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'Annak, aki az utóbbi harminc-negyven- 
ötven esztendőben a volt Jugoszláviában 
szocializálódott, egyéb alapélménye alig
ha lehetett, mint a szétcsúszás, a fölbom
lás, a széthullás, a dezintegrálódás. Az 
már a személyes érzékenység függvénye, 
hogy mindebből ki mit érzékelt a tör
ténések idején: a Tito marsall nevével 
fémjelzett anyagi jólét, polgári szabadság 
és testvériség-egység illúzióját, vagy a 
tönkretett vállalkozások nyomorát, a más
ként gondolkodók süllyesztőbe zárását és 
a lefojtott, de dühöngő nacionalizmust; az 
antibürokratikus forradalomnak nevezett 
politikai pluralizálódásban a milosevici 
diktatúra kezdetét, vagy a demokratizálás 
reményét. Később egyértelműbbé váltak 
a dolgok: a háborúk, a harctérről bá
dogkoporsóban hazahozott apák és gye
rekek, a lakosság anyagi ellehetetlenítése 
és a háborús/gazdasági nyerészkedők 
uralma, az elszigeteltség, majd a bom
bázások, végül a magánosítás során 
nincstelenné tett százezrek nyomora 
gyökerestől tépett ki minden illúziót, a 
fölbomlás, szétcsúszás, széthullás, dez
integráció közvetlen valóságként hatá
rolta be a Szerbiára zsugorodott 
Jugoszlávia lakosainak, köztük a vaj
dasági magyarok létterét.
Meg lehet-e kapaszkodni egy ilyen, 
darabjaira hulló világban ? Hogyan lehet 
elviselni a jelen megpróbáltatásai mel
lett mindazt, ami a múltról és a múltból 
kiderül? Szabó Palócz Attila a gyűjtés és 
lejegyzés mániájában találta meg a 
világgal szembeni viszonyának felo l
dását. Ne menjen veszendőbe semmi. 
Egykori újságcikkektől kezdve a hang
kazettára vett, majd letörölt zeneszá
mok listáján keresztül, versírótá
borokban született versikékig, drá
matervekig mindent lejegyez, félretesz, 
feljegyzései jelentik számára a ka
paszkodót. A legvidámabb tárhely 
cím, ami a regényben voltaképpen a ka
napé megnevezésére szolgál, egyszerre
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Apósom emlékének





Most, a gyáva szemérmetlenség 
Kurjongató, rossz We^n> 
Böcsületére j ó l  vigyázzon 

Minden nemes szegény legény.

Egy életünk és egy halálunk 
S a régi, hős idők alatt 

Elet s Halálperemén jártunk, 
Nekünk nem új e gondolat.

Kit elsodor e zagyva Weh 
Ki megmarad fészek-rakón, 

De mi közülünk játsszék csínján 
Mindenki a tárogatón.

Mi másoknál messzebbről jöttünk 
Es örök, amit akarunk, 

Ha úgy akarja a muszájság, 
j ó l  van, j ó l  van, hát meghalunk.

De az ci mi gy öny örűségünk, 
Hogy, ha minden reped, szakad, 

Böcsületes szegény legények 
Pihennek a romok alatt.

Megállott, de lehetfolytatni 
A j ó  szemek, a szép szemek 

Érdemes, őrült látomását, 
Az Életet, az Életet.

1915 március

(Ady Endre: Intés szegény legényeknek^





Most a gyáva szemérmetlenség 
kurjongató, rossz Éjjelén: 

böcsületére jó l  vigyázzon 
minden egykori sympós legény!

Egy élete s egy halála: 
a „hős idők ” alatt is 

Eét s Nemlét peremétjárta — 
E nemzedéknek nem új már e gondolat.

Lesz kit elsodor e meetingelő Éjjel, 
lesz kinek legördül feje a vállán — 

minden egykori gympós legény 
játsszék csínján ama zycjián!

(baranyai Bosnyák István: Intés sympós legényeknek^





I. fejezet

JUGOSZTÁLINISTA MONOLÓGOK

A vágással kezdődő történet elején még csak na
gyon vázlatos volt a kép:

(Vágás.)

(Taps. Fütty.)

BRÓDY JÁNOS: Mert persze mindig én alszom 
el először ezektől a meséktől, de ők ezt soha 
nem hagyják, így aztán folytathatom mindig 
újra, hogy:
(énekelve folytatja:)
„A fiam meg a lányom, 
kitartanak az ágyon... ..]”

És itt, pontosan öt elénekelt sor után egy sokkal 
durvább, éles vágás következik, tudniillik az tör
tént, hogy kifutott a szalag, a kazetta ugyanis 
mindössze hatvan perces, ami oldalanként össze
vissza (még) mindösszébb csak harmincat tesz ki, 
az pedig alapvetően kevesebb, mint huszonöt 
plusz tizenhét, azonban még csak meg sem fordít
hattam a kazettát, mert ez már egyébként is a B



(tj. a második) oldala volt, az A fele pedig ekkor 
már hasonlóképp televételezve foglalt volt. A KUD 
Idijoti Bolívia R’N ’R című albumát vettem fel oda, 
mert Citrony (Csernik Árpád) már több ízben is 

— igaz, mindig csak amolyan mellékesen szólva, 
de... -  teljesen jogosan megemlítette, hogy sze
retné már viszontlátni a lemezét (s ha nem muszáj, 
hát nem érné be annyival, hogy én csak amolyan 
képmutogatós jelleggel felmutatom neki, hogy 
íme, ő az... tehát nem kizárólag úgy képzeli el 
a dolgot, hogy csak eljön hozzám néha meglá
togatni az őt minden joggal megillető tulajdo
nát, ahogy ispotályba zarándokolnak az emberek 
beteg rokonokat látogatva... tulajdonképpen...). 
Úgy látszik, valami járvány van, fertőzet járja 
végig az embereket, ti. a „hitelezőimet”, megőrzés
re átvett tárgyaim tulajdonosait, hiszen (Kalmár) 
Szilvia meg Karády Katalin lemezét keresi rajtam 
egyre gyakrabban és egyre határozottabban, ma
kacs kitartással. Az az imént elejtett „hasonló
képp” megjegyzésem pedig arra vonatkozott, hogy 
a KUD Idijoti lemeze sem fért rá teljes egészében 
a kazetta egyik oldalára (úgy döntött, ő bizony 
nem éri be annyival...), ugyanis a B6-os Pre^ivjeti 
(We Remember Matjeto) című zeneszám alig kezdő
dött el, szinte még azt sem mondhatnám, hogy 
felcsendült (púnk zene esetében ez egyébként is 
kifejezetten esetleges feltevés lenne...), máris fel
hangzott az ellentmondást nem tűrő KLATTY!



(Az OI! helyett, amitől még mindig százszorta 
jobb ez így, s nem is szólva akkor még arról, hogy 
többszörösen értelmesebb...) A magnó hangos 
kattanással emelt panaszt a kazetta rövidsége el
len, és megtört szívvel tolmácsolta efelett érzett 
fájdalmát, hogy bizony ezt ma már ő nem rögzít
heti. Mit volt, mit tennem, beraktam hát egy 
másikat... Persze, mivel már előre felkészültem 
egy ilyen lehetőségre, a kattanásos effektusok 
valamelyikének jelentkezésére (mert ekkor már 
igen nagy volt az előfordulási esélyük...), még 
korábban odakészítettem a magnó mellé azt 
a kazettát, amelyikre annak idején még a Queen 
The Mirracle című albumát vette fel nekem, ha jól 
emlékszem, Molesz (Molnár Zoltán), de az iga
zat megvallva, ebben már nem vagyok egészen 
biztos. De akárki követte is el, szögekkel, csava
rokkal, csavarágyakkal és enyvvel is megtámo
gatva, jó alaposan rögzítette nekem az albumot, 
mielőtt még magam is megvettem volna ugyan
azt bakeliten. De azóta már Dorde Balasevic 
is járt rajta (rásétált, ráandalgott a hanghordo
zóra) — a már ismert megszorító intézkedések 
mellett: csak abban az esetben, ha valóban, de 
tényleg, tutibizti jól emlékszem... - ,  méghozzá 
a Celovecernji The Kid című albuma, de sok minden 
más mellett tette ezt, tehát Citrony és Szilvia el
várásához hasonlatos módon ezúttal is jogos 
a kérdés:



-  Ki tudná azt ma már megmondani, hogy 
mi minden volt egyszer már, ezerszer már erre 
a kazettára össze-vissza felvételezve egymásnak 
nagybüdös tetejébe?

(Eri nem.)

(Vágás.)

Szóval egy alaposan megviselt kazettáról van szó, 
amit alapból talán még nem is kellene problé
mának tekintenünk, ha valami minőségesebb 
gyártmányról lenne szó, csakhogy egy a JUGO- 
VIDEO — Golubac terméke, méghozzá SUPER 
FERÓ (még ha Nagy Feró volna, akkor talán 
hagyján), és tulajdonképpen csak azért vettem 
meg, mert annak idején -  valamikor még hete
dikes-nyolcadikos, vagy talán elsős középiskolás 
koromban -  nevetségesen olcsó volt ott a gimi 
melletti üzletben. És mégiscsak pofásabb, azaz 
tetszetősebb volt, többet ígérő, a jobb hangmi
nőség lehetőségével kecsegtető, mint a — hogy 
is hívták? .. .nem is emlékszem már pontosan... — 
még olcsóbb LOZ (loz ülje, hehehehehehehe... ), 
illetve LOZ Kovinoplastika vagy a Compact Cas- 
sette — FOTO Zagreb akármik, habár ez az ár
különbség mai viszonylatban, a mai árakhoz iga
zítva elenyésző lenne.



A legutóbb még a Vaúúúúúú... című hangjáté
komat vettem fel erre a ka2ettára, amikor sugá
rozta az Újvidéki Rádió, de úgy látszik, hogy ez 
már szimptomatikus, mert az sem fért rá teljes 
egészében (csak) az egyik oldalára, azaz a hang
játék sem érte be a kazetta egyik oldalán adott és 
rendelkezésére álló (mindössze) harminc perccel. 
Ezért meg kellett fordítanom, és a kutyás törté
net vége, befejezése és lejelentője a kazetta B olda
lán landolt, s tette ezt a második kazettaoldal több 
mint felét üresen hagyva. Visszatérve tehát az ere
deti gondolatmenethez: oda vettem fel a minap 
a KUD Idijoti Prejivjeti (We Remember Marjeto) 
című dalát, amivel tulajdonképpen máris meg
nyitottam a sorrendben immár második vagy har
madik Minden, ami máshonnan, sajnos, kimaradt című 
válogatáslemez, kompilációs album összeállítását, 
lassú és kiszámíthatatlan, ám folyamatos megszer
kesztését.

Az első ilyen privát, saját, külön bejáratú kom
pilációs összeállításomnak a The Stranglers Great- 
est Hits (1977—1990) című aranyalbumának, avagy 
aranycédéjének másolata mellett szorítottam he
lyet egy TDK kazetta B oldalán. A következő da
lok találhatóak rajta:

Beatrice (1988.):
1. A 2000. év fe lé
2. Születésnapomra



3. Hahó Tahó
4. Altatás
5. Fönn Tarnicán
6. Mostanában

A The Holly Faster című miselemezről (Second 
record — Side 2.):
7. Many Years

8. Verebes Ernő dala: A néma nemzedék — Beszédes 
István előadásában.

A Full Metal Jacket című film (rendezte Stanley 
Kubrick) zenei anyagából (Original Soundtrack 
Recording):
9. Surfin’ Bird — Performed by The Trasman (akár
csak a Beatrice dalait, ezt is Citronytól másoltam át).

Dorde Balasevic Tri posleratna druga című albumá
ról (pesme iz istoimenog romana — az azonos 
című regény dalai):
10. Sugar Kap (Proces diferencijacije u kombinatu yapro- 
i^yodnju ipreradu secerne repe).

A KUD Idijoti után pedig, az immár Váúúúúúú.. .-s 
kazettán pedig rögtön itt van egy felvétel (Horváth 
Rice) Vali június 29-i Éjszakai műsori.ból:



H. RICE VALÉRIA: Az Újvidéki Rádió Éjszakai 
Műsorát hallgatják. Azok a hallgatóink, akik 
nyomon követték Éjszakai műsorainkban 
a Symposion-botrány hátterének a feltárását, 
már megszokhatták, hogy minden egyes nyi
latkozat után egy kis irodalmi összeállítással 
zárjuk a témát. Ma éjszaka Keszég László 
előadásában két, 1983-ban inkriminált szö
veget készítettünk elő. Keszég László előbb 
Tolnai Ottó Orfeusz új lantja című költemé
nyét szavalja el, majd pedig Illyés Gyula Egy 
mondat a zsarnokságról című versét. Mindkét 
költemény az 1983-ban kifogásolt szövegek 
listájára került és így a Sziveri János vezette 
szerkesztőség leváltásában is közrejátszott. 
A szavalatok között és után a zentai-topo- 
lyai HÁEMTSÉK duó legújabb felvételeiből 
adunk ízelítőt.

KESZÉG LÁSZLÓ: (Tolnai Ottó: Orfeusz új lantja 
— verset mond.)
„egy kerek üvegasztalon írok 
(külföldre távozott barátomtól kaptam) 
és szépen látom bunkós térdeimet [...]”

(Tolnai Ottó Orfeusz HÍ ¡-anj a című költeményét 
lásd az Új Symposion 1982/11., illetve 1989/3—4. 
számaiban.)



KESZÉG LÁSZLÓ: (verset mond.)
„[...] valami mitikus korbács csattan 
vagy csak e sötétülő lencse riant”

(HAEMTSÉK: Sinthya II.)

KESZÉG LÁSZLÓ: (Illyés Gyula: Egy mondat a zsar
nokságról — verset mond:)
„Hol zsarnokság van, 
ott zsarnokság van, 
nemcsak puskacsőben, 
nem csak börtönökben [...]”

(Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című köl
teményét lásd az Új Symposion 1982/12., illetve 
1989/3—4. számaiban.)

„[...] mert ott áll 
eleve sírodnál, 
ő mondja meg, ki voltál, 
porod is neki szolgál.”

(HAEMTSÉK: Sinthya I.)

Tehát az ezután még fennmaradt — még mutatónak, 
ízelítőnek is rövidke — elenyészően picinyke helyre 
vettem fel a Bródy János bácsszőllősi koncertjén 
készült felvétel folytatását, s mint az alábbiakból 
mindjárt kiderül, annak is csak egy részlete fért el.



BRÓDY JÁNOS: (énekel.)
„Nem rózsaszín álom, 
a fiam meg a lányom, 
s ez most már mindig így lesz.”

(Taps, fütty, üdvrivalgás, stb., stb., stb.)

BRÓDY JÁNOS: Hát valahogy így, elérkeztem 
én is a dolgok végére. Még egy környezet- 
védelmi dalt elénekelnék nektek...

EGY HANG A KÖZÖNSÉGBŐL: Földvár felé 
félúton!

BRÓDY JÁNOS: Földvár? Jó, Földvár felé fél
úton. .. Néha megkérdezik tőlem, hogy ezek 
a dalok, amiket én énekelek, mennyire igazak. 
Szóval mennyire úgy történtek meg, ahogy 
én előadom őket. S hát én mindig azt szok
tam mondani, hogy általában csak azt írom 
meg, ami megtörtént, vagy megtörténhetett 
volna. Hát ez a következő dal inkább azok 
közé tartozik, amik csak megtörténhettek 
volna. Inkább csak egy különös, furcsa álom 
volt. (Enekel:)

„Ott állt a lány, 
az út jobb oldalán [...]
.. .azóta nézem az út jobb oldalát [...]”

(KLATTYl)



És itt már vége is van. A dal is véget ért valahol 
ott, a poros, szikkadt országúton, a Földvár felé 
vezető műút mentén.

-  Ezt a Palotás (Gabi) úgy összevágta, hogy még 
szétvágni se lehet — mondta Kati ma reggel, ha 
már Juhemmel egész éjszaka zenés műsort csinál
tunk, kommentárként és kritikaként is egyben.

A riportrészleteket mindenképp muszáj lesz 
(így vagy úgy...) kiiktatnunk, kivágnunk az anyag
ból, hogy a zenét, a koncertfelvételeket használhas
suk a különböző műsorainkban. Hogy a sajátságo
sán előadott, improvizációkkal bőséggel tarkított 
zeneszámok a maguk valós formájában és valós 
értékében is használhatóak legyenek, mondjuk, 
a Mesék felnőtteknek című — egyelőre csak tervezett 

— éjszakai műsorban.
No és azon a bizonyos fantom-kazettán a Fillé

res emlékeim című dal után volt még valami heavy 
metál nóta is, amit a már ismert és jól bejáródott 
módon nem tudtam beazonosítani vagy felismerni. 
Azután következett az EDDA művek Álmodtam 
egy világot magamnak című dala, ha ugyan ez a címe 
egyáltalán. No, mindegy is, ha...

Semmi ha!

Fantasztikus dolog, ha egyszer a szülő észreveszi, 
felfigyel arra, hogy csöppnyi gyermekével már 
beszélgetni lehet.



Mert az, hogy valaki megtanuljon beszélni, 
nem egyik napról a másikra történik. Előbb csak 
gügyörészik-gagyarászik, aztán már szavakat is 
mond, s egyszer csak elkezd válaszolgatni, kér
dezgetni, beszélgetni. Ahogy nagyokosán mond
hatnánk: kontextusban használja az addigra már 
megismert szavakat. „Nyomon beszél!” Szavai kez
detben csak a beszéd foszlányai, s csak később áll
nak össze gondolatokká. Közölt gondolatokká. 
Mert igazából már a gügyörészés is gondolatokat 
tükröz, csak tudnunk kell — és ez kegyetlenül 
nehéz! — megfejteni azokat.

Hát beszélgessünk, lányom!
Arról az emberek — a felnőttek — olykor képesek 

egész könyveket írni, hogy milyen bölcsességek 
pattannak ki gyermekeik fejéből. Az egyik talán 
legismertebb ilyen felnőtt R. D. Laing, akiknek 
kötete beszélgetések gyerekekkel címmel jelent meg, 
ebből való az alábbi kis idézet:

„NATASA: bárcsak a feleséged lehetnék, apa 
APA: ó Natasa. Nem lehet 
NATASA: tudom, mert te már feleségül vetted 

a mamát
APA: de ha nem vettem volna, akkor sem le

hetnél a feleségem, mert a lányom vagy, én meg 
az apád, és apák meg lányok nem házasodhatnak 
össze

NATASA: mert ugyanaz a család vagyunk 
APA: igen



NATASA: de a mama is ugyanaz a család, akkor 
meg hogy lehet a feleséged?

APA: amikor a mama és én találkoztunk, akkor 
még nem volt a te mamád, és nem ugyanannak 
a családnak a tagjai voltunk, és így feleségül vehet
tem, és lehettek gyerekeink”

Most pedig vidám színpadunk bemutatja:

Babits Mihály 
Jónás könyve 

című műve

a% Elbeszélő Én dramaturgjai beavatkozásainak 
nyilvánvaló jegyeivel egészen 1995februárjáig 

Éjvidékre visszanyúlva

készült
a Biblia és más vallásos és egyházi szövegek 

felhasználásával

Az avatatlan személyzet siralmas listája, 
elkövetett és megálmodott bűneik 

lajstromba vétele:

ATTILA
ANDREA

és
ZOLTÁN



melyek mind táborozáson ért 
egészen fiatal egyedek, 
s kik Jónás történetét 
szájról szájra adva terjesztik tovább 

-  a játékidejük szabta határokon 
természetesen minduntalan 
csakis belül mozgolódva

sínnek való leírása:
A szín három részre tagolódik.
Az első, a közvetlen közelségben ülő közönség

hez legközelebb eső rész egy táborozás kellékeivel, 
hátizsákokkal, sámliszerű ülőalkalmatosságokkal, 
szalonna sütéséhez előkészített, késsel otrombán 
faragott pálcákkal, tábortűzzel, vízhordó vödör
rel, rongyokkal és törölközőkkel, egy pléh lavór
ral, széthajigált üres üvegekkel és más jellemző 
eszközökkel, amelyek sorra mind sorsuk jobbra 
fordulását várják.

A középső, a színteret tulajdonképpen ketté
osztó rész (amelyik keresztben gyakorlatilag is 
kettévágja azt), egy stilizált erdő. Színpadi megje
lenítését tekintve egy, az építkezéseken használt 
vasállványzat felelne meg leginkább a célnak.

A harmadik, leghátsó részben egy tábori ágy áll.

A cselekmény időpontja meghatározhatadan. A jel
mezek, a kellékek és a díszletelemek, valamint 
a beszédmodor, beszédstílus és a szereplők visel



kedése közötti kifejezett kontraszt, mind-mind 
a cselekmény elidőtlenítését kell, hogy szolgálja.

Valamit Isten reánk ereszt 
Mindenekben kedvét tegyük.

.. .futván az Urat, mint tolvaj a hóhért!...

(Végezvén az öltözködéssel, Andrea a vizes vödörhöz P̂> 
vizet löttyint belőle a földön heverő lavórba, térdre ereszke
dik és megmosakszik.)

Téged a Nap emlékeztessen 
Jézusra, a ’fényes Napra,
Semmi tégedet el ne vessen,
Hogy ne néznél e ’Fő papra.

Mely város vall polgárának, büdös?

