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A berlini Stadtschloss újjáépítéséről szóló beszá-
molót olvastam éppen elmerülten, miközben a
HÉV Gödöllő felé vitt. Az építkezés nemsokára
kezdődik, és ha minden jól megy, 2018-ban a II.
világháborúban megsérült és a keletnémet ható-
ságok által földig rombolt óriási császári palota
jelentősen modernizálva, de Franco Stella épí-
tész ígérete szerint eredeti pompájában, a világ
kultúráinak nyitott fórumaként nyílik meg. Szép
téli időben utaztam, melegített a nap. Fel-felpil-
lantottam az újságból: helyreállított színes ba-
rokk kálváriaszobrok csillogtak oldalt egy kis
dombon, mögöttük jellegtelen szürke sorházak
emelkedtek. Véletlen, hogy éppen ezen az újság -
cikken akadt meg a szemem, miközben a vonat
a Habsburgok egy kori nyári kastélya felé vitt?
A múlton gondolkodtam, a nyomasztó és fele-
melő örökségen, amely egyszerre tartja fogva és
serkenti kreativitásra az itt lakókat. Álmosító ér-
zések kerülgettek, ugyanakkor örömmel vártam
a találkozást rég látott német barátaimmal, akik-
kel elhatároztuk, hogy megnézzük Gödöllőt.

Egy étteremben találkoztam velük a város fő-
terén. Nem először voltam itt, bátran ajánlottam,
és valóban kitűnő ebédet kaptunk ezen a ké-
nyelmes és elegáns helyen, amit — mint sok
mást is — természetesen „Sisiről”, azaz Erzsébet
császár- és királynéról neveztek el. Hiszen Ferenc
József és felesége éveket töltött itt. Barátaim sokat
hallottak a kastélyról, amit a pár annyira szere-
tett. A K. u. K.-időszak és a Közép-Európa-eszme
reneszánszával összhangban a 20. század végén
az első szabadon választott magyar kormány el-
határozta, hogy milliárdokat költ a gödöllői kas-
tély helyreállítására. A rekonstrukció régóta zajlik.
2011-ben, amikor Magyarország első alkalommal
volt az Európai Unió soros elnöke, itt rendezték
a főbb találkozókat. Ennek köszönhetően fel-
gyorsult a munka, eredménye látható is, számos
felújított termet nyitottak meg nemrég.

Az étteremben a helyi újságot olvasgattam, a
Gödöllői Szolgálatot. Meglepően nyitottnak tűnt,
szemben sok olvashatatlan magyar lappal. Az
előző napokban többször és hosszan beszéltünk
barátaimmal politikáról, elemeztük az utóbbi
évek-évtizedek magyarországi fejleményeit. Az -
tán elhatároztuk, hogy elegünk van: nem politi-
zálunk. Az újságban üdítő volt az Ottlik Géza
100. születésnapjáról szóló beszámoló. Felolva-
sásokkal, egykori lakóházát bemutató túrával —
Gödöllőn élt a II. világháború után, egészen
1954-ig, hogy elkerülje a kitelepítést, és itt al-

kotta nagy regényét, az Iskola a határont is — em-
lékeznek az íróra. És városi bridzspartikkal, hi-
szen Ottlik szenvedélyes játékos, sőt, bridzsteo-
retikus volt (a Hugh Kelsey-vel írt Adventures in
Card Play a játékosok egyik alapkönyve).

Gödöllő főtere nemrég készült el, valóságos
mestermű, ebéd után gondosan tervezett köve-
zett utak, padok, szökőkutak, ágyások között sé-
táltunk. Csak néhány lapos tetejű üzletház és a
Városháza igénytelen, az 1970-es éveket idéző
tömbje tűntek ide nem illőnek. Mellette a múze -
um 18. századi ódon, sárga épülete annál von-
zóbb nak látszott — erről később.

