kat

Ma gyar or szág gal. Pa lo tá val és föld bir tok kal ren del kez tek, de a po li ti kai élet radika -

li zálódása, majd a há bo rú ese mé nyei mi att a csa lád vé gül nyu gat-eu ró pai, il let ve

ten ge rentú li or szá gok ba emig rált.

A ze ne mint a ma gyar és hor vát kul tú ra kö zöt ti ka pocs

A XIX. szá zad má so dik fe lé ben Mihalovich Ödön (Fe ričanci, 1842 – Bu da pest, 1929)

ze ne pe da gó gus, zon go ra mû vész és ze ne szer zô mun kás sá ga kap csol ja össze a nek -

csei vi dé ket Ma gyar or szág gal. Ze nei is ko lá zá sa Fe ričanciban kez dô dött, nekcsétôl

nem messze, majd 1858-ban édes any já val Bu da pest re köl tö zött, itt fe jez te be a

gim ná zi u mot. A zon go rá zás, a har mo ni zá lás és kom po ná lás te rén ma gán ta ná rok se -

gí tet ték fej lô dé sét. Kö zü lük ki tû nik a hí res ma gyar pro fesszor, Mosonyi Mi hály

(1815–1870), aki egykoron, 1835 és 1842 kö zött ze nei di rek tor ként te vé keny ke -

dett Pejacsevich Pé ter gróf nál (1804–1887) az Eszék mel let ti rét fa lai kas té lyá ban.

Mihalovich Ödön kül föl dön foly tat ta ta nul má nya it, majd a Bu da pes ti Ze ne aka dé mia

ve ze tô pro fesszo ra lett. Zon go ra mû vész ként és kar mes ter ként sa ját mû ve it ad ta

elô. Élet mû ve, saj ná la to san, Hor vát or szág ban több nyi re is me ret len.

A kö vet ke zô em lí tés re mél tó ze nei köz ve tí tô Teodora (Dó ra) Pejacsevich gróf nô,

fér je zett ne vén von Lumbe (Bu da pest, 1885 – Mün chen, 1923). Teodor Pejacsevich

lá nya már gye rek ko rá ban ki tûnt ze nei te het sé gé vel. Ma gán ta ná rok nál ta nult,
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Nekcsén a nyá ri hó na pok ban ze nei ok ta tá sá ról a ma gyar or go nis ta, Noszeda Ká roly

(1863–1944) gon dos ko dott, aki ké sôbb a Bu da pes ti Ope ra kar mes te re és igaz ga tó -

ja lett. Dó ra vir tu óz mó don ját szott zon go rán és he ge dûn, tu dá sát is mert mes te rek -

nél gya ra pí tot ta Zágrábban, Drezdában és Mün chen ben. So kat uta zott, több nagy

eu ró pai vá ros ban hossza sab ban is idô zött, így Bu da pes ten, Mün chen ben, Prá gá ban

és Bécs ben. A kez de ti ki sebb zon go ra da ra bok kom po ná lá sa után na gyobb lé leg ze -

tû da ra bo kat írt. Kö zel hat van mû vé vel az el sô mo dern hor vát nôi ze ne szer zô ként

tart juk szá mon. A gaz dag élet mû rend re vissza tér a vo ká lis mi ni a tú rák hoz, ezek

ismert írók mû ve i hez ké szül tek. A ma gyar gyö ke rek kel ren del ke zô Wickenburg-

Almásy Wilhelmina gróf nô (1845–1890) mun ká it fon tos ki emel ni. Pejacsevich Dó ra

élet út ján je len tôs sze re pet ját szott a ma gyar szár ma zá sú he ge dû mû vész és zene -

pe da gó gus Geyer Stefi (Bu da pest, 1888 – Zü rich, 1956), akit szin tén ko ra vir tu ó zai

kö zé so rol nak. Gye rek ko rá tól ze nei kö rök ben moz gott, jól is mert élénk le ve le zé se

Bartók Bé lá val, aki el sô he ge dû kon cert jét ne ki aján lot ta. Pejacsevich gróf nô is nagy

ked ve lô je volt Geyer Stefi elô adás mód já nak, aki több, he ge dû re írt da rab ját ad ta elô.

Pejacsevich Dó ra ma a hor vát ze ne egyik leg is mer tebb alak já nak szá mít a vi lá -

gon. Ne vét két is ko la vi se li Nekcsén, va la mint egy tam bu raegye sü let, a vá ros ban

pe dig min den év ben sok ré tû prog ram so ro za tot ren dez nek az em lé ké re.

A Pejacsevich csa lád kép zô mû vé sze ti ha gya té ka
mint a hor vát és ma gyar kul tú ra össze kö tô lánc sze me

A csa lád kép zô mû vé sze ti ha gya té kát a rét fa lai, podgorácsi, nekcsei és ve rô cei kas -

tély ból szár ma zó mû tár gyak ad ják. A meg ôr zött ké pek, szob rok és gra fi kák nagy

ré szét be mu ta tó ki ál lí tás ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy örök sé gük nek ezt a ré szét

is a hor vát–ma gyar kul tu rá lis kap cso la tok tük ré ben kell ér té kel ni. Leg in kább a nek -

csei ág kép zô mû vé sze ti ha gya té ka ku ta tott. A gyûj te mény ke let ke zé se a sop ro ni

tar tóz ko dás ide jé re – a XVIII. és a XIX. szá zad for du ló já ra – esik, mi u tán a mû vek

fo ko za to san át ke rül tek a nekcsei csa lá di kas tély ba, amely nek fel újí tá si és át ala kí -

tá si mun ká la tai a sop ro ni mû vész, Stor nó Fe renc ne vé hez kö tôd nek.

A sop ro ni APejacsevichcsaládképzômûvészetihagyatéka cí mû ki ál lí tás sal a mû -

vek egy ré sze vissza tért ab ba a vá ros ba, ahon nan egykoron uta zá su kat meg kezd -

ték. A ki ál lí tást az Eszéki Kép zô mû vé sze ti és a Sop ro ni Mú ze um kö zö sen szer vez -

te, a ki ál lí tás meg nyi tó ja 2016 no vem be ré ben volt. Ez je len tet te a csúcs pont ját a

szá mos vá rost érin tô ven dég sze rep lés nek. Az eszéki kö zön ség után az ér dek lô dôk

meg néz het ték Zágrábban, Nekcsén, Ve rô cén, Vukovárott, Pozsegában, Djakovárott

és Dubrovnikban is. A ki ál lí tás egy ré szét, má so la tok for má já ban a rumai Hely tör -

té ne ti mú ze um is ki ál lí tot ta. A ka ta ló gus két szer zô je, Jasminka Najcer Sabljak és

Silvija Lučevnjak írá si mel lett több szak em ber elem zé se is meg je lent. A ta nul má nyok

a csa lád hor vát or szá gi és ma gyar or szá gi tör té ne tét mu tat ják be.

Kü lön em lí tést ér de mel a Nekcséhez kö ze li podgoracsi Pejacsevich-gyûj te mény.

Ez a bir tok a csa lád ruma-rét fa lai ágá hoz tar to zott, a XIX. szá zad má so dik fe lé ben

gróf Pejacsevich Pál (1813–1907) és fe le sé ge, Hildenprand von Prandau Alvina

gróf nô (1830–1882) a tu laj do no sa. Ab ból a cél ból, hogy a vi szony lag sze rény mé -
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re tû podgoracsi kas télyt az ak ko ri ne me si kú ri ák ará nya i hoz kö ze lít sék, a kor egyik

leg hí re sebb his to ri kus épí té szét, a bu da pes ti Hauszmann Ala jost bíz ták meg a fel -

újí tá si, át ala kí tá si ter vek el ké szí té sé vel.

Eb ben az épü let ben ál lí tot tak ki kö zel ki lenc ven al ko tást, kö zöt tük több ki emel -

ke dô kö zép-eu ró pai mû vész mun ká ját. A Pejacsevich csa lád olyan mû vé szek al ko -

tá sa it is elô sze re tet tel meg vá sá rol ta, akik kö zép-eu ró pai kép zô mû vé sze ti kö rök ben

mo zog tak, de mû ve i ket rész ben vagy egé szé ben Ma gyar or szá gon ké szí tet ték el.

Kö zü lük kü lö nö sen fon to sak a XIX. szá zad is mert fes tô i nek, pél dá ul Friedrich Johann

Gottlieb Lieder, Carl Rahl, Than Mór, Josef Hoffmann, Lotz Ká roly, Györ gyi Ala jos

mun kái. A szak em be rek sze rint ez a XIX. szá za di Kö zép-Ke let-Eu ró pa egyik leg je -

len tô sebb, terv sze rû en gya ra pí tott ma gán gyûj te mé nye.

A Nekcse–Szlatina–Szentlôrinc vas út vo nal

2013-ban a há rom vá ros Acsászári vasúttóla fenntartaható turizmus fejlesztése

Szentlôrinc–Slatina–Našice el ne ve zé sû eu ró pai pro jekt ben volt part ner. A pro jekt ar -

ra épül, hogy mind há rom te le pü lés kö zel fek szik a Drá vá hoz, és szo ro sak a tör té -

nel mi kap cso la ta ik. A cél új kul túr tu risz ti kai prog ra mok fej lesz té se és a tör té nel mi

ha gyo má nyok ápo lá sa volt. 1895 és 1918 kö zött a te le pü lé se ket vas út vo nal kö töt -

te össze a Drá ván át íve lô hí don: ez len dí tet te fel a tér ség la kos sá gá nak kap cso la tát

és a ré gió gaz da sá gát. A bu da pes ti szék he lyû Szentlôrinc–Slatina–Našice Rész vény -

tár sa sá got 1884-ben ala pí tot ták. Pejacsevich Lász ló és Teodor nekcsei gró fok mel -

lett a leg na gyobb be fo lyás sal Draskovich Já nos gróf (1878–1963) bírt, aki nek

Sellyén kas té lya, a Drá va men tén szá mos ura dal ma volt. A vas út vo nal meg épí té sé -

vel az itt meg ter melt áru gyor san el jut ha tott Bu da pest re. A vas út vo nal – a Ma gyar

Ál la mi Vas út tár sa ság tu laj do na ként – 1895-ben kezd te meg mû kö dé sét. A sza ka -

szon tíz hi dat és ti zen két vas út ál lo mást épí tet tek. A Drá va fe let ti, 360 mé ter hosszú

vas úti híd a ha tár két ol da lán Stara Zalátát és Čađavicát kö töt te össze. 1918-ig – a

vas úti for ga lom mel lett – ezen bo nyo ló dott a he lyi la kos ság gya lo gos for gal ma is.

Ké sôbb a híd ra ôr bó dé kat he lyez tek ha tár ôrök kel, és meg til tot ták a sza bad át ha la -

dást. A hi dat a bal ká ni te rü le tek rôl a Ba la ton irá nyá ba vissza hú zó dó né met had se -

reg rob ban tot ta fel 1945-ben.

A XIX. és a XX. szá zad for du ló ján a leg na gyobb ma gyar or szá gi vál la lat a Ma gyar

Ál la mi Vas út tár sa ság. A cég je len tôs sze re pet ját szik a gaz da ság fel len dí té sében, de

más té ren, pél dá ul az ok ta tás te rü le tén is fon tos kez de mé nye zô: Hor vát or szág ban

és Szlavóniában is ko lá kat ala pít. Eze ken a he lye ken ma gya rul fo lyik az ok ta tás, a

hor vá tot kö te le zô tárgy ként ok tat ják. A vál la lat fô ként a ma gyar anya nyel vû vas -

úti dol go zók gyer me kei szá má ra lé te sít is ko lá kat. 1894-ben ilyen in téz ményt nyi -

tot tak meg Nekcse elôfalujában, Markovec Našičkiban, a vas út ál lo más közelében,

az is ko la az I. vi lág há bo rú vé gé ig mû kö dött.

Az aláb bi táb lá zat azt szem lél te ti, ho gyan ha tott a vas út vo nal és a ma gyar or szá -

gi gaz da sá gi kap cso lat rend szer a Nekcse kör nyé ki ma gyar la kos ság nö ve ke dé sé re.

(A XIX. szá zad vé gi nép szám lá lá si ada to kat a nekcsei hely tör té ne ti mú ze um szol -

gál tat ta.)
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A ma gyar la ko sok ará nya nem ki emel ke dô, de szá muk egy év ti zed alatt meg dup lá -

zó dik. Az I. vi lág há bo rú vé ge, az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia szét esé se új po li ti kai

és gaz da sá gi hely ze tet te rem tett, ek kor sok ma gyar el hagy ta vi dé ket.

Mavro Spitzer mun kás sá ga

Tör té nel me so rán a nekcsei vi dék szo ro san kö tô dött a ma gyar kul tú rá hoz. A leg je -

len tô sebb mû ve lô dés szer ve zôk kö zé tar to zik Mavro Špitzer (Našice, 1862 – Zágráb,

1936) pub li cis ta, le xi kon író, for dí tó és esz pe ran tis ta. Spitzer zsi dó csa lád ban szü -

le tett, ké sôbb tért át a ka to li kus hit re. Az ál ta lá nos is ko lát szü lô vá ro sá ban vé gez te,

majd az eszéki gim ná zi um ban foly tat ta ta nul má nya it, itt kez dett el fog lal koz ni az

iro da lom mal. 1881 és 1883 kö zött a bé csi egye te men klasszi ka-fi lo ló gi át és szla -

visz ti kát hall ga tott. Az egye te mi évek után ka to na ként tiszt sé get vál lal a bu da pesti

Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban, kar ri er jét Belg rád ban foly tat ja. Nyug dí ja zá sa után

Zágrábban élt. Bu da pes ti évei alatt szer zett hír ne vet le xi kog rá fus ként, for dí tó ként

és szö veg gyûj te mé nyek szer kesz tô je ként. Hor vát or szág ban az esz pe ran tó moz ga -

lom el in dí tó ját tisz te lik sze mé lyé ben. 1909-ben ala pít ja meg a Hor vát Esz pe ran tó

Tár sa sá got, és ki ad ja az el sô esz pe ran tó nyelv köny vet. A ha zai fo lyó ira tok ban szá -

mos esz pe ran tó nyel ven írt cik ket pub li kált, elô adá so kat tar tott Hor vát or szág-szer te,

és esz pe ran tó szak kö rö ket ve ze tett Zágrábban.

A hor vát–ma gyar kul tu rá lis kap cso la tok te rén vég zett ko rai mun kás sá gá ból az

1893-ban meg je lent a Magyar–horvátéshorvát–magyarszótáráltalánoshaszná-

latra cí mû kö te tet kell ki emel ni. A Bu da pes ten nyom ta tott mû imp resszu má ban már

ma gya ro sí tott ne ve ol vas ha tó: Spicer Mór. Négy év vel ko ráb ban meg je lent egy két -

nyel vû szó tár, de ez tar tal má ban és je len tô sé gé ben nem mér he tô Spitzer mû vé hez.

1893-ban a KnjiževnaSmotra(IrodalmiVálogatás) cí mû fo lyó irat ban Spitzer mun -

ká ját vé le mé nye zi az is mert hor vát pe da gó gus, író és le xi kog rá fus, Ivan Filipović

(1823–1895), aki ki eme li, hogy a szó tár szer zô a hor vát nyelv és iro da lom ki vá ló is -

me rô je, mû ve messzemenôen meg fe lel a kor igé nye i nek. Filipović min den ér dek lô -

dô nek, hasz ná ló nak me le gen aján lot ta a szó tá rat, kü lö nö sen a hor vát or szá gi ma -

gyar tiszt vi se lôk nek és a vas út ál lo má sok ma gyar dol go zó i nak.

Spitzer to vább foly tat ta a szó tár írást. Dol go zott a ka to nai szó tá ron, amely nél

még Theodor Thót, Dragutin Schweitzer és Šandor Pandič is szer zôk vol tak. Mind -

hár man a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mun ka tár sai, de a szó tár fô szer zô je Spitzer.