ATTILA: (is felébred, nagyot nyújtózkodva, a közönség 
feléfordulva felü l az ágyon.)

ANDREA: (a mosakodás végeztével megtörölközik, kiön
ti a vizet a lavórból, újratölti az edényt és odaviszi 
a még mindig alvó Zoltánhoz Mellé térdelve megfor
dítja a férfit, és a lavórban lévő ronggyal elkezdi le
mosni a férfi meztelen testét.) Mert dobtál vala 
engem a sötétbe...



Vigasztalódjál meg lelkem; örvendj szivem; 
rebegjetek hálaimát ajkaim az én mennyei 
Atyámnak határtalan irgalmáért!

ATTILA: (feláll és ő  is öltözni kezd.)
ANDREA: Mint az evangéliumban említett té

kozló, de bűnbánólag visszatért bocsánatot 
kérő fiút atyja örömmel karolta keblére, úgy 
tártad ki most nekem is szegény bűnösnek 
mennyei Atyám karjaidat, hogy kiengesztelő - 
dött atyai szívedre vonj.

ATTILA: (miután felöltözött, a még mindig alvó Zoltán 
testét mosó Andreához l*P> megáll vele szemben; 
a vasállványzat egyik oszlopának támaszkodva f i 
gyeli őket.)

s kelt a tengernek sok nagy tornya akkor 
ingó és hulló kék hullámfalakból, 
mintha egy új Ninive kelne-hullna, 
kelne s percenként összedőlne újra.
Forgott a hajó, kettétört az árboc, 
deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.

ANDREA: (az egyik hátizsákból egy poharat húz e >̂ 
az egyik földön fekvő üvegből pedig vörösbort tölt. 
A poharat Zoltánnak adja.)

Oh, értsd meg a szót: árban és apályon 
-  Szirt a habok közt -  hűséged megálljon!



ATTILA:
A görcs hajósok, eszüket veszítve, 
minden terhet bedobtak már a vízbe, 
s míg arcukba csapott a szörnyű sóslé, 
kiki a maga istenét üvölté.
Jónás mindent kiadva, elcsigázva, 
betámolygott a fedélközi házba, 
le a lépcsőkön, a hajófenékre, 
s ott zuhant bódult félálomba végre 
gurítván őt az ázott, rengő padlat.

ZOLÁN: (megissza a kezébe tyomott vörösbort, majd ahogy 
lassacskán kezd visszatérni belé a lélek, a kialudt 
tüzet kezdi piszkálgatni.)

ATTILA: (leül Zoltán mellé törökülésben, s mintegy have
ri alapon, a legközönségesebb hétköznapi beszélgetés 
modorában folytatja.)

S így lön hogy a kormányos belebotlott, 
a deszkákat vizsgálva, s rája szólt:
„Mi dolog ez, hé, te nagy alható?
Ki vagy te? Kelj föl, s kiálts a keserves 
istenedhez, talán ő megkegyelmez!
Vagy istened sincs? Szólj! Miféle nemzet 
szült? Nem te hoztad ránk a veszedelmet? 
Mely város vall polgárának, büdös?
S e fene vizen át velünk mi végre jössz?”

(Ő is a tűzzel kezd bíbelődni.)



S ő monda néki: „Zsidó vagyok én 
s az Egek Istenétől futok én.
Mi közöm nékem a világ bűnéhez?
Az én lelkem csak nyugalmat éhez.
Az Isten gondja és nem az enyém: 
senki bajáért nem felelek én.
Hagyjatok itt megbújni a fenéken!
Ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem.
De ha kitesztek még valahol élve, 
tegyetek egy magányos erdőszélre, 
hol makkon tengjek és keserű meggyen 
békében, s az Isten is elfeledjen!”

ANDREA: (rozsét, lehullott gallyakat gyűjt a% erdőse
ién a tűzhöz Egy helyre hordja, néha megáll egy-egy 
pillanatra pihenni, nyújtózkodni egyet. Közben Attil
ára figyel, érdeklődéssel hallgatja szavait.)

ATTILA:
De a kormányos dühhel csapta vissza.
„Mit fecsegsz itt erdőről össze-vissza?
Hol itt az erdő? És hová tegyünk ki?
Innen csak a tengerbe tehetünk ki!
Ki is teszünk, mert nem tűröm hajómon 
az ilyet akit mit tudom mi bűn nyom.
Már biztos, hogy te hoztál bajba minket: 
magad mondod, hogy az Isten átka kerget. 
Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg.



Hé, emberek! Fogjátok és vigyétek 
ezt a zsidót!” S már nyolc marok ragadta, 
nehogy hajójuk süllyedjen miatta, 
mert nehéz a kő, nehéz az ólom, 
de nehezebb, kit titkos súlyú bűn nyom.

ANDREA: (a tábortűzből viszi az összegyűjtött rozsét, 
és lerakja Zoltán mellé.)

ZOLTÁN: (feláll és az egyik hátizsákhoz lépve valami 
régi újságot húz elő belőle. Elrendezgeti a téglákat 
a tábortűz körül, széttúrja a hamut, újságpapírt tép 
és lerakja alulra, majd a rozsét válogatva előkészíti 
a tábortüzet.)

ATTILA: (isfeláll, zsebre tett kézpel, félkört írva le, sétál, 
őgyeleg a tábortűz körül; mindeközben Zoltán serény
kedését figyeli.)
Jónás azonban jajgatott s nyögött 
és meglóbálták a tenger fölött.

„Vigyázz — hó-rukk! Pusztuljon aki nem kell!” 
S nagyot loccsant... s megcsöndesült a tenger, 
mint egy hasas szörny mely megkapta étkét.

ANDREA: (a tűzhely körül munkálkodva Zoltánhoz 
beszél.) Oh mit érezhetett szived szent bűn
bánó ama pillanatban, midőn Jézus igy szólt 
hozzád: „Vigasztalódjál lányom, bűneid meg 
vannak bocsátva.”

ZOLTÁN: (szintén a tűzhely körül, válaszol.) Ily ki
mondhatatlan kegyességre bizonyára elszorult 
kebled a határtalan örömtől.



ANDREA: Hasonlóan boldogító örömérzet bája 
hatja át most lelkemet, hogy bűneim meg 
vannak bocsátva.

ATTILA: (immár csak egy lépéssel a% állványzat előtt áll, 
ott, ahol Zoltán a jelenet elején aludt.)
S nagyot loccsant... s megcsöndesült a tenger, 
mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét.
S már a hajósok térdencsúszva, kétrét 
kétrét görbedve sírtak és hálákat adtak, 
könnyelmű áldozatokat fogadtak, 
s a messzeségben feltűnt a szivárvány.

A víz simán gyűrűzött, akár a márvány.

ZOLTÁN: A bűnbánó latornak haldoklásodban 
mondád: „Még ma velem leszesz a paradi
csomban.” így hivtál engem is tévelygőt ke
gyelmeid paradicsomába és nem mutatsz már 
haragvó arczot, hanem atyai szeretettől de
rült tekintetet.

(Elsötétül a színpad.)

ZOLTÁN: (üvölt a sötétben.) Bűnbánó lator!
ANDREA: (ugyancsak.) .. .halálodnak legfájdalom- 

teljesebb pillanata vala, egyszersmind életed
nek legboldogabb része!



2. JELENET

(A sötétben Zoltán meggyújt egy gyufaszálat; majd egy
gyertyát vesz előaz egyik hátizsákból, s azt is meggyújtja.
Közben már Andrea hangját halljuk.)

ANDREA: (a háttérből.) „Kiáltok Tehozzád,
Hallj meg, Isten! Mélységből a magasság 
Felé kiáltok, karmolok, könyörgök,
A koporsónak torkából üvöltök.

ZOLTÁN: (az égő gyertyát a kezében tartva középre 
megy; csak most, a gyertyafényben pillantjuk meg 
Attilát és Andreát, akik egymással szemben térdre 
ereszkedve ölelkeznek.)

ANDREA:
Mert dobtál vala engem a sötétbe 
s tengered örvényébe vetették be 
és körülvett a vizek veszedelme...

ATTILA: (időről időre megismétel egy-egy mondatfosz
lányt.) .. .és körülvett a vizek...

ANDREA:
.. .és fű tekeredett az én fejemre, 
bő hullámaid átnyargaltak rajtam, 
és Egyetemed fenekébe hulltam, 
a világ alsó részeibe szállván...

ATTILA: .. .a világ alsó részeibe szállván...



ANDREA: .. .ki fenn csücsültem vala koronáján!
Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már? 

ATTILA: Én, aki Jónás voltam...
ANDREA: Ki titkaidat tudtam, mit tudok már?

Kényedre hány-vet hánykódó vized... 
ATTILA: .. .hánykódó vized...
ANDREA: .. .s nyálkás hus-záraiba zárt a Cet.” 
ZOLTÁN: (mozdulatlanul áll, mint eddig is.)

Vedd a lámpát, magunkba szállunk —
Nincs ezen kívül más szállásunk.

Magunkba szállunk: ez most minden,
A világon semmi sincsen.

ANDREA és ATTILA: (ölelkezve a földre zuhan.) 
ZOLTÁN: (zavartalanulfolytatja.)

A külvilág rémek világa.
Te is árva vagy, én is árva.

A külvilágban kockázat van 
A legártatlanabb szavakban.

A külvilágban kémek lesnek — 
Lélegzetünkre is fülelnek.

Vedd a lámpát magunkba térünk —
Nagy a vétkünk: az emberségünk.



Magunkba még mélyebbre szállunk: 
Nagy a bűnünk: az igazságunk.

Nyáj-néppé nem akarunk lenni. 
Iszonyú mélyre kell hát menni.

Idegenné nem tudunk válni, —
Hát minden tárnát fel kell tárni.

Ahol még érc van: ember s igaz, 
Hová nem hat semmi zivatar.

Lassan megszűnünk írni, sírni, 
Segítségül bárkit is hívni.

Nemzet-forgácsot, csillag-töredéket: 
Minket ugyan kicsoda ért meg?

Vagyunk kétféle értetlenség, 
Menyegzőnkön külhoni vendég.

Ki nem elégít semmi ország 
Egyedül ez a mély mennyország.

Vedd a lámpát, magunkba térünk, 
Nincs külvilágban menedékünk.

Érzed? réteg réteg után szakad, 
Omlik be tétova lépteink alatt.



Ez mind mind rögös, érzéki világ,
De mi megyünk mind mélyebbre tovább.

Ahol már csak a Lélek lelkesít —
Megyünk, megyünk, meg nem állunk Istenig.

ATTILA: (fecsegő, csevegő, gyermeteg, játékos hangon.)

Az Ur pediglen készített vala 
Jónásnak egy hatalmas cethalat...

ANDREA: (mintAttila.) ...és elküldte tátott száj
jal, hogy benyelné...

ATTILA:.. .halat s vizet vederszám nyelve mellé... 
ANDREA:

.. .minek sodrán fejjel előre, hosszant 
Jónás simán s egészben úgy lecsusszant 
gyomrába...

ATTILA: .. .hogy fején egy árva haj 
nem görbült, s ájultából csakhamar 
fél-ébren pislogott...

ANDREA: .. .ocsúdva, kába
Szemmel a lágy, vizes, halszagu éjszakába.

ZOLTÁN: (a gyertyát maga előtt tartva a tábortűzből 
lép, és a lánggal meggyújtja asj.)



ANDREA és ATTILA: (állát az öklével megtámasztva, 
hason elterülve, a közönség feléfordulva keveréseik.)

ATTILA: És így jutott a szörny-lét belsejébe...
ANDREA: .. .vak rianások eleven bölcsejébe...
ATTILA: .. .és lakozék három nap, három éjjel 

a cet hasában...
ANDREA: .. .hol éjfél a déllel 

egyforma volt...
ATTILA: .. .s csupán a gondolatnak 

égre-kígyózó lángjai gyulladtak, 
mint fulladt mélyből pincetűz ha támad.

ANDREA: És könyörge Jónás az ő Urának 
a halból, mondván: ...

ATTILA: (hirtelen felpattan ésfelmászik a vasállványzat 
középső fokára, ahol lassan előre, a közönség köze
lítve, időnként egy-egy oszlopon ,megtámaszkodva 
folytatja szövegét.) „Kiáltok Tehozzád,
Hallj meg, Isten! Mélységből a magasság 
felé kiáltok, káromlok, könyörgök, 
a koporsónak torkából üvöltök.

Mert dobtál vala engem a sötétbe 
s tengered örvényébe vetettek be, 
és körülvett a vizek veszedelme, 
és fű tekeredett az én fejemre, 
bő hullámaid átnyargaltak rajtam, 
és egyetemed fenekébe hulltam, 
a világ alsó részeibe szállván,



ki fenn csücsültem vala koronáján!
Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már?
Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? 
Kényedre hány-vet hánykódó vized 
S nyálkás hus-záraiba zárt a Cet.”

Ki az aki nem hágy pusztulni csendben? 
Besóztál görgő tengered savával 
és csapkodsz, mintha játszanál csigával.
Mert megfogyatkozott bennem a lélek: 
de az én Uram akará, hogy éljek.
Ebének kíván engemet a Pásztor, 
és megszabadított a rothadástól.
Jössz már, Uram, jössz, záraim kizárod 
s csahos szókkal futok zargatni nyájad.

ANDREA: (a szalonnasütögető Zoltán mellé ül, és csat
lakozik hozzá ebben a tevékenységében.)

ATTILA: (monológjának hátralévő része alatt lemászik 
a vasállványzatról és a végén már ő  is a szalonnasü
tögetők táborát gyarapítja.)
Mert imádságom elhatott tehozzád 
és végigjárta a Magasság hosszát.
Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen, 
hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, 
mert aki éltét hazugságba veszti, 
a boldogságtól magát elrekeszti.

(Kialszanak a fények, csak a tábortűz világít.)



ATTILA: (leereszti és hagyja a tűzbe esni pálcáját a sza
lonnával együtt.)

így szóla Jónás, s eljött a negyednap 
és akkor az Ur parancsolt a halnak, 
ki Jónást a szárazra kitette, 
vért, zsírt, epét okádva körülötte.

3. JELENET

(A jelenet eleje Zoltánt a tábortűz mellet éri törökülésben 
ülve. Andrea a férfi ölébe hajtott fe jje l fekszik a földön. 
Attila most ugyanúgy alszik, mint Zoltán az elsőjelent
ben.)

ATTILA: (hangja a háttérből.) Jónás szembeszegül 
az isteni paranccsal.

ANDREA: (kezdetben csevegés, beszélgetős hangon, majd 
egyre nagyobb átéléssel, meseként, mintegy személyes 
élményként adja elő a történetet.) Az Úr szózatot 
intézett Jónáshoz, Amittai fiához: „Kellj útra, 
menj el Ninivébe, a nagy városba! Hirdesd ki, 
hogy gonoszsága színem elé jutott.” Jónás el 
is indult, de azért, hogy Tarsisba meneküljön 
az Úr szine elől. Lement Jaffába, és talált is 
egy hajót, amely Tarsisba készült. Megfizette 
az útiköltséget, és beszállt, hogy elmenjen 
velük Tarsisba az Úr szine elől. Az Úr azon-



bán nagy szelet támasztott a tengeren. Ha
talmas vihar támadt a tengeren. A hajó már- 
már összezúzódott. A hajósok megrémültek 
és isteneikhez imádkoztak. A hajó rakomá
nyát mind a tengerbe dobták, csakhogy köny- 
nyítsenek rajta. Jónás lement a hajó aljába, 
és mélyen elaludt. A hajóskapitány megszó
lította: „Miért alszol? Kellj fel és imádkozz 
Istenhez! Talán megemlékezik rólunk, s nem 
kell elvesznünk!” Majd így szóltak egymás
hoz: „Vessünk sorsot, hogy megtudjuk, ki mi
att ért bennünket a veszedelem!” Sorsot vete
tettek, és a sors Jónásra esett. Erre megkér
dezték tőle: „Kérünk, mondd el nekünk, 
miért tört ránk ez a szerencsétlenség? Mi 
a foglalkozásod, honnan jöttél, hol a hazád, 
melyik néphez tartozol?” így felelt: „Héber 
vagyok, az Urat, az egek Istenét tisztelem, aki 
a tengert és a földet teremtette.” Nagy féle
lem fogta el az embereket. Megkérdezték tőle: 
„Miért tette ezt?” Az emberek ugyanis meg
tudták, hogy az Úr színe elől menekül, mert 
elbeszélte nekik. (Énekelni ke%d.)

Áldott légy Isten, népek Istene, 
ki mindeneknek mindig Atyja voltál, 
kinek világot alkot tekintete — 
áldott légy Isten, hogy hozzám lehajoltál.



ATTILA: (a háttérből.) S monda az Ur Jónásnak 
másodízben:

ANDREA: (énekel.)

Az időtlenség napfényes egéből 
megpillantottál időben engem.
Egy világ reszket villámod tüzétől!
S nekem szabad nálad megpihennem.

ATTILA: (a háttérből.)

„Kelj föl és menj Ninivébe, mert én vagyok 
/ az Isten.
Menj, a nagy Ninivéig meg se állj, 
s miként elédbe írtam, prédikálj!”

ANDREA: (folytatja a% iménti, a% énekszóval félbevá
gott történetét.) Aztán megkérdezték tőle: „Mit 
tegyünk veled, hogy a tenger lecsendesed
jék?” Mert a tenger még mindig zúgott és 
háborgott. Azt felelte nekik: „Fogjatok meg, 
és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik 
a tenger. Tudom ugyanis, hogy miattam tört 
rátok ez a hatalmas vihar.” A férfiak evezni 
próbáltak, hogy visszatérjenek a szárazföldre, 
de nem sikerült, mert a tenger zúgott és há
borgott. Erre az Úrhoz kiáltottak: „Kérünk, 
Urunk, ne vesszünk el e miatt az ember miatt. 
Ne szálljon ránk igaz ember vére! Hisz te



vagy az Úr, aki úgy tettél, amint neked tet
szett!” Aztán megfogták Jónást, és a tengerbe 
vetették. A tengernek azonnal megszűnt a há
borgása. Az embereket elfogta az Úrtól való 
félelem. Áldozatot mutattak be az Úrnak, fo
gadalmi ajándékot szenteltek neki. (Ismét éne
kelni ke%d.)

Szavad mennydörgés, mely öröktől zengett!
S mégis meghallod gyenge, halk szavam. 
Áldott légy, óh, hogy felolvadva Benned 
Szabad felednem — törpe önmagam...

ZOLTÁN: Jónás menekül.
ATTILA: (a háttérben lassan tápás^kodni ke^d, két kar

jára emelkedve, lábát bénultan maga után vonszolva 
kús%ik-más%ik előre.)

S fölkele Jónás, menvén Ninivébe, 
melynek három nap volt járó vidéke, 
három nap taposhatta azt akárki 
s kanyargós utcáiból nem talált ki.

Menvén hát Jónás, első nap kiére 
egy sátrakkal telt, csillagforma térre 
s az árusok közt, akik vad szakállát 
és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, 
ahol helyet vön, kórusban nevették, 
kiáltott, mint az Úr meghagyta, ekként:



(Hirtelen kinyúlnak a színpadifények. Andrea és Zoltán 
sebtében felugorva, kapkodva oltani kezdi a tábortüzet, 
amit végül majd heves mozdulatokkal oltanak ki. Attila 
alábbi szövegében őket feddi, hozzájuk intézi korholó sza
vait.)

ATTILA:
„Halld az egek Urának Istenének 
kemény szózatját, nagy Ninive térj meg, 
vagy kénkövekkel ég föl ez a város 
s a föld alá süllyed, negyven napra mához!”

(Karjával hirtelen megállítja a tábortűz körül sürgólődőket, 
magához ̂ ZKf őket, hogy szinte már az arcuk is összeér
jen, és ő  maga is az arcukba hajolva folytatja mondandóját.)

így szólott Jónás, s szeme vérbeforgott, 
kimarjuk arcán verítéke csörgött, 
de az árusok csak tovább nevettek, 
alkudtak, csaltak, pöröltek vagy ettek 
s Jónás elszelelt búsan és riadtan 
az áporodott olaj- és dinnyeszagban.

(Egy hirtelen mozdulattal a földre löki Zoltánt és Andreát.)

Másod estére másik térre éré, 
a színészek és mímesek terére, 
kik a homokon illegve kígyóztak 
s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak.



(Zoltánhoz hajol, keményen megragadja állát, magához 
rántja és szájon csókolja, majd mellette térdelve maradva 
folytatja szövegét.)

Ott Jónás a magas ülés-sorok csúcsára 
hágván, olyat bődült bozontos szája, 
hogy azt hitték a színre bika lép.

(Hirtelen felugrik, faképnél hagyja a rémült Zoltán, And
reához lép és karját nyújtva felsegíti a lányt.)

Mohón hökkenve némult el a nép, 
míg Jónásból az Úr imigyen dörgött:

(Magához rántja a lányt, testük teljesen összesimulva, az 
arcába suttogja a szöveget.)

„Rettegj, Ninive, s tarts bűnbánva böjtöt. 
Harminckilencszer megy le még a nap, 
s Ninive napja lángba, vérbe kap!”

(EItaszjtja magától a lányt. Mint az elbeszélt történetben 
Jónás, a színpad elejére lépve a néphez  ̂ a közönséghez in
tézi prédikációját.)