Rekonstruálták az úgynevezett királyi váró-
termet is a vasútállomáson. A kupolája új és fé-
nyes volt. Mint az ismertetőben írják, 1882-ben
épült, hogy méltó körülmények között fogad-
hassa az uralkodócsalád tagjait. Az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia összeomlása után Horthy kor-
mányzó használta, majd 1945-től, miután a város
pályaudvarát felrobbantották a németek, a nép
váróterme lett. A régi fényképek tanúsága szerint
évtizedekig lapos tetővel, elcsúfítva szolgálta a
közrendű utasokat. Erzsébet királyné bársonyta-
pétás szalonja lerobbant kocsmaként (nevét meg-
hagyták: a „Királyi váró söröző” felirat memen-
tóként virított a bejárat fölött) üzemelt, az épület
belesimult az orosz megszállók által a városra
kényszerített kelet-európai szürkeségbe. Elkép-
zeltem a sivár téli éjszakákat, amikor a kocsma
vendégeit záráskor kizavarták a hidegbe. Elmo-
sódó, bódult tekintetük előtt a lepusztult, de rom-
jaiban is impozáns épület pompás múltja tűnhe-
tett irreálisnak, soha nem voltnak. Most pedig
ezek az évtizedek tűnnek annak.

Ha harminc éve jövünk ide, más város foga-
dott volna. Akkor a történelmi szükségszerű-
séggel magyarázták a funkcióikból kiforgatott
épületek újrahasznosítását. A díszes és újszagú
termekben most kedves, melegítőkabátot viselő
idős asszony kalauzolt végig, aki láthatóan nem
nagyon volt tisztában azzal, hol is van. Önkén-
telen zavarodottsága részben érthető: a kupolás
épület idegenként ragyog a környék továbbra is
lerobbantan szomorkodó házai között. Az uta-
sok és a várakozók közönyösen kerülgetik. Lé-
nyegében elvették tőlük a pályaudvarukat, ami
— gondolom — ideiglenesen, részben sebtében
felállított konténerekben működik.

Innen a kastélyba az egykori Palotakerten át
visz az út, ami lényegében lakótelep: körös-kö -
rül magas, otromba panelházak állnak, körülöt-
tük itt-ott, mementóként, barokk kapuk marad-
ványai, díszesen faragott, mállott kővázák, antik
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szobortöredékek — oldalára fordított, közönyös
tekintetű Vénusz, fej nélküli Apolló.

A kastélyt csak 1990 után hagyták el az orosz csa-
patok. A laktanya mellett szociális otthon és árva-
ház is működött az épületben. A dísztermet kór-
házként használták, a fényképek szerint há rom
szabályos ágysorral (az egyik képen ott ápolt idős
hölgy mosolyog tiszta tekintettel a kamerába),
Ferenc József szobáját katonai főhadiszállássá ala-
kították, Mária Terézia díszes márványszalonja a
betegek könyvtára lett, piros műbőr székekkel és
farostlemezből készült asztalokkal. Megnéztük
azokat a termeket, ahol az EU megbeszéléseit tar-
tották. Egy, az 1980-as években készült fényképen
a beszakadt tetejű, az orosz katonák által a végle-
tekig pusztított óriási istállót láttuk. Most a leg-
korszerűbb technikával felszerelt elegáns konfe-
renciaterem működik benne, ahol nemrég 27
európai állam miniszterei tanácskoztak.

A magyarok mellett sok a külföldi látogató:
amerikaiak és japánok, németek és franciák, akik
számára Erzsébet nem történelmi, hanem miti-
kus alak, a brit Dianához hasonlóan az álmok
hercegnője, kastélya — ahol, pontosan kiszámí-
tották, 2000 napot töltött — mesekastély. Sokat
volt itt fia, Rudolf is (az egyik épületszárnyat róla
nevezték el), akinek mayerlingi halála szintén
bevonult a nagy modern, profán mítoszok közé.
A folyamat, amíg eszmékből és vélekedésekből
épületek válnak, majd funkciót váltanak, végül
múzeummá kövülnek: a régió, sőt, a kontinens
történetét látjuk itt kicsiben. Van ebben nosztal-
gia — a hamis és az őszinte fajtából egyaránt —,
turisztikai számítások és identitáskeresés egya-
ránt. És valami abszurditás is. A kastély beren-
dezéséből szinte semmi sem maradt, a bútoro-
kat, képeket számos helyről gyűjtötték össze.