1900-ban a ma gyar–hor vát, 1903-ban a hor vát–ma gyar rész je lent meg. A Bu da pes -

ten nyom ta tott kö te te ket a szak em be rek le xi kog rá fia szem pont ból ma gas színvo -

na lú nak ítél ték. Spitzer a hor vát–ma gyar kul tu rá lis kap cso la to kat to vább mé lyí tet te
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a hor vát lí ra ma gyar for dí tá sá val. Ezek bu da pes ti új sá gok ban és fo lyó ira tok ban

jelen tek meg: BudapestiHírlap,BudapesterTagblatt,DieDonaulander,PesterLloyd,

TisućljetnaUgarska,VasárnapiÚjság. Ma gyar ról hor vát ra Kó bor Ta más Marianna

címû re gé nyét for dí tot ta, amely ré szek ben je lent meg 1905-ben.

Mavro Spitzer ki tû nô en tu dott hor vá tul, ma gya rul, né me tül és esz pe ran tó nyel -

ven, így gaz dag és szer te ága zó iro dal mi és nyel vész ti mun kás sá gá val je len tô sen

gaz da gí tot ta Kö zép-Eu ró pa kul tú rá ját. Szó tá ra i val pe dig be ír ta ne vét a ma gyar és a

hor vát szó tár tör té net be.
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Kontra Ferenc

Horvátország magyar irodalma

Az or szág az, amely ak tu á lis föld raj zi ka te gó ri a ként a meg ér tést, a de fi ni á lást szol -

gál ja. Egyút tal „pon to kat össze kö tô és szá la kat ke resz te zô há ló ként te kint ön ma gá -

ra. A tér nek is meg van a ma ga tör té nel me, s idô és tér e fa tá lis ke resz te zô dé sé nek

té nyét kép te len ség vol na ta gad ni”1 – ír ja Michael Foucault.

E ta nul mány fô kér dé se, hogy az egyes szer zôk mi ként kö tôd tek a tér ség hez, és

az itt szü le tett, il let ve ide kö tô dô al ko tá sok nak mi lyen sze re pük volt a ma gyar iro -

da lom ban a kez de tek tôl nap ja in kig. A cím – Horvátországmagyarirodalma2 – meg -

ha tá ro zás is egyút tal: be ha tá rol ja, hogy me lyik tér ség hez kö tô dô iro da lom mal fog -

lal ko zik, és mint lát ni fog juk, még az sem ki zá ró ok, ha va la ki nem is hor vá tul és

nem is ma gya rul ír ta meg éle te fô mû ve it.

A ha gyo má nyos iro da lom tör té ne ti gon dol ko dás ra ed dig leg in kább az volt jel -

lem zô, hogy az író kat be so rol ta szü le té sük he lye vagy ép pen a nyelv sze rint, ame -

lyen mû ve i ket ír ták. A mai in no va tív hoz zá ál lás sze rint min den eset más, min den

egyes al ko tó élet mû vét kü lön kell szem ügy re ven ni, és ter mé sze tes je len ség az is,

hogy több or szág, több nyelv iro da lom tör té ne té be is be ke rül het nek ugyan azok a

szer zôk, eset leg ugyan azok a mû vek, ki tár va ez zel a ka pu kat az új né zô pon tok elôtt.

A mai iro da lom tör té né szek már szu ve rén mó don he lye zik el egy szé les kul tu rá lis

há lón az élet mû ve ket, ame lyek szer te ága zó kö tô dé se ik ré vén a vi lág iro da lom má -

ig ha tó esz mé jé nek egy be tar to zá sát erô sí tik.

Egy reg resszív tí pu sú iro da lom tör té net azt pró bál ja iga zol ni, hogy ki ket hagy jon

ki, egy prog resszív lá tó kö rû pe dig ki ter jesz te ni igyek szik lá tó kö rét egy szé les ho ri -

zont ra, mi ként Hans-Georg Gadamer fo gal maz: „Ho ri zont – ez egy mind annyi unk

szá má ra is mert élô ta pasz ta la tot hív elô. A te kin tet a vég te len messze ség re irá nyul,

és ez a vég te len, bár hogy igye kez zünk is, vissza hú zó dik elô lünk, és bár mely gyor -

san ha lad junk is elô re, min dig csak to váb bi új ho ri zon tok nyíl nak meg elôt tünk. 

A vi lág ilyen ér te lem ben mint egy ha tal mas tér je le nik meg szá munk ra, mely ben

benne va gyunk és a ma gunk sze rény tá jé ko zó dá si pont ja it ke res sük.”3

A tár gyalt té ma kört há rom hor vát or szá gi tér ség kö ré cso por to sí tot tam:

1. A ten ger mel lék hez kö tô dô ma gyar iro da lom.

Laskói De me ter ver ses imá ját 1433-ban ír ta, az ÓmagyarMária-siralom utá ni leg ré -

gibb ver ses nyelv em lé künk Šibenikben ke rült elô. A kor társ ma gyar iro da lom je len -

tôs szer zô je volt Hol ti Má ria, aki Brelán élt. A ma is al ko tó mû vé szek kö zül pe dig

fiumei Vi o la Éva köl tô nô mun kás sá ga ér de mel fi gyel met.
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2. Zágrábhoz mint kul tu rá lis köz pont hoz köt he tô ma gyar iro da lom.

Fej tô Fe renc a gyer mek ko rát töl töt te Zágrábban, ami rôl rész le te sen ír az Érzelmes

utazás cí mû mû vé ben. Sinkó Er vint fô mû vei Zágrábhoz kö tik: Optimistákcí mû re -

gé nye elôbb je lent meg hor vát nyel ven, mint ma gya rul. Itt kezd te pá lyá ját Tarczay

Gi zel la.

3. A Drávaszög iro dal ma.

A her ceg szô lô si Kákonyi Pé ter el be szé lô köl té sze te a ma gyar ba rokk egyik leg ki vá -

lóbb kép vi se lô je. Neumayer Új la ki Kor nél De zsô kü lö nös han gu la tú no vel lá i val hív ta

fel ma gá ra a fi gyel met, a szá zad for du lón AKarassómellôl cí mû kö te tét elôbb Pé -

csett, majd Bu da pes ten ad ták ki. Schneider Ba ra nyai Jú lia Vízbeveszônyomokon

címû köny ve há rom ki a dást is meg ért. Ma Vörösmarton él a hor vát or szá gi ma gyar

iro da lom fi a tal köl tô nô je, Heic Be á ta.

Fiume, a há lát lan sze re tô

Meg ke rül he tet len az iro dal mi kap cso la tok em lí té se, ma már vég képp „kor sze rût len”

len ne úgy be szél ni a ma gyar iro da lom ról, mint ha az ön ma gá ban le beg ne a tér ség

fe lett. Em lít sünk a pár hu za mok erô sí té sé re egy kö ze li pél dát: 2009-ben je lent meg

a pé csi Jelenkornál ma gya rul a VárosazAdrián cím mel a mai hor vát iro da lom nagy

Fiume-re gé nye. Nedjeljko Fabrio el sô sor ban ezért a mû vé ért kap ta meg Bu da pes -

ten 1993-ban a Beth len Gá bor-dí jat. Több nem ze dék éle tén ke resz tül mu tat ja be a

vá ros el múlt két év szá za dát. Sze rep lôi kö zött ta lá lunk ola szo kat, hor vá to kat és ma -

gya ro kat is. Eb ben a re gény ben je le nik meg a ki kö tô vá ros sa já tos, többkultúrájú vi -

lá ga, kö zép-eu ró pai szel le mi sé ge.

Ma ga a vá ros, Fiume, kü lön fe je zet is le het ne kö zös eu ró pai iro da lom tör té ne tünk -

ben nyel vi tar ka sá ga mi att. Ta nul sá gos meg fi gye lé se ket tesz Ká nya Emí lia író nô, a

Mo nar chia el sô nôi lap szer kesz tô je, aki Pes ten szü le tett 1828-ban, és 1905-ben

hunyt el Fiuméban. 1884-ben ke rül Fiumébe, idô seb bik lá nyát kö vet ve, akit ta nár -

nô nek ne vez tek ki az egyik ot ta ni gim ná zi um ba. leg is mer tebb re gé nye, a Réges-régi

idôkrôl egyik fe je ze te fog lal ko zik fiumei tar tóz ko dá sá nak rész le te i vel, tár gyi la go san

ír a kor vá ro sá ról ma gyar szem mel: „A külviszonyok ép pen ség gel nem ked ve zô ek

itt ne künk, ma gya rok nak. En nek az úgy ne ve zett or szág gyön gyé nek ré mí tô drá ga a

fog la lat ja. Mil li ó kat ölt a vá ros ba és a ki kö tô be az ál lam, de sze re te tét, igaz ra gasz -

ko dá sát az ide va ló la kos ság nak nem tud ta ma gá nak le köt ni. És va la mint a csa lá di

élet leg fôbb élet ké pes sé ge a csa lád ta gok egymáshoz va ló sze re te té ben rej lik, olyan

nél kü löz he tet len flu i dum ez az ál lam éle té ben is. Ben nün ket itt meg fi gye lô, hi deg,

sze re tet nél kü li szem mel néz nek, mi még most is ide ge nek va gyunk itt, akik bôl

hasz not húz nak, de egy csepp sze re te tet sem ad nak. Ez te szi bi zony ta lan ná, fél -

szeg gé a mi em be re ink mû kö dé sét is, nem ol va dunk össze egy ne mes cé lért, egy

ma gas esz mé ért, gya nak vó szem mel néz zük egy más lép te it, és mert nem tu dunk

sze ret ni, nem tu dunk bíz ni és hin ni sem. És ez a hi deg szel lô át jár ja a tár sa dal mi

éle tet is. A tiszt vi se lôk csak a ma guk emel ke dé se iránt van nak ér dek kel, fel fe lé

azon a laj tor ján és on nan mi lyen jól esik le te kin te ni a ki seb bek re, a ke ve sebb ügyes -

48



ség gel és sze ren csé vel bí ró tö meg re. Csak olyan át uta zó pos ta ál lo más nak te kin tik

ezek is ezt a Fiumét, ahon nan az tán könnyeb ben le het emel ked ni, hi val kod ni, pa -

nasz kod ni.”4

Jó kai Mór Egyjátékos,akinyer cí mû re gé nye Fiuméban ját szó dik, itt for dí tot ták

olasz ra, és az író el nyer te a vá ros dísz pol gá ra ki tün te tô cí met. Cholnoky Vik tor a

Trivulziószeme és Mol nár Fe renc a Vasútikaland cí mû no vel lá jának is ez a szín te -

re. De meg for dult itt Kosz to lá nyi De zsô Es ti Kor nél ja is. Fiume fö lött, a Javorje he -

gyei kö zött bo nyo ló dik Tormay Cécile Emberekakövekközött cí mû lé lek ta ni re gé -

nye. Ödön von Hor váth 1909. de cem ber 9-én szü le tett Fiume hor vát ne gyedé ben.

Ugyan itt szü le tett Csíkszentmihályi Mi hály író, mû for dí tó is 1934. szep tem ber 29-

én, ami kor a vá ros Olasz or szág hoz tar to zott.

Munk Ar túr a Fiume és New York kö zött köz le ke dô ha tal mas óce án já ró ha jón, a

Carphatián tel je sí tett szol gá la tot, amely el sô ként si e tett a Titanic-tra gé dia szín he -

lyé re, hogy meg ment se az uta so kat. Nap ló já ban örö kí tet te meg az ese ményt és a

Fiuméban töl tött éve it.

Zrí nyi, a sors ka to ná ja

Zrí nyi Mik lós el sô sor ban ka to ná nak tar tot ta ma gát, és csak mel lé ke sen köl tô nek.

En nek el le né re a XVII. szá za di ma gyar ba rokk iro da lom leg ki emel ke dôbb alak ja:

írói-köl tôi mun kás sá ga a leg ne me sebb ér te lem ben vett nem zet szol gá lat. Ko ra if jú -

ko rá tól fog va írt ver se ket. Köl te mé nyei nagy ré szét húsz és hu szon öt éves ko ra kö -

zött ve tet te pa pír ra, ké sôbb le kö töt te a po li ti ka és a had ve ze tés. A ka to na-köl tô

Zrí nyi if jan ôszin te lí rai han gú sze rel mes ver se ket írt a Vi o lá nak ne ve zett Drasko -

vich Eusebiához, ké sôb bi hit ve sé hez.

1650-ben el hunyt fe le sé ge em lé két az AdriaitengernekSyrenája cí mû kö te té ben

örö kí tet te meg 1651-ben, ame lyet öccse, Pé ter for dí tott hor vát ra. A cím al le go ri -

kus: a ba rokk köl té szet ben a szi rén a köl tôt tes te sí ti meg, az Ad ria pe dig a Zrí nyi-

csa lád fenn ha tó sá ga alat ti ten ger mel lé ki te rü le te ket. A Zrí nyi fi vé rek tö rök el le nes

csa ták hô se i ként sze re pel nek, és Eu ró pa vé dô i ként em le ge tik ôket. Az Adriaiten-

gernekSyrenája kéz ira tá nak ér de kes sé ge, hogy a köl tô mar gó ra ír ta a mot tót, ami

egész éle tét vé gig kí sér te: Sorsbonanihilaliud. Az el sô ma gyar ki a dást ma ga a köl -

tô ter vez te, a vi tor lán a Sorsbonanihilaliud lát ha tó. Ak ko ri ban a szer zô sé get nem

vet ték szi go rú an, az eposzt öccse, Pé ter for dí tot ta hor vát ra, és a sa ját ne ve alatt je -

len tet te meg Ve len cé ben.

A la tin jel mon dat a köl tô port ré ját is kö rül ve szi. Fômûvén, a XV ének bôl ál ló Szi-

geti veszedelem cí mû hô si epo szon 1645-tôl dol go zott Zrí nyi Mik lós, nagy ré szét

1647–48 te lén ve tet te pa pír ra. Eb ben déd ap já nak, Szigetvárvértanú vé dô jé nek ál -

lí tott em lé ket. Ala pesz mé je e köl te mény nek is az, ami egész éle té nek: a ma gya rok

er köl csi ere jé nek meg ôr zé se, más részt össze tar tás ra, az or szág fel sza ba dí tá sá ra, a
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tö rök ha tal má nak meg tö ré se buz dít. Ôsé vel ép pen azt pél dáz za, hogy arány lag cse -

kély anya gi erôt is mi lyen naggyá emel heti a rend kí vü li er köl csi erô. A nem ze ti cél -

zat és a ke resz té nyi fel fo gás egye sí té sé vel a ma gyar nem zet tör té ne ti hi va tá sát

hir de ti. Min tái fô leg Vergilius, Tasso és Ma ri no epo szai vol tak, de a né gyes rí me lé -

sû ti zen ket tes so ro kat ma gyar his tó ri ás éne kek bôl és hor vát szó be li hô si epi ká ból

me rí tet te.

Janus Pannonius, a két ar cú köl tô

A ne ves hu ma nis ta a leg több ször idé zett for rá sok sze rint a Čazma mel let ti Čes mi -

cén jött a vi lág ra, ezért a hor vá tok még Ivan Česmickinek, a ma gya rok pe dig Csez -

mi cei Já nos nak is ne ve zik. Az újabb for rá sok Szerémséget je lö lik meg szû kebb

hazá já nak, szü lô fa lu já nak pe dig a szla vó ni ai Kesincét tün te tik fel, amit a köl tô

mint ha ma ga is alá tá masz ta na egyik vers so rá val, ami kor ar ról tu dó sít, hogy ott töl -

töt te gyer mek ko rát, ahol a „se bes, mély Drá va be le öm lik a Du ná ba”. Ve gyes há zas -

ság ban szü le tett, hor vát ap ját ko rán el vesz tet te, úgy hogy ne ve lé se any já ra, Ga rázda

Bor bá lá ra ne he ze dett, il let ve ké sôbb nagy báty ja, Vi téz Já nos váradi püs pök gon -

dos ko dott ró la, aki lát va nem min den na pi te het sé gét, fel ka rol ta, a leg jobb itá li ai

egye te mek re küld te az zal a szán dék kal, hogy ud va ri em bert fa rag be lô le. A fi a tal -

em ber Itá li á ban az óko ri kul tú rát szív ta ma gá ba, a la tin mel lett gö rö gül is meg ta -

nult. Köl tôi te het sé ge bá mu la tos gyor sa ság gal bon ta ko zott ki, majd hogy nem gyer -

mek fô vel al kot ta ver se it.