S az asszonyok körébe gyűltek akkor 
s kisérték Jónást bolondos csapattal.
Hozzá simultak, halbűzét szagolták 
és mord lelkét merengve szimatolták.



így ért, az asszonyoktól közrevéve, 
harmadnap a királyi ház elébe.
Ott már tudták és várták és bevitték 
egy nagy terembe, hol arany teríték 
mellett hevertek a Hatalmasok, 
nyüzsgvén köröttük szép rabszolga sok, 
és meztelen táncoltak ott a szolgák 
vagy karddal egymást ölték, kaszabolták 
játékul. Jónást meg egy cifra oszlop 
tetejébe tették hogy szónokoljon 
és jövendölje végét a világnak.

És Jónás akkor egy iszonyú átkot 
kiáltva a királyra s udvarára 
s az asszonyokra és a palotára 
s a színészekre és a mimesekre 
s az árusokra és a mívesekre 
s az egész Ninivére mindenestül, 
leugrott, és az őrökön keresztül 
kitört, s a termen át, s a szobaerdőn, 
csarnokon, folyosókon és a kerten, 
tavat megúszva, rácsokon lekúszva, 
s a vízvezeték-csatornán lecsúszva, 
utcán és bástyán, falmentén szaladva 
rohant ki Ninivéből a szabadba, 
egyetlen látomással dúlt szivében: 
hogy kő kövön nem marad Ninivében.



(Szövege végén már térdre borulva, lehajtott fővel sír. Nem 
Zgkog, csak, halkan és némán könnyeit hullatja maga elé.)

ANDREA: (odalép hozyá, vigasztalja.) Az Úr oda
rendelt egy nagy halat, hogy nyelje el Jónást. 
Jónás három éjjel és három nap a hal gyom
rában volt. A hal gyomrában Jónás így imád
kozott az Úrhoz:

„Szorongattatásomban az Úrhoz folyamodtam, 
és ő meghallgatott.”

(Ő is térdre ereszkedik.)

ZOLTÁN: Ninive megtér és bocsánatot nyer. 

(Sötét.)

4. JELENET

(A jelenet az előző végéről örökölt sötétben kezdődik. 
A szereplők leföljárkálnak, téblábolnak a színpadon, 
mind-mind keresnek valamit. Zoltán egy dobozgyufát visz 
magával, melyből időnként meggyújt egy szálat, a fény segít
ségével igyekszik megtalálni a keresett tárgyat. Mikor kial
szik, eldobja az elégett gyufaszálat, s mindig csak kis szü
net után, néhány lépéssel odébb gyú jt meg újabbat. Attila 
egy elemlámpával ügyeskedik, körmével kaparja a földet.



Időnként megszakítja a keresgélést, ilyenkor lámpájának 
fényével megvilágítja a többieket, úgy figyeli mozgásukat. 
Amint meggyőződik róla, hogy még ők sem találtak 
semmi, folytatja a keresgélést. Andreát csak akkor látjuk 
megvilágítva, amikor Zoltán közelében halad el, akinek 
épp ég a kezében az újabb gyufaszál, vagy amikor Attila 
megvilágítja őt elemlámpájával. Ilyenkor tűnik fel, hogy 
a sötétben levetkőzött, most teljesen meztelen. Mivel a jelenet 
elején csak ő beszél, mozgásáról leginkább hangja alapján 
tájékozódhatunk.)

ANDREA: (énekel, s néha hangos bekiáltásokkal sza
kítja meg a dallamot:)

Ha az időnek szárnyai nőnek, 
hogyha megroggyan minden szilárdság, 
ha célok, utak sorra bedőlnek, 
ha reménységünk kudarcra váltják...

Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz:

irigy erők és gonosz étvágyak — 
legyünk mi együtt, összeborulva, 
és szeretetből építsünk gátat 
a jónak. Nőjünk a múltra újra!

„Kellj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, 
és hirdesd azt, amit majd mondok neked!”



Az Elbeszélő Én ekkor egy tollvonással, szinte 
csak önmagának felírt emlékeztetőként jegyezte 
fel öles kézírásos betűivel: MINDENKI EGY 
KIVÁLASZTOTT KÖZÉPPONTBA IGYEK
SZIK ELJUTNI LEHUNYT SZEMMEL -  mint
ha csak holmi bölcselet, aranyköpés volna. Majd 
gyorsan megtoldotta még mindezt Tímár Péter 
korai filmográfiájával:

1985. Egészséges erotika
1987. Moziklip
1988. Mielőtt befejezi röptét a denevér
1989. Hagyjátok Robinsont!
1991. Csapd le csacsi 
1996. Csinibaba
1996. Hajlékbemutató

FILM ALATT A HATÁRTALANUL SZABAD 
LÉNYT ÉRTEM — idézte Lazar Stojanovié gon
dolatát Miroslav Mandié az Új Symposion 1971-es 
szeptemberi számában, és börtönbe is került mi
atta. Az Elbeszélő Én azonban ekkor már egy 
találkozóra indult, ahol belga sörök híján egyszerű 
házi pálinka mellett dadogták végig a történte
ket. .. Hát hogy is? Abban egyeztünk meg, hogy 
valamilyen frappáns módon kellene kezdeni ezt 
a beszélgetést. Nem tudom, nem... Különösebb 
frappáns ötlet most nem jut eszembe. De ha úgy 
egészében a... — bár én nem kívánom értékelni



a Symposiont, sem az előttem járó nemzedékek 
által, hát.. alakított és irányított lapot, sem a mi
énket, sem az azóta elkészült számokat —, de egyet 
azért, függetlenül az esztétikai és egyéb értéki ter
hektől, egyet ki merek jelenteni: az Új Symposion, 
leszámítva egy viszonylag rövidebb időszakot, 
tulajdonképpen mindig is egyfajta luciferi erőt 
képviselt ebben a jugoszláviai magyar kultúrában. 
Ez, hogy luciferi erőt, itt, mondom, itt nem kívá
nom a szerepét fölértékelni ezzel. Ezzel csupán 
azt kívánom jelezni, hogy ha úgy tetszik, egyfajta 
bomlasztó ereje volt ennek a ... ennek a ... Mind
annak, ami a jugoszláviai magyarság kultúrájában 
avítt volt, bürokratikus volt, ami sztálinista örök
ség volt sok esetben. És hát tulajdonképpen evvel 
a ... a lapnak evvel a luciferi mineműségével hoz
ható összefüggésbe a... az Új Symposion körüli, 
hát... jónéhány korábbi skandalum is, mint a het
venes évek elejének lapbetiltásai, aminek végső 
soron valamilyen következménye volt, még ha pe
rifériális következménye is volt a hetvenes évek 
közepének a ... ugye, nevezetes zentai pere. Aztán: 
hát itt egyfajta folyamatosságra figyelhetünk fel 
a Symposion körül. A ... Ez már talán, tulajdon
képpen. .. Igen, ez még a hetvenes évek végének 
az a bizonyos, hát... erotikus száma és az erotikus 
számnak a ... Az egy évre történő bunkerba tétele, 
hogy egy félelmetes kifejezéssel éljek. Tehát a... 
Gyakorlatilag, ugye, azt jelentette, hogy egy évig,



körülbelül egy éven át nem jelenhetett meg ez 
a szám. A szám körüli hercehurcák, a politikai 
szférának a beavatkozása ezekbe az ügyekbe, az
tán a nyolcvanas évek elején a Fenyvesi verse 
körüli ugyancsak hasonló bürokratikus beavatko
zás, majd ezt követte az ettől drasztikusabb ügy, 
a mi ügyünk nyolcvanhárom elején. De hát tulaj
donképpen ez, hát... nyolcvankettő végén már 
előrevetette árnyékát. Tehát mi ezerkilencszáz- 
nyolcvankettő telén, tehát novemberében, de még 
inkább decemberében, hát... A különféle jugo
szláv nagypolitika különféle megmerevedését ta
pasztalva éreztük, hogy előtt-utóbb rajtunk is 
csattanni fog az ostor, tehát ami saját bejáratú vaj
dasági, hát... neosztálinista bürokráciánk nem 
fogja túl sokáig tűrni, hát... tűrni a mi okvetet- 
lenkedésünket. No most, ezeknek az okvetetlen- 
kedéseknek — hogy is mondjam? — mai szemmel 
nézve a jelentősége, az eszmei jelentősége, a tény
leges, a tényleges, a megfogható jelentősége, ha 
elolvassuk ezeket a számokat, azt kell mondjam, 
hogy nem túl nagy. Azonban, ha folyamatában 
nézzük a dolgokat, egyrészt, másrészt pedig össze
vetjük a Symposion szerepét a nyolcvanas évek 
elejének a ... a magyar kultúrájával, és egyáltalán, 
a jugoszláviai magyar sajtóval vetjük össze ezt 
a szerepet, akkor azt látjuk, hogy hát tulajdonkép
pen egy... egy igen bátor folyóiratról van szó, 
amely, hát persze a maga kamaszos módján, lévén,



hogy a szerkesztő bizottságnak a többsége, és hát 
az alkotó gárdának a többsége még igencsak fiatal 
ember, hát a maga kamaszos módján, hát csapkod 
jobbra-balra, és hát, hogy úgy mondjam, igyekszik 
megmutogatni, ugye, a maga izmait. Tehát, hogy 
lám, mire vagyunk képesek ebben a pillanatban! 
No most, ööö... A kritikájának, az Új Symposion 
társadalom... — most én, ismétlem, elsősorban 
a társadalomkritikai aspektusáról beszélek -  a lap
nak a társadalomkritikája az elsősorban egyfajta 
neosztálinista, vagy posztsztálinista, vagy jugo- 
sztálinista ideológiára irányult. Természetesen itt 
bizonyos speciális dolgokkal is számolnunk kell, 
hogy ezt megértsük. Hát ma már nem különö
sebb újság, nem mondok ezzel semmi újat, hogy 
hát a hetvenes évektől kezdődően — de ezek a fo
lyamatok sokkal régebben kezdődtek — tulajdon
képpen Jugoszlávián belül úgynevezett, hát, poli- 
centrikus etatizmusok jöttek létre. Tehát ez a mi 
számunkra azt jelentette, hogy hát Vajdaságban is 
létrejött egy ilyen policentrikus etatizmus, és hát 
meg kell mondjam, én most a mai ööö... politikai, 
ideológiai és propagandisztikus, hát harcokba, 
utóvédharcokba és egyebekbe nem mennék bele, 
nem kívánok mái szókészlettel élni. Egyébként is 
nagyobbrészt ezeket az ideologikus, hát, ööö... 
címkéket elhibázottaknak és pontatlanoknak tar
tom. No most tehát: ez azt jelentette, hogy itt 
Vajdaságban egy meglehetősen kisszerű, meglehe



tősen kisszerű — ez persze nem a tartomány nagy
ságával függött össze, hanem a szemléletnek 
a kisszerűségével —, egy meglehetősen kisszerű 
policentrikus etatista struktúra alakult ki, ami 
egészében véve is kisszerű volt, de ennek a lecsa
pódása a jugoszláviai magyarság kultúrájában tu
lajdonképpen még inkább kisszerű volt. No most, 
itt aztán egy más kérdésről is beszélnem kell 
néhány szó erejéig, ugyanis, hát nekünk természe
tesen sok bajunk volt a Fórum kiadóházzal és ez 
nem véletlen. Nem véletlen. Hát ezt bizonyos, 
konzervatívabb szemléletű írókollégáink gyakran 
úgy értelmezték, hogy hát ez egy valamiféle haza- 
fiatlanság a részünkről, ugye, hát ahelyett, hogy 
mi teljes erőnkből egyfajta, hát ilyen nemzetiségi 
konszenzusra törekednénk, hát mi itt bírálga- 
tunk, olykor felelőtlenül, de hát legtöbbször nem 
is annyira felelőtlenül, ergo, hát afféle bomlasztó 
erőt képviselünk. Hát hogy is mondjam csak? Meg 
kell mondjam, hogy ebben persze van valamiféle 
igazság, csak ez az igazság nem úgy igaz, ahogy 
ezt az igazságot ők képviselik. Ugyanis természet
szerűleg, ööö... az Új Symposion is, és nem is 
csak az Új Symposion, hanem mindenféle radiká
lis kritika, mindenféle radikális értelmiségi kritika 
magyar nyelven... ha magyar nyelvű kritika, óha
tatlanul szembe találta magát a Fórum kiadó- 
házzal, a kiadóháznak a struktúráival, ugyanis ez 
a jugoszláviai magyar kultúrpolitika, hát végső



soron, elsődlegesen, nem kizárólag, de elsődlege
sen, végső soron mégiscsak a Fórum kiadóházban 
öltött testet. No most a lapnak a tragédiája, tragi
komédiája — nem is tudom, minek nevezzem —, 
hogy... hogy miután elveszítette a korábbi függet
lenségét, amivel hát rendelkezett a hatvanas évek
ben, egyébként erről... ez is egy külön történet, 
erről is egy nagyon izgalmas filmet lehetne készí
teni, hogy hogyan fojtották meg az újvidéki Ifjú
sági Tribünt, illetve hát, hogy hogyan tették tönk
re ennek a szervezetnek az önállóságát. Nos, hát 
ehhez az Ifjúsági Tribünhöz tartozott ööö... bár, 
hát természetesen önálló jogkörrel, az Új Sympo- 
sion is, és hát persze a Polja is, és hát egyéb, hát 
testületek is. Ahogyan egyre inkább előrehaladt 
az Ifjúsági Tribünnek a megfojtása, annál inkább 
tarthatatlanná vált anyagilag is, de adminisztratív 
okoknál fogva is az Új Symposionnak az önál
lósága. Tehát, hogy a lap ne szűnjön meg, tulaj
donképpen belekényszerültünk abba, hogy be... 
a ... hogy a lap bevonuljon a Fórum kiadóházba. 
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azok az em
berek — többek között én is —, akik annak idején 
foggal-körömmel harcoltunk, hogy bejuthassunk 
a Fórumba, ma azt az álláspontot képviseljük, 
hogy az Új Symposion számára az volna jó, ha 
kikerülne a Fórumból. No de hát természetesen 
nem mindegy, hogy hogyan. Csak akkor, ha visz- 
sza lehetne állítani egy... egy... és meg lehetne



teremteni egy, a régi Ifjúsági Tribünhöz hasonlít
ható demokratikus struktúrát. Tehát, ha abba be
leilleszkedne. Ha ettől eltekintünk és valamiféle, 
ööö... hát teljesen légből kapott, ööö... hát anya
gilag és jogilag is független hát lapban gondolko
dunk, akkor azt hiszem, hogy hibát követünk el. 
Erre tulajdonképpen, ehhez ebben a pillanatban 
nincsenek meg sem a szellemi... Bár a szellemi 
erők talán még meglennének, de nincsenek meg 
az egyéb föltételek. Tehát a jogi, a politikai, az 
adminisztratív, az anyagi föltételek ehhez most 
hiányoznak. Viszont meggyőződésem szerint más 
okoknál fogva igenis arra kellene törekedni, hogy 
a lap kikerüljön a Fórumból. Nem a ... És itt ismét 
hangsúlyozom: nem azért, hogy... hogy aláaknáz
zuk, vagy leromboljuk a jugoszláviai magyar kul
túrát, vagy a Fórum kiadóházat, mint olyat, hanem 
egyszerűen azért, mert a jugoszláv szellemi élet, 
ööö... életnek a javára válna, ha minél több füg
getlen és önálló, autonóm alkotóműhely létezne. 
És hát ugyanakkor természetszerűleg, ugye, a min
denkori politikai bürokrácia számára kevesebb 
volna a beavatkozási lehetőség ilymód. No, most 
egy lélegzetre elmondtam sok mindent, talán kér
dezz, ha... De az Elbeszélő Én meg sem várta 
a mondat végét, mint a satnya színész, aki meg 
sem hallja a kérdést, s máris válaszol, azonmód 
belekotyogott a beszélgetésbe: Hogyan érzékelték 
legelőször, hogy támadják Önöket? A pálinkák



folytak, poharak töltődtek, torkok nedvesedtek... 
Hát, nézd, most az igazság az, hogy persze én 
dátumszerűen is tudnék beszélni a dolgokról, 
de annak nincs értelme, hogy itt ilyen, ööö... hát 
hivatalnokosdit játsszunk. Ez az aktacsomó egyéb
ként (mutatja) itt az Új Symposionra vonatkozik 
nagyobbrészt. Hát, ööö... Valahol ott nyolcvan
kettő telét említettem. Nyolcvankettő telén — most 
vissza lehetne lapozni a sajtóban, akkor pontosan 
meg tudnánk mondani, hogy mikor volt ez —, 
akkor lehetett érezni, hogy a nagypolitika meg 
fog fagyni, ugye, a meglehetősen dermesztő... 
Néhány dermesztő felszólalás hangzott el. Azt hi
szem, akkor volt központi bizottsági ülés, de az is 
lehet, hogy nem központi bizottsági ülés volt, 
hanem valamilyen pártplénum, az ördög tudja 
már, erre nem emlékszem, de mindenesetre az 
abból kiáradó, ööö... szibériai, ööö... levegő, 
az hát, azt sejtette hogy itt, hát hamarosan, hát 
restrikciók fognak bekövetkezni a sajtóban. No- 
mármost azt tudni kell, hogy ilyenkor a ... aki leg
először áldozatul esik az ilyen restrikcióknak, 
az mindig az ifjúsági sajtó. Hát mi akkor persze 
igyekeztünk fékezni, igyekeztünk fékezni, ööö... 
de hát azért becsúszott egy-két dolog. No most itt, 
ööö... hát tál... kétségkívül az... tak... Bár a ... 
a dolog lényegében igazunk volt, de azt hiszem, 
hogy taktikai szempontból, hát hibát követtünk 
el, ugye, akkor, amikor Radics Viktóriának azt



a bizonyos cikkét leközöltük, amelyben hát a két 
eminens vajdasági kultúrpolitikust támadott igen 
radikálisan Viktória ebben a glosszában. De meg
győződésem, hogy ha történetesen ezt a pamfletét 
nem közli a lap, akkor is előbb-utóbb, ugye, ránk 
került volna a sor. Tehát valamiféle hát... tiszto
gató hadművelet mindenféleképpen történt volna 
a Symposion körül. Lehet, hogy nem ilyen drasz
tikus módon történik, mint ahogy erre sor került, 
de azt hiszem, nem úsztuk volna meg. És ezt vala
mennyien éreztük egyébként. Valamennyien érez
tük, hogy... hogy itt... itt nyílt konfliktusra fog 
sor kerülni hamarosan. Az Elbeszélő Én megfon
tolt kérdést szeretett volna feltenni, azonban csak 
kivágta, mintha a legtermészetesebb volna: És ez 
hogyan kezdődött, ez a nyílt konfliktus? Kezdő
dött minden, minek, ööö... kezdődnie kellett. 
A válasz is: Hát ez a nyílt konfliktus úgy kezdő
dött, hogy valahol januárban, vagy február elején 

— ez már nyolcvanháromban volt —, ha jól emlék
szem, a Magyar Szó kiadói tanácsa tanácsülést 
tartott, és hát vagy már ezen a tanácsülésen, vagy 
a tanácsülést követő nem formális értekezleten, 
vagy ördög tudja, milyen kupaktanácson — tulaj
donképpen ott született meg annak az ötlete, 
hogy... Ha valamit rosszul mondanék, majd kija
vítja az, aki erről a dologról többet tud. Mi ezen, 
ugye, nem vettünk részt. Ott született meg annak 
az ötlete, hogy hát mindenféleképpen reagálni



kell a Symposionban történt bizonyos dolgokra. 
Itt merült fel többek között az is, ugye, hogy egy... 
egy elítélő cikket kell írni Tolnai Ottó verséről. 
Tolnai Ottónak, ööö... ez a bizonyos, inkriminált 
verse, ugye, ez hát Gojko Djogóval volt kapcsola
tos. Azzal a szerb költővel, aki hát akkoriban még 
börtönben volt. Egyfajta szolidáris megnyilvánu
lás volt ez a lap részéről is, Tolnai részéről is. 
Tulajdonképpen egy szép emberi gesztus volt. 
No most itt... itt rögtön el kell mondani, hogy 
soha, egy pillanatra sem gondolta a szerkesztőség 
azt — egyébként mi ezt a vita során többször leszö
geztük - ,  hogy hát... ööö... mi, amikor ezt a ver
set közöljük, akkor tulajdonképpen Gojko Djogo 
politikai platformjával vállalnánk közösséget. Nem 
vállaltunk soha ezzel közösséget, ellenben úgy vél
tük, hogy egy demokratikus társadalomnak, hát, 
ööö... többek között a szólásszabadság is, ugye, 
tartozéka kell, hogy legyen. Tehát, ha valaki ezt 
elvitatja, ha ezt egy állam, rend vagy egy párt
hierarchia, vagy bárki más, bármilyen más hatalmi 
apparátus elvitatja, akkor az úgy nincs rendben, 
és az ellen valamilyen módon, ha ez lehetséges, 
akkor fel kell emelnünk a szavunkat. Az Elbeszélő 
Én ekkor már okvetetlenkedni kezdett: No most 
elkezdődött a sajtóban az akkori szerkesztőségnek 
a támadása. Tudunk róla, hogy a szerkesztőség né
hány tagja nem volt erre hajlandó. Akik kényszerí
teni próbálták őket, hogy cikkezzenek a Sympo-



sión ellen... Poharak koccannak, arcok kipirul
nak, a válaszok pedig... nos a válaszok pedig foly
tatódnak: Hát ezek igen csúnya dolgok voltak. 
Hát most itt minden... hát most itt nagyon sok 
részletkérdésről kellene beszélnem. Hát majd meg
próbálok, most attól tartok, nem fog minden 
eszembe jutni. No, kérem szépen, hát... Miért 
esett vagy eshetett a választás éppen Bálint Sán
dorra? Bálint Sándor, aki ma is a Kilátó szerkesz
tője, tehát a Magyar Szó ilyen kulturális mellék
letét vezeti. Bálint Sándor egy időben, ööö... az 
Új Symposion szerkesztő bizottságának is tagja 
volt. Tehát akkor, amikor ez a bizonyos affér kez
dődött, akkor már nem, tehát annak a szerkesztő 
bizottságnak már nem volt tagja. Egyébként mi
nekünk Bálinttal meglehetősen jó kapcsolatunk 
volt, tehát most a szerkesztőséget értem ez alatt, 
de nekem is, személy szerint is, tehát nem valami
féle személyes ellentétekre vezethető ez vissza. De 
hát Bálint erről már nyilatkozott, még ha nem is 
a nyilvánosság előtt. Föltételezem, hogy a kamera 
előtt is majd elmondja részleteiben ezeket a dolgo
kat. Tulajdonképpen bennünket nagyon bántott az 
ő cikke, de tudjuk... Hát ezt már akkor elmondta 
egyébként egyikünknek-másikunknak, hogy hát 
őt milyen módon zsarolták; a legközönségesebb, 
a legdurvább, lég... Tegyük hozzá: legostobább 
módon zsarolták. No most nekem nincs jogom 
azt mondani bárkiről is, hogy gyönge volt, vagy



nem volt elég erős, vagy nem volt elég bátor ahhoz, 
hogy ellenálljon ezeknek a zsarolásoknak. Tény 
az, hogy ezt a cikket megírta. Viszont itt mentsé
gére, ööö... azt is el kell mondanom, hogy akkor, 
amikor ugye, ööö... már... már a közelmúltban 
újrakezdődött ennek az ügynek a fölgombolyítása, 
akkor éppen ő volt az...