Nem tudok szabadulni az érzéstől, hogy konst-
 ruált világot látok. Azon gondolkodom: hogy
nézhetett ki valójában Ferenc József szobája? És
Erzsébet szalonja? Hol találok olyan tárgyat vagy
jelet, ami személyes? Egyszer perceket töltöttem
egyedül Bad Ischlben, a császár sarokszobájában
a Kaiservillában, ahol aláírta a hadparancsot
1914-ben és népeihez szóló végzetes manifesz-
tumát, ami végül — mi tudjuk, ő persze nem
tudhatta biztosan — a Monarchia összeomlásá-
hoz vezetett. Emlékszem, nézegettem az íróasz-
talát (azt, amelyik valóban az övé volt), tárgyait,
fényképeit, kinéztem az ablakon, próbáltam meg-
 érteni a gondolatait.

A múlt feltámasztása veszélyes és nehéz kísér-
let. Különösen érdekes Magyarországon, és éppen
a Habsburgok kastélyában. A magyarok évszá-
zadokig harcoltak dühödten és elkeseredetten az
osztrák elnyomók ellen, 1848–49-ben háború
folyt Ausztria és Magyar ország között, majd a

történelmi realitásokat felismerve az uralkodó-
ház szövetséget kötött a magyar nemességgel,
akik aztán — micsoda történet, szinte feldol-
gozhatatlan paradoxon — a Monarchia legfőbb,
a végsőkig kitartó támaszai lettek.

Fennállása utolsó évtizedeiben a Monarchia so-
kaknak gyűlöletesnek és despotikusnak tűnt. A
romjain létrejövő többé-kevésbé homogén nem-
zetállamok és szövetségi államok — Csehszlo vákia
és Ju goszlávia — számára mégis éppen Ausztria-
Magyarország volt a minta, domináns nemzetei-
vel és egyenlőtlen nemzeti politikájával. Az új ál-
lamok aztán kevésbé kifinomultnak és békésnek
bizonyultak, mint megvetett elődjük. Kétirányú fo-
lyamat kezdődött: a Habsbur gokat visszasírók az
eszményi, toleráns birodalmat kezdték látni a
Monarchiában. Elindult a mítoszgyártás a jó csá-
szárról, szép feleségéről és a tragikus sorsú trón-
örökösről, a körülményes, de jólelkű hivatalno-
kokról, a határellenőrzés nélküli utazásokról, a
békében élő nemzetekről, az édes bécsi lányokról
és a büszke magyar huszártisztekről. A másik ol-
dalon erős kritikával illették mindezt: az új államok
vezetői mindent elkövettek, hogy befeketítsék a
Habsburgokat és korhadt birodalmukat, ahol el-
nyomták a nemzeteket, a bürokraták korruptak vol-
tak és részrehajlók, hazug és belterjes szabály-
rendszerek uralkodtak, és egymásnak feszült
hagyomány és modernség — melyből természe-
tesen az utóbbi került ki győztesen. Évtizedekig úgy
tűnt, ők járnak közelebb az igazsághoz. Aztán is-
mét fordult a világ, a Szovjetunió, Jugo szlá via és
Csehszlovákia is összeomlott, felgyorsult az európai
integráció folyamata, és az egykori Ausztria-Ma -
gyar ország területén (legalábbis a legnagyobb ré-
szén) ismét szabadon, határellenőrzés nélkül lehet
utazni. A Monarchia sokak számára az Európai
Unió előképeként jelenik meg. Azaz a legkevésbé
sem elavult, hanem, bármilyen furcsa, bizonyos ér-
telemben modern államalakulatként.