Nagy báty ja ré vén ma ga is be le ke ve re dett a Má tyás ki rály el le ni össze es kü vés -

be, és me ne kü lés köz ben a Zágráb mel let ti Med ve vár ban ér te utol a ha lál, har minc -

nyolc éves ko rá ban. 1991-ben a pé csi szé kes egy ház altemplomában, a Kár pá ti Gá -

bor ré gész ál tal vég zett ása tá son, szur kos ko por só nyo mai kö zött, II. Pál pá pa bul -

lá já val együtt ta lál ták meg azt a csont vá zat, amely rôl jog gal hi he tô, hogy Janus

Pannonius holt tes té nek ma rad vá nya.

Fej tô Fe renc, a gyer mek kor ván do ra

Fej tô Fe renc író, fi lo zó fus mél tán sze re pel a ma gyar, a hor vát és a fran cia iro da -

lom tör té ne tek ben is. Érzelmesutazás cí mû ön élet raj zi mû vé ben ír ja: „Ne kem itt fek -

szik anyám a Mirogojban, te ôr zöd a ’nyu ga lom kert jé ben’, s itt vol tam gye rek is.

Vé let len ség csu pán, hogy nem itt szü let tem. Hi va ta los szü lô he lyem mint ha csak a

te kül vá ro sod len ne. Az volt a hét köz nap, az is ko la, a be teg ség, az una lom, te vol -

tál min dig a ju ta lom, az ün nep, az öröm, az aján dék. Az volt az ide gen ség, a ki ta ga -

dott ság, az anyát lan ság, a tél, te vol tál ópa pa, óma ma, fü ge, já ték és nyár”5, hi szen

a nya ra kat még fel nôtt ko rá ban is az Ad ri án töl töt te. Mi vel gyer mek ko rá ban gyak -

ran járt ro kon lá to ga tó ban Zágrábban, a gyer mek Fej tôn sze re tet tel csün gô, több -
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nem ze ti sé gû csa lád fon tos sze re pet ját szott jel le mé nek ki ala ku lá sá ban. Mint aho -

gyan ma ga is mond ja: „’Zwei Seelen wohnen ach! in meinen Busen’, mond hat nám a

né met köl tô vel, de ta lán több lé lek is lé leg zik ott, mint ket tô. Gye rek ko rom óta ba -

bo ná nak tar tom azt a fel fo gást, hogy az em ber nek min den áron egyet len iden ti tás ra

kell jen szo rít koz nia”. 1935-ben Jó zsef At ti lá val és Ignotus Pál lal meg ala pí tot ta a

SzépSzó cí mû iro dal mi fo lyó ira tot. „Fej tô ér zel mes uta zá sa Zágrábba töb bek közt

a csa lá di mí tosz ki be tû zé se, me lyet Fej tô egy fi lo ló gus ala pos sá gá val és meg il le tô -

dött gyön géd sé gé vel vé gez el, le eresz ke dés a múlt ten ger fe ne ké re, de ugyan ak kor

ka lan do zás a je len ben egy fran cia flaneur fi nom ér zé keny sé gé vel és meg ala po zott

szo ci o ló gi ai és tör té nel mi tu dá sá val. A csa lád fi lo ló gu sa a szávai für dé sek, ki rán du -

lá sok és sö rö zé sek édes és ter mé keny sem mit te vé se köz ben ki tû nô en be vá lik, mint

az ide gen kör nye zet ügyes, okos és dip lo ma ti kus ri por te re. A sok sem mit te vés köz -

ben mint egy fél kéz zel sza bály sze rû fran cia enquéte-et csi nál a hor vát tár sa dal mi

és iro dal mi vi szo nyok ról”6 – ír ja He ve si And rás.

Békássy Fe renc, a sors fak tor már tír ja

Elôt tünk van egy elô ke lô du nán tú li ne me si csa lád sar ja, aki a nya ra kat az Ad ri án

töl ti, köz ben Ang li á ban jár kö zép is ko lá ba, anya nyel vi szin ten be szélt és írt an go lul,

a cambridgei egye tem elit kol lé gi u má ban vég zi fel sô fo kú ta nul má nya it, s eköz ben

egy szer re ke rül ba rá ti kap cso lat ba John Maynard Keynes-szel és Vir gi nia Woolffal,

va la mint David Garrett-tel. Tag ja lesz az Apos to lok al ko tó kö zös ség nek. Ver se ket,

nap lót, cik ke ket s le ve le ket ír ma gya rul és an go lul. Re mény tel jes jö vô elôtt áll... 

S ek kor ki tör az I. vi lág há bo rú, és Békássy (mi e lôtt in ter nál nák, mint el len sé ges ha -

ta lom ál lam pol gá rát) ba rát ja köl csön pén ze se gít sé gé vel ha za szö kik, és ön ként je -

lent ke zik ka to ná nak. Az is kér dés, hogy nem ô akart-e épp az orosz front ra men ni?

Min den eset re, si ke rül a leg ve szé lye sebb hely re ke rül nie: a hu szá rok hoz, a lo vas ko -

zá kok és az orosz gya log ság el le ni harc ra. 1915 nya rán itt esik el egy lo vas sá gi raj -

ta ütés so rán, a front ra ér ke zé sé nek más nap ján.

A II. vi lág há bo rú ból bo ri no te szünk, az I-bôl pe dig dobronuci no te szünk ma radt

fenn. Mind két köl tôt a zse bé ben ta lált ver se ik alap ján azo no sí tot ták. Ba bits a Nyu -

gat ban írott nek ro lóg já ban azt mond ja, hogy Békássy Fe renc az el sô vi lág hí rû ma -

gyar írónk le he tett vol na. El is me rés sel írt ró la Kosz to lá nyi, Tóth Ár pád, Schöpflin,

Márai Sán dor és Ham vas Bé la is. Czeizel End re Sorséstehetség cí mû köny vé ben

meg ál la pít ja: „A sors fak tor meg aka dá lyoz ta, hogy Békássy Fe renc ér vé nye sít se ki -

vé te les köl tôi ta len tu mát. Ne ki iga zi esé lye le he tett vol na ar ra is, hogy a vi lág szín -

vo na lú ma gyar köl té szet kép vi se lô je ként el fog lal ja mél tó he lyét a vi lág iro da lom ban.

A Békássy-je len sé get te kint sük me men tó nak, a fi a tal éle tek és po ten ci á lis gé ni u szok

vé del me ér de ké ben, hi szen a te het ség- és ta len tum men tés  egy be esik az élet men -

tés sel is.”7
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Adriatica cí mû, 1913-ban an gol nyel ven írott verseskötetét a vi lág hí rû író nô,

Vir gi nia Woolf ad ta ki 1925-ben a lon do ni Hoghart Press ki a dó nál. A cím adó hosszú -

vers azért is arat ha tott je len tôs si kert an gol iro dal mi kö rök ben, mert Byron Childe

Haroldjának és Ho mé rosz Odüsszeiájának kon cep ci ó ját ül te ti át a mo dern köl té szet

for ma nyel vé re. Tar tal má ban pe dig ugyan an nak a föld raj zi tér ség nek a mi ti kus vi -

lá gát ele ve ní ti fel, csak hogy itt már nin cse nek föl dön tú li lé nyek. Az Ad ria szi get vi -

lá gá nak ókor ból is mert emblematikus he lyei vi szont sor ra meg je len nek.

Sinkó Er vin, a hon ta lan ság író ja

Sinkó Er vin író, köl tô, esszé író, iro da lom tör té nész, a ma gyar szel le mi élet eu ró pai

je len tô sé gû egyé ni sé ge. A II. vi lág há bo rú leg ele jén Zágrábban meg is mer ke dett

Krležá val, majd az ül dö zé sek elôl Szarajevóban, Drvarban és Splitben hú zó dott meg.

A há bo rú után Zágrábban te le pe dett le, a hor vát ál la mi könyv ki a dó ban, a Krleža

ve zet te Le xi kog rá fi ai In té zet ben dol go zott.

A hor vát iro da lom is a sa ját szer zôi kö zött tart ja szá mon Sinkó Er vint, mi vel hor -

vá tul is írt és pub li kált esszé ket8 és no vel lá kat9. Zágrábban je lent meg elô ször

1954-ben az Optimistákés 1955-ben ugyan itt elô ször a sztálini kor szak nyo masz -

tó szel lem raj za, az Egyregényregénye, amely a moszk vai nap ló jegy ze tei alap ján

szü le tett. Ké sôbb több nyel ven, szá mos ki a dás ban meg je lent. A Nehézhonfoglalás

1971-ben zúz dá ba ke rült, majd a cen zú ra után Honfoglaláselôtt cím mel ad ták ki

1976-ban. Ezek nek a köny vek nek a ma gyar vál to za tát Bos nyák Ist ván hor vát or -

szá gi ma gyar író ren dez te saj tó alá, s nagy a hoz zá já ru lá sa a Sinkó-iro da lom hoz is:

több köny vet írt Sinkó Er vin mun kás sá gá ról.10

Sztárai Mi hály, a re for má tor

A drávaszög iro dal mát azok kal il lik kez de ni, akik el sôk vol tak va la mi ben. Sztárai

Mi hály az zal ír ta be a ne vét a ma gyar iro da lom tör té net be, hogy ô ír ta az el sô ma -

gyar nyel vû drá mát, ame lyet ma ga ren de zett, és ô adat ta elô a di ák ja i val Laskón,

ahol ta ní tott. A hit vi tá zó pár be szé dek a ké sôb bi víg já té kok for du la ta i val gú nyol ták

ki a val lá si el len fe le ket.11

Sárospatakon kezd te és a padovai egye te men fe jez te be ta nul má nya it. 1524 kö -

rül Palóczi An tal ud va ri pap ja lett Sárospatakon, aki vel együtt részt vett a moh ácsi
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csa tá ban is. 1544 ta va szá tól Laskón mû kö dött, „a re for má ció kez de ti kor sza ká ban

a pa pi és a ta ná ri fel adat kö rök nem kü lön ül tek el olyan éle sen”12, és hét év alatt

foly to nos küz de lem mel, sôt éle te gya ko ri ve szé lyez te té sé vel Ba ra nyá ban és Szla -

vó niában száz húsz pro tes táns egy há zat ala pí tott. Nem csak tü zes pré di ká tor volt,

ha nem ko rá nak ki vá ló szer zô je, aki mind há rom szé pi ro dal mi mû faj ban ma ra dan dót

al ko tott. Bornemisza Pé ter sze rint „no ha ér tel mes és tu dós em ber, és so kat épí tett...

de ôtet is meg bír ja né ha az ha rag, né ha a bor is”.13 Szla vó ni ai gyôz tes re for má tori

te vé keny sé gét egy hor vát ver si ke ôr zi, amely ma gyar for dí tás ban így hang zik:

„Tek nô alatt pap va gyon, há rom asszony ül azon.”

Ács Ge de on, az emig ráns nap ló író

Gyer mek ko rát Laskón töl töt te, ahol ap ja az ot ta ni gyü le ke zet tisz te le te se volt. In nen

in dult ap ja kí ván sá gá ra Kecs ke mét re és Deb re cen be te o ló gi át ta nul ni. Ap ja ha lá la

után ô lett Laskó tisz te le te se, itt ér te a negy ven nyol cas sza bad ság harc, amely nek

lel kes hí vé vé vált, a bu kás után pe dig kö vet te Kos sut hot a tö rök or szá gi emig rá ci ó -

ba, ud va ri lel kész lett, ka pi tá nyi rang gal. In nen az Egye sült Ál la mok ba ha jó zott,

ahol meg ala kí tot ta az el sô ma gyar ve gyes egy ház köz sé get, mely nek lel ké sze ként

te vé keny ke dett.14 Mi u tán nyá ja szét szé ledt, el hagy ta a pa pi pá lyát, 1853-ban be -

állt két ke zi mun kás nak az egyik New York-i vas gyár ba. „Erôl te tem magamat – ír ja

ma gá ba mé lyed ve –, hogy le fek vés kor szo mo rú gon do la tok ne há bor gas sa nak. A for -

tély azon ban rit kán si ke rül, mert mi helyt gyer tyá mat el ol tom, ott ho ni ro ko na im 

jutnak eszem be, s huny jam bár le a sze me met, öcsém, hú gom, ro ko na im ké pe le beg

az elôtt. Rit kán ír nak, s én ezer bajt el kép ze lek, mely mi att nem akar nak, nem mer -

nek ír ni, vagy nem is sza bad írniok.”15 Ké sôbb egy fény ké pé sze ti mû te rem ben se -

géd ke zett, in nen ma radt fenn egyet len if jú ko ri port ré ja. 1856-tól kezd ve Bos ton -

ban kez di jegy ze tel ni meg fi gye lé se it, ame lyek ké sôbb ha tal mas nap ló fo lyam má

szé le sed tek.16 A bos to ni Athenaeum könyv tár ban ma gyar vo nat ko zá sú pub li ká ci ók

és kéz ira tok után ku tat, ezek bôl né há nyat Bu da pes ten meg is je len tet, ami nagy fel -

tû nést kelt. Bos ton ban is me ri meg Ralph Waldo Emerson esszé it, ame lyek nap ló írá -

sá ra is hat nak. Ti zen egy évi emig rá ci ó já nak kar ri er jét a „classica philologia do cen -

se ként” vé gez te Chi ca gó ban17. Az Egye sült Ál la mok ból Bu da pest re ér ke zik 1862-

ben, az am nesz tia el sô hul lá má val, itt nagy lel ke se dés sel né zi vé gig hon fi tár sá nak,

a drávaszögi Balogh Ist ván nak a Karaðorðe-drá má ját. Laskón saj nos Dányi Gá bor
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fog lal ta el a lel ké szi ál lást, a fa lu szí ne-ja va hi á ba állt Ács Ge de on mel lé, vé gül Csú -

zán lelt tá mo ga tók ra. Nem is sejt het te, hogy nap ló i ra még az Egye sült Ál la mok ban

is hi vat koz ni fog nak mint kor tör té ne ti do ku men tum ra.18 A nap ló írást ha za té ré se

után, Csú zán is foly tat ta, ahol a gyü le ke zet lel ki pász to ra lett. Sír em lé ke má ig az

1848-as for ra da lom em lék he lye.

Ács Zsig mond, a ma gá nyos for dí tó

Ács Ge de on öccse volt. Ô for dí tot ta ma gyar ra el sô ként Sha kes pe a re Velenceikal-

márját és szá mos fran cia mû vet. 1852 ôszén már a nagykôrösi fô is ko lán a gö rög

nyel vet és iro dal mat ta ní tot ta. Itt há rom éven ke resz tül Arany Já nos, Ballagi Mór,

Mentovich és Szász Ká roly tár sa sá gá ban ta ní tott. Nyelv is me re te ti zen négy élô és

holt nyelv re ter jedt ki. Vé gül 1874-ben szü lô fa lu já nak egy há za, Laskó hív ta meg lel -

ki pász to rá vá. Köl te mé nye ket for dí tott an gol, fran cia és spa nyol nyelv bôl, ame lyek

Jó kai Délibáb já ban (1853) és a Hölgyfutár ban (1855–58) je len tek meg, mû for dí tá -

sai pe dig Arany Já nos Koszorújá ban (1864) és a FôvárosiLapok ban je len tek meg.

„A tá volt meg vi lá gít ja, de a mun kást ho mály ban hagy ja, mint a ra ké ta tü ze: úgy

szór ta Ács Zsig mond is széj jel az or szág ba a mû velt sé get ter jesz tô vi lá gos sá got, de

ô ma ga sö tét ben ma radt”19 – ír ta ró la Lukácsy Im re, aki szin tén Laskó lel ké sze volt.
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Tol di Éva

Az Ad ria és a geokulturális narráció

Egé szen bi zo nyos, hogy min den ma gyar író nak van va la mi fé le Hor vát or szág hoz és

ten ger hez fû zô dô él mé nye, ame lyet rend re meg is je le nít. Kü lö nö sen a rend szer vál -

to zás óta szem be öt lô, hogy ez az él mény gyak ran ki fe je zés re jut nya ran ta a la pok ban

és fo lyó ira tok ban. E dol go zat egy szû kebb ré gi ó nak, a vaj da sá gi ma gyar iro da lom -

nak a lét mód já val fog lal ko zik, az zal, mi lyen sze re pet ját szott az Ad ri ai-ten ger nek

és a hoz zá köt he tô kul tu rá lis tar tal mak nak a meg je le né se az 1920-as évek tôl nap -

ja in kig.