(Vágás.)



II. fejezet

AZ ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR

Az Elbeszélő Én ezekben a napokban, s hóna
pokban igyekezett ugyan összeegyeztetni önma
gával az idejét, de túl nagy sikert nem ért el ebben. 
Délelőtt tízre a színházba rohant próbára, ahol 
a színpadon állva hol Jónásként, hol meg táboro
záson ért Attilaként regélt történetet régmúlt idők 
meséiről, a próba szüneteiben pedig még a dra
maturgiai megoldásokon dolgozott, mert voltak 
a darabnak még megoldatlan, egyelőre megold
hatatlannak tűnő momentumai, amelyek elvár
ták, hogy feloldozást nyerjenek... Ebéd után 
aztán bevetette magát a közeli könyvtárba, füzet- 
nyi jegyzékéből keresve ki a régi lapok megsár
gult papírjára nyomtatott cikkeket, amelyeket 
dokumentumokként kívánt felhasználni filmjé
hez... Este pedig a rádió épületébe zarándokolt, 
ahol az éjszakai műsorokat vezette, s olykor, 
ha felrakott valami hosszabb zeneművet, vagy 
a zenei szerkesztővel összebeszélve, órányi ze
nés blokkot sugároztak az éteren át, könyökével 
a stúdió asztalát támasztva olvasta az aznap fellelt 
dokumentumokat, újra felfedezett mesés kincse
ket, filmje vágását tervezte, vagy, ha épp sürgető



volt a dolog, hát szöveget, monológokat magolt 
a másnapi próbára...

Az eredeti cikk megjelenésének immár a har
mincadik jubileumán is túl — mert két esztendő 
nagy idő! — találta meg Tito elvtárs kongresszusi 
beszédének részleteit az Ifjúság című lap 1963. 
február 7-i számában, annak is a Symposion címen 
elhíresült mellékletében. Hát, töprengett, akár Jó
nás szájába is adhatná a marsall szavait, vagy al
kalmasint a ninivei nagyurak is válaszolhatnának 
ily szókkal a főhős feddésére, de aztán mégis elállt 
ettől a hirtelen jött, nem is túl elegáns ötlettől. 
Odakint lassan már virradt, az éjszakai műsor 
a végére járt, amikor andalító Pink Floyd dalla
mok mellett olvasni kezdte:

Részlet Tito elvtárs kongresszusi beszédéből

„Nemrégen zelezniki beszédemben negatív értelem
ben használtam az intellektualizmus szót. Meg
tudtam, hogy némelyek tudni szeretnék, mit értet
tem ezen. Természetesen semmi olyasmit nem 
értettem ezen, ami hátrányos szocialista értelmi
ségünkre, mert mi arra törekszünk, hogy iskolá
inkban és egyetemeinken minél több intellektuá
lisan rátermett embert iskolázzunk, sőt mi több, 
mi munkásokat is iskolázunk és arra törekszünk, 
hogy a termelőmunkások soraiból minél több in
tellektuálisan rátermett vezetőt és termelésszerve -



zőt nyerjünk, mert nélkülük nem képzelhető el 
további gyors szocialista fejlődésünk, sem hozzá
járulásunk a technikához és a tudományhoz. Én 
azokat a nagyon csekély számú meddő értelmisé
gieket értettem e szó alatt, akik főképpen az iro
dalomban, a festőművészetben, a filmművészetben 
és másutt is, valahol szocialista valóságunkon kívül 
lebegnek, akik nagyjából a külföldi káros befolyá
sok hordozói. Kétségbeesésükkel és távlatnélküli
ségükkel az ilyenek a kapitalista társadalomtól is 
elkülönülnek. De ha ez érthető is a kapitalista tár
sadalomban, senki sem képes felfogni, hogy ilyen 
emberek termékeny talajra találnak a szocialista 
társadalomban, amelyben gazdag fejlődési távla
tok vannak, és lehetőség van mindenki számára, 
hogy megtalálja helyét. (Taps.) Ezek rendszerint 
olyan emberek, akik önmagukba zárkóznak, szá
mukra minden túlságosan mindennapi és banális, 
felülről néznek mindenre, és mindinkább nem tár
sadalmi lények lesznek. Nem érdekli őket semmi 
más azonkívül, amit ők maguk gondolnak. Nem 
bírálóan, hanem bírálgatóan tekintenek társadal
mi életünk történéseire. Számukra a marxizmus 
elavult. Valami »újat« akarnak, és ha tollat ragad
nak, hogy írjanak valamilyen problémáról, gyak
ran igen károsan hatnak. Az idegen dekadens mű
vészetért és irodalomért lelkesednek. Ezenkívül 
soha annyi ponyvairodaimat nem fordítottak le és 
nem nyomtattak ki hazánkban, mint ma. Az ilyen



irodalom igen ross2 hatással van az ifjúságra, 
főleg az ifjúságnak arra a részére, amely arra ké
szül, hogy irodalmi munkássággal foglalkozzon, 
vagy már azzal foglalkozik. Szabad-e tétlenül 
szemlélnünk, hogy ezek a mai gyermekcsonkítók 
megcsonkítsanak fiatal emberi lelkeket,mint aho
gyan a középkorban Angliában és másutt a gyer
mekcsonkítók kisgyermekeket loptak, megcsonkí
tották arcukat, nevetséges nyomorékokká tették 
őket, hogy segítségükkel kolduljanak.

Sok példát sorolhatnék fel az ilyen értelmisé
giek káros szerepéről, akik állítólag olyasmit alkot
nak, amit csak ők értenek, és azt hiszik, hogy el
maradottak és tudatlanok, akik nem értik meg 
az ő műveiket.

Természetesen, ezen a téren nem lehet szó vala
milyen adminisztratív közbelépésről, de a közvé
lemény nem lehet tétlen ezekkel a problémákkal 
szemben. Főképpen ifjúságunknak kellene aktívab
ban küzdenie az ilyen jelenségek ellen, amelyek 
idegenek felfogásunktól, és amelyek mérgezik tár
sadalmunk egészséges légkörét.

Nem vagyok az ellen, hogy például a festészet
ben, a szobrászatban és más művészetekben alko
tó módon újat keressenek, mert ez szükséges és 
hasznos. De ellene vagyok annak, hogy közösségi 
pénzt adjunk holmi úgynevezett modernista mű
vekre, amelyeknek semmi közük a művészi alko
táshoz, még kevésbé valóságunkhoz. Művészeti



szempontból jelentékeny, olykor tartós értékű mű
vek is vannak a modern festészetben, vagy pedig 
olyan művek, amelyeknek dekoratív értékük van, 
de mégis sok az olyasmi, aminek nincsen semmi 
művészi értéke. És éppen ezek az értéktelen mű
vek vannak jelentékeny számban képviselve kiállí
tásokon, és drága pénzért rátukmáljuk őket az 
intézményekre. Ki tehát az oka annak, hogy felül- 
kerekedetett az ilyen álművészet? Kétségtelenül 
azok, akik ilyen álműtárgyakat vásárolnak, állami 
pénz költenek rájuk és olykor meg is jutalmazzák 
őket. Ha valaki ilyen festészettel vagy szobrászattal 
akar foglalkozni, ám tegye saját költségére azokkal 
együtt, akik az ultramodern absztrakt művészetet 
képviselik. Ezenfelül ez elfojtja az igazi művészet 
fejlődését.

Nem nyújthat-e valóságunk elég gazdag anya
got az alkotóművészi munkához? És fiatal mű
vészeink nagy része éppen valóságunkra fordítja 
a legkisebb figyelmet. Absztrakcióba menekül ahe
lyett, hogy valóságunkat öntené formába.

Hasonló a helyzet filmjeinkkel is, amelyek közül 
soknak semmi köze a valósághoz. így van ez kultu
rális tevékenységünk egyéb területein is. Miről ta
núskodik mindez? Kulturális munkásaink egy, 
szerencsére kis részének, meg egyes felelős kom
munistáknak eszmeiedenségéről és anarchizmusá
ról, arról, hogy nem tudják, mi van megengedve, és 
mi nem megengedhető társadalmi fejlődésünkben.



Minderről már több ízben beszéltem, s azt hi
szem, elég is volt a beszédekből, és most a tettekre 
kell áttérni. Mint ahogy az elmúlt évben megfe
lelő intézkedéseket tettünk a közgazdaságunkban 
felbukkant fogyatékosságok és bizonyos erkölcsi
politikai mulasztások miatt, most ugyanígy kell 
eljárnunk a kultúra területén. De itt sem lehet szó 
valamilyen kampányról, hanem szüntelen politi
kai, és ideológiai tevékenységről. Néhol bizonyos 
más intézkedéseket is tenni kell majd. De minden 
»boszorkányüldözés« csak árthat az egész ügynek, 
amivel az elmúlt évben már voltak rossz tapaszta
lataink. Ezen a helyen azért beszélek erről, mert 
szeretném, hogy kulturális téren merészebben 
induljunk el abba az irányba, amelyen egy szocia
lizmust építő társadalomnak haladnia kell.”

Ugyanennek a lapszámnak, ugyanezen a szinte már 
sorsszerű tizenötödik oldalán, Jugoszláv valóság 
a kultúrában címmel jelent meg az alábbi felhívás:

„A Növi Sad-i Ifjúsági Tribün 1963. február 8-án, pénte
ken nyilvános vitát szervez, amelynek definiálni kellene 
a viszonyok meghatározóit és a jugoszláv valóság tervezésé
nek formáit a jugoszláv kultúrában.

A meghívó erre a vitára számtalan problémát, tézist, el
gondolást és idézetet tartalmaz Közöljük ennek az anyag
nak egy részét.



• Első kérdés: A negatív tapasztalatok, a pozitív 
gyakorlat, az egykori és a mai kritériumok, a kul
túra igazi társadalmi funkciója, a vulgarizálás le
hetősége; ezt és még sok mindent kell tekintetbe 
venni, amikor a következő kérdésekre felelünk: 
Mi a művészet és a valóság igazi viszonya? (A va
lóságot ebben az esetben nem mint a tények, tár
gyak és ítéletek összességét, hanem mint az ellen
tétes tendenciáknak, élő emberek gyakorlatának 
teljes társadalmi szövevényét értelmezzük. Ezért 
a valóság fogalmát ebben az esetben úgy kell értel
meznünk, mint a realitás fogalmát, amely a VALÓ
SÁGBÓL és a LEHETŐSÉGEKBŐL tevődik 
össze.)

• Azután: hogyan és hol jelentkezik valóban és, 
hogy egyáltalán jelentkezik-e a nem akadémiai, de 
ugyanakkor nem is sund-kultúrprodukció iránti 
szükségletünk, olyan kultúrprodukció iránti szük
séglet, [amely] értelmezi és túlhaladja a konkrét 
létező emberi és társadalmi realitást. (Az »akadé
miai« fogalmat ebben az esetben értelmezzük 
úgy, mint atemporálist, univerzálist, olyan alkotást, 
amely az alapvető létfontosságú kérdésekre kizá
rólag szubjektív értelemben válaszol egyetértés
ben szubjektumának nem társadalmi, hanem pri- 
vatisztikus oldaláról. Ez az az alkotás, amelynek 
számára nem létezik a szabad művészi kifejezés 
problémája, mert intimen és haszonlesőén eszme



ileg egyezik minden lehető történelmi és társa
dalmi szituációval és ezért parciális, valóságtalan, 
pillanatnyilag megfelelő válaszokat ad, mert min
den szituáció iránt lojális.)

• Az uralkodó helyzet túlhaladásának problémája, 
amely a kultúra el^árkó^ódottságából (tartalmi és szer
vezeti), a kultúrpolitika s^ektásságából és a közönség 
legnagyobb részének nívójából és követeléseiből ered.

• A kultúra feldaraboltsága dotált részre nem sti
mulált, hogy zárkózottságából kitörjön, elégedett 
esztétikai normáival; és a másik, végzett munkájá
nak társadalmi felelősségérzete nélkül, a kínálat 
és a kereslet törvényszerűségein alapulva (szedi 
az írástudatlanság gyümölcseit) a sund- és a giccs 
tendencióival vulgarizálja a »kultúrát a népnek« 
jelszót, csak a »közönség szükségleteire« reagál, 
kitűnően egzisztál, neki nem kell dotáció, a primi
tivizmus eltartja.

Végső ideje megállapítani, hogy létezik a sund 
és az arisztokratizmus érdekeltjeinek megegyezés 
szerinti felosztása.

Mindkét tényező közös tartalma az erkölcsileg 
igazolatlan kereset; az egyik részről, mennyiségi
leg nagyon is sikeres, de a giccs végletekig értékte
len effektusa; a másik részről, az akademizmus 
hatástalanságának szélsőséges tömege.



• A megállapított tény status quo-ja; a politikusok 
tartózkodnak a beavatkozástól, nehogy megbánt
sanak valakit (no meg a kritérium hiánya miatt is), 
viszont a művészek sem angazsálják magukat... 
(ugyancsak nehogy sértsenek...).

• VAJON A MŰVÉSZETNEK LEHETŐVÉ 
KELL-E TENNIE AZ EMBEREK SZÁMÁRA 
AZ OPPORTUNISTA KÖZPONTOK VERE
SÉGEINEK ELFELEJTÉSÉT, VAGY PEDIG 
ÉPPEN ERRE KELL RÁMUTATNIA?

• Az egyik probléma, hogy a »konkrét« (irodalmi) 
kritikusoknak, azoknak, akik az alkotót és műveit 
a társadalmi környezetben vizsgálják, azt róják fel, 
hogy személyeskedők és nem principiálisak (mert 
talán nem ismerik az absztrakt principiumokat 
és az általános igazságokat, olyan művek példáival 
élnek, amelyek iránt konkrét, szubjektív, de az még 
nem jelenti azt, hogy nem társadalmi álláspontjuk 
van).

• Milyen ma az alkotó, a kultúrpolitika és a közön
ség viszonya, és milyennek kellene lennie?

Milyen hatással van egymásra ez a három té
nyező?

• A szubjektív, kommunista erők angazsáltsága. 
Az állásfoglalás szükségessége a gyakorlatban, nem



pedig az idézésekben, princípiumokban. Az alkotá
sok, de nem a citatológia, gyakorlatilag is bizonyít
sák be, hogy milyen princípiumokat fogadunk el.

• Milyen azoknak a kritériuma, akik hangsúlyoz
zák: »eljött a mi időnk«?

• A középszerűség utánzatainak kísérlete, amely 
úgy jelentkezik, mint »egyetlen igazi alkotás a nép
nek«, primitivizmusát az egyetlen érthetőnek nyil
vánítja, ezzel pedig lebecsüli közönségét.”

Ha a szimpozion szavunk lakomát vagy asztaltár
saságot jelent (márpedig miért is jelentene bármi 
mást?... no jó, a régi görögöknél az értekezés utáni 
iddogálást, csevegést, társalgást illették ezzel a szó
val. . .de ma már ebben az értelmében kévésé hasz
náljuk. .. legfeljebb, ha szűkebb körű nemzetközi 
tudományos tanácskozásra gondolunk.. .hiszen 
alkoholizálni ott is lehet...), akkor ehhez az asz
talhoz még ugyanazon a kongresszuson, amelyi
ken Tito elvtárs is felszólalt, letelepedett Dusán 
Mitevic is. Felszólalásából idézett az újság A kul- 
túrtermékek és a% ifjúság címmel, de ezt az Elbeszélő 
Én már csak azért fénymásolta le, mert ott volt, 
ugyanazon a sorsszerű tizenötödik oldalon, nem 
lehetett úgy behelyezni az újságot a mashinériába, 
hogy ez lemaradjon.



íme hát:

„Társadalmunk művészi és általában kultúrtermé- 
keinek jelentős szerepe van az egyéniség kialakítá
sában, ismereteinek, műveltségének és képzettségé
nek, a szűk szakmai kereteken kívüli ismereteknek 
megszervezésében. Az utóbbi években a tudo
mány, az irodalom és művészet területén egyre 
több az eredmény. Megnövekedett a művek és vív
mányok száma, ami arról tanúskodik, hogy környe
zetünkben megvan minden lehetőség arra, hogy 
az alkotóerők lendületbe jöjjenek a szocialista ala
pon, pozitiven használva fel a művészi alkotás 
szabadságát, melyet egész társadalmunk és annak 
gyakorlata támogat.

Napjainkban sokat beszélnek a kultúra demok
ratizálásának problémájáról. Úgy tűnik, hogy a be
szélgetések gyakori fogyatékossága annak a szük
ségletnek a lebecsülése, hogy mind nagyobb 
mértékben nőjön a kultúra- és művészi termékek 
fogyasztóinak száma. (...)

Ebben az értelemben mi, mint a fiatalok szer
vezete, olyan nevelés és képzés mellett foglalunk 
állást, mely hozzáférhetővé teszi az ifjú ember 
számára az összes, hazai és más népek kultúr- 
és művészi értékeit. A mai ifjú nemzedék a nem
zeti kultúrának szabad fejlődése közben általános 
emberi és általános emberiségi értékeket affirmál,



melyek összekötik a jugoszláv népek kultúráját 
a világ összes nemzetének kultúrájával. (...)

... Érdekes megemlíteni, hogy minden idegen 
áramlatnak -  és nemcsak mozgalomnak -  a kü
lönbségektől eltekintve, a mi kultúrkörnyezetünk- 
ben akadnak követői, kik elfogadnak bizonyos 
külföldi felfogást és modort. Természetesen ami
kor azok aktualitása megszűnik, ők más »korsze
rűbbet« tesznek magukévá.

Ebben lényegében nincs semmi borzasztó. Bizo
nyos, hogy az idő, a történelem majd megállapítja 
a kritériumokat és kiválogatja az igazi értékeket, 
azonban erről beszélni kell, mert ez érdekes jel
zője a — mindenekelőtt eszmei, részbeni határo
zatlanság és habozás állapotának, melyben a fiata
lok könnyen a legkülönfélébb negatív hatások alá 
kerülhetnek. Ebben az értelemben üdvözölni kell 
a fiatal művészek körében mindjobban terjedő 
felfogást, mely szerint a komoly munka a csaknem 
tudományos kutatás, az általános társadalmi kul
túra felemelése nélkül nem válhatnak emberileg 
és esztétikailag is jelentős művek alkotóivá.

A művészi alkotás szabadsága már nem annyira 
aktuális téma, mint az utóbbi években volt. Az 
összes róla folyó vita közben — tekintet nélkül 
sok kizárólagos nézetre -  a művészi szabadság 
az affirmálódott gyakorlatban, mint alapvető elv, 
melyen alapszik az utóbbi évek minden ered
ménye. Noha e nézetek alapvető jellemvonása



a béklyózatlan szabadság kétség nélküli elisme
rése, a fiatalok egy részétől még mindig lehet hal
lani olyan gondolatot, hogy léteznek egyéb kor
látok (a szellemi légkör, a közvélemény, a piac 
és — a mítosz klímája stb.).

A Jugoszláv Kommunista Szövetség Program
jában szó van a szabadságról, mely az emberi al
kotást szocialista alapon affirmálja. A művészi 
szabadságok további fejlesztése elsősorban attól 
az atmoszférától függ, amely kialakul az egyes 
környezetekben, attól, hogy milyen mértékben 
valósítja meg az igazi szabadság a demokratikus 
harcban a mind szabadabb alkotás feltételeit.