Éppilyen ellentmondásos az uralkodócsalád-
hoz való viszonyulás. A korszellem sokáig elu-
tasította a monarchikus gondolkodást. Talán
úgy tűnik, mindez nem is lehetett volna másképp
— pedig e vélekedések néha hajszálon függnek.
Ki tudja: más politikai-történelmi konstellációban
talán meg sem kérdőjeleződött volna az uralko-
dócsalád legitimitása. De nem így történt, a
Habs burgok elvesztették hatalmukat, és évtize-
dekig be sem tehették lábukat Ausztriába és a töb-
bi utódállamba. Habsburg Ottó bécsi temetését az
Osztrák Televízióban 2011-ben aztán mégis mil-
liók nézték. Az egykori birodalom területén az
utolsó császár-király fia sokak számára volt, ki-
mond va-kimondatlanul, a „trónörökös”, akinek
visszatértében titokban reménykedtek. A mo-
narchikus gondolkodás nyomai — e megfogha-
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tatlan, számos országban tabunak számító és ezért
homályos, eltorzult érzések — keveredtek a de-
mokratikus és köztársasági eszmékkel, de para-
dox módon megmaradtak, sőt, évtizedről évti-
zedre erősödtek.

Ebben szerepe van annak, hogy a történelmi ta-
pasztalatok a Monarchiánál silányabb államala-
kulatokkal szembesítették a Habsbur gok egykori
alattvalóit: a nácik államával, majd az oroszok ot-
rombán kegyetlen, módszerekben nem válogató,
bezárkózó bábállamaival — a kisebb-nagyobb
diktátorokról nem is beszélve. Ezekhez képest —
és csakis ezekhez képest — Ausztria-Magyar or -
szág szinte paradicsominak tűnik. A birodalom-
ban játszódó regények, filmek, operettek és musi-
calek szinte biztos sikerre számíthatnak, turisták
sokasága le pi el az itteni emlékhelyeket. De a za-
vartság — túl a turistalátvá nyosságokon és a
könnyű, nosztalgikus bódulatot ígérő története-
ken — megmaradt. Az 1989-es rövid eufória
után fásultság és közöny telepedett Közép-Eu -
rópára. Semmi sem oldódott meg, nem volt ka-
tartikus felszabadulás. A régió népei továbbra is
cipelik magukkal a történelem — sok ezer töre-
dékes és ellentmondásos történet — terhét, és
igazodási pontokat keresnek.

1918 után, amikor Magyarország a trianoni bé-
keszerződéssel nemzetállammá vált, Budapest —
és Gödöllő — elvesztette nemzetközi jelentőségét,
egy kis állam városai lettek; a 19. század derekán
elkezdődött fejlődést, több hullámban, visszaesés
követte. Előbb a magába zárkózó, egykori terüle-
teinek nagy részétől megfosztott király nélküli
Magyar Királyságban, majd 1945 után a megszállt
országban. A Nyugat keleti, majd a Kelet nyugati
peremvidékére szorult kis ország számára az óri -
ási Habsburg-kastély szükségtelenné és politikai-
lag időszerűtlenné vált. Aztán 1990-ben ismét új
történet kezdődött — a magyarok számára, úgy
tűnik, egyelőre felfoghatatlan és feldolgozhatat-
lan történelmi fejezet: a függetlenségé. Több mint
húsz évvel később Magyarország még mindig
úton van, vissza az európai központba, ahova
egy kor, különösen 1867 és 1918 között, tartozott.
Szimbolikus utazásról van szó, főleg az eszmék és
viszonyulások síkján. A politikában kitérőkön és
tévutakon keresztül. A mindennapi életben a be-
 idegződésektől és a görcsöktől való megszabadu-
lással. Rombolással és építkezéssel. Jó esetben; a
folyamat ellentétes irányú is lehet. Egy épület fel-
újítása — de még sok évig tartó teljes rekonstruk-
ciója is — egyszerűbb, mint egy országé.