A vaj da sá gi ma gyar írók Ad ria-áb rá zo lá sa i ról szól va nem le het meg ke rül ni, hogy

leg alább rö vi den ne ref lek tál junk a vaj da sá gi ma gyar iro da lom mi ben lé té re. A mai

Vaj da ság te rü le tén a ma gyar nyel vû írás be li ség a XIV. szá zad ra nyú lik vissza, vaj -

da sá gi ma gyar iro da lom ról még is csak az I. vi lág há bo rút kö ve tô évek tôl kezd ve be -

szél he tünk. Ki ala ku lá sá ra az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia fel bom lá sa után ke rült sor,

ami kor a ré gió egy új ál lam ala ku lat, a Szerb–Hor vát–Szlo vén Ki rály ság fenn ha tó sá -

ga alá ke rült. Lét re jöt tét tör té nel mi ese mé nyek de ter mi nál ták, és jel le gé re föld raj zi

ke re tei is ha tás sal vol tak: az új or szág ha tár egyút tal az iro da lom tér be li fel té te le -

zett sé gét is je len tet te, ki je löl te ala ku lás- és moz gás te rét, szük sé ges sé tet te in téz -

mény rend sze ré nek lét re jöt tét. Az új tér vi szo nyok nem pusz tán ke ret ként szol gál tak

a ma gyar nyel vû iro da lom szá má ra, ha nem je len tôs sze re pet ját szot tak a vaj da sá gi

ma gyar iden ti tás konst ruk ció, azon be lül pe dig egy sa já tos iro dal mi iden ti tás ki ala -

kí tá sá ban.

Stuart Hall sze rint min den faj ta iden ti tás szim bo li kus tér ben és idô ben he lyez ke -

dik el. Mind egyik ren del ke zik az zal a jel leg ze tes ség gel, amit ima gi ná ri us föld rajz nak

ne vez he tünk: van nak jel lem zô „tá jai” és „he lyei”, de ugyan így idô be li he lyei is – a ha -

gyo má nyok ban, ame lyek össze kö tik a múl tat és a je lent.1 Fon tos kér dé sei vol tak

ezek ki ala ku lá sá tól kezd ve a vaj da sá gi ma gyar iro da lom nak is. Ami kor tör té neti ke -

reszt met sze tét ad juk a vaj da sá gi ma gyar iro da lom ban meg je le nô Ad ria-rep re zen tá -

ci ó nak, nem a táj le író ha gyo mány ban be töl tött sze re pe ér de kel ben nün ket. A ten -

gert azon az ima gi ná ri us föld raj zi tér ké pen he lyez zük el, amely je len tôs sze re pet

ját szott a vaj da sá gi ma gyar iro dal mi iden ti tás lét re jöt té ben és ala ku lá sá ban.2

A hely szín ke re sé se – Az iden ti tás ke re sé se

A vaj da sá gi ma gyar iro da lom ön esz mé lé se so rán a kör nye zet rep re zen tá ci ó já nak

nagy sze rep jut. A cent ru má tól, Bu da pest tôl el zárt író tár sa da lom nak iga zo lást kel -

55

1 HALL, Stuart: The Question of Cultural Identity = Modernity. An Introduction to Mo dern Societies. Ed. HALL,
Stuart, HELL, David Hell et al., Camb rid ge, UK, Polity Press, 1995, 596–631., 620.

2 A dol go zat ke re te it meg ha lad ná, ha min den vaj da sá gi ma gyar írót és mû vét fel so rol ná, akik meg em lí -
tik az Ad ri át. Csu pán ar ra van le he tô sé ge, hogy a je len ti po lo gi zá lás szem pont já ból a jel leg ze tes mû -
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lett ta lál nia lé te zé sé re, meg kel lett fo gal maz nia hely ze tét. A sok vi tát ki vál tó kér -

dé sek kö zött az el sô he lyen állt, hogy mi vel kell fog lal koz nia az író nak, ír hat-e bár -

mi rôl ked ve sze rint, vagy van nak spe ci fi kus té mái, meg va ló sí tan dó fe la da tai.

Szenteleky Kor nél, akit a vaj da sá gi ma gyar iro da lom ala pí tó já nak tar ta nak, maga

is hosszas té pe lô dés után ju tott el ad dig, hogy meg al kot ta Hippolyte Taine nyo mán

a he lyi szí nek el mé le tét, amely ben prog ram ként tûz te az írók elé a kör nye zet nek és

mi li ô jé nek áb rá zo lá sát. Prog ram ját azon ban ô ma ga sem tud ja meg va ló sí ta ni, Pá rizs

és Itá lia fé nyei és tá jai vonz zák, a vi dék rôl va ló nosz tal gi kus el vá gyó dás mun kál

írá sa i ban. Szenteleky szé les lá tó kö rû eu ro pé er, aki nem csak a ma gyar iro dal mi és

kép zô mû vé sze ti tö rek vé se ket kö ve ti, ha nem a dél szláv tér ség mû vé sze ti ese mé nyei

mel lett a fran cia, a né met és olasz kul tú rá ban is jár tas, be szél és ír eze ken a nyel -

ve ken, és ami kor azt ál lít ja, el kép zel he tô nek tart ja, hogy Bácskát mû vé sze ti-szel le -

mi egy ség ként fog juk fel, tá gabb kon tex tus ban gon dol ko dik. Me rész ség nek, de nem

el kép zel he tet len nek tart ja Bácskát Tirol, Bre tag ne vagy Skó cia szel le mi egy sé gé hez

ha son lí ta ni, és a szel le mi egy sé get al ko tó tér sé gek kö zött ott lát ja Dalmáciát is.

Gya kor ló szer kesz tô ként kü lö nö sen he lyes nek tart ja a he lyi szí nek áb rá zo lá sát, az

„iga zi vaj da sá gi ma gyar re gény” meg szü le té sét vár ja, mert úgy hi szi, csak az le het

iga zán ér té kes al ko tás, amely a hely és idô ak tu á lis ko or di ná tá i nak ke re té ben áb -

rá zol ja az élet té nye ket.3

A két vi lág há bo rú kö zöt ti vaj da sá gi ma gyar iro da lom leg élet ké pe sebb in téz mé -

nye a Szenteleky szer kesz tet te Ka lan gya cí mû fo lyó irat. Bu da pest nek mint köz pont -

nak a meg szû né se fel gyor sí tot ta az írói vi lá gok te ma ti kus át ren de zô dé sét, las san a

Bácska is meg hó dí tan dó te rü let nek szá mít, bár az el sô idô szak ban csu pán a pa raszti

élet ál ta lá nos kép le te it si ke rül meg raj zol ni az el be szé lé sek ben, a hô sök leg több ször

nem konk rét tér ben és idô ben mo zog nak, se ma ti kus fi gu rák. Kez det ben, aho gyan a

fa lu si kör nye zet rajz, úgy a ten ger em lí té se sem egye di jel le gû. Azon ban ér de mes

ki tér ni rá, mi lyen szö veg kör nye zet ben je le nik meg: ha ten ger rôl esik szó, az olasz

ten ger par tot is mer jük fel, vagy a gö rög ten ger part kelt mi to ló gi ai al lú zi ó kat. Munk

Ar túr, aki a Fiume–New York vo na lon köz le ke dô Carpathián tel je sí tett hajóorvosi

szol gá la tot, s részt vett a Titanic men té sé ben, mi ni ro bin zo ná dot ír egy eg zo ti kus

óce á ni szi get min den kit ra bul ej tô kék ká vé já ról, Kahwah cí mû no vel lá ja egy fur -

csa, ne ga tív utó pi á ba sod ró dó bol dog ság szi get nek a le írá sa.4

A sík vi dék és a ten ger lát vá nyá nak össze ha son lí tá sa meg le he tô sen gya ko ri gon -

do lat. Friedrich Ratzel, a mo dern ge og rá fia egyik ala pí tó aty ja sze rint „tö ret len sík -

ként olyan tá gas pil lan tást tesz le he tô vé, ami re egyéb ként a föl dön nincs mód.

Ugyan  egy nagy sík föld is ugyan olyan tá gas kör kö rös ki lá tást nyújt, mint a ten ger,

ám so sem jár az zal a mély re ha tó be nyo más sal”.5 Mint eb bôl az idé zet bôl ki tû nik,

az össze ha son lí tás ban min dig a sík ság ma rad alul.
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A Ka lan gya pró za i ro dal má ban a geokulturális narráció szem pont já ból Adorján

And rás Kis da rab élet cí mû no vel lá ja a leg mar kán sabb. A ten gert úgy lát tat ja, aho -

gyan a ro man ti kus fest mé nye ken je le nik meg: vég te len kék ség nek, ame lyet egy ha -

jó lát vá nya egé szít ki, va la mint a hul lá mok fe hér hab ja, amely ta ra jok ban tö rik meg

a szik lás par ton. A hely szín két ség te len, a hôs „Ju gosz lá vi á ban ül a ten ger par ton,

ma gya rul gon dol ko zik, für dô ru há ját egy né met üz let ben vet te, cseh véd jegy van

benne, órá ja sváj ci, s ép pen az elôbb do bott el egy olasz gyu fá val meg gyúj tott an -

gol ci ga ret tát”.6 A fô hôs nek kez det ben im po nál a multikulturális kör nye zet, azon ban

egy idô után el vá gyó dik on nan. A ten ger nem mu tat ja szá má ra eg zo ti kus vagy ér -

de kes ar cát, ugyan olyan nak lát ja, mint a ha zai tá jat: „Lus tál ko dott a nagy víz, né ha

egy-két hal ug rált, ját sza do zott, épp úgy, mint ott hon, a Ti szán.”7 Több ször vissza -

té rô mo tí vu ma az üve ges te kin tet, amellyel a ten gert szem lé li. „Ide gen volt min den.

Szo mo rú an ál la pí tot ta meg ma gá ban, hogy nem ér ti a ten gert”8 – összegzi a nar rá -

tor hô sé nek élet ér zé sét.

Újabb írói fe la dat

A két vi lág há bo rú kö zött a vaj da sá gi ma gyar írók az uni ver zá lis té mák tól és a se -

ma ti kus tér áb rá zo lás tól el jut nak a vaj da sá gi táj el fo ga dá sá hoz és el be szé lé sé hez. 

És az ide gen táj is, a ten ger part, las san sa ját tá vá lik, sok vo nat ko zá sá ban az is me rôs

tér hez, a sík ság hoz ha son lít. A II. vi lág há bo rú után azon ban az írók újabb, másfajta

fe la da tot kap nak. A he lyi szí nek el mé le tét egy szer s min den kor ra el kell fe lej te ni -

ük, mert az „egy le tûnt, ki zsák má nyo ló osz tály tár sa da lom hoz kö tô dik”,9 az iro da -

lom nak a nép ura lom szol gá la tá ba kell áll nia, „a ha la dás ré gi és új har co sa i val egy

front ban dol goz va, al kot va” épí te ni „a bé ke sze re tô né pek bás tyá ját”.10 Va ló já ban

nem tör té nik más, mint hogy a he lyi szí nek el mé le tét és kö ve tô it bur zsoá csö ke -

vény nek ki ált ják ki, a Vaj da ság he lyét pe dig Ju gosz lá via ve szi át, ju gosz lá vi ai ma -

gyar iro da lom lesz a hi va ta los el ne ve zés is. Az iro da lom leg fôbb or gá nu ma ként a

két há bo rú kö zött kom mu nis ta párt fel ada to kat el lá tó Híd fo lyó ira tot je lö lik ki, ame -

lyet to vább ra is a párt cél ja i nak ren del nek alá. A fe la da tok kö zött pe dig el sô he lyen

a test vé ri ség-egy ség be mu ta tá sa áll.

A kor egyik leg is mer tebb köl tô je, Gál Lász ló Mun kás a ten ge ren cím mel ír ver set.

Pro pa gan disz ti kus kli sék bôl épí ti szö ve gét. A ten ge ren min den ki bol dog: a víz, a

nap, a nyár „bol dog csók ját do bál ja” a nya ra ló mun kás ra, aki a Ha zá nak kö szön he -

tô en lát hat ta meg a ten gert. A „gyö nyö rû ten gert” szó lít ja meg, kér dez ve, hogy

fürdött-e már benne „pro li”. A ha lak is éne kel nek és örül nek. A pin cér „rö pül” a fe hér
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ka bát já ban, és ar ról ér dek lô dik, mit en ne a nya ra ló „elv társ” va cso rá ra, aki nagy úr -

nak ér zi ma gát, leg szí ve seb ben meg en né a fél vi lá got.11 A lel kes lí rai én há la telt

szív vel lel ken de zik, ha tár ta la nul bol dog. A II. vi lág há bo rú utá ni el sô ten ger-vers

erô tel je sen ide o lo gi kus szí ne ze tû.

Lévay End re a nya ra lá sán ké szít fel jegy zé se ket, szö ve gé nek men tá lis tér ké pé re

konk rét hely szí ne ket visz fel: „Ti zen öt év után elô ször most a Quarnérói-öböl ben

pil lan tot tam meg a ten gert, ép pen olyan volt, mint ahogy a kép ze le tem ben élt. 

Az egész mint egyet len ha tal mas kék üveg, ott csil lo gott az Alpesek al ján.”12 A ten ger

áb rá zo lá sa a lel kes nya ra ló te kin te tét tük rö zi vissza, amely ben szí nek és fé nyek

vil lóz nak, min den moz gás ban van, vib rál. Ám még így is tar tal maz za mind azo kat az

ele me ket, ame lye ket az iro da lom po li ti ka el várt a ko ra be li szer zôk tôl: a sze gé nyek

és gaz da gok köz ti el len tét meg szû né se, a né pek ba rát sá ga a kor szlo gen jei kö zé tar -

to zott, még ak kor is, ha nincs okunk ké tel ked ni benne, hogy a nyaraláson valóban

így érezhették: „Olyan ez az egész szál ló, mint egy csa lá di ház. Több mint száz csa -

lád la kik itt, szer bek, hor vá tok, ma gya rok, makedónok az ál la mi ho tel egyet len csa -

lá di kö zös sé gé ben. És úgy élünk, eb ben a test vé ri kö zös ség ben, mint a ro ko nok vagy

régi is me rô sök. Kö zös a sé tánk, kö zös a prog ra munk; együtt tán co lunk s együtt

dalo lunk.”13

A fo lyó irat ban az 50-es évek vé gé re meg sza po rod nak a nap ló jegy ze tek, az úti-

naplók, sôt a mun ka nap lók, ami egy ér tel mû en azt bi zo nyít ja, hogy az írók na gyobb

mo bi li tás ra tet tek szert, el hagy ták a fa lu ju kat, és eb ben mun ka vég zé sük is se gí tette

ôket. Író ta lál ko zók ra, kul tu rá lis ren dez vé nyek re jut nak el az or szág tá vo li vi dé ke i -

re. Érez he tô en fel erô sö dött az iro da lom ban bi zo nyos te rek hasz ná la ta, ami ben a

ten ger part élen járt a Kvarnerói-öböl tôl Dubrovnikig.