Ez a legjobb mód arra, hogy gazdag ismeretek
kel rendelkező ifjú alkotók mindjobban közeled
jenek a marxista felfogásokhoz, hogy munkájuk
ban elvessék a maradi politikai koncepciókat, 
hogy a művészetre, tehát a maguk aktivitására is, 
úgy nézzenek, mint jelentős és felelős társadalmi 
funkcióra, melynek a dolgozó embert kell szol
gálni és amelynek harcolnia kell a humanisztikus 
értékek további fejlesztéséért és affirmálásáért. 
Ki kell harcolnunk társadalmunkban a művészi 
funkció ilyen értelmezését, mely leghatásosabb 
eszköze lesz a harcnak a művészet és társadalom 
iránti úgynevezett arisztokratikus viszonyulás 
némely maradványa ellen, mely azt tartja, hogy 
az alkotás csak a »kifinomult szenzibilitású« túl
írnom emberek ügye.



Ilyen légkör számos olyan fogyatékosság kiküsz
öbölésének előfeltételeit teremtené meg, melyek
ről ma nincs lehetőségünk beszélni, de amelyek 
jelen vannak egyes alkotók körében, s növelnék 
a pozitív társadalmi és kulturális hatást az ifjú 
emberekre.”

Az Elbeszélő Én ekkor már meggyőződéssel állí
totta, hogy az Ifjúság című hetilap 1963. február 
7-i számának Symposion című mellékletében a ti
zenötödik oldal legnagyobb értéke Benes József 
itt látható Tisza-part című festménye. A fekete
fehér nyomdatechnika persze nem tett túl jót en
nek az alkotásnak, s mégis...

Szóval, nem kell az ilyesmit ragozni.
Igazán nem...
Elpakolta gondosan gyűjtögetett mappájába 

a fénymásolatot, s egy újabb oldalt vett elő. Ugyan
akkora méretben, A3-as formátumban ugyanan
nak a lapszámnak egy újabb oldalát húzta elő, 
azonban egy aprócska kis hiba történt: a kópiá
ról lemaradt az oldalszám, meg Bosnyák István 
Quo vadis, jugoszláv művészet? című írásának kábé 
egy sora.

Mivel a Pink Floyd még kitartott (egészen jól 
sikerült ez az amsterdami koncert, amelyiknek fel
vételét egy audio kazettán később ki is csente 
a rádióból... de szigorúan csak az illegális máso
latát. .. psssssszt...), nem zavartatta magát. Tekin-



tétét a bóbiskoló technikusra emelte, aki csaknem 
horkolt az asztalnyi keverőpulton. Az óra járása is 
lassabbnak bizonyult, mint az ilyen kései órán 
elvárható lenne...

A Szakállszárító című rovatban olvasta Egy bizo
nyos irodalmár bizonyos apostolának önarcképe címmel:

„(.Adalékok az írástudatlanság, kispolgári művészet
szemlélet, irodalmi műveletiemig, idézethamisítás stb. tör
ténetéhez)

1962. november 7-én

Nem minden madár karvaly melynek tolla színes

Kinek dalol a csalogány 
Nyári reggeleken költögetöt?
Kinek susog az erdő alatatot?
Kinek csacsog a csermely oly hevessen.
Ha az alkony feléje int oly kedvesen.
S ha éjjel a lombok homályában,
Bagoly huhog. Vájjon kinek huhog?
És a varjú kinek károg?

Hol pacsirta énekel ott a solyom néha le-le
/ csap.



MEGNEM ENGEDETT MÓDSZEREK

Néha éleskritika hangzik el fiatal tollforgatoink 
ajkairól, Ragaszkodnak azokhoz az elméletekhez 
amit magukkal is nehezen hitetnek el, és amit 
téves adatok alapján papírra vetnek.

(»Ifjúság« 35. száma. 9 oldal 1962 Október 25) 
a következő kritika jelent meg: »Könyvhonapi 
kulturhir« írta B .. .K. István rövid bevezető.

»Az ifjúság« (s vele együtt a Symposion«) 10.000 
példányszámban került az olvasó kezébe... Csépe 
Imre bátya végtelen szendeséggel közölte forra
dalmi korszakalkoto agyszüleményét a »Sympo- 
siont« el köne törünk Ilyen bevezetőt csak egyes 
fiatal túlbuzgó tolibuzgó tollforgató képes irni.

Ha az »Ifjúság« meg is jelenik 10.000 példány
számban, s ki is kerül. 9.500 példányszám az olva
sok kezébe igen kétséges hogy 1.500 olvaso végig 
kiséri-e a Symposion-t.

Az »Ifjúság« olvasótáborában elemisták középis
kolások ifjúmunkások (kis számban egyetemisták) 
tartoznak. Könnyű szórakoztató Írásokat olvasná
nak ami elfeledteti a mindennapi élet felesleges 
gondjait. Ezenkívül szívesen olvasnának az ifjúság 
és más szervezetek munkáiról és a sportról.

Ezeket csak részben találják meg az »Ifjúság« 
hasábjain, ezért más lapoknál keresik a hiányzó 
részeket (sok esetben szerb újságoknál pl. a »Mla- 
dostnál«) B...K. István zárójelben eképpen foly



tatja Írását: Idézem: Idézőjelet nem tettünk mert 
a grandiózus konyvhonapi kulturmissziorol s az 
ugyancsak grandiózus kulturkijelentésekről csak 
fél füllel értesültünk, adataink tehát nem hitelesek.«

Még ha adataik hitelesek lettek volna akkor sem 
lett volna szabad eképp Írni Csépe Imre művésze
téről. Tollforgatohoz nem méltóan irt.

Ami Csépe művészetét illeti (egysorba emlege
tik Vajdaság nagy íróival és költőivel) neki is meg
van a saját olvasótábora. (- az olvaso teszi a költőt 
költővé —) B...K. István szerint (Itt túllép min
den határt és eképp szol Csépe olvasótábora ellen.

Idézem: »Mi is az olvasóközönségnek Írunk, 
tehát, mint a világ bármely embere ki tolat fog ke
zébe: a népnek Írunk mi is, csak a Brecht által em
lített név -  s nem annak, amelyet nem költészettel 
’abrakoltattak’ éveken, évtizedeken és évszázado
kon át...« s amely kiozsámra irja a levelet Csépe 
Imre »művészete«, a közérthető és népi művészet 
érdemére. Egyesek talán rá sem döbbentek a so
rok értelemére. Viszont aki rádöbbent igen élesen 
ítélte B...K. István felfogását.

Az az olvasótábor aki Csépét körülveszi B...K. 
István szerint — mintha a múltba visszanyúló fosz
lányokból maradtak volna vissza, s azt a bizonyos 
fátylat nemtudnák magukról, letépni és a korral 
haladni. B .. .K. nagyon téved. — Ez az olvasótábor 
küzd, alkot, s mindenhol az élen jár. Megértik 
Csépét, megértik azokat a tollforgatokat kik az



u. n. »modern irodalom« útjait járják és azt a bizo
nyos kulcsot keresik amivel feltudják tárni kapuit
a jövő irodalma és költészete előtt.........................

Deák.. .n”

Huhhh... A mindenit!
A teremburáját!
És a terem búráját...
Olvasói levélként közölték, „szöveghű tolmácso

lásban”, úgy, ahogyan az a szerkesztőségbe beér
kezett, lektorálás, javítás, korrigálás nélkül. A na- 
turcsik fogalma a filmművészetben ismert, de ez 
a szöveg mindenen túltesz. A Biciklitolvajok bán 
kellett volna szerepelnie a szerzőnek, Vittorio de 
Sica büszke lett volna rá...

De az Elbeszélő Én cseppet sem volt büszke 
hangulatban. Egyébként sem az a büszkélkedő tí
pus, de így hajnaltájt meg aztán különösképp meg
viselte idegrendszerét ez az élmény. Nem is tudta 
folytatni értékes dokumentumainak feltérképezé
sét, olvasgatását, fordult egyet a folyosó hosszában 
a vécéig, majd a másik irányban haladt el a stúdió 
előtt, anélkül, hogy betette volna oda a lábát: a kis 
sarokban berendezett, improvizált, rögtönzött 
kis konyhához sétált, ahol kávét szoktak főzni. 
Megfordult még a fejében, hogy illene megkérdez
nie a posztos technikust is, hogy kér-e ő is a keserű 
nedvekből, de aztán mégsem engedelmeskedett 
a belenevelt ösztönének.



Később, amikor már a gőzölgő kávéval a kezé
ben ott ült ismét a stúdióban, s a technikustól őt 
ily módon elválasztó vastag üvegablakon keresz
tül láthatta is, hogy felesleges lett volna az igye
kezte, mert ma éjszakai sorstársát ébresztenie kel
lett volna a kérdéssel. Mi lesz itt, ha a Pink Floyd 
egyszer csak kifogy az energiából, s a zenészek, 
még csak a bakeliten vannak most jelen, levonul
nak az öltözőbe egy kis pihenőre? Mindegy, vonta 
meg a vállát az Elbeszélő Én, hiszen, ha baj lesz 
az éterben, megismétlődik egyik-másik lemezol
dal adásban, az már nem az ő hibája lesz, a felelős
ség nem őt terheli.

Megnyugtatva hát lelkiismeretét, továbbolvasott, 
ezúttal egy Ágnes néni, a szocializmus és a „Dolgozók” 
című cikkbe kezdett volna épp bele, amikor leesett 
neki a tantusz, hogy ez a Dolgozók az azonos 
című újságra utal, a Családi Kör elődjére, a rend
szerváltáskor (ha beszélhetünk egyáltalán Szerbiá
ban a kilencvenes évek eleje kapcsán ilyesmiről...), 
a többpártrendszer bevezetésekor (no, így már 
helyen van a dolog, akármilyen ideológiai magya
rázatot is csatoljanak hozzá illetékesék...) meg
szűnt szakszervezeti lapra. Dolgozók, Szót kér az 
olvasó, 1963.1. 25. — állt a maga előtt kiterített fény
másolaton, zárójelben a cím alá nyomtatva; ez le
het hát a forrása, ahonnan a Symposion is átvette 
nem egész két héttel később...



Kár, hogy a Dolgozók szót idézőjelbe rakták, 
az Elbeszélő Ént már régóta bosszantotta ez az 
egyre inkább elharapódzó szokás, hogy a címeket 
idézőjelbe rakják. Hiszen ez teljesen idegen a ma
gyar nyelv szellemétől — morfondírozott, ahogy 
gyakran szokott, ezúttal is magában. Aztán pedig 
olvasni kezdte:

„»Kedves szomorú emberek, néptársaim és újság
írók és munkások!

EGY PÁR szóval szeretném az egész világon 
élő szegény, nem józanul gondolkodó emberiség
nek megüzenni, hogy a jó miatt ne egye magát 
és ne legyen szomorú. Hiszen a mi jó kormányzó 
néptársunk, a mi kedves Titónk minden vallást 
engedélyezett, amiért a jóistenke áldja meg abban 
a fáradhatatlan munkásságában, amit népeiért tesz. 
Imádkozom is érte, hogy éljen még sok-sok évet, 
a mi kedves jó testvérünk, Broz József.

És most kedves szomorú néptárs, kérdezlek 
és a többit is, akiktől félsz, hogy te és családod 
vallásos lesz, hogy mi nagymamák a jó úton járva 
unokáinkat és titeket is oda vezessünk vissza a Jé
zus Krisztushoz, aki már 1963 éve megmondta 
és megparancsolta, hogy Szeresd a te Uradat Iste
nedet teljes erődből és elmédből, de felebarátaidat, 
embertársaidat, mint saját magad. Hát ezt olyan 
nehéz a mai embernek megérteni, mert nem tud 
józanul gondolkozni és a jó előtt szemet huny.



Pedig milyen nagyon szép, hogy a mi jó kormányzó 
testvérünk is kéri és követeli minden polgárától: 
testvériség, egyenlőség, Béke, békesség. (...)

Most pedig, kedves néptársnők, nagymamák 
és fiatalasszonykák, hogy értelmezzük ezt a szót: 
kommunista-szocialista? Az a kommunista mit 
akar? Szeretet, békességet, munkát és kenyeret, 
életet, boldogságot. És a szocialista: felemelni azt 
a szegény letaposott munkást és munkásnőt, s jobb
életbe helyezni, ne legyen elnyomott és éhes, éljen 
emberhez méltó életet. (...)

Most pedig még egyet, szomorú néptársaim. 
Lelkileg is rendezzük az életünket, nem gátolhat 
abban senki, mert munkánk után oda megyünk, 
és azt tehetünk, amit csak akarunk. Ha temp
lomba megyünk vagy moziba, vagy tengerre, nem 
avatkozhat senki a mi kis családi körünkbe, csak 
a rosszindulat, irigy, szegény testvéreink erőlköd
nek, de az nekünk nem árt, mert nekünk egy igaz
ságos jó kormányunk van, amelynek minden tagja 
azt akarja, hogy boldogok legyünk, szeressük egy
mást, mint testvérek! (...)

(...) a többi néptársat is hozzá kell segíteni min
den jóhoz, mert csak így építhetjük ki az igaz és 
erős szocializmust. Igen, ott volt Szt. Miklós képe, 
de úgy látszik csak tiszteletben tartva. De hogy 
annak azt az erényes életét is kellene követniük? 
Igen, Szent Miklós is az ő idejében éppen ezt 
a szocializmust követte, amit mi egy pár éve



folytatunk. Csak nagyon sokan sehogy sem tudjuk 
megérteni, nem tudunk józan ésszel gondolkodni, 
és így attól is félünk, ami jó és mindnyájunkra jót 
hoz. (...)«

Ágens anyó — a róm. kath. keresztény — »szoci
alista« — szót kapott. Várjuk, hogy a buddhista
szocialista, ádventista-szocialista és egyéb »szoci
alista« anyóka is szót kap. Hiszen vagy van szólás- 
szabadság, vagy nincs.”

Nos, az imént csak B .. .K. Istvánként aposztrofált 
és emlegetett Bosnyák István Quo vadis, jugoszláv 
művészet című cikke ugyan itt jelent meg, ugyan
ezen az oldalon, de már nem a Symposion mellék
let Szakállszárító című rovatában. Hanem önálló, 
autonóm publikációként. Az Elbeszélő Én pedig 
ott a rádió stúdiójában töltött hajnalon feltétezte, 
hogy ebben a szerző Josip Broz Titónak a kongresz- 
szuson elmondott beszédére reagál. Nekigyürkőz- 
ve pedig felkészült arra, hogy ismét a művészet
ben garázdálkodó gyermekcsonkítókról olvashat 
emelkedett eszmefuttatásokat.

Vannak bizony, igen sokan vannak ebben a mű
vészeti közéletben, akik úgy futtatják az eszmét, 
mint mások kutyafutamokon az ebeket. Csak arra 
érdemes fogadni, amelyik jó eséllyel célba ér... 
Nyert ügyünk azonban csak akkor lehet, ha a biz
tos befutóra (is) tettünk.



„Az örökkévalóság mítoszának kis tirannusai — Dobrica 
Cosic terminusával élve a m i n d e n  l é  t e  z ő t  bíráló
művészet nagy ellenségei rég dörzsölték oly megelégedetten 
kezüket, rég verdesték oly boldogan a^ asztalt, rég szakadt 
f e l  torkukon oly megelégedetten a VÉGRE/ — mint Tito 
elvtárs kongresszusi beszéde alatt.

S a quasi-művészek, az inkább bűvészek mint művé
szek, a kenyérharc »művészei«, a művészet szabadságával 
visszaélő s a fejletlen, a sokszor kritérium nélküli kulturá
lis valóságunkon élősködő »alkotók« is rég sóhajtottak 
ekkorát, ilyen bánatosat, mint ezen a szerda délutánon.

Tito elvtárs szavai elhangzottak. Szavainak é r te l
m ezésétő l függ elsősorban, hogy ez a szerda dél
után, 1963. január 23-a délutánja milyen hatással 
lesz a jugoszláv művészetre: az elhangzottak arra 
serkentenek-e, hogy egy term észetes sze lek tá
lássa l megtisztítsuk művészetünket az álművé
szettől, a nem-művészettől, vagy pedig arra-e, hogy 
»a TÁRSADALOM« és »a SZOCIALIZMUS« 
nevében pragmatisztikus irányelvek követésére 
kényszeresük a művészetet, realista-optimista utat 
szabva ki néki, melyről letérnie tilos.

Ez utóbbira csak akkor kerülhet sor, ha elfer
dítjük, meghamisítjuk Tito elvtárs szavait, melyek, 
úgy tűnik, nem véletlenül hangzottak el éppen 
az ifjúság VII. kongresszusán.

Amikor művészek szájából például arról hallot
tunk őszinte vallomást, hogy Akadémiát végzett



ifjaink a párizsi tanulmányútról visszatérve köny- 
nyen és nyugodt lelkiismerettel értékesítik a pá
rizsi modern-giccs halvány utánzatait a maguk 
autentikus alkotása gyanánt — akkor önkéntelenül 
jelentkezett az emberben a felháborodás az ellen, 
amit Tito elnök »holmi úgynevezett modernista 
műveknek«, »álművészetnek«, és »ultramodern 
absztrakt művészetnek« minősített.

S véleményem szerint, épp ezt nem szabad szem 
elől téveszteni: nem ál t al ában a modern, az újat 
kereső művészet tagadásáról és kiközösítéséről 
van szó, hanem arról, ami az újat kereső művésze
tet — nálunk is, mint mindenütt a világon — komp
romittálta: a modern giccsről.

Disztingválnunk kell a quasi művészet fogalmát 
az igazi, autentikus, a legnagyobb mértékben indi
viduális (mindegy, hogy »absztrakt«, vagy »rea
lista«) művészet fogalmától. Ha ezt megtettük, 
akkor nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk mindazt, 
amit nemrég olvastunk Dobrica Cosic írásában, 
és amit gondoltunk olvasása közben:

— a művészet — a% ember nevében és az emberért, a társada
lom nevében és a társadalomért, emberiesen, eszmeileg, erköl
csileg és esztétikailag, mindenekelőtt esztétikailag — sohase 
hódol be a létező realitásnak, hanem egy tökéletesebb, szebb, 
szabadabb, emberibb világot anticipál;

— a művész szabad; szabad a belső tartalmainak és ví
zióinak kifejezésében is; szabad a kifejezés módjának meg-



választásában is: a világ szemlélésének prizmáját — és 
ennélfogva a kifejezési módot — nem lehet előírni a művész 
számára; »absztrakt« vagy »realista« — ez lényegtelen kér
dés, a lényeges és egyedüli jogos követelés az, hogy a művész 
e g y é n i e n ,  c s a k  ő r á  j e l l e m  z ő  e n fejezne ki 
önmagáról és a világról alkotott vízióit, vagyis a mű, amit 
produkál, az m ű v é s z i  produktum legyen. (Egyébként, 
úgy tűnik, a mi társadalmi valóságunkat is ki lehet fejezni 
absztrakcióval, ugyanis mihelyt köze van az »absztrakt« 
műnek a művészethez— most pedig csak az ilyen művekre 
gondolunk —, feltétlenül köze van a társadalmi valósághoz 
is, melyben létrehozója egzisztál. Ezért talán felesleges áthi
dalhatatlan szakadékot képzelni az absztrakció és a tár
sadalmi valóságunk közé.);

— a művészet szabadság; művészet nem létezik szabad
ságon kívül; csak az a művészet szolgálhatja a fejlődést, 
melynek megvan a joga arra, hogy szabadon szemlélődjön, 
s olyannak ábrázolja a világot, amilyennek látja és érzi: 
ha a világ a művész számára napsugarasnak tűnik, ábrá
zolja »optimisztikusan«, ha pedig kevésbé derűs [...]”

S itt érkezett el az a pont, amikor a fénymásoló 
gép úgy döntött, hogy szerkesztővé avanzsál elő... 
Meghúzta Bosnyák István szövegét... A felesleget 
eldobta... Hát igen, van egy barátom, nevezzük 
itt most az egyszerűbbség kedvéért egyszerűen 
csak Jancsikának, aki mindig azt állítja magáról, 
hogy ő akár még a Háború és békét is képes lenne 
meghúzni annyira, hogy terjedelme ne haladja



meg egy kishír követelményeit. De Jancsika ebben 
az esetben most vétlen, még a fénymásoló gépet 
sem ő kezelte.

Hmmm... Ne tedd, Jancsikám, ne tedd, bűn 
lenne...

»derűsen«, azpz »pess^imis^tikusan«. Az ember 
sorsa ma annyira feltételeződön a világ sorsával, hogy egy 
jugoszláv művésZj például— annak ellenére, hogy hazájában 
csakugyan megtalálhatja a maga helyét, életének értelmét 
és célját — nem biztos, hogy »optimista alkotó« tud lenni: 
a világ sorsa (naponta értesül róla a sajtón és rádión keresz
tül) közel sem olyan rendezett, mint a hazájáé; csak a ma
gunk boldogságát látni pedig, a világ bújával-bajával nem 
törődve, úgy tűnik, hogy provinciális életérzéssel azonos;

— az igaz}j a nem álművészet nincs a társadalmi inter
venció alá rendelve: a politikai rendszer képviselőinek nem 
szabad monopolizálni a művek esztétikai és eszmei értéke
lését.