Rombolni pillanatok alatt lehet, pusztulni hagy-
ni egy kastélyt, egy iskolát, elzülleszteni zeneka-
rokat, egyetemeket, újságokat, intézményeket nem
is olyan nehéz dolog. Ideológiákkal manipulálni
milliókat szintén nem túl bonyolult, különösen egy

identitászavarokkal küzdő közösségben. Újjá -
építeni, sőt, újraalkotni: elválasztani az értékest az
értéktelentől, az elpusztítandót a megőrzendőtől an-
nál keservesebb. A korszellem most a múlt meg-
őrzését tekinti értéknek. Megőrzését és felelevení-
tését: sok magyar és közép-európai városban
zajlik hasonló leletmentés, terek, házak, hidak,
templomok felújítása, sőt, alapoktól való újjáépítése.
Veszélyes lehet ez a tendencia, de termékeny is.

A kastélyból átsétáltunk a gazdag városi mú-
zeumba, ahol többek között a magyarországi
szecesszióban kulcsszerepet játszó művésztelep
történetét mutatják be. Körösfői Kriesch Aladár,
Nagy Sándor és a többi Gödöllőn élő és alkotó mű-
vész célja, mint minden art nouveau-mozgalomé,
a művészet és — közvetve — a társadalom alapok -
tól való megújítása volt. Azaz nem rekonstrukció,
hanem dekonst rukció — ha szelídebben is, mint
sok radikális, a múlttal teljesen szakító 20. századi
művészeti iskola esetében. A kiállításon képek, bú-
torok, épülettervek (köztük a megvalósult gyö-
nyörű marosvásárhelyi Kultúrpalotáé) idézik fel
azt, hogy a Monarchia utolsó éveiben néhányan
éppen itt, a császári-királyi palota mellett gon-
dolkodtak — a vélt-valós nemzeti tradíción ala-
puló — új, modern formák megteremtésén. Kö-
rösfői képét nézem, szinte prófétai pózban,
szakállasan, a maga által tervezett ruhában látható;
John Ruskin és az angol Arts and Crafts követő-
je volt, akár Moiret Ödön és Toroczkai Wigand
Ede. Nem sok valósult meg elképzeléseikből, a sze-
cesszió nem vált tömegmozgalommá Magyar or -
szágon, és a többi európai országban sem. Nem
találták meg a „tiszta forrást”, de mítosz lett be-
lőlük: megvalósulatlan — megvalósíthatatlan —
célkitűzéseik okán, az egészséges megújulás le-
hetőségének meghiúsulása, összeomlott álmok és
államok után.

Látkép egy közép-európai városról 2012-ből;
lehetne optimistább, de sokkal komorabb is. Itt —
azaz a német és az orosz területek között — még
nem emésztették meg a múltat. Sőt, mint John
Lukacs, szokása szerint, vitára ingerlően fogal-
maz: le sem nyelték — ellentétben Né met or szág -
gal, ahol mindez nagyrészt megtörtént. Ezért
nem kelt félelmet az óriási császári palota rekons -
trukciója Berlin központjában. Mindennek, így a
sikeres németországi és a kevésbé sikeres itteni
folyamatoknak történelmi okai vannak. A túlfű-
tött vonaton Budapest felé erről beszélgettünk
német barátaimmal. Többnyire egyetértettük, bár
számukra a történelmi távlatok — talán az 1945
utáni évtizednek köszönhetően — nem voltak
ennyire magától értetődőek, vagy másképp: va-
lóságosak. Itt még azok.

MUSZATICS PÉTER

67

Kéthasábos:Layout 1  2012.12.13.  13:27  Page 67