Az uta zás terv sze rû te vé keny ség lett. A fes tô mû vész Sáf rány Im re útinaplójának

több rész le te is meg je le nik. Uta zá sai nem tu risz ti ka i ak, cél ja a ju gosz láv kul tu rá lis

iden ti tás sal va ló azo nos ság ki ala kí tá sa. Az uta zó oly mér ték ben igyek szik az ide -

gen ség meg szün te té sé re, a Má sik meg is me ré sé re, hogy a rijekai ki kö tô ben be ke be -

le zi, „fal ja” a pil la na to kat. Az „in ten zí vebb vi lág ér ze tet” cso dál ja, ame lyet sze rin te

ezek a há zak a benne la kók nak köl csö nöz nek: „Ta lán meg nyug ta tóbb az ab lak mellé

húz ni a szé ket, az tán hir te len moz du lat tal szét rán ta ni a füg gönyt, ki tár ni az ab la kot,

kart, szí vet, és egy na gyon na gyot lé le gez ni. Hi szem, hogy a ten ger re né zô szo bák -

ba ne he zeb ben fu ra ko dik be a gond a szek rény, a kép rá mák és a só ha jok mö gé, és

a vég le tek ölel ke zô össz hang ja szö vi át a kagy lók mé lyén vissz hang zó vi ha ro kat

épp úgy, mint a nagy ölel ke zé sek meg szen telt per ce it.”14 A sík vi dé ket el ha gyó el -

be szé lô re giszt rál ja a hely szín kü lö nös sé gét, de nem ide gen sé gét ér zé ke li, ha nem

él he tô nek tart ja, ott ho no san mo zog benne.
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Az iden ti tás ki ter jesz té se

Az 1950-es évek vé gé re az al ko tók „in teg rá lód nak ab ba a kon tex tus ba, amely egy -

részt kar ri ert, pub li ká lá si és to vább ta nu lá si le he tô sé get, más részt in téz mé nye sí tett

kul tu rá lis ja va kat, har mad részt pe dig (pl. igaz ga tó- vagy szer kesz tô ként) egy faj ta

sze rep vál la lást kí nál”.15 Ek kor ra a szó hasz ná lat ban egy ér tel mû en rög zô dik a – ké -

sôbb sok szor vi ta tott – „ju gosz lá vi ai ma gyar iro da lom” ter mi nus technicus, amely

to vább ra is ide o lo gi kus szí ne ze tû. Ha tá rai geokulturális ko or di ná ták kö zött je löl he -

tôk ki, an nak el le né re, hogy ér tel me zôi kul tu rá lis, gyak ran interkulturális jel le gét

eme lik ki, sôt az egye te mes ma gyar tar tal mak tól va ló el kü lön bö zô dés té nyét fo gal -

maz zák meg. „A »ju gosz lá vi ai« ma gyar író nem ge og rá fi ai meg ha tá ro zást je lent, és

nem azt jel zi, hogy a ma gyar író hol él, a ma gyar or szá gi ma gyar író ha zá já tól észak -

ra, ke let re vagy dél re, ha nem tar tal mat je lent: fél re nem ért he tô mó don és meg má -

sít ha tat lan ér vé nyes ség gel azt köz li, hogy lé te zik egy ma gyar iro da lom a vi lá gon,

egy nyel vé ben ma gyar és tar tal má ban ju gosz láv iro da lom, amely írói ál tal ma gyar

nyel ven fe je zi ki és szó lal tat ja meg a ju gosz láv né pek szel le mi és mû vé sze ti tö rek -

vé se i nek lé nye gét, és a ju gosz láv né pek egyen ran gú kö zös sé gé ben sza ba don és

min den kö tött ség nél kül fej lô dik és va ló sul meg ju gosz lá vi ai ma gyar írók mû ve i -

ben.”16

Az iro da lom ban ek kor jól ki ve he tô mó do su lá sok, tek to ni kus moz gá sok ész lel he -

tôk. A mo tí vu mok a geokulturális ko or di ná ták ki szé le se dé sét mu tat ják, a me di ter rán

táj köz ked velt hely szín né vá lik. A köl té szet te rén Do mon kos Ist ván Rátka cí mû

poé má ja je len ti azt a nagy vo lu me nû po é ti kai vál to zást, amely nem csak té ma vi lá -

gá val, ha nem hang ne mé vel is az ide o ló gi ai bal lasz tok tól meg sza ba du ló iro da lom

egé szé nek meg úju lá sát jel zi. Do mon kos ver se szo nett ként in dul, majd át csap pró -

za vers be, vé gül az asszo ci á ci ós tech ni kát és a pró za ver set vál to ga tó szabadvers

ke re ke dik fe lül. Höm pöly gô, sod ró deklamációjába a sza badvers ha gyo má nyos pá -

to sza is be épül. A vers az élet öröm, a sza bad ság és az ér zé ki ség di ti ram bu sa, s nem

mel lé ke sen a vers hely zet a ten ger par ton ját szó dik.17

A vers a te ret nem csak meg hó dí tot ta, ha nem új ra al kot ta: del fi nek bucskáznak,

zsí ros bô rû Na pok fü röd nek ön nön fé nyük ben, a bu kó Nap eres su ga ra i ban le an -

derek bú csúz nak a nap pa li kör vo na luk tól. Eb ben a cso dás, ha tárt nem is me rô kör -

nye zet ben egy „táj hoz mél tó” vers zu ha tag ke let ke zik, amely olyannyi ra nem tö rô -

dik még a nyelv gram ma ti kai sza bá lya i val sem, hogy a szer kesz tô ség nem is me ri

kom men tár nél kül köz re ad ni, egy tu dós ta nárt bíz meg az azon na li ér té ke lé sé vel. 

A cím ben egy, a ma gyar nyelv ben is me ret len szó je le nik meg, a Rátka, ami nem

más, mint egy hor vát nôi név ma gya rul le írt vál to za ta, a Ratka, amely re a ma gyar -

ban nem le het azon nal rá is mer ni, mert más ként ejt jük, és így ti tok za tos sá vá lik, el -

ho má lyo sul a szó je len té se. Egy ten ger par ti sze re lem „tör té ne te” a vers, amely nek
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nyel vi gaz dag sá gá hoz és je len tés ré te ge i nek ki bon tá sá hoz még sok szor vissza tér a

vers rôl va ló gon dol ko dás.

Do mon kos Ist ván szö ve ge és köz lé sé nek mód ja is azt bi zo nyít ja, a vers fel fo gás

gyö ke re sen meg vál to zott. Nem vá rat nak ma guk ra so ká ig azok az esszék sem, ame -

lyek a ko ráb ban jól be vált alak za tok és me ta fo rák ki ürü lé sé rôl szól nak, az Új

Symposion fo lyó irat kö ré gyûlt al ko tók szá má ra a Bácska töb bé nem meg hó dí tan dó

te rü let, ha nem bal laszt, ame lyet szí ve sen cse rél nek le a tá gas ság ké pe i vel. „Ta lán

csak a fi a tal vaj da sá gi köl tôk nek si ke rült elô ször meg hó dí ta ni uk a ma gyar köl té szet

szá má ra a ten gert. Ôk ott hon van nak a ten ge ren”18 – mond ja Tol nai Ot tó. Per sze ez

nagy fo kú túl zás, ám két ség kí vül ki tet szik be lô le a tér fel fo gás kul tu rá lis meg ha tá ro -

zott sá ga, amely kü lö nö sen az ant ro po ló gi á ban már ré gó ta is me re tes, mi sze rint „az

ugyan ab ban a ci vi li zá ci ó ban élô em be rek ugyan olyan mó don kép ze lik el a te ret, az

ér zel mi ér té kek nek és a be lô lük fa ka dó kü lönb ség té te lek nek is kö zö sek nek kell len -

ni ük; ez pe dig csak nem szük ség sze rû en azt fel té te le zi, hogy tár sa dal mi ere de tû -

ek”.19

Tol nai Ot tó egész pá lyá ját vé gig kí sé rik a ten ger ké pei, me ta fo rái, az zal a tu dat tal

együtt, hogy va la mi fé le kü lön le ges kons tel lá ci ó ba ke rül ál ta la a köl té szet tel. A ki -

ter jesz tett iden ti tás meg nyil vá nu lá si for má ja, ami kor a sa ját ként dek la rált ten ger a

Ju gosz lá vi á ban élô ma gyar író és a ma gyar or szá gi ma gyar író köz ti kü lönb ség té tel

alap já vá vá lik, amely ön de fi ní ció is egyút tal. Elhíresült és sok vi tát ki vál tó mon da -

ta: „ab ban kü lön bö zik a ju gosz lá vi ai ma gyar köl tô a ma gyar or szá gi ma gyar köl tô -

tôl, hogy van ten ge re, ne künk, ne kem van ten ge rem”.20 A tér ség ki sa já tí tá sa nyo -

mán egy új ra ren de zett, tér spe ci fi kus, sok fe lé el ága zó kö zös sé gi há ló kép zô dik meg,

eb ben a fel fo gás ban a ten ger kö zös ség kép zô sze rep pel ren del ke zik, Tol nai Ot tó

kije len té se pe dig nem más, mint a „ju gosz lá vi ai ma gyar iro da lom” fen tebb idé zett

fo gal má nak me ta fo ri kus meg fo gal ma zá sa.

A ten ger el vesz té se

Az intertextuális sí kon kép zô dô iden ti tás a szö ve gek kö zöt ti di a ló gu son ala pul, di na -

mi kus fo ga lom, amely két vagy több szö veg egymásra ol va sá sa nyo mán ke let ke zik.

A ten ger ta pasz ta lat kap csán a vaj da sá gi iro da lom több ször ar ti ku lál ja a thalatta-

élményt, va gyis azt az uj jon gó, öröm te li, szin te eksz ta ti kus pil la na tot, ami kor – akár

az óko ri gö rö gök hosszú bo lyon gás után – elô ször meg pil lant ják a ten gert.

A XX. szá za di ma gyar iro da lom ta lán leg szebb thalatta-él mé nyé nek ki fe je zé se

Kosz to lá nyi De zsô Es ti Kor nél já nak Har ma dik fe je ze té ben ol vas ha tó, „mely ben 1903-

ban, köz vet len az érett sé gi után, a vo nat ban elô ször csó kol ja szá jon egy le ány”.

A csók a ka masz fi ú ból un dort vált ki, a ten ger lát tán vi szont egy di ti ram bus sza -
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18 TOL NAI Ot tó: Az egy sze rû ség prob lé mái = Új Symposion, 1968, 22. sz., 23–24., 24.

19 DURKHEIM, Émile: A val lá si élet ele mi for mái. Ford. VARGYAS Zol tán. Idé zi TILLMANN J. A.: A ten ger táv -
la ta = 2000, 2012, 1–2. sz. http://ketezer.hu/2012/01/tillmann-j-a-a-ten ger-tavlata/

20 TOL NAI Ot tó: Köl tô disz nó zsír ból. Po zsony, Kalligram, 2004, 191.



kad ki be lô le. Ami kor Ju hász Er zsé bet pa pír ra ve ti Után-uta zás Es ti Kor nél fiumei

gyor sán cí mû szö ve gét, a no vel la el be szé lô je rá ve tí ti sa ját egy ko ri uta zá sa i nak em -

lé két a Kosz to lá nyi-no vel la hô sé nek út vo na lá ra. A két tör té net egy be ját szá sa so rán

azon ban el moz du lás tör té nik. Az un dor ról szó ló szö veg rész Ju hász Er zsé bet ér tel -

me zé sé ben az egy ko ri Ju gosz lá via szét hul lá sá hoz ve ze tô há bo rú ról, az iden ti tás

ve szély be ke rü lé sé rôl szól, a thalatta-él mény he lyén, az egy kor volt uta zás, a sza -

bad sá got je len tô ten ger he lyén egy sem mi be né zô, „döb be net tôl meg üve ge se dett

kék szem”21 kép zô dik. A szö veg egy szer re idé zi meg a száz év vel ez elôt ti bol dog

bé ke éve ket, a nar rá tor gyer mek ko ri emlékidejét és az el be szé lô ide jét, amely a há -

bo rú ba sod ró dott or szág ról és a ten ger el ve szí té sé rôl szól. A há rom idô sík együtt

ala kít ja a nar rá tor ten ger ta pasz ta lat köz ve tí tet te szét hul ló iden ti tá sát.

Az oda tar to zás meg erô sí té se

Vé gül még egy kü lön le ges iden ti tás je len sé get re giszt rál ha tunk. Az oda tar to zás iden -

ti tá sát azok a Hor vát or szág ban szü le tett írók szó lal tat ják meg, akik a Vaj da ság ban

él ve is hor vát or szá gi ma gyar írók nak vall ják ma gu kat. A már nem szü lô föld jü kön élô

írók mo ti vá ci ó já nak sze mé lyes ka rak te re és ér zel mi jel le ge van. Ho va tar to zá su kat

nem eset le ges nek tar tott la kó he lyük, ha nem szár ma zá si he lyük alap ján ha tá roz zák

meg, iden ti tá su kat pe dig sa ját dön té sük nek ren de lik alá. Ugyan ak kor két ség te len,

hogy a sa ját dön té sen ala pu ló iden ti tás meg fo gal ma zá sa a ha tal mi rep resszi ók ide -

jén vá lik hang sú lyos sá. A vaj da sá gi ma gyar iro da lom meg lé tét meg kér dô je le zô kije -

len té sek nem rit kák eb ben az iro da lom ban, és fel tû nô en ak kor je len nek meg, ami kor

a he lyi kul tu rá lis elit erô sza ko san pró bál be avat koz ni az iro dal mi fo lya ma tok ba.

Bos nyák Ist ván köl tô, egye te mi ta nár, szá mos ta nul mány kö tet szer zô je, éle te

vé ge fe lé úgy dönt, hogy iden ti tá sát ne vé nek meg vál toz ta tá sá val ér zé kel te ti, szü -

lô föld jét je lö li ve le, ami kor fel ve szi a Ba ra nyai ne vet, és utol só köny ve it Ba ra nyai

B. Ist ván ként je len te ti meg. Dön té sét fel te he tô en ta nár nô jé nek, a vi dék je les ma -

gyar nyel vû mû ve lô dés tör té né szé nek, a vörösmarti Schneider Jú li á nak a pél dá ja is

ösz tö nöz te, aki Ba ra nyai Jú li á ra vál toz tat ta a ne vét. Szü lô föld höz va ló kö tô dé sét

köny ve i ben is tet ten ér het jük.

Kont ra Fe renc ti zen ki lenc kö te té nek majd mind egyi ke a hor vát or szá gi Dráva -

szöghöz kö tô dik. Az An gya lok re gé nye cí mû köny vé nek egyik hely szí ne pe dig az

Ad ri ai-ten ger part. Há rom fe je zet ben idé zi fel gyer mek ko rá nak em lé ke it. Szü lô föld -

jé nek és iden ti tá sá nak ré sze ként te kint a ten ger mel lék re, mi vel Hor vát or szág ban

szü le tett, itt nôtt fel. Csa lá di em lé kek és kö te lé kek ha tá roz zák meg szem lé let mód -

ját: „Apám mond ta min dig, hogy mi itt hon va gyunk a ten ger par ton, so se men tünk

más ho va. A töb bi ek tu ris ták. Ten ger be hen te re dô ár nyé ká val együtt a mi énk ma radt

a de rék ban el csa va ro dó céd rus, a szél meg ele ve ne dett szob ra. Ugyan  mi kor és ki

vet te vol na el tô lünk.”22
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21 JU HÁSZ Er zsé bet: Után-uta zás Es ti Kor nél fiumei gyor sán = Uô: Út ta lan utaim. Új vi dék, Fo rum, 1998,
59–64., 64.

22 KONT RA Fe renc: An gya lok re gé nye. Bp., Ma gyar Nap ló, 2014, 85.



Összeg zé sül el mond ha tó, hogy a vaj da sá gi ma gyar író a ten gert nem pusz tán föld -

raj zi ob jek tum ként áb rá zol ja, ha nem min den kor ban a sa ját iden ti tá sát is hoz zá kap -

csol ja, amely az idôk fo lya mán több fé le vál to zat ban je lent ke zett, je len tô sen át ala -

kult. Ezért az Ad ri ai-ten ger so ha sem vá lik fé lel me tes sé, az írói ima gi ná ri us föld raj zi

tér ké pen az oda vá gyó dás ob jek tu ma ként mu tat ko zik.
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Windhager Ákos

Pejacsevich Dóra és Mihalovich Ödön történeti szimfóniája

A magyar romantikus szimfóniák1

Pejacsevich Dóra grófnô (1885–1922) és Mihalovich Ödön (1842–1929) zeneszer -

zôk a szlavóniai horvát–magyar arisztokráciához tartoztak, és közeli rokonságban

is álltak egymással.2 Alkotó hivatásukat mindketten professzionális színvonalon ûz -

ték, és önmeghatározásként – társadalmi státuszukkal szemben – a zenész létüket

tekintették elsôdlegesnek. Stílusukban közös az élô k. u. k. szimfonikus kultúra (az

úgynevezett Sinfonieland) hatása és a Liszt–Wagner-recepció, eltérô viszont mind -

az, ami személyiségükbôl fakad. Mindketten zeneszerzôi kiteljesedésük csúcsán for -

dultak a szimfónia mûfajához – a gondolatokat összegzô megnyilvánulásként. Ezért

vallomásnak tekinthetô szimfóniákban, hogy a késôromantika köznyelvét szakrális

és identikus elemeivel együtt a személyes szférába emelték. Tanulmányomban a

történeti jelképiséget elemezem Pejacsevich Dóra fisz-moll(1918–1920) és Miha lo -

vich Ödön a-moll(1898–1900) szimfóniájában.