Mindezt nagyon felesleges lett volna elmondani -  
hisz egyáltalán nem új, nem eredeti gondolatok 
ezek —, ha csak e l m é l e t i  k é r d é s r ő l ,  s nem 
a t e t t e k r e  való áttérésről lenne szó. Márpedig 
a kongresszusi beszéd elhangzása után a »kis 
tirannusok« cinikus röhejéből, ideges futkározásá- 
ból (tartományi fővárosunkban is) arra lehetett 
következtetni, hogy a tett, a k o n k o l y  e l v á 
l a s z t á s a  a b ú z á t ó l  nem fog egyszerűen



eltorzulások nélkül megvalósulni — annak elle
nére, hogy Tito elvtárs félreérthetetlenül hang
súlyozta: »De itt sem lehet szó valamilyen kam
pányról, hanem szüntelen politikai és ideológiai 
tevékenységről. Néhol bizonyos más intézkedé
seket is tenni kell majd. De minden ’boszorkány- 
üldözés’ csak árthat az ügynek...«

Egyszóval, azoknak íródtak e sorok, kik a mű
vészetben (s jellemző: a társadalmi és munkás
önigazgatásban is) sokallják a meglévő szabad
ságot s kisebb szabadságért szállnak síkra, mint 
amekkorát megengedhetünk magunknak a mi 
konkrét »objektív szükségszerűségünk« felisme
rése után.

BOSNYÁK István”

Úgy látszik, a fénymásoló mashinéria megtalálta 
a legjobb pontot, mit érdemes kihúzni Bosnyák 
István szövegéből, ugyanis van itt a lap alján még 
egy lábjegyzet is, viszont nem találtam a szöveg
ben olyan részt vagy jelzést, ami erre utalna.

Hát ne menjen veszendőbe ez se:

»Sloboda umetnicke ispovesti i duznosti prema 
drustvu«. Megjelent a Vjesnik újévi számában, majd 
teljes egészében átvette a Telegram, a társadalmi 
és kulturális kérdések jugoszláv lapja (1963.1. 11.). 
A Symposion legutóbbi számában megtalálható 
a teljes szöveg magyar fordításban.



Jellemző, hogy a Telegram — kivonatosan — még 
egyszer közli a cikket (1963. I. 25.) egy »nemzet
közi ankét« keretében, de a szerkesztők sem Cosié 
cikkét, sem az 1962-es év végén készített ankétot 
nem hozzák n y í l t a n  is kapcsolatba Tito elvtárs 
kongresszusi beszédével.”

Állni látszott az idő a rádióstúdióban, s a szekér 
sem szaladt, az Elbeszélő Én meg már odáig me
részkedett, hogy a többszörösen hangszigetelt 
duplaajtó mögött, bent a stúdióban is rágyújtott 
egy cigire, pedig ha valahol, hát ott aztán szigo
rúan tilos volt. Ha ezzel most, vagy bármikor itt 
lebukik... Nemcsak azért, mert akkoriban még 
nem írta vastag betűkkel minden dobozon, hogy 

„riymeii>e yönja. AysaHCKHH a h m  uiTera A>yAHMa 
y Bainoj o k o a h h h ”, meg hogy „riymeH>e n3a3iiBa 
6oAecrn KpBHHx cyAOBa Kao niTO cy »nymanxa 
H ó ra«  h H M n oT eH iin ja” , hanem egyszerűen csak 
azért, mert tűzveszélyesnek minősítették. De hát 
a Pink Floyd nyomta még mindig veszettül a 
pszichodéliát, a technikus kint bóbiskolt a keverő
pult felett, posztos tűzoltó felbukkanására sem 
kellett számítani. Legfeljebb az éjszakai techni
kai főnök szokta olykor végigjárni a stúdiókat, 
de azt mutatja a tapasztalat, hogy ez sem túl gyak
ran fordul elő az intézmény történetében. Az El
beszélő Én így hát egy délutánról otthagyott jog- 
hurtos poharat halászott ki a szemétből, kicsit



ellötykölte a csapnál, félig engedte vízzel, s ezt 
használta hamutartónak.

A fénymásolt dokumentumokat időrendi sor
rendbe rendezte még a fénymásolónál, utóbb pe
dig még egyszer átnézte, hogy mindent pontosan 
helyezett-e el a mappában. Az Ifjúságból kölcsön
vett oldalak után következett Kolozsi Tibor Gjer- 
mekcsonkítók a művészetben című cikke, amelyik rög
tön másnap, 1963. február 8-án jelent meg a 7 Nap 
című hetilapban. Lepöckölte hát a hamut cigaret
tája végéről bele a joghurtos pohár vizébe, s a maga 
igencsak sajátos módján folytatta az események 
feltárását.

„Tito elvtárs a Népi Ifjúság VII. kongresszusán 
egyebek közt beszélt a művészetekben és az 
irodalomban mutatkozó negatív jelenségekről, 
amelyek hordozói káros külföldi befolyásokból 
tengődnek, s így valahogy talajtalanul, szocia
lista valóságunkon kívül lebegnek. Azután fog
lalkoztak ugyanezzel a problémával Horvátország 
Kommunista Szövetségi Központi Vezetőségé
nek ötödik plénumán is, rámutatván arra, hogy 
a kommunistáknak szembe kell szállniok a mű
vészetben mutatkozó kispolgári ízléssel, amely 
a modernség jelszavával a giccshez is elvezet. Az 
elhangzott szavak természetesen nem maradtak 
visszhangtalanul, s ebben a visszhangban meg
szólalt egy-két hamis hang is, arra vonatkozóan,



hogy Tito szavai újabb fordulópontot jeleznek 
művészeti életünkben, vagyis egy lépést vissza 
az úgynevezett szabad alkotástól Zsdanovék szo
cialista realizmusa felé.

Nos, éppen itt kell megállni egy pillanatra. Tito 
elvtárs akkor, az ifjúság kongresszusán mindjárt 
megjegyezte: »Természetesen ezen a téren nem 
lehet szó valamilyen adminisztratív közbelépésről, 
de a közvélemény nem lehet tétlen ezekkel a prob
lémákkal szemben«. Később aztán még hozzá
tette: »Nem vagyok az ellen, hogy például a festé
szetben, szobrászatban és más művészetekben 
alkotó módon újat keressenek, mert ez szükséges 
és hasznos. De ellene vagyok annak, hogy közös
ségi pénzt adjunk holmi, úgynevezett modernista 
művekre, amelyeknek semmi közük a művészi 
alkotáshoz, még kevésbé valóságunkhoz.«

Annak idején, amikor az első lépések nehézsé
gei után fölszabadultunk a kötöttségek alól, és tág 
teret adtunk az igazi művészet kibontakozásának, 
talán túlságosan is könnyelműen, semmivel sem 
törődve indultunk el ezen az úton. Ezzel magya
rázható azután, hogy a »szabad művészi alkotás« 
jelszava mögé bújva egyesek visszaélhettek ezzel 
a szabadsággal, egyszerűen visszájára fordítva az 
egészet, az önmaguk által vallott művészeti izmu
sok egyedül üdvözítő voltára esküdtek, s ha a nagy- 
közönség értetlenül állott kétes értékű műveik 
előtt, akkor egy kézlegyintéssel elintézték: hja,



a művész megelőzi korát, s az elmaradott, tudat
lan tömeg hogyan is érhetne föl hozzá!

Ezek az emberek kezdték egészen a magukénak 
tekinteni a művészetet, s néha még arra is hajlan
dóak voltak, hogy pózoló áltudományossággal 
a marxizmusból citáljanak igazuk védelmében. 
Csak éppen — mondjuk — abból, hogy az anyagi 
alap és a művészet, mint felépítmény kölcsönösen 
hatnak egymásra, arra a meglepő következtetésre 
jutottak, hogy ez a hatás kedvük szerint szabá
lyozható, vagyis ha úgy akarják, a felépítményt 
még függetleníthetik is az alaptól. Vagy mondjuk, 
alkalmas bélyegnek tekintették a »provincializ
mus« szót is, hogy ráüssék mindenre, ami nem 
jutott el a semmitmondó, hamisan absztaháló mo
dernizmus, vagy egzisztencializmus, vagy egyéb 
izmusok kétes magaslataira.

Természetesen szó sincs arról, hogy ezekben 
a személyekben új, világrengető tehetségeket, egyé
niségeket üdvözölhetünk. Legtöbbször divatos 
irányzatok egyszerű majmolóiról van szó, akik fél
retéve a kapitalista országokbeli művészetek abszt
rakcióba menekülését, úgy vélik, hogy egyedül 
ez a helyes és egyedül ez szolgálja a művészet fej
lődését, ezért hát ők maguk is hátat fordítanak 
minden valóságnak, még a normális emberi gon
dolkodásnak és érzésnek is, egyesek még a natura
lizmuson is messze túltéve, nem is tudnak mást 
látni, csak szennyet, vért, ocsmányságot, és az



ocsmányságokon rágódó patkányokat. Vajon hon
nan jönnek elő ezek az ocsmányságok? Itt, a mi 
szocialista valóságunkban találunk még hibákat, 
s emiatt bizony elégedetlenek is vagyunk. Igen, 
elégedetlenek, de nem pesszimisták. Ezt a két fo
galmat nem cseréljük össze, még a szavakkal való 
zsonglőrködés céljából sem. Mert egy jövőt építő 
szocialista ország polgára — és művésze — lehet 
elégedetlen, de nem lehet pesszimista a minden
napi életben és alkotásaiban sem. Nem lehet pesz- 
szimista — nem azért, mert ezt így parancsolják, 
hanem azért, mert nincs semmiféle ésszerű ok 
erre a pesszimizmusra.

Ezek a divatos külföldi irányzatokat majmolok, 
akik nem hajlandók semmiféle más, akármilyen 
szerény értéket elismerni a maguk művein kívül, 
csak a rombolás mesterségét tanulták meg. Rom
bolnak minden lelkiismeret-furdalás nélkül, mert 
nem is érzik a valóság értékét. Ok maguk nem 
találnak szilárd támpontra, ahol biztosan megáll
hatnának, ahol értelmét látnák az életnek, a mun
kának, az alkotásnak, így hát nem csoda, ha táv
latot sem látnak. Tito elvtárs erről azt mondta: 
»Kétségbeesésükkel és távlatnélküliségükkel az 
ilyenek a kapitalista társadalomtól is elkülönülnek. 
De ha ez érthető is a kapitalista társadalomban, 
senki sem képes felfogni, hogy ilyen emberek ter
mékeny talajra találnak a szocialista társadalom
ban, amelyben gazdag fejlődési távlatok vannak,



és lehetőség van mindenki számára, hogy meg
találja helyét.«

Az ilyen távlatnélküli művészet kétségtelenül 
bizonyos zavart kelt, főleg az ifjúság körében, 
károsan, rombolóan hat rá, nem véletlen hát, ha 
Tito elvtárs az egykori angliai gyermekcsonkítók- 
hoz hasonlította a külföldi dekadens művészetért 
rajongó, és azt ide is átplántálni igyekvő álművé
szeket, és küzdelemre szólított fel az egészség
telen jelenségek ellen.

A fejlődés sohasem áll meg. Napról napra jelent
kezik az új mindenben. És mi nem vagyunk ellen
ségei az újnak. Tudjuk, egyik nemzedék jön a má
sik után, és mindegyik hoz valami újat a fejlődés
ben. Ez a világ természetes rendje, és így van ez 
a művészetben is. De nem tekinthetünk újnak 
olyan jelenségeket, amelyeket már meghaladott 
a történelem. Nem tekinthetjük újnak egy maga
sabb rendű társadalom szempontjából azt, ami 
a kapitalizmusban még érthető és megmagyaráz
ható, csupán azért, mert szokatlan és meglepő. 
Mi tehát nem az új ellen küzdünk, hanem éppen 
a maradiságot, a mocsokba vesző régi világot, 
a pesszimizmust igyekszünk eltüntetni -  mert 
már nincs létjogosultsága a mi társadalmunkban, 
mert egy kicsit olyan, mint a babona: károsan hat 
a benne hívőkre, és ezzel hátráltatja, lassítja a fejlő
dést. Ezért kell hát éberebben figyelnünk az ilyen 
gyermekcsonkítókra, és küzdeni ellenük — nem



adminisztratív eszközökkel, hanem az öntudat el
mélyítésével.

KOLOZSI Tibor”

A Dolgozók című szakszervezeti lap Visszhang 
néven megjelenő irodalmi, kritikai és művészeti 
mellékletében 1963. február 15-én, amikor Bog
dánit Sándor foglalkozott ugyanezzel a témával, 
egy Gál Lászlótól vett idézetet írt fel mottónak:

„Az egyik mindig nevetett, mint a nap, 
a másik könnyezett, mint a felhő.
Ember volt, szegény, ez is, az is, 
és én voltam mind a kettő.”

Bogdánfi Sándor cikkének címe A fejvadászok köz
tünk vannak:

„Fenik a kést az irodalmi fejvadászok, mert úgy 
hiszik, hogy most végre eljött az ő idejük.

A tehetségtelenek azt hiszik, eljött az ő idejük, 
amikor végre leszámolhatnak a tehetségesekkel.

A tehetségesek azt hiszik, eljött az ő idejük, ami
kor végre leszámolhatnak a tehetségtelenekkel.

Az egykori cenzorok, irodalomsanyargató és kéz
iratbelező szempontmukik feléledtek, előbújtak, 
s váltig hiszik, hogy nekik volt igazuk, hogy most 
eljött az ő idejük, most megint vadászhatnak iro
dalmi skalpokra, mint annak idején, amikor pél



dául éjszakába nyúló értekezleteken patikamérle
gen méricskélték, hogy mennyi pesszimizmus van 
egy-egy novellában, miközben az író lehajtott 
fővel tűrte a szellemi bicskázást.

Ez az idő nem jött el, és nem jön el többé soha.
Eljött azonban az ideje annak, hogy átértékel

jük rohamosan fejlődő irodalmunk eredményeit, 
megtisztítsuk a hamis nézetektől, az egocentriz- 
mus vakságától, az utánzás, a tehetségtelenség és 
műveletlenség ügyes szellemi kiaknázásától, a szem
fényvesztés pártfogolásától, de a régi babérokból 
való élősködéstől is.

Nem irányított művészetet akarunk, nem az írót, 
a művészt kívánjuk megrendszabályozni, hanem 
éppen az igaz művészetet hátráltató és elnyomó 
j e l e n s é g e k k e l  szemben hirdetünk harcot, 
de csak szellemi eszközökkel, a kritika, a meggyő
zés eszközeivel.

A műveletlen kispolgár (még ha kommunistá
nak vallja is magát) most így vélekedik: »Végre most 
majd csak olyasmit írhatnak az írók, amit é n meg
értek, amit m i n d e n k i  megért.«

Nagy tévedés.
Mindig volt és mindig lesz olyan műalkotás — 

persze a legmagasabb szinten —, amelyet nem ért
het meg mindenki. Ez egészen természetes, hiszen 
az emberek műveltségi foka nem egyforma. Ter
mészetellenes és elvetendő azonban az érthetet- 
lenség apoteózisa, a z  é r t h e t e t l e n s é g i



k u 1 t u s z, az érthetetlenség utánzása minden
áron és a legalacsonyabb szinten, vagyis ha valaki 
olyasmit alkot, amit őrajta kívül az égvilágon sen
ki sem ért meg, ha pedig ezt szemére vetik, az 
egész világot tudatlannak, primitívnek ócsárolja. 
Ez a művészet megfertőzését, a művészet halálát 
jelenti.

Szűkebb irodalmi életünkben szintén szükség 
van a tisztulásra. Sajnos az első jelek arra utalnak, 
hogy senki sem hajlamos az önvizsgálódásra, in
kább csak ellenfeleinek likvidálására, azaz fejva
dászatra szeretné kihasználni az alkalmat.

A kérdések azonban elénk merednek és válaszra 
várnak:

Léteznek-e nálunk idegen káros hatások hordo
zói, akik az idegen, dekadens művészetért lelke
sednek?

Vannak-e nálunk olyanok, akiket nem érdekel 
semmi más, csak az, amit ők gondolnak?

Vannak-e nálunk olyanok, akik olyasmit alkot
nak, amit csak ők értenek, s azt hiszik, hogy mind
azok, akik nem értik meg az ő műveiket, elmara
dottak és tudatlanok?

Minden egyes kérdésre igennel kell válaszol
nunk.

El kell ismernünk, hogy itt nálunk egynémelyek 
c é l o k a t  t ű z t e k  k i  k i i n d u l ó p o n t  
n é l k ü l .  Hirtelen akartak európai szintre ugrani, 
kellő életismeret és kellő írástudás nélkül.



Idegrohamot kaptak attól, hogy egy alig négy
öt éve fejlődő irodalomban gyenge írók is létez
nek, hogy Bácska nem Párizs, hogy itt sok a por 
és a sár, hogy a szabósegédekből és varrólányok
ból alakított Népszínház nem éri el a Théatre 
Moderné színvonalát.

Irodalmi K lu  K l u x  K l á n  is kezdett ala
kulni azzal a fejvadász szándékkal, hogy akiről ők 
megállapítják, hogy »túlhaladott«, az hallgasson 
el, többé ne írjon egy sort sem.

Saját személyük kiemelése végett az irodalom 
vigéceivé kiáltottak ki mindenkit, miközben ők 
egy író vigéceivé szegődtek el.

Bajok ezek, de nem nagy bajok.
Egy rohamosan fejlődő, mohó irodalmi életben 

szinte elkerülhetetlenek.
Fontos azonban, hogy szembenézzünk velük.
A költő vizsgálja meg: álmai vajon itteni, vagy 

tengerentúli álmok, vízióit vajon belső lázak szül
ték, vagy csak egy idegen vers olvasása nyomán 
keletkeztek. Irodalompolitikái elképzeléseink va
jon a mi valóságunkból, a mi helyzetünkből indul- 
nak-e ki, vagy csak vágyaink képzetének légüres 
terében mozognak?

Vetkőzzünk pőrére.
Mindenekelőtt pedig ne ellenfeleket keressünk 

habzó szájjal, ne a Híd, a Symposion, a Kilátó 
vagy a Visszhang ellen hadakozzunk, hiszen mind
egyikben találhatunk jót is, rosszat is, hanem igye



kezzünk elvi síkon, szabad szocialista légkörben, 
egocentrizmus nélkül, magunkból és az itteni 
helyzetből kiindulva megteremteni a tisztulás fel
tételeit, egy pillanatra sem feledkezve meg arról, 
hogy nemcsak a dekadens modernizmus utánzása 
visszataszító, hanem az idejétmúlt göregáboros 
vagy akár az élethamisító szocrealista műveké is.

Érvényre kell juttatnunk a szocialista szempon
tokat, ha kell, heves vitában is, de a minőségi kö
vetelményeknek megfelelően, mert a tisztulás min
denképpen csak irodalmunk további fejlesztését, 
szabad szárnyalását szolgálhatja, nem pedig a meg
állást, az eddigi eredmények rögzítését, még kevés
bé a hátrálást, a visszatérést a régihez.

Kézlegyintéssel és kopott frázisokkal, melyek 
szerint »aki nem ért az irodalomhoz, az ne szóljon 
bele«, vagy: »nem érdekel, hogy mit mondanak 
rólam a poros lelkek« — nem érhetünk el semmit, 
legfeljebb önnön felfuvalkodottságunkat, hiúsá
gunkat, szellemi gőgösségünket fitogtatjuk.

Nem vitás ugyanis, hogy a szocialista társada
lomnak, amely teljes szabadságot és anyagi eszkö
zöket biztosít, joga van ítélőszéke elé állítani az 
irodalmat, s rámutatni káros kinövéseire, amelyek 
az igazi művészet szabad kibontakozását gátolják. 
Fontos azonban, hogy a kinövéseket maguk az 
írók fedjék fel, írói eszközökkel küzdjenek ellenük, 
s ezt a munkát nem bízzák rá a fejvadászokra.