*

Ha képet akarunk kapni a magyar filharmonikus kultúra Bartókot megelôzô idôsza-

káról, akkor csak egy-két lexikonban elszórt adat alapján tapogatódzhatunk.3 A mû -

faj elsô, romantikus magyarországi megjelenésének Mosonyi Mihály két reformkori

szimfóniája tekinthetô.4 Feltehetôen megelôzte ôket a Béla futásának szerzôje,

Ruzitska György egy Sinfoniecímû alkotása, de ennek keletkezése és elôadása je len -

leg nem ismert.5 A szabadságharcot követô idôkben jelentkezett Patacsich Károly

és Székely Imre egy-egy, Robert Volkmann és Goldmark Károly pedig két-két mû -
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1 Je len ta nul mány a Magyarszimfonikusirodalom (MSZI) cí mû ku ta tás egyik fe je ze te. A ku ta tás kezde té -
ről AkilencedikszimfóniákszomorúbölcsességeKadosa,KósaésLajthaéletművében című előadás kap -
csán számoltam be (Lajta László Konferencia és Kiállítás, Pesti Vigadó, 2017. május 24.). A téma foly -
ta tá sa WINDHAGER Ákos: AranyJánosportréjaakésôromantikusmagyarzenekariirodalomban=Hul-
latjalevelétazidôvénfája...TanulmányokAranyJánosszületésének200.évfordulójára. Szerk. BALOGH
Csa ba, WINDHAGER Ákos, Bp., MMA MMKI, 2018, 95–115.

2 Kü lö nös egy be esé se ket te jük pá lyá já nak, hogy egy la pon em lí tet te őket a Zenelap1899. feb ru ár 5-i szá -
ma. Hang ver se nyek ro vat, 6. p.: egy es té lyen a ti zen négy éves Pejacsevich Dó ra contessa ikerbáty-
jaival és ta ná rá val együtt zon go ra-nyolckezeseket ját szott, Mihalovichnak pe dig be mu tat ták az elem -
zés re ke rü lô Er zsé bet ki rály né ha lá la al kal má ból írt Gyászhang ját. Bô veb ben ld. a 23. láb jegy ze tet.

3 Kor sze rû ha zai sza ki ro dal mat nem ta lál tam. Ko ráb bi, rész le ges vagy át te kin tô írá sok kö zül ki emel ke -
dik ISOZ Kál mán: AFilharmóniaiTársulat=Amagyarmuzsikakönyve. Szerk MOL NÁR Im re, Bp., Mer -
kan til, 1936, 89–98.; SIK LÓS Al bert: Magyarhangszereszene = Uo., 129–133.; KÁLDOR Já nos: Amagyar
zenetörténetkistükre. Bp., Ró zsa völ gyi, 1938, 161–185.; DEMÉNY De zsô: Hangversenykalauz.Bp., Ró zsa -
völ gyi, 1937, 339–343.; SZA BOL CSI Ben ce: Amagyarzenetörténetkézikönyve. Bp., Ze ne mû ki a dó, 1955,
47–54.; DOBSZAY Lász ló: Magyarzenetörténet. Bp., Me zô gaz da, 1998, 147–152., 166–168.

4 MOSONYI Mi hály 1.szimfónia kéz ira tos kot tá ja: OSZK Ms. mus 489. és Ms. mus. 4236., a 2.szimfónia
kéz ira ta a XX. szá zad ban el tûnt. Ld. BÓNIS Fe renc: MosonyiMihály. Bp., Má gus, 2000, 6., 8., 28.

5 RUZISTKA György: Sinfoniekéz ira tos par ti tú rá ja: OSZK Ms. mus. 235.



vel.6 Az 1860 és 1900 közötti idôszakban a leginkább játszott zenekari szerzônek

Volkmann tûnik a zenekari archívumok áttekintése után.7 A kiegyezést követô

idôszak volt a filharmonikusok hôskora, ebben a korszakban játszották – az imént

említettek mellett – Mihalovich Ödön négy és Szabó Xavér Ferenc két szimfóniáját.8

A Mátyás-templom ismert regenschorija Vavrinecz Mór, akire legerôsebben Liszt

Ferenc és Madách Imre hat. Három programszimfóniáját többször elôvették a fil -

har monikusok.9 A késôbbi nemzedék közül kiemelkedik a vasútmérnöki pályáját a

zeneszerzôire felcserélô Beliczay Gyula két, valamint a zongorista pályáját elôbb

zeneszerzôire, késôbb hangszerfejlesztôire váltó Moór Manó (Emánuel) nyolc befe-

jezett darabjával.10 A századforduló ünnepelt zenésze Hubay Jenô két-két zenekari

és oratorikus szimfóniát komponált, de a korszak legkiemelkedôbb szimfonikusa –

ha tása alapján – Dohnányi Ernô.11 A századfordulón írt két mûve (I. F-dúrés II. d-

moll) közül a második a nemzetközi hangversenymûsorokra is felkerült, akárcsak az
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6 SZÉ KELY Im re: B-dúr szimfónia kéz ira tos par ti tú rá ja: OSZK Ms.mus.776.; PATACSICH Ká roly: Sinfonie
kéz ira tos par ti tú rá ja: OSZK MS. mus. 12.470.; VOLKMANN, Robert: SymphonieNo.1. Pest, Gustav Hacke -
nast, 1863; SymphonieNo.2. Pest, Gustav Hackenast, 1867
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1%2C_Op.44_(Volkmann%2C_Robert),
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2%2C_Op.53_(Volkmann%2C_Robert).
GOLDMARK Ká roly: SymphonieNo.1'LändlicheHochzeit'. Mainz, B. Schott's Söhne, 1877; Uô: Symphonie
No.2. Mainz, B. Schott's Söhne, 1888
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1_'L%C3%A4ndliche_Hochzeit'%2C_Op.26_(Goldmark%2C_Carl)
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2%2C_Op.35_(Goldmark%2C_Carl).

7 Ld. BÓNIS Fe renc: ABudapestiFilharmóniaiTársaság150esztendeje.1853–2003. Bp., Ba las si, 2005, a
CD-mel lék let kon cer ta dat bá zi sa. Alá tá maszt ja PAPP Vik tor: Zenekönyvrádióhallgatókszámára.Zenekari
estékI–II. Bp., Stá di um, 1942, II.,160.

8 SZA BÓ Xavér Fe renc el sô szim fó ni á ja: Symphoniedramatique kéz ira tos par ti tú rá ja: OSZK. Ms. mus. 342.
A má so dik mû vé nek par ti tú rá ja el tûnt.
MIHALOVICH Ödön: SymphonieinDMoll LFZE Z 12.305/AR, nyom ta tás ban meg je lent: Leipzig, Breitkopf
und Härtel, 1882; Sinfonie(inH-Moll), LFZE Ms. Mus 228.; SimphoniePathetique(inA-Moll) LFZE Ms. mus
229., SinfonieNo4(inC-Moll) LFZE Ms. mus. 240.
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1_(Mihalovich%2C_%C3%96d%C3%B6n);http://aleph.lfze.hu/ex lib -
ris/aleph/a23_1/apache_media/5QNJL7GC7GKCC537NT2EYY153XX3AE.pdf
http://aleph.lfze.hu/ex lib ris/aleph/a23_1/apache_media/DGV1PGVMDQ3AP1N4UHQTHJ8695552Q.pdf;
http://aleph.lfze.hu/ex lib ris/aleph/a23_1/apache_media/J5N5QV47SVDJQ5UD22U5ENQUN1GIU2.pdf

9 VAVRINECZ Mór: Sinfonie:OSZK Ms. mus. 2791.; II. (Esz-dúr) szimfónia: OSZK Ms. mus. 2879; Arden
Enoch prog ram szim fó nia: OSZK Ms. mus. 2799. Az I.szimfónia is mer te té sét ld. PAPP: i.m. (1942), II.,
146–147.

10 BELICZAY Gyu la két kéz ira tos szim fó ni á ja: SymphonieinD-Moll Op.45: OSZK Ms. mus. 5.755; II.Sym -
phonieA-dúr: OSZK Ms. mus. 5. 767.; MOÓR Ma nó szim fó ni ák nyom ta tás ban: SinfonieNr.2.(Kossuth)
inCDur. Bonn, Simrock, 1895; SinfonieNr.3.inDMoll. Bp., Ró zsa völ gyi, 1895; SinfonieNr.4. in B Dur.
Ber lin, Schmid, 1898; SinfonieNr.6. Leipzig, Siegel, 1906; SinfonieNr.7. Leipzig, Siegel, 1906. A Hen -
rik Und Emanuel Moor Stiftung tu laj do ná ban le vô kéz ira tok: SinfonieNr.1.inE-Moll;SinfonieNr.5.in
Amoll,SinfonieNr.8.inA-Moll,SinfonieNr.9 – tö re dék.
http://imslp.org/wiki/Symphony_in_C_ma jor%2C_WoO_153_(Mo%C3%B3r%2C_Emanuel)
http://imslp.org/wiki/Symphony_in_E_minor%2C_Op.65_(Mo%C3%B3r%2C_Emanuel). 
Moór Ma nó szim fó ni á i ról át te kin tés WINDHAGER Ákos: „KossuthtólMengelbergig–Retorikaialakzatok
MoórEmánuelszimfóniáiban”. Az MTA BTK Ze ne tu do má nyi In té zet ben 2013. de cem ber 5-én, a Lendü-
let20–21. Szá za di Ma gyar Ze nei Ar chí vum és Ku ta tó cso port ál tal ren de zett Évfordulóknyomában címû
kon fe ren ci án el hang zott elô adás.
http://zti.hu/mza/docs/Evfordulok_nyomaban/Evfordulok_WindhagerAkos_Moor-tanulmany.pdf

11 HUBAY Je nô szim fó ni á i nak kéz ira tai: 1.Symphonia: OSZK Ms. mus. 7.390.; 2.Symphonia: OSZK Ms. mus.
7.391.; Petôfi-szimfónia: OSZK Ms. Mus. 7.399. – nyom ta tás ban meg je lent zon go ra ki vo nat ként: Leipzig,
Breitkopf und Härtel, 1925; Dante-szimfónia: OSZK Ms. Mus. 7.397. – nyom ta tás ban meg je lent zon go -
ra ki vo nat ban: Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1926; Ko ra be li is mer te té sük PAPP: i. m. (1942), I.,
175–177.
DOHNÁNYI Er nô szim fó ni a i nak kéz ira tai: Symphonia(F-dúr): OSZK MS. mus. 3253.; D-mollSymphonia:
OSZK Ms. mus. 3254. – nyom ta tás ban meg je lent Mainz, Schott, 1903.
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1%2C_Op.9_(Dohn%C3%A1nyi%2C_Ern%C5%91)



akkoriban magyarnak tekintett Schmidt Ferenc szimfóniái, aki késôbb Ausztria ve -

ze tô konzervatív zenészévé válik.12 A korszak ünnepelt budapesti szimfonikusa

Buttykay Ákos, akinek szimfonikus költeményeit és programszimfóniáit számos al -

kalommal tûzi mûsorra több budapesti zenekar, a Budapesti Filharmóniai Társaság

mellett az Országos Szimfóniai Zenekar és a Budapesti Hangversenyzenekar.13

Kodály és Bartók mestere, Hans Koessler is elôadásra engedte h-mollszimfóniáját a

XX. század elsô évtizedében, de még ez sem gyôzi meg Bartókot, hogy Esz-dúr

szimfóniáját befejezze, és további szimfóniákat írjon.14 A fiatalok közül a századfor -

dulón indul a késôbb operaszerzôként és karmesterként hírnevet szerzô ifj. Ábrá -

nyi Emil két szimfóniájával, valamint a század tízes éveiben zenekari mûveivel

feltûnést keltô Radó Aladár is, aki a magyar zenetörténet elsô hôsi halottja az 

I. világháborúban.15 Említést érdemel továbbá a Magyar Zeneiskolát megalapító Major

Jakab Gyula hat, a kolozsvári zenedét megalapító Farkas Ödön két, valamint a

szegedi zeneiskolát építô Király-König Péter három szimfóniája.16 Mindezen mûvek

jelenleg könyvtári adatok. Lemezen csupán Volkmann, Goldmark, Dohnányi és egy

szimfónia erejéig Moór hallgatható, a többi mû kéziratos kottaként porosodik.

Miha lovich Ödön e szimfonikus kultúra alakításában szerzôként, szervezôként és

intézményi vezetôként is részt vett, míg Pejacsevich Dóra csupán felfedezhette

magának – korai halála megakadályozta, hogy érdemi részesévé váljon.

*

Kovács Ilona mutatta be a legismertebb századfordulós magyar szimfónia (Dohná nyi:

II.d-moll) kapcsán az úgynevezett Dohnányi-névjegy használatát, amely nemcsak a

klasszikus ciklikus szerkesztési elvet foglalja ott magában, hanem a speciális mottó -

technikát is.17 A mottótéma, amely ciklikus egységet teremt a nagyléptékû, oly kor
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Ko ra be li is mer te té se PAPP: i. m. (1942), I., 125. 130–131. Mai is mer te té se KISZELY-PAPP Deborah:
DohnányiErnô. Bp., Má gus, 2002, 12. Az E-dúrszimfónia (op. 40) – váz la tok: OSZK Ms. Mus. 3.275. Ki -
a dá sa: Lon don, Legnick (Complete), 1957

12 SCHMIDT Fe renc szim fó ni ái: SymphonieNr. 1. Bécs, Eberle, 1903; SymphonieNr. 2. Bécs, Universal,
1972; SymphonieNr.3. Bécs, Universal, 1929; SymphonieNr.4. Bécs, Universal, 1935). Ko ra be li is mer -
te té se PAPP: i.m. (1942), II., 101.

13 BUTTYKAY Ákos I.szimfónia (cisz-moll): OSZK Ms. mus. 3136.; II. (Salombo)szimfónia: OSZK Ms. Mus.
3131. Ko ra be li is mer te té se PAPP: i.m. (1942), I., 101–104.

14 ISOZ: i.m. (1936), 93–96.

15 ÁB RÁ NYI Emil két szim fó ni á ja je len leg lap pang, vi szont hírt ad ró luk két kon cert: 1902. ja nu ár10-én a
Ze ne aka dé mi ai Ze ne kar hang ver se nyén két té tel hang zik el a 2. szimfóniá ból: http://db.zti.hu/kon -
cert/kon cert_Adat lap.asp?kID=10594
1902. ja nu ár.22-én a Filharmónai Tár sa ság Ze ne ka ra játssza az 1.szimfóniá ját:
http://db.zti.hu/kon cert/kon cert_Adat lap.asp?kID=1460
RADÓ Ala dár Petôfi-szimfónia:LFZE Z 11.839/AR-n.

16 MA JOR J. Gyu la 1.Symphonie: OSZK Ms. mus. 2684.; Magyarszimfónia: OSZK Ms. mus. 1668.; 3.Sym -
phonie: OSZK Ms. mus. 2885.; 4.Symphonie: OSZK Ms. Mus 6.202.; 5.Symphonie: OSZK Ms. mus. 2687.;
6teSymphonie: OSZK Ms. Mus. 12.455.. FAR KAS Ödön 1-sôszimfónia (OSZK-jelzet: Népsz 882), Szimfó-
nianagyzenekarra: OSZK Ms. mus 1162. KI RÁLY-KÖNIG Pé ter 1.Symphonie(inE-Moll): OSZK Ms. mus.
1945.; 2.Szimfónia(D-moll,Kassa): OSZK Ms. mus. 1946.; 3.Szimfónia(D-moll): OSZK Ms. Mus. 1947.

17 KO VÁCS Ilo na: AlkotóifolyamatDohnányiErnôzeneszerzôimûhelyében.Akamarazene-vázlatokvizsgá-
lata.Doktoriértekezés. Bp., Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem, 2009, 101.
http://docs.lfze.hu/netfolder/public/PublicNet/Dok to ri%20dol go za tok/kovacs_ilona/disszertacio.pdf



epikus szimfonikus szövegben, nem egyedül a Dohnányi-stílus jellegze tes sége,

hanem az egyetemes romantika és a hazai késôromantika egyik kedvelt tech ni kája.

A ciklikus szerkesztés a zenetörténeten átívelô technika, amely a beetho veni szim -

fó niamodell egyik meghatározó elemévé vált az utókor értelmezésében. Beható elem -

zés révén nyilvánvalóvá válik, hogy a beethoveni ciklikusság sem a III. (Esz-dúr,

Eroica), sem az V.(c-moll,Sors-), sem a IX.(d-moll)szimfónia esetében nem valósul

meg, csupán tematikus önutalásról beszélhetünk.18 A ciklikus szerkesztés Schumann

II. (C-dúr) és IV. (d-moll) szimfóniájában jelenik meg elôször tematikus szerke zet -

ként.19 Ô az elsô ismert szimfonikus, aki a mottótémát erôteljes szálakkal a zenekari

mû egészéhez köti. A mottó, noha zenei gondolat, valójában narratív sze repe miatt

zenén kívüli tartalmak kifejezôvé válik az értelmezés során. E köz ponti hangsúlya

miatt alkalmas arra, hogy a történeti (aktuális) olvasat alapjává váljék. Hasonlóan

szer ves mottó-témát alkalmaz Csajkovszkij is a IV.(f-moll) és V.(e-moll)szimfóniájá -

ban, de Anton Bruckner V.(B-dúr)szimfóniája is hasonló sze rep be emeli a nyitótétel

kezdôtémáját. Ugyanez a szerkesztésmód figyelhetô meg töb bek között a század -

for duló magyar zeneszerzôi közül Moór Emánuel II. (C-dúr, Kos suth), Mihalovich

Ödön III.(a-moll,Patetikus), valamint Pejacsevich Dóra fisz-mollszimfóniájában.

Egy patetikus szimfónia apoteózissal

Mihalovich Ödön a Pejacsevich-házzal rokon szlavóniai horvát–magyar fônemesi

családban született Feričancén 1842. szeptember 13-án a négy gyermek közül har-

madikként.20 Zenei tanulmányait Mosonyi Mihálynál, majd Liszt Ferencnél, Hans von

Bülownál és Peter Corneliusnál végezi, de közeli ismeretségben áll Richard Wag -

nerrel is. Önmagát wagneristának nevezi, noha életútján az említett zenedrámai

gondolkodás mellett gyakran alkalmazza a liszti harmóniai és narratív modelleket,

illetve elmélyed a verbunkosban is. Célja az egyetemes érvényû magyar zenei nyelv

megteremtése a nagyszabású zenedrámákkal, zenekari balladákkal és szimfóni ák -

kal. Legtartósabb sikereit dalaival aratja, mégis élete fômûvének az Arany János-

eposz nyomán írt Toldiszerelme címû (1890–1894) zenedrámáját tartja. Az 1870-es

években látványosan megújítja a hazai zenekari palettát, újszerû témakezelésével,

modern hangszerelésével, ciklikus szerkesztésével és a kortárs irodalom zenébe

való beültetésével. Legnépszerûbb mûve ASellô címû zenekari ballada volt, amelyet

1874-ben komponált Gyulai Pál költeményére. Boszorkányszombatja vagy Heroés

Leandere szintén mûsoron marad a két világháború közötti koncerteken is. Miha lo -

vich kimagaslik a korabeli hazai szerzôi körbôl, a Sellô,a Boszorkányszombat,az

66
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19 Uo., 196.

20 Mihalovich Ödön élet raj zi ada ta it és ze ne szer zôi mû kö dé sé nek össze fog la lá sa WINDHAGER Ákos:
Miha lovichÖdönpályaképe.Doktoriértekezés. Bp., Eötvös Loránd Tu do mány egye tem BTK, 2011
http://docplayer.hu/24070722-Windhager-akos-mihalovich-odon-palyakepe.html
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Eliánacímû költeménye (a szerzô megnevezése balladaoperájára), a Pánhalála címû

szimfonikus költeménye és két utolsó szimfóniája (III. a-moll, Patetikus, valamint 

IV.c-moll). helyet biztosít számára a közép-európai zenetörténetben is. Bár nem ô

írta az elsô magyarországi szimfóniát, mégis ôt tekintette a zenei szakma az elsô

mo dern hazai szimfonikusnak. „Elsô szimfóniájához 1879-ben fog hozzá, és mikor

– hat év múltán – 1885-ben Erkel Sándor eldirigálja azt a filharmonikusok hangver -

senyén, a közönség és a szakkörök úgy érzik, hogy íme, Magyarországnak is van

egy szimfonikusa, aki a külföld mestereinek nagy elmélyedését mutatja és az új

technikai fegyverek egész imponáló tömegével ruházkodott fel.”21

A lírai monumentálisra épülô szimfóniái, így az alábbiakban elemzendô Patetikus

is, érdemben vethetô össze Bruckner V.ésVI.szimfóniájával, ahogy ezt egy 1943-

ból származó zenetörténészi megállapítás is alátámasztja. „Négy szimfóniájával egy

Wagner-ihlette nagy szimfonikus triász egyik – középsô – tagjának tekinthetjük:

Bruckner, Mihalovich, Sinding. Érdekes: a három nagymester sorrendje útkeresô

me részség és egyéni íz tekintetében a kronológiával majdnem szembehalad. »Leg -

mo dernebb« tud lenni a zseniális osztrák mester (IX.szimfónia), legkonzervatívabb

olykor a legfiatalabb, a norvég. Mihalovich fölényes tudásával, biztos ízlésével,

arányérzékével, egyenletesen gazdag invenciójával erôs, méltó versenytárs.”22

Mihalovich négy nagyzenekari szimfóniája mûfaji újdonságnak számított a XIX.

század második felének magyar zenei életében. Drámaiságukat a szerzô személyes

életélménye és közösségi ethosza hitelesítette: az elsô darabban édesanyját, a

másodikban viszonzatlan szerelmét, a harmadikban Erzsébet királynét, a negyedik-

ben Wagner egykori szerelmét, a német költônôt, Mathilde Wesendonckot gyászolta

el. Az elsô két darab német, az utolsó kettô francia nyelvû címet kapott, a sor szá -

mokat pedig csak a negyedik írása során jelölte visszamenôleg. A III.és a IV.szimfó -

nia,valamint a Pánhalála címû szimfonikus költemény láncot alkot, míg az elsô

kettô csupán az azonos korszakban írt más mûvekkel mutat hasonlóságot. A szim -

fó niák stiláris alapregiszterét a 70-es években eszmei recepcióig vitt liszti szimfo -

nikus nyelv adja, valamint a nyilvánvaló beethoveni és wagneri modell. Identikus

elembôl kettô is megjelenik: így a stylehongrois (fôként a marciafunebre vagy dans

macabre karakterû tételekben) és a finálétételek korál-imitációja. A dra ma turgiát a

ciklikus szerkesztés jellemezi, a zenei tematikát pedig leginkább a tra gikum és iró -

nia. A hatásos hangszereléshez a hagyományos romantikus zenekart (vonóskar,

ütôk, tizenegy rézfúvós és kilenc-tizenhat fafúvós) változatosan hasz nálta.

*

Mihalovich leggrandiózusabb zenekari mûve a III. (Patetikus) szimfónia, amelyet

1900. február 20-án fejezett be Budapesten. Erzsébet királyné 1898 szeptembe ré -

ben bekövetkezett halálát követôen írt gyászindulója (GyászhangokdicsôültErzsé bet

királynéhalálára, 1898) olyan elismerésben részesült, hogy szimfóniává fejlesz tette.
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1. ábra
A Patetikusszimfónia témái



Beethoven IX.szimfóniája által kínált modellt követve a mû az alábbi tételdrama -

tur giára épül: Allegropatetico,Scherzo,Marciafunebre és Allegroconbrio. A Gyász -

han gokközvetlen elôzménye a Pánhalála (1898), amelynek hangszerelési és tema -

tikai utalásai jól hallhatóak. Az 1900-ban befejezett III. szimfóniában dominál a

nagyzenekari hangzás, amelyhez négyszeres fafúvóskart alkalmaz, valamint tizen -

egy rézfúvóst, üst- és nagydobot, hárfát a nagyszámú vonóson túl.

A királynénak emléket állító, d-moll Gyászhangoka siratók ôsi gesztusával, egy

hatalmas kiáltással indul a nagyzenekar minden regiszterében. A tragikus hangzás

uralja a bevezetést és a kidolgozást, és annak zordságát csak a tételt záró kóda him -

nikus záróhangjai oldják fel. A gyásztéma verbunkos színezetû kromatikus lejtésû

dallam, amely egyben a szimfónia alaptextusa is, illetve a mottótéma pedig annak

egyik változata. Az ellentéma karaktere akár egy Erkel-kórus átirata is lehetne, ame -

lyet a magas szólamok siratógesztusa kísér. Az erôsen tagolt tételben harmóniai és

ütemváltások fokozzák a tragikus hangulatot; a kürtök gyászoló szólói után a Pán

halálában kikísérletezett regisztereket együttesen mozgató technika hoz megnyug -

vást. A visszatérés során, a még drámaiabb gyásznarratíva csúcspontja után a mel -

léktéma a Szózatra emlékeztetô variációban szólal meg. A filharmonikusok mûso rán

1899 januárjában elhangzó gyászzene meg tudta szólítani a korabeli közönséget,

ahogy arról az egykorú tudósító is beszámol.

„A mûsor kimagasló száma Mihalovich Ödön Gyászhangok czimü szerzeménye

volt, melyet a szerzô Erzsébet királyné emlékére irt és a magyar nemzetnek lett

ajánlva. Mihalovich eme szerzeménye, mely a mellett, hogy igazi, lélekemelô ma -

gyar rhytmussal bir, a zenekari alkotásoknak egyik remek müve, Mihalovich eme

müvében a legcsodálatosabb hangszerelési képességének nagy tudását mutatta be

és ragyogó ismeretével párosította a zeneköltészetet, mert a magyar nemzet nagy

és bensô fájdalmát ecsetelte frappáns módon. Mód nélkül örvendünk rajta, hogy a

»Gyászhangok«-on a magyar irály húzódik végig, mert telve van a legmegkapóbb

magyaros rhytmusok-kal. Szóval Mihalovich egy rendkívüli, értékes és becses alko -

tásu zenekari müvel gazdagította zeneirodalmunkat, a melylyel örök hálára köte -

lezte maga iránt a magyar nemzetet.”23 Ifj. Ábrányi Emil hasonlóképpen ír a teljes

szimfónia bemutatója után, de ô a magyaros jelleget emeli ki. „A harmadik rész

gyászindulójában, mely Erzsébet királyné emlékének van szentelve, még nagyobb

erôvel, még több méltósággal, még eredetibb szépséggel zendül meg a magyarság,

mint a »Toldi« zenedráma vezetô motívumában... de mert itt a zeneköltô egy

nemes lelkû asszony emlékének áldoz... inkább a meghatott gyöngédség dominál.

Ez a gyászinduló néha úgy hangzik, mint egy szomorúan édes elégia. Eredeti, meg -

kapó karaktere ebben a gyöngéd hangulatban rejlik; és abban, hogy ez a borongás

a mi nemzetünk gyászát tükrözi. Érezzük, hogy a fejedelmi méltósággal áradó

hangok Erzsébetben a magyar királyasszonyt siratják.”24 Csáth Géza egy évtizeddel

késôbb így hallotta ugyanezt a tételt: „Jajkiáltás és zokogásszerû rézfúvós akkor -
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dokkal indul. Dobpergés. A formáció ismétlôdik. Azután bús és tragikusan széles

»kesergô« szólal meg a hegedûkön a magyar hallgatók mintájára. Ez a téma késôbb

ismétlôdések után rendkívüli erôt és fényt kap a cintányér és a rézfúvók támoga -

tásával.”25

A végsô sorrendben az elsô helyre kerülô a-moll,minore-tétel erôteljes, mitikus

témával kezdôdik, amely az említett gyásztéma ambiciózus fordítása. A drámai, nagy

ugrásokra épülô, rézfúvósokon felzengô fôtéma Bruckner hatását sejteti, ahogy a

teraszos építkezés, valamint a ciklikus témaszerkezet is. Több melléktéma is ki -

emel kedik, így például a kürt domináns funkcióra vezetô orgonapontos lépegetése.

A visszatérés elôtt – Mihalovichra jellemzôen – megjelenik egy korálepizód, amely

után a fôtéma csak variált alakban köszön vissza, és a kürtmelléktéma dominál. 

Az életmûbôl kiemelkedik a nagyzenekari fortissimók, kvinttornyok és rézfanfár

hasz nálata. A második, F-dúr tétel az érzelmi ellenpólust képviseli, mert egy vidám,

kamarazenekari Scherzo.A tétel könnyed, lebegô hangnemû tréfaként indul, majd

pedig kedélyes tánc bontakozik ki. Az ABABA szerkezetû fôrész B szakaszaiban a

hangszerelés révén az említett tánc a keringô körvonalait ölti magára. A B-dúr Trió

a szerzô egyik legemelkedettebb zenéje, amely után a hallgató megrendülve tér

vissza a fôrész táncaihoz. Ábrányi ezt így méltatta: „A szimfónia második tétele...

egy dallamos, könnyed lebegésû rész annyi játszisággal, annyi gráciával énekel ki

a zenekarból, hogy Haydn és Mozart szkercóira, a menüett-lépésekben táncoló amo -

rettekre emlékezünk. Íme, mi mindenre képes ez a zeneszerzô, akit némelyek meg

szoktak azzal vádolni, hogy elfogultan ragaszkodik a zenedráma melódiaellenes

frazeológiájához.”26

Az utolsó, A-dúr tétel képes az egész eddigi feszültség, dráma és gyász fel ol -

dására a derûs, ellenpontos fôtémájával és jellegzetes, felfelé törô finálétémájával,

amely több epizódban is korálként szólal meg. A fináléban ismét felfigyelhetünk a

lírai monumentalitás zenei világára, ahogy az apoteózis felé törô idilli pasztell,

valamint az erôteljes, drámai epizódok egymásra épülnek. A tétel visszatérésében

az egész szimfónia rekapitulációja történik meg, amikor az elsô, harmadik és ne -

gye dik tételek fôtémái együttesen szólalnak meg. A királyné mennyei újjászületését

egy széles ívû, hatásosan hangszerelt, nagyzenekari himnusz ünnepli. A teljes szim -

fóniát 1901. január 30-án mutatta be Kerner István a Budapesti Filharmóniai Tár -

saság élén. A szimfónia elemi erejét, összetett stílusát és hiteles személyességét a

kortársak elismerték, a már idézett Ábrányi Emil és Csáth Géza is.27 Sikerrel ismé -

telték meg, és a kritikusok is lelkesen tudósítottak róla. Egy 1911-es elôadása kap -

csán a Zenelap így ír: „Az Országos Szimfóniai Zenekar 1911. december 21-én az

Orsz. Magy. Kir. Zeneakadémia hangversenytermében remek szép hangversenyt

rendezett, melyen a közönség fôleg nagy érdeklôdéssel viseltetett Mihalovich Ödön

III.szimfóniája iránt... Mihalovichnak eme remek alkotása nagy ovációra késztette a
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26 ÁB RÁ NYI: i.m. (1901), 11.
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hallgatóságot, mert eme alkotásával ugyancsak magával ragadott mindenkit, aki ott

volt.”28

Egy romantikus szimfónia apokalipszissel

Pejacsevich Dóra 1885. szeptember 10-én született Budapesten, az ismert szlavó-

niai horvát-magyar arisztokrata dinasztiában az öt közül a harmadik gyermekként

ikerbátyjai után.29 Zenei tanulmányait Budapesten kezdte Noseda Károlynál, a kor

ismert orgonistájánál, majd Zágrábban, Drezdában és Münchenben fejlesztette

tovább tudását. Mihalovich Ödönhöz hasonlóan leginkább önmûvelô muzsikus, aki

a mesterekkel való találkozás hatását magába fogadva saját belsô, alkotói útját

járja végig. Legközelebbi ismerôsei közé a bécsi mûvészelit tagjai tartoznak: Rilke,

Anette Kolbo és Karl Kraus.30 Arisztokrata származása lehetôvé tette, hogy szaba -

don alkothasson, azonban korai halála megakadályozta, hogy életmûvét kiteljesítse.