BOGDÁNFI Sándor”



Ugyanennek az 1963. február 15-i lapszámnak 
a szinte már sorsszerű tizenkettedik oldalán, Bog
dáni! Sándor cikke alatt, a lap alján jelent meg 
Ladik Katalin Ne tudd meg időt című verse:

„Ne tudd meg az időt 
álmok homlokán a fövenyt 
bagoly-lakta gyolcsaidat fakón 
a tollászkodó boglyas várakozást 
pihésen rügyezni lány ajakon 
cirmos kagylók mohos csillagain 
A néma Arató ha Dis falának dűlve 
ernyedten leejti mi nem egyenként 
holt apáinkkal s rügyező méhhel 
indulunk szél hordta csontjainkkal 
fertőzni sivatagok ágyékát 
Ne tudd meg az időt 
egy rémült holdcafat ha gőzmarta 
múltat idéz a Szél gyermekeiről 
sziklák hímpora a tejút virágain 
csillag csokorban lég húsú tengerek 
Csak a sirályok
zsoltára bőszíti férges álmainkat 
pernyés csontjainkat háborgató 
csúfos rekviem
Tán a hörgők nyelvét darázscsókban 
meddők méhébe fullánknak ültetni 
volna jó, viszketeg emlék 
rühesek lesznek gyermekeink



Már tudod az időt

mikor a húsunkban gőzölgő szigetek 
kifakadnak fekélyes mellkasunkon 
a bordáink közti réteket 
míg patak-fodros lépteinket őrzik 
kalászos homlokon a csillag aratást 
s ikrás mosolyát a hajnaloknak 
vásott fogát hullató múltúnk 
emlék-horpadáson ha elcsitul 
mint kérges rügy a perek ágain 
elhervadnak habzó karjaink

(Részlet az ÉJFÉLI RONDÓ című versfüzérből)”

Az Elbeszélő Én tisztában volt azzal, hogy a ro
mán irodalomból nagyon gyengén áll. Talán ezért 
sem mondott neki semmit Dumitru Radu Popes- 
cu neve. Mert, ha történetesen, teszem azt, van 
valami minimális kis fogalma a román irodalom
ról, valami kis sejtése arról, hogy kik és mit alkot
tak ezen a nyelven, akkor talán el is tudta volna 
helyezni valahol a palettán. Lupulescu nevére em
lékezett még gyermekkorából, de a keresztnevét 
már neki sem tudta, s ő egyébként sem író, hanem 
világhírű pingpongozó volt, a jugoszláv asztalite
niszsport kiemelkedő alakja. Ha jól emlékszem... 
Daniela Miscovról, a bukaresti gyermekszínház 
dramaturgjáról hallott már, sőt egyszer Abbáziá-



bán, a horvát tengerparton találko20tt is vele, meg 
Radu Macrinici egyik gyermekdarabját is olvasta 
angol fordításban, de ismeretei nagyjából ennyi
ben ki is merültek. így hát a Ladik-vers mellett, 
a fénymásoló által ügyesen félbehagyott novellát 
is ugyanezekkel a gyér ismeretekkel olvasta. Du- 
mitru Radu Popescu elbeszélésének címe valószí
nűleg nem az, hogy A halott. Azt azonban ott haj
nalban, a rádió stúdiójában ücsörögve már nem 
tudta megfejteni, hogy vajon mi lehet a mű teljes 
címe, ugyanis a Dolgozók nevezetű szakszerve
zeti lap Visszhang című mellékletének 1963. feb
ruár 15-i számában, a lap tizenkettedik oldalán 
kezdődött, és a szemközti, ezek szerint tizenhár- 
mason folytatódott. O viszont, mivel dokumen
tációt gyűjtött munkájához, csak a film tárgya 
szempontjából érdekes szövegek fénymásolgatá- 
sára koncentrált. Ahhoz pedig ebben az esetben 
Bogdánfi Sándor cikke teljességgel elég volt, s az, 
hogy Dumitru Radu Popescu szövege is itt volt az 
A3-as formátumú papíron, már akár jószerivel 
járulékos elemnek is tekinthető. Akárhogy legyen 
is azonban, ha semmi más, annyi teljességgel bizo
nyos, hogy ott akkor olvasni kezdte:

„Hallgattak. Éjszaka volt. A tanító kinéz az abla
kon, valószínűleg a holdat látja — Kurt irigyelte 
érte. Forgolódtak az ágyban, mindegyik tudta, 
hogy a másik sem alszik. És akkor, mint derült



égből a mennykőcsapás, elkezdődött köztük az 
a fantasztikus veszekedés, amely csaknem egész 
éjszaka tartott.

— Automata vagy — mondta a tanító. Ezzel kez
dődött a pörpatvar.

— Miért? — védekezett Kurt. — Talán nem gon
dolkodom? Minden német gondolkodik, és pon
tosan tudja, mit akar.

— Megborotválkozol és kipucolod a bakancsodat, 
mint egy automata — mondta undorral a tanító.

— Nem viszlek el magammal a kocsin, itt fogsz 
megdögleni.

— Hol törte ki a nyakát a tankod, a »Margaréta«?
— Igenis, el fogok jutni nagyapa házához!
— Még álmodban is folyton menekülsz, bármi 

áron, menekülni akarsz, még álmodban is. Majd 
meghalsz félelmedben.

— Nem szállt inamba a bátorságom! Ez a sebe
sültszállító gépkocsi...

— Ha azt mondod, gépkocsi — a háborúra gon
dolsz -  mondta a tanító. -  Pedig ez az autó nem 
fog megmenteni...

— Marha vagy! Minden román marha!
— Futsz, menekülsz, hogy elveszítsék a nyomo

dat. Rettegsz a számonkéréstől...
— Azt hitted, azért beszélek veled barátian, mert 

valamire is becsüllek? Miért szólsz hozzám úgy, 
mintha egyenlők volnánk, csak nem hiszed, hogy 
leereszkedem hozzád?



— Megsajnáltalak, nem akartam, hogy szörnyet
halj félelmedben. Megszántalak, pedig egyáltalán 
nem kedvellek. Miattatok halt meg Animioara. 
És még annyian. Engem is egy német hagyott ott 
a lövészárokban, épp olyan taknyos kölyök, mint 
te, majdnem meghaltam miatta... O meg kétség
beesve elmenekült. Pontosan olyan volt, mint te.

— Én senkitől sem félek! Tudom, mit akarok.
— Folyton csak Oroszországot látod álmodban, 

a kezében hatalmas seprű, söpri a térképet...
— Honnan tudod te, miről álmodom...
— Onnan tudom, hogy beszélsz álmodban, szün

telenül kiabálsz. Tudom én, mitől félsz...
— Egészen biztos, hogy megnyerjük a háborút.
— Micsoda fejetlenség fogott el benneteket, mi

csoda veszett félelem, a tehetetlen ember rettegé
se... Mindenáron haza akartok jutni, menekülni — 
mintha volna a világon egyetlen kis egérlyuk, ahol 
nem találnak rátok! Számot kell adni mindenért!

— Semmiért sem adunk számot!
—Azt hiszed, mi?... Felelnetek kell Aziminoaráért 

is ... Fiatal volt, és arról álmodozott, hogy hidakat 
emel a világ minden folyója felett.

— Te meghalsz, én pedig menekülök... Nővér...
— Emlékszel a kiscsibékre? Milyen szépek is vol

tak! — mondta a tanító. -  A »Margaréta« minde
nen átgázol. Legalábbis azt hitted, mi?

— Majd egy éjszaka elmegyek innen... Azt mond
tad, hogy a sofőrfülkében egy kis selyem-ördög van?



Egész éjjel vitatkoztak, veszekedtek. De igazá
ból egyetlen szót sem váltottak. Mindketten a ma
guk sorsán töprengtek, gondolatban beszélget
tek egymással, mindegyik elmondta, mit gondol. 
Némán hánykolódtak ágyukon, már reggel volt, 
amikor mindketten elaludtak.

Miután ettek valamit, Kurt megkérdezte a taní
tótól, milyen idő van odakint. Mozognak-e a leve
lek, s ha igen, hogyan? Aztán azt akarta megtudni, 
vajon a sofőrfülkében ott vannak-e még a fényké
pek, meg a kis ördög.

— Senki sem vitte el őket — mondta a tanító. 
— A napfény nagyon erős, a szőke lányok lába olyan, 
mintha megvilágítaná valami...

— Képzelem, képzelem, milyen remek a lábuk — 
mondta boldogan Kurt.

Dél felé rosszul lett a tanító. Kurt csak nézte, 
figyelte. De a rosszullétnek hamar vége lett.

— Álmodban mindig neveket mormolsz... Vio- 
rica, azt mondod... Ki az a Viorica? — kérdezte 
gyengéden Kurt.

— A lányom — mondta a tanító. Rá sem nézett 
Kurtra.

Másnap reggel ismét őrjöngési roham vett 
erőt [...]”

Ennyi volt a móka mára!
Dumitru Radu Popescu novellája a lapszám tizen
harmadik oldalán folytatódott.



Az oldal tetején látható, A^ óvatos jövendőmondó 
címmel megjelent karikatúra tollvonásaiból az 
Elbeszélő Én nem ismerte fel a szerzőt, a rajz 
alatt pedig sehol egy név, sehol egy szignó. „Nem, 
nem, fiacskám! Festőművésznek nem merek jó
solni...” — mondja a képen látható hosszúorrú 
banya.

Mindössze tizenhárom napnak kellett eltelnie 
a vers megírásától addig, hogy nyomtatásban is 
megjelenjen Fehér Ferenc Adalék egy helyzetképhez 
című költeménye. A szerző 1963. február 4-re 
datálta művét, amelyik a Magyar Szó február 17-i 
számában látott napvilágot:

ADALÉK EGY HELYZETKÉPHEZ

„Aliquid intersit inter te et librum 
(Seneca: Ep. XXXIII.)

Maradék
hallásom is

elveszik —
hallom itt is, ott is, 
ha dühöngő suhancainkat

olvasom csupán: 
nos, kit vágtak megint kupán e „népi” ifjak.

kiket Simokovics
aligha álmodott ilyennek...



S maradt-e még
soronkövetkező?

Vagy jön a nagy
tetemrehívás?

Gorant szabdalja majd e sáskahad,
mint nem-modernet?

S Nazort,
az agg partizánt

esetleg,
vagy Karéit?

(O, ne sírj, anyácskám!)
.. .Flaubert és Arany

vigasztalt
tegnap este is,

aztán tűnődtem magamban
reggelig,

mint annyiszor
mióta fáj

ha látom
ripacskodásukat

egy hazug szerepben:
tagadnak,

tagadnak,
csak tagadnak,

de álomtalan semmit
kínálnak cserébe;

a táj miatt,
mely bölcső volt és sír lesz

nékik is,



dühbe gurulnak,
leszegik

zsenge kos-fejük,
s már öklelnék 
azt is -

kötényes anyjukat...
Nem ezt akartam én,

s ma sem hiszem,
hogy álmaimból

nincs már semmi sem... 
Ott halhatsz Párizsban,

Bécsben,
Genfben, 

lehetsz Tihanyban idegenben; 
házadat,

hazádat
eladhatod,

de magadat meg sohasem
tagadhatod!

Hiába fürdik a rigó —
hattyú

nem lesz belőle. 
Idegen tollal nem érhetsz többet — 
mondj valami mást is,

mint a könyvek...
A líra e g y  haza!

nem Kelet,
nem Nyugat,



barátaim! s elves2ett,
erőtlen senki

Anteusz,
mihelyt nem éri lába

ezt a drága földet,
hol hiába

gyártjátok az ember
elvont képletét:

Nem vagyunk egyazon palik 
se fájdalomban,

sem halálban!...

1963. II. 4.

Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy az adalék melyik 
helyzetképre vonatkozik...

Papp Miklós rajza látható még itt ezen az olda
lon. De mivel az Elbeszélő Én a vers miatt csak 
egy A4-s papírlapnyit fénymásolt a Magyar Szó
1963. február 17-i számából (hiszen azon tökéle
tesen elfért a költemény; sőt még szabad gyökei 
is maradtak... azaz mozgástere meg minden), 
az itt közölt többi anyag, hogy úgy mondjam, 
kifejezetten töredékes. Csak a Papp Miklós rajza 
alatti, így már pusztán kényszerűségben egy be- 
azonosíthatatlan, ismeretlen szerzőnek tulajdoní
tott írás egyik oszlopa olvasható, s az is csak ki
vonatosan: „[...] sötét hangzavar a fülemben, 
zsongó hangszövevény. Messze volt körülöttem



minden, s én könnyekig hasonultam az ajkamat, 
pilláimat s arcomat verdeső fürtök könnyed érin
tésétől.

E lágy mondatok varázsa az életemtől sötét. 
Legyünk primitívek, mint az üvöltés, mint az ágak 
roppanása az erdőn, gondolta, mikor a mese fél
beszakadt. Hosszú, elégedett nevetés! Majd a szö
vődő mese ékítményeképpen felrémlettek ismét 
a leány szavai:

»Mosolygok annak a gondolatára, hogy van még 
bőven időm. Volt idő, amikor nem tudtam, hogy 
a kebleim megnőnek... A nővéremnek nagy keb
lei voltak! — Délutánok, hosszú, esős délutánok, 
amikor a bolondos déli szél ostromolja az abla
kainkat. -  Megkérdeztem fiatalabb fivéremtől, 
látta-e már, mekkora a nénénk keble. Csak rám 
meredt elképedten, de nem szólt semmit, nem ér
tette. .. Mire én kigomboltam a ruhámat és meg
mutattam neki az enyémet s megkérdeztem: van-e 
már akkora, mint a nővérünkké. Csak akkor 
értette meg félelmemet, széttárta ő is az ingét és 
rémülten pillantott a mellére. Jól mulattunk rajta 
és nagyon vidámak voltunk egész délután. Hiszen 
egyikünknek sem volt mitől félnie. Megvetéssel 
beszéltünk a nővérünkről, akinek akkora volt 
a melle, mint a dagadó kisvitorla azon a vitorláson, 
mely néhanapján kiköt a kikötőnkben. — Az éjsza
kák voltak mindennek az oka, mert csak az 
éjszakák műve lehetett az egész. A [...] ...zulról,



a nagybátyámhoz, aki pap volt. Neki kellett isko
láztatnia. Folyton azt suttogták, milyen szép va
gyok: [...] .. .ről, került, fordult, homlokon csókolt 
s hálából minden reggel egy tíz dinárost...«

(Folytatása a 17. oldalon)”

De az Elbeszélő Én ott, a rádióban ücsörögve 
most nem volt abban a helyzetben, hogy ennek 
a régi Magyar Szónak a tizenhetedik oldalára 
lapozzon. Visszahelyezte hát a kiszedett lapokat, 
becsukta a mappáját, melyben a fénymásolt régi 
cikkeket, kincset érő gyűjteményét tárolta, és a reg
geli műsorra érkező kollégákat figyelte. A reggeles 
bemondónő az első kávéját készítette a mosogató
nál, a technikus sem bóbiskolt immár annyira lát
ványosan, a Pink Floydot is lecserélte a Hair zené
jére: Let the sunshine in ... Ezt a zeneszámot 
használták az éjszakai műsor lejelentőjeként, min
den hajnalban elhangzott. Az Elbeszélő Én felol
vasta a műsor munkatársainak névsorát, elbúcsú
zott a hallgatóktól, és szedte lassan a cókmókját. 
A hamutartónak használt joghurtos poharat úgy 
csempészte ki a stúdióból, hogy senki se vegye 
észre, habár a cigifüsttel nem tehette meg ugyan
ezt. Biztos volt hát benne, hogy megérzik, érezni 
fogják a füstszagot, de legalább árulkodó jeleket, 
bizonyítékot nem hagyott maga után. Anélkül 
meg nyugodtan tagadhatja, ha valaki kötözködne 
emiatt.



Becsukta, és táskájába süllyesztette mappáját, 
mert tudta, az alexandriai könyvtárat is csak úgy 
érdemes magára gyújtania, ha ő is ott éghet benne.

.. .tulajdonképpen...

„Sigue Sigue Sputnik — Fans, aufgepasst. 
Martin Degville und Co. Haben angekündigt, 

Dass sie in den nächsten Tagen nach 
Deutschland kommen und Euch eine heise 

Überraschung bereiten werden. Mehr darüber 
Erfahrt Ihr in einer der nächsten Ausgaben!”

(Bravo)

A nulladik nap:
Károly kikapcsolta a tévét. Elégedetlen volt az 
eredménnyel. Az olaszok győzelmére számított, 
de a csapat sehogyan sem boldogult. Az eredmény 
döntetlen, egy-egy. Dühös volt. Az ezerkilenc- 
száznyolcvanhatos labdarúgó világbajnokság nyi
tómérkőzése volt ez, május utolsó napján, az esti 
órákban. Károly, miután végigunatkozta a meg
nyitót, legalább jó focit szeretett volna látni, ha 
már világbajnokság, s ha már az olaszok, ugye... 
De szinte semmi. Két sovány gól. Gólocska. Egy 
az olaszok, és egy a bolgárok hálójában. A száztíz
ezer néző befogadására alkalmas stadion, az Aste- 
ka Mexico City-ben mégis annyira látványos volt, 
hogy valami furcsa módon Károlyt mégis meg- 
nyugvás töltötte el. Tulajdonképpen csak ezzel



magyarázható, hogy a teljes kilencvenpercnyi játék
időt végignézte. Egyébként nagyon igénybe vette 
volna ez a teljesítmény, hiszen egy kegyetlenül 
unalmas mérkőzés volt.

Miután kikapcsolta a tévét, továbbra is az ágyon 
heverészve, félrenyúlt maga mellett, ott hevert 
ugyanis a könyv, amit elmenőben, szinte félvállról 
vásárolt az egyik utcai árusnál, egy jó kis krimi 
lehet, tetszetős borítóval: A piszkos gyilkos. Csak 
felületesen futotta át az oldalakat, gyorsan haladt 
az olvasással, de így sem telt bele sok idő, lassan, 
de biztosan elaludt. Nem kellemes, megnyugtató, 
mély álom volt ez, hanem nyugtalan, félelmes, lid- 
ércnyomásos.

.. .tulajdonképpen...

A% első nap:
Hajnali négykor ébredt, s ő sem értette igazán, 
hogyan történhetett ez meg vele. De megtörtént! 
Kislattyogott szakadt papucsában a konyhába, 
s kiemelt a frizsiderből egy üveg, még előző este 
behűtött sört. Lepattintotta az üveg kupakját, 
és nagyokat kortyolva nyelte a hűvös italt. Ciga
rettája nem volt.... A meccs végére már csak két 
szál maradt a dobozban, de elalvás előtti olvasga
tás közben azt is elszívta. Leült az asztal mellé, 
s csak bámult ki a fejéből, üres tekintettel.

— Virágom, virágom... — röppent ki száján a fals 
dallam.



Felemelte az üveget, és egyből kiitta mind, ami 
még benne volt. Visszacammogott hálószobájába, 
ledőlt az ágyra, de továbbra sem tudott elaludni. 
Nagyon ritkán fordult elő vele, hogy felébredt 
éjszaka, de most, ahogy ott heverészett az ágya 
szélén, a legcsekélyebb jele nélkül annak, hogy 
a belátható jövőben újra el tudna aludni — nagyon 
messzire elkerülte ezen a kora hajnali órán az 
álomtündérke —, megpróbálta felidézni a korábbi 
hasonló esteket. S arra jutott a nagy egyezkedés
ben önmagával, hogy akárhány alkalmat soroljon 
is elő, mindig az lett a vége, hogy reggelig már 
nem tudott újra álomba szenderülni. Pedig egyéb
ként mindenki hétalvónak ismerte. S ez komoly 
konfliktusforrásnak is bizonyult, leginkább csa
ládon belül, de olykor családon kívül is. Olyan 
is előfordult már vele, hogy huszonnégy órát, 
vagy még többet is végigaludt egyhuzamban. Egy
általán nem ritkaság az ilyesmi nála. Abban pe
dig egészen bizonyos volt, hogy egy gyenge foci
meccs azért mégsem lehet ekkora hatással rá. 
Hiszen a gyakran felemlegetett történetei között 
tartja számon például azt is, a harmincórás alvást 
verte épp egyhuzamban, amikor felébredve kisom- 
polygott a konyhába, üresre ette a frizsidert, vagy 
háromembernyi adagot felzabált, nyújtózkodás
böfögés, meg ami ezzel jár... S aztán vissza az 
ágyba még néhány órácskával megtoldani az egé
szet. Rendes körülmények között egyébként is



nagyon nehezen ébred, szinte lehetetlenség fel
zörgetni vagy felcsörgetni telefonon, egyszerűen 
nem hallja meg, úgy alszik tovább, mintha a legtö
kéletesebb csend venné körül. Alszik és horkol. 
Sőt, már a munkahelyén is elaludt néhányszor, 
olyan napokon, amikor kevés volt a vendég, kicsi 
volt a forgalom. Vagy megerőltető (.. .és rövid...) 
az előző éjszaka. Volt, hogy a főnöke, a kocsma 
tulajdonosa rázta fel, de ő nem is tudhatta akkor 
még, hogy Károly kifejezetten kellemetlen alak 
tud lenni, ha a legszebb álmaiból riasztják.

Feladta. Felugrott és az ablakhoz rohant. A fel
kelő nap bíborszínűre festette a tájat, szélcsend 
volt, kóbor kutyák se jártak. Mozdulatlan volt min
den. Ami pedig mozgott talán, az is a mozdulat
lanság látszatát keltette. A nyitott ablak mellett 
állva Károly lehunyta szemét. Valami furcsa lük
tetést érzett a halántékában, ideges érverés lehe
tett, felment a vérnyomása dühében, hogy nem 
tudott újra elaludni. Enyhe szédülés kerülgette, 
a fülében pedig egyre harsányabbá vált a visszhang: 
Kelemen, Kelemen, Kelemen, Kelemen, Kelemen, 
Kelemen, Kelemen, Kelemen, Kelemen, Kelemen, 
Kelemen, Kelemen, Kelemen...

Kelemen a bátyja volt. Négy évvel idősebb Ká
rolynál. Ekkor már négy éve volt, hogy nem tar
tottak semmiféle kapcsolatot. Kelemen rendezett 
életet élt, megnősült, jöttek a gyerekek, Károly se
hogyan sem fért bele a képbe, léha életmódjával,



viselkedésével csak irritálta a családot. Egy idő 
után ő sem kereste már a kapcsolatot. Egy reggel, 
amikor egyedül ébredt, nem is volt kitől elkö
szönnie, összecsomagolt, és beköltözött faluról 
Zentára, ebbe a kis városkába ott Jugoszlávia tér
képének jobb felső csücskében. A Pique nevű ká
vézóban épp pincért kerestek, munkája hát azonnal 
akadt, s nem is gondolt arra, hogy bármi módon 
értesítse a családját.