Dalai és zongoradarabjai korán sikert arattak, ám nagyléptékû, zenekari mûvei már

nem. Sajnos csak öt zenekari kompozícióját tudta befejezni: zongoraversenyét, kon -

certfantáziáját, nocturnejét, nyitányát és az elemzésre kerülô szimfóniát. Az I. világ -

háborút követôen házasodott össze a nála fiatalabb Otto von Lumbével, és

Münchenbe költözött. Gyermeke születése után nem sokkal elhunyt.

A magyar zenetörténet-írás elfeledkezett Pejacsevich Dóráról, de a horvát mél -

tó képpen megemlékezik róla, mert benne látják az elsô horvát szimfónia alko tó -

ját.31 Noha a k. u. k arisztokráciához tartozó, németül, magyarul, horvátul kiválóan

beszélô Pejacsevich grófnô nemzeti identitása izgalmas és sokat vitatott kérdés,

ellentétben az egyértelmûen magyarnak tekintett Mihalovich Ödönnel és alkotá-

saival.32 A dalmát és zágrábi kortársaival, Blagoje Bersa, Josip Hatze és Franjo Lucic

zeneszerzôkkel együtt rájuk hivatkoztak a késôbbi horvát komponisták, ez jelenik

meg többek között a KontesaDora címû játékfilmben is.33

Pejacsevich Dóra a k. u. k szimfonikus hagyományaiból táplálkozó fisz-mollszim -

fóniát 1916 és 1917 során írta, majd egy 1918-as részleges bécsi bemutató után
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30 KOS, Koraljka: DoraPejačevićundRainerMaria-Rilke=InternationalReviewoftheAestheticsandSocio -
logyofMusic, 2012, June, no.1., 3–22.
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Szerk. GUPCSÓ Ág nes, Bp., MTA Ze ne tu do má nyi In té ze te, 1998, 158.

32 Ze ne mû vei össz ki a dá sa: http://music.tfront.com/sheetmusic/Pejacevic
Pejacsevich Dó rát ér dem ben csak ha lá la után öt ven év vel kezd ték el a hor vát ku ta tók ér té kel ni. Az
újrafelfedezés már 1977-ben meg kez dô dött, de csak a füg get len hor vát idô szak ban ke rült a ze ne tör -
té ne ti ká non ba. AUVIL, Richard D., A Reference for the Art Songs of Dora Pejačević with English
TranslationsoftheSongTexts.Thesis. The University of North Carolina at Greensboro, 2014, 21–24.
https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/Auvil_uncg_0154D_11419.pdf

33 1993-ban a füg get len hor vát ál lam egyik el sô, nem ze ti em lé ke ze tet ápo ló kul tu rá lis lé pé se volt, hogy
Zvonimir Berkovic le for gat ta a KontesaDora cí mû já ték fil met. Te le ví zió-ve tí tés re hat ré szes so ro za tot
ké szí tet tek be lô le. http://www.imdb.com/title/tt0107339/



1920-ban átdolgozta, leginkább a IV. tételt. A szimfóniát Andantemaestoso erôtel -

jes, kereszt alakú mottótéma nyitja, amely emlékezteti a magyar hallgatót Bartók

Táncszvitjének (1923) kezdôtémájára. Mindkét esetben a megrendült alkotók által

papírra vetett világdráma kezdetén hangzik el a megtört dallam. Bár összefüggés

nem mutatható ki, mégis látható, hogy a két mûvész azonos világégés és nemzeti

tragédia után komponált apokaliptikus zenekari mûvét a zenei gesztusok is össze -

fû zik – a közös k. u. k szimfonikus örökségen kívül. Pejacsevich esetén a két sejtbôl

álló téma egyik fele – alakja szerint – kérdés, noha kinyilatkoztatásnak hat, a má -

so dik tagja – szerkezetileg – válasz, bár kérdô jelleggel bír, már az általa nyitva ha -

gyott harmónia miatt is. A kinyilatkoztatás jellegû kezdôdallamot a D hangot járja

körbe, ami a zeneszerzônô személynevének kezdôbetûje. Mivel Pejacsevich Dóra a

szimfónia elôadásakor csak a monogramjait engedte kinyomtatni, sejthetô, hogy a

hangjelképek szerepe magában a mûben is fontos.34

A fisz-moll drámai nyitóképet az Allegro conmoto azonos hangnemû fôtémája

vezeti át egy oldottabb, lírai hangulatú szakaszba. A hallgatót nyugtalaníthatja, hogy

Azistenekalkonyát idézô reminiszcenciák, továbbá az irónia és végül a harsánnyá

váló melléktéma zenei nyugvópont nélkül szólal meg. A világdráma, az irónia és a

fôtémában bujkáló líraiság mögött újra és újra felhangzik a rajnaisellôk gúnyos-csá -

bos találkozása Siegfrieddel. Mintha minden külsô és belsô dráma egy szerelmi

csalódás élményét idézné meg. Ez a magánéleti tragédiamagyarázhatja azt is, hogy

a dramatikus I. tételben, a sorrendben negyedik téma, a szonátaforma klasszikus

szabályai szerinti melléktéma válik uralkodóvá A-dúrban. Ez a dominánssá váló

melléktéma ugyanis egy liszti motívum, kifejezetten zenekari dallam csekély melo -

dikussággal. A kidolgozás szakasz líráját elnyomja tehát a melléktéma lendülete és

a gúnyos hangú közjáték. A visszatérésben berobban ismét a mottótéma, amely még

határozottabban, kategorikus imperatívuszként nehezedik a fináléra. A záróakkord -

ra azonban kifényesedik a hangzás Fisz-dúrrá, ami azt jelzi, hogy a kemény impera -

tívusz helyét a felszabadulás reménye foglalja el.

A második, Andante sostenuto tétel központi dallama a fájdalmas nyitótéma,

amely a romantika hagyományát követve angolkürt szólójában hangzik el. A téma

és a lírai pasztell hangzásvilág a TrisztánésIzolda tragikus-szomorú világát idézi,

majd átalakul, és sejtelmes, bensôséges életigenléssé válik. Az I. tétellel vetekedô

hosszúságú és belsô ciklikus szerkesztésével drámai erôt birtokló II. tétel Nocturne-

karakterû epizódnak is tekinthetô, amelybe csak idônként tör be a külvilág harci

zaja. Bensôséges hangulata, de a másik három tétellel való szoros kapcsolata a

szimfónia legôszintébb személyes megnyilvánulásává teszi. Személyességét és az

elôzô tételben megsejtetett magánéleti tragédiát jelzi, hogy h-moll-ban íródott,

amely Beethoven óta a halál hangneme.

A harmadik tétel (Moltoallegro) szerzôi meghatározása Scherzo,ám ez is csak

annyira vidám-játékos karakterû, mint az elôzô kettô. Noha a valóban frivolan

 könnyed – szinte haydni dallam –, az arra adott válasz kettôs, így a mottótéma
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variá ciói fonják be a fafúvósok és vonósok szólamait, a rézfúvósok szólamaiban

pedig egy távoli fenyegetés hangja jelenik meg. Amíg egy-egy zenekari fokozás

nyitótéma után a nyitótéma szinte keringôs lüktetésre vált, addig a rézfúvósok lát -

szó lag kíséretet alkotó lépései, az induló világát idézik. A k. u. k. kultúra két népsze -

rû ellenpólusa: a mars és a valcer itt – egymást kioltva – civilizációs ellentétbe

kerülnek, amit a zene újabb és újabb megtorpanása is jelez. A trióban azután

egyértelmûen a rézfúvósok indulóidézetei erôsödnek fel, még ha a vonósokon fel -

zokogó dallam egy fanyar, kesernyés keringômotívum. Ezúttal azonban Pejacsevich

Dóra konkrétan megjeleníti a karaktereket, így a vonósok fájdalmas valcertémáját

állandó háromnegyedes lüktetés kíséri. A tétel scherzojellegét erôsen megkérdôje -

lezi tehát a témák és harmóniák kesernyéssége, így sokkal inkább egy D(óra)-dúr

zárlatú Valsetriste-rôl beszélhetünk. Immáron a zeneszerzôi énben harcoló Erosz

(valcer) és Thanatosz (mars) küzdelmét láthatjuk, amely mindenképp érzelmi elôre -

lépés a korábbi melankóliától.

A negyedik, Allegro appassionato tételben több narratív és technikai elem is

jelen tôsen megváltozik. A zenekari hangszerelés, amely korábban a hagyományos

romantikus együttesbôl állt (háromszoros fafúvóssor, tíz rézfúvós, hárfa, üstdob és

vonóskar), monumentálissá nô. Hat kürtre, négy trombitára és terebélyes ütôszek -

cióra egészül ki, így gyarapodik triangulummal, cintányérral és harangjátékkal is.
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2. ábra
A fisz-mollszimfónia témái



Másik változás, és ez összefüggésben állhat az 1920-as átdolgozással, hogy minden

elvárás dacára a mottótéma nem elevenítôdik fel a kódában. Az egész szimfónia

nagy drámáját ugyanis a kóda elvárásoktól és a belsô narratívától is érdemben el -

térô tartalma hordozza.Minthogy a zárótétel rendelkezik saját fô- és melléktémá -

val, nem meglepô, hogy egy ennyire erôsen szerkesztett ciklusalkotásban az elsô,

a második és a harmadik tétel jellegzetes témái fô- és ellenszólamokban szólalnak

meg. A szimfonikus összegzésre tehát minden adott, és éppen a világ teljességét, a

harmoniamundi és profanaközti esetleges – apoteózisban meglátható – egységét

tagadja meg a kóda kiüresítése.

A zárótétel fôtémája jellegzetes, szekvenciális szerkesztésû kromatikus dallam,

amely változatos kísérô témákra támaszkodik. A tétel melléktémája viszont egy par

excellence verbunkos dallam, amely minden stilizáltsága ellenére is erôs érzelmi

töltéssel bír. A megidézett elsô tételbéli fôtéma itt lírai motívumként szólal meg,

no ha az eredeti helyén inkább tûnt átvezetô témának, amíg a második tétel pana -

szos angolkürt-dallama jelentôs átalakulás után harcias, indulóhangzásban jelenik

meg. A fináléban tehát egy magyaros dallam, egy fájdalmas szerelmi sirám, egy lírai

impresszió és egy kesernyés szekvencia dallama ellentétes pólusú karaktert felöltve

rétegzôdött egymásra. Nem lehet véletlen, hogy ennyi fájdalom és önkeresés után

elmarad a megdicsôülés. A késôromantikus narratíva azonban követeli a drama ti -

kus, akár az emelkedô, akár az alázuhanó lezárást. A zeneszerzônô elemeli magától

a tragédiát, egyetemes szintre lép vele: ott viszont borzalmat, iszonyatot és rette -

netet lát – a világháború emberi, nemzeti és egyetemes pusztításait.35 Ezért a meg -

nôtt hangerejû együttes, a harangjáték mindenen átható hangja, ezért a végítélet

komor, részvétlen és szikár meghirdetése. A fényes Fisz-dúr, a tematikus zárlat

tehát a végítélet hét harsonahangja, bármiféle összegzés, mottó vagy nagyszabású

fúga helyett. A korábbi imperatívuszt új írta fölül, az apokalipszis.

Erôs a szimfónia korszakba ágyazottsága, így nyilvánvaló a harmóniák terén a

Richard Strauss-recepció, ahogy a szimfonikus modell terén fôként Brahms és

Bruck ner hatása. A szimfónia heroikus epikussága, valamint a negyedik tétel dra ma -

turgiája Dohnányi II.(d-moll)szimfóniájával is jelentôs rokonságot mutat. Külö nö sen

érdekes az azonos módon változó hangszerelés és a két zárótétel fôtémáinak dra -

maturgiai és funkcionális hasonlósága. A Drezdai Filharmonikus Zenekar 1920. feb -

ruár 10-én edja elô, a Budapesti Filharmóniai Társaság pedig 1923. április 22-én,

Pejacsevich Dóra halála után másfél hónappal. Mindkét elôadás nagy sikert aratott,

de a zeneszerzô elhunytával a szimfónia hosszú idôre feledésbe merült. A buda -

pesti elôadásról a következô beszámoló jelent meg: „A nemrég elhunyt jeles tehet -

ségû magyar zeneszerzônônek, Pejacsevich Dóra grófnônek fisz-moll szimfóniáját,

mutatták még be. Az alapos tudással, nem közönséges invencióval és finomult

Ízléssel megcsinált három kész tétel hatásos szép kompozíció.”36 Az erôsen közéleti

jellegû VasárnapiÚjság is foglalkozott röviden a bemutatóval: „A harmadik szerze -
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mény a nemrég elhalt gróf Pejacsevich Dóra Fiszmollszimfóniája (Op. 41). Sok finom

zenei értéket tartalmazó munka.”37

A szimfóniát a horvát zenekultúra fedezte fel újra az ezredfordulón. 2000-ben

Zágrábban hangzott el, majd Ari Rasilainen vezényletével rögzítette a Deutsche

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz együttes.38 A kései, XXI. századi kritikák is elis -

merik Pejacsevich grófnô muzikalitását, igaz, angol kortársaihoz (Elgarhoz és Deli -

ushoz) igyekeznek hasonlítani – kevés eredménnyel.39 Azonban a nem szakmabeli

zenehallgatók lelkesednek a felvételért, ahogy a 2000-es zágrábi elôadás is közön -

ségsiker volt.

A k. u. k. történeti szimfóniák

A Patetikusszimfónia Mihalovich Ödön ritka közéleti megnyilvánulásainak egyike,

amelyre közösségi ajánlása is utal: „Gyászhangok dicsôült Erzsébet királyné emlé -

kére nagyzenekarra – szerzé és a magyar nemzetnek ajánlja MÖ”40 Az apokaliptikus

végkicsengésû fisz-mollszimfóniát viszont Pejacsevich Dóra az édesanyjának aján -

lotta – miután otthagyta a családját, nemesi névváltozatát és a hazáját. Mindkét

szimfónia jól érthetôen alkalmazza a liszti–wagneri zenei nyelvet, a motivikus

fejlesztést és ciklikus szerkesztést, tudatosan és hangsúlyosan utal a verbunkos

kincsre, illetve érzelmileg hitelesíti a választott narratív dramaturgiát. A hatalmas

hazai k. u. k. szimfonikus hagyományának egy-egy sikeres csúcspontját jelenti a két

zenekari alkotás. Személyességüket és egyetemes üzenetüket fôképp a zenekari

monumentalitás közvetíti a közönség felé. A Patetikus szimfónia a közösség által

szeretett királynét búcsúztatja és emlékezik meg róla szakrális attribútumokat is

használva, míg a fisz-mollszimfónia a világháború harci jeleit és a magánszféra ben -

sôséges hangképeit kapcsolja össze. A két szimfóniát a korabeli közönség meg ren -

düléssel fogadta, átélte a megelevenített tragédiát. Ezek a zenekari darabok – kül -

sôd leges program nélkül, de belsô cselekménnyel – egyszerre önvallomások és

közösségi megnyilatkozások. Egykoron a szimfóniák történetiségét az szolgáltatta,

hogy konkrét, a közösség, a nemzet, a birodalom által megélt eseményre utaltak,

ma azért érezzük ôket történetinek, mert zenei eseményeik egy letûnt kor világát

idézik.
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37 N. N.: Hangversenyek=Világ, 1924. áp ri lis 24., 8.

38 PEJACEVIC Dora: Symphony inFsharpminor. Op. 41 (1918). Phantasieconcertante. Ari RASILAINEN,
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. CD, Germany, 2011, cpo ý– 777 418-2
https://www.discogs.com/Dora-Peja%C4%8Devi%C4%87-Deutsche-Staatsphilharmonie-Rheinland-
Pfalz-Ari-Rasilainen-Symphony-Phantasie-Conce/release/3626411

39 BARNETT, Rob: DoraPEJAÈEVIC (1885–1923) Symphony inF sharpminor=Musicweb International
http://www.musicweb-international.com/classrev/2011/July11/pejacevic_sy_7774182.htm
HURWITZ, David: Pejacevic: Symphony = ClassicsToday
https://www.classicstoday.com/review/review-15979/

40 A par ti tú ra-kéz irat be jegy zé se ma gya rul, né me tül és ola szul.