— Kelemen, Kelemen, Kelemen, Kelemen, Kele
men, Kelemen, Kelemen, Kelemen, Kelemen, Ke
lemen, Kelemen, Kelemen, Kelemen... — búgott 
a fülében.

Majd hirtelen kinyitotta a szemét.
Ahogy maga mögé, az órára pillantott, még 

mindig csak háromnegyed ötnél jártak a mutatók. 
Odakint már semmi sem volt bíbor, mindent olyan
nak láthatott, amilyennek napközben megszo
kott. .. A szekrény szélében álló rádióhoz lépett és 
bekapcsolta a készüléket. A Hair című musical 
egyik legismertebb dala, a Let the sunshine in 
szólt épp... Egy számára ismeretlen hang pedig 
a műsor munkatársainak névsorát olvasta fel.

— Vajdaság tízévi hőmérsékletátlaga júniusban 
20° Celsius — olvasta le az asztal szélére még előző 
nap hanyagul odavetett újság széléről. — 1983-ban 
18,5°. A tizenöt évi csapadékátlag júniusban hetven 
milliliter. 1983 júniusában 77,6 milliliter csapadé
kot mértek átlagban — de ekkor már elkalandozott



Károly tekintete. — Június elseje, péntek. Tünde 
napja. Napnyugta tizenkilenc óra harminchárom 
perckor — olvasta, s itt felcsillant a szeme. — Ez az! 
Nagyjából még tizenöt órán át fog megállás nél
kül sütni ma a nap...

Kicsit lejjebb piros betűkkel nyomtatták: RIP- 
COD — A Galenika új rovarirtó szere (Piretroid). 
Hatása igen sokrétű — azonnal hat. Ahogy ezt 
elolvasta, Károly röhögni kezdett. Az íróasztalfi
ókból kis spirálnoteszt húzott elő, fellapozta, majd 
néhány összefirkált oldalt kitépett belőle, és bal 
markában összegyűrve a földre dobta. Az első, 
megmaradt üres oldalra öles betűkkel fölírta: 
MAI MÉRKŐZÉSEK — s ezt aláhúzta. A vonal 
alá pedig ezt írta: Kanada — Franciaország, Spa
nyolország — Brazília. Tegyük fel, hogy a franciák 
megverik Kanadát, a brazilok meg a spanyolokat. 
Az eredmény mindkét esetben kétséges...

Lassan, cseppet sem sietősen, öltözködni kez
dett. Felhúzta kék csíkos trikóját és citromsárga 
rövidnadrágját. Belelépett régi, ócska és megviselt 
lábujjas papucsába. Fogat nem mosott. Azt egyéb
ként is este szokott, de immár, ha jól számolta, két 
napja azt is elhanyagolta. Érezte is a leheletén az 
elmúlt napokban elfogyasztott kávék és megivott 
sörök, valamint az elszívok cigik ízének elegyét. 
A Halász Csárdához indult, nyaranta mindig oda 
járt fürödni, úszni a Tiszában. De túl korán volt 
még, fél óra alatt odakerekezett biciklijével, s ami



kor megérkezett, teljesen kihalt és üres volt még 
a strand. A tömeget nem kedvelte, amikor a kör
nyékbeli nyaralókban is megébrednek az emberek, 
s reggel kilenctől, talán tíztől megindulnak, el
özönlik a strand homokját, hogy délre már egy tűt 
se lehessen lejteni. Kihasználta most hajnalban 
a kínálkozó alkalmat, hogy meztelenül ússzon 
egyet, még fürdőnadrágját is ledobta a strand szé
lén kiterített törölközőjére. Úgy gondolta, úgysem 
látja senki, de ha látná is, az sem tudná különö
sebben érdekelni.

„Tetszett a dolog a hahantynak nahantyon 
Kukacagott és kakucagott, olyan zsivajt csinálva 
A Dücske félt, hogy még kimarjul az álla. 
Megbocsájtok Naty Hanty, mondta a Dücsőke sírva 
Ezek kedvéért, akik most már örökre rád vannak

/ bízva.
Tanítsd Zsizsit és Futrit polkázni, mézt lelni Méhit, 
És Darázsi is megkapja a tálból a forrójakövérit 
Fuvoláztam eddig, most fizetem a számlát 
Mint Mahomlet mondta, keresve a Hegy lábát. 
Elfogadom tisztelt oktatásod, baráti ajándék lónak 
A te zsugorgásod ára a jutalom, nekem pazarlónak. 
A térfogad impózos, mérgelhetetlenek a tetteid,

/ a hősek
Hosszú életemet Hantyságodnak, zengje minden

/ Dücs őket!



A teret fenséges, ez egész földet átfogja a te
/ géniuszod

De oh, kegyes Sós Márton az időt, az időt legyőzni
/ mért nem tuidod?”

(James Joyce: Finnegan ébredése 
— Bíró Endre fordítása)

SILVERA WINCESTERA -  A rockzene álló
csillagai, avagy a mottóul választott idézet: „1982. 
március 11-én reggel Bogyiszlav »Ondracek« 
Ondricka, a prágai jazzkonzervatórium végzős 
hallgatója még nem gondolta, hogy e napon meg
változik az élete. Délutánra gyötrő fejfájás és inf
luenzás láz szállta meg szervezetét. így bosszú
san vette tudomásul, hogy az esti futballrangadó 
helyett (a Slavia fogadta a Traktor Presovot) csak 
a tévénézés marad a számára. De e nap estéje 
örökké emlékezetes marad a csehszlovák tele
vízió történetében, hiszen ekkor vetítették az első 
westernfilmet, amelynek címe: Két colt és a meg
skalpolt prérifarkas. Ondrickára hihetetlenül mély 
hatást tesz a film és a közben felhangzó zene, 
az amerikai sztyeppék juhászainak népzenéje: 
a country.

Azonnal felhívja legjobb barátját és iskolatársát, 
Drzsc Skodát, aki szintén megszédül a nevadai 
tajga szagától, és így kiált: — Félre Jolana Irisekkel, 
építsünk inkább villanybendzsót!



Másnap az egész iskola a filmről beszél, és jófor
mán a nagyszünetben megszerveződik a zenekar, 
amely ekkor még a Szilverszkíj Vincester nevet vi
seli (a jóval polgárpukkasztóbb Silvera Wincestera 
nevet csak később veszik fel). A tagok: Bogyiszlav 
Ondricka ének, bendzsó; Drzsc Skoda hawaii-steel- 
gitár, vokál; Josef Talicka dob, hatlövetű, lasszó; 
Imre Cimbalek zongora; Vaclav »Koro« Jacek száj- 
és tangóharmonika; Miroslav-Jarmila Krapek hegedű.

A próbák megkezdődnek, és hamarosan, 1982. 
szeptember 3-án bemutatkozik a zenekar élőben 
is. A helyszín Prága Odravec városrésze, a Ljubisa 
Zdenek kultúrközpont. A koncertre ellátogató 
néhányszáz fiatal valósággal megőrül a fiúktól, 
hiszen végre azt hallják és azt látják, amire olyan 
régen kíváncsiak: szabadság, kóla, hamburger és 
Clint Eastwood. A zenekar öltözete sem minden
napi: sarkantyús hótaposó, szegecselt farmer, koc
kás ing, rojtos felöltő, szóval kész őrület.

Futótűzként terjed a hír az új sztárokról. Egy 
hónap múlva már hatezer fiatal áll a kétezer főt 
befogadó Veliko-Huta koncertterem előtt, a siker 
elsöprő. De ekkor az ígéretesen induló karriert 
derékba töri a politika. A nyolcvanas évek elején, 
Gustav Husak Csehszlovákiájában nem lehetett 
csak úgy nyíltan hamburgerezni meg bendzsózni 
minden következmény nélkül.

Az eddig példa nélküli jelenségre felfigyelnek 
a hivatalos szervek, és kategorikus nemmel vála



szolnak. A prágai vezetés igyekszik burkoltan 
paragrafusok mögé rejteni véleményét, így meg
születik a hírhedt, 1983-as, Jrzi Strapacka művelő
désügyi miniszter-féle kultúrtörvény, amely sze
rint: »...továbbá szigorúan tilos nyilvános helyen 
vagy közterületen üdítőitalokról, élelmiszerekről 
és színművészekről énekelni és/vagy bendzsózni.« 
»...a kiszabható szabadságvesztés mértéke 1-től 
20 évig terjedhet.« A zenekar körül megfagy a le
vegő, egészen 1983 nyaráig, amikor is titkos meg
hívót kap a sarjadó csehszlovák country-élet első 
nagy megmozdulására, az I. Illegális Morvaorszá
gi Countrytalálkozóra. A fesztiválon körülbelül 
60 000 ember vesz részt, de máig tisztázatlan mó
don a csehszlovák titkosrendőrség tudomást sze
rez róla.

A fesztivál félbeszakad, körülbelül 801 embert 
letartóztatnak, a fellépő zenekarokat mindenhon
nan kitiltják. A következő három évben teljes 
a csend a zenekar körül, egyetlen koncertjét 1985 
nyarán a nyírpoklosi fűzfahajtogató táborban adja 
Halász Judit és a 100 Folk Celsius vendégeként, 
de a magyar közönség nem értékeli Ondrickáék 
eredeti muzsikáját és nyelvi bravúrokkal fűszere
zett szövegeit.

így köszönt be 1986 nyara. A zenekar megelé
geli a hallgatást, és Karlovy Varyba utazik a szo
kásos táncdalfesztiválra. Épp a vasárnap esti díj
kiosztót követő gálaműsor zajlik, amikor a fiúk



a fesztiválpalota előtti téren váratlanul hangszert 
ragadnak és játszani kezdenek.

Elképzelhetjük, micsoda jelenet lehetett: oda
benn az 1986-ban huszadszor győztes aranycsalo
gány, Karéi Gott és a huszadszor második Elena 
Bondrackova, kint pedig a Silvera Wincestera. 
A káosz akkor hág a tetőfokra, amikor a szintén 
inkognitóban jelen lévő, brnói Tatrabelije Prti- 
zanski (Fehértátrai Partizánok) punkzenekar, majd 
kábé öt perc múlva a szintén titokban érkezett 
csehszlovák Metál Lady, az ostravai Bíró Ica, Rzsi- 
ca Krtizan kezd unpluggedolni a tér túloldalán.

Teljes a felfordulás, a kis létszámú rendőri ala
kulat csak a fejét forgatja. A nagy hangzavarra 
a fesztiválpalotában is felfigyelnek, és a helyzet 
megoldására személyesen Karéi Gott lép a palota 
lépcsőjére, és így szól: »— Dobr vecer molodeci! 
Vnimanije obsticu! Krvke na zamu i prihogy obs- 
tecnije kalamajku c mnogom pramedki. Prisztoc- 
kie policija ne kaucukdorong i desodrosa gas vni- 
majcu. I dorogije druzsbi eh: KARNEVÁL!!!«

Szegény Karéi — szmokingja alatt mellszőrig ki
gombolt selyemingében -  hiába csapott bele leg
nagyobb slágerébe, ez maximum azt a nyolcvan 
olomuci bányászt hatotta meg, akik Ceske Hugyo- 
vec mellett lerohadtak a buszukkal, és lekésték 
a gálaelőadást. A tömeg döbbenten állt a téren, 
hiszen az elfojtott, sárba tiport underground és 
a hivatalos sztárok álltak egymással szemben.



A nemzetközi sajtó jelenléte és a túl nagy tömeg 
miatt a rendőrség nem mer közbeavatkozni; szinte 
hangtalanul tűnik el a tér túlsó oldalán a titkos- 
szolgálat és a belbiztonság által kivezényelt 160 
darab fekete, lefüggönyözött Robur is.

A rendezvény népünnepélybe csap át, egész 
éjjel tart a fiesta.

A nyilvánosság meghozza a koncertek lehetősé
gét, a siker ismét elemi erővel tör fel. 1987-ben már 
országos turné, majd nyáron a Leipzinger Wulfe 
meghívására fellépnek a keletnémet Linke-Ober- 
winkeldorfban, a háromnapos »Geld Sprechen, 
Hund Gesakt: Wau« fesztiválon. A keletnémet fia
talok boldogan teszik magukévá a csehszlovák 
koyotákból feltörő szabadságkiáltást.

Az év végén megjelenhet az első lemez is, amely 
kissé megcenzúrázva is a karácsonyi piac első szá
mú slágere. A fiúk kissé el is kapatják magukat 
a hirtelen jött gazdagság okán: Cimbalek négy 
napig reggel-délben-este sztrapacskát eszik csak 
úgy magában, minden nélkül; a besztercebányai 
Prior áruház Imbiss büféjéből pedig ittas állapot
ban elkövetett, knédligombóccal való szándékos 
dobálás miatt kitiltják a fiúkat.

E kis malőrök ellenére lemezeik zsinórban 
készülnek, a karrier kettétörhetetlen.



A Wanted hasábjain először mutatkozik be a világ 
legjobb independent party-ja, az eviDEANCEhall 
és annak két (no)dj.-mestere, Digitál Gyula és 
Keserves Tibor (no-dj.: Pipó + Kecske). A party — 
melynek színhelye Pécs, Rák Cafe, időpontja min
den második péntek borzalmasan jó program 
filmvetítéssel, zenére táncolással, fakultatív kikap
csolódással és a party hivatalos lapjával, az evi- 
DANCEhall újsággal, mely a Nők lapja, a Rádió
újság és a Bravó szellemiségét fuzionálja. A fenti 
cikk e lapból származik.”

(Wanted, 1996. november)

HAJSZA AZ ELRABOLT, AZ ELVESZETT 
ÉS A LETAGADOTT MOTTÓK UTÁN -  Ami 
persze a mottókat illeti, azokból semmiképp sem 
panaszkodhattunk volna hiányra, még ha úgy is 
képzeltük volna el ezen találkozásunk nyitó sorait; 
bár megkockáztatom, és merem is feltételezni, 
hogy többen és többségükben azért mégsem szá
mítottak ilyen mérvű és mértékű eredetiségre; 
lám, most gyakorolhatják, vezbázhatják kedvükre 
a pofára esés művészetét és mutatványát, melynek 
tudományában mi, kegyeskedők már amúgy ön
magunktól is túlontúl-túlzottan, nem kevésbé túl- 
nyúltan járatosaknak mondhatjuk-mondogathat- 
juk-mormolgathatjuk magunkat... Mottókból itt 
e tájon senki sem szenvedhet hiányt, s nézze el



nekünk a tisztelt nagy érdemek birtokosa és bi
torlója, hogy emitt lenn alább (bár a fejünk fölé 
is jut majd belőle...) csak egy, akár szerénynek 
is mondható válogatást tálalunk fel minden eset
ben esetlegesnek mondható mottóalkalmas szö
vegekből, melyek eredetisége miegymás-mindun- 
talan gaz kérdőjelek előtt helyezkedik el, s gálád 
kérdőjelek üldözik minden mondatzárásával egy
idejűleg.
???

„MÚLTRA ÉPÍTS, ELFÚJNAK,
MINT SZÉL A RITKA FELHŐT,
SZOLGÁLJ KICSINYES JELENT, 
BENŐNEK KÚSZÓ ERDŐK.

RAJZOLJ A JÖVŐNEK BÁR 
CSAK EGY ÁKOMBÁKOMOT,
RÉSZEG, VESZETT VIHAROK 
SEM TÖRLIK ELA NYOMOD!”

(Laták István: Csak a jövőért)

„Minek örül a kisdiák?
Télnek, hónak, jégnek,
Téli szünidőnek,
Apó meséjének.



Készül a hóember,
Kosár van a fején.
Szénfekete szeme 
Vígan pislog felém.

Ujjongunk, kacagunk,
Örülünk a télnek,
Téli szünidőnek,
Apó meséjének.”

(Erdmann Borbála: Téli örömök)

„Gyors rohanó léptekkel 
halad az idő, 
és immár véget ért 
a téli szünidő.

Élvezhette a pihenést, 
aki csak akarta, 
de az utakat és dombokat 
a hó ritkán takarta.

Új erővel és kedvvel 
kezdjük most a tanulást, 
és köszöntjük víg dalunkkal 
a jó, öreg iskolát.”

(Józsa Anna: Véget ért a szünidő)



„Minden olyan eleven, duzzadó, 
s te oly vidám vagy és bohó.
Úgy érzed, ereidben új vér csörgedez, 
örömödnek okát nem leled.
Fel tudnád dönteni a fél világot, 
téli szomorúságod elszállott.
Mi van? — faggatod önmagad.
Hát én megmondom: beköszöntött a tavasz,
és ez a rügyfakasztó tavasz,
olyan, mint te, egy meggondolatlan kamasz.”

(Tari István: Tavasig)

„Olvasási verseny lesz, 
most mindenki izgul.
Könyvet vásárol és olvas, 
szépolvasni tanul.

— Én úgyse jutok be! — 
mondja Matyi búsan, 
de Marika ennek örül, 
s játszani megy vígan.
Nem sok pajtás örül annak, 
hogy nem versenyezhet, 
akad olyan, aki verseny után 
kap csak ehhez kedvet.”

(Paracki Vera: Olvasást verseny)
( Vágás.)



III. fejezet

ANARCHOLIBERALISTÁK 
A ZUHATAGBAN

Az Elbeszélő Én ekkor már úgy érezte, hogy érde
mes lenne, s nem kevésbé szükségszerű folytatni 
azt a pálinkázás közben megkezdett, azonban saj
nálatos módon megszakadt beszélgetést, amelyik
nek ekkor még ő maga sem látta a végét, meg, 
hogy egyáltalán mibe keveredett siheder fejjel: ... 
aki egy sorsdöntő, hogy úgy mondjam, a kérdés 
tisztázása szempontjából sorsdöntő nyilatkozat
ban mondta el azt, amit mi egyébként már tud
tunk — folytatódhatik a gondolatmenet. Tehát 
mindazt, ami, ugye, a csalással összefüggött. No 
most természetesen, ööö... másféle zsarolások 
is voltak, hát, ööö... Mák Ferenc ügye is ide kap
csolódik. Mák a szerkesztőségünknek tagja volt, 
ugyanakkor a Magyar Szóban is gyakornokosko- 
dott, egyébként már akkoriban jó tollú újságíró
nak tartották és hát, tulajdonképpen úgy nézett ki 
a dolog, hogy rá a Magyar Szón belül egy tisztes
séges, szolid újságírói karrier vár majd. De hát 
miután ő mégiscsak elutasította a... egy olyan 
cikknek a megjelentetését, amely bennünket ítélt 
volna el, hasonlóan a Bálintéhoz, akkor őt, hát...



ööö... tovább már nem kívánták megtartani 
a Magyar Szónál, és hát az első adandó alkalom
mal — egyébként törvénytelenül, ezt azóta már 
többször kimondták különféle helyeken — tör
vénytelenül, ugye, hát tulajdonképpen kiebrudal- 
ták a Magyar Szótól. Az Elbeszélő Énnek ekkor 
már csak egyetlenegy kérdése lehetett: No most, 
hogyan próbálták kivédeni ezeket a támadásokat? 
— tette fel nagy bölcsen, s kérdőjellel a végén. Hát, 
mit mondjak? Jókat röhögtünk ezeken a dolgo
kon, ez az igazság, de hát olyan jókat nem mulat
tunk sosem, mint ezekben a hetekben. Tulajdon
képpen mire vezethető vissza? Hát ez egy spon
tán reakció volt, és természetes reakció volt, 
a tehetetlen embernek a reakciója volt. No most, 
ööö... hogy ezekre az ostoba vádakra igazából 
értelmes... értelmes — hát hogy is mondjam? — 
ellenérveket fölhozni nem tudtunk. No most, 
ööö... hát egyrészt dühöngtünk, másrészt meg 
röhögtünk az emberi ostobaságon és hát, ööö... 
vártuk ennek a fejleményeit. Tehát mind a ... ezek
nek a cikkeknek a politikai fej... a szerkesztőségre 
nézve a konkrét politikai fejleményeit, a következ
ményeit, amit, ugye, ööö... Ebben az ügyben 
azután kiadói tanácsi ülések voltak. Előbb... Elő
zetesen szerkesztő bizottsági ülések, ahol mi e l... 
ööö... elfogadtunk egy szerkesztő bizottsági plat
formot, ugye, hogy végül is, hogy álljunk ki itt 
a támadóinkkal szemben. Hát, ööö... külső



támogatásra nemigen számíthattunk, érthető mó
don nemigen számíthattunk. Mindenki behúzta 
fülét-farkát, erről is majd azért k i... erről a dolog
ról is kívánok beszélni. De azért néhány nagyon 
tisztességes gesztusra emlékszem. Hát például az 
egyik, ööö... még ma is jól emlékszem Solymosi 
Viktóriának, a topolyai küldöttnek a nagyon bölcs, 
nagyon tiszta, nagyon tisztességes, hát... kiállá
sára a szerkesztőség érdekében. Hát ő sem tudott 
a dologról többet, mint akárki más, csak annyit, 
amennyit az újság írt, és hát mindenesetre a maga 
józan eszével fölfogta, hogy itt egy boszorkányper 
kezdődött, és hát, ööö... azért hát nem tört be és 
megpróbált józanul hozzáállni ehhez... ezekhez 
a dolgokhoz. No most, azt mondtam, hogy min
denki behúzta fülét-farkát. Erre azért kívánok 
külön kitérni, mert, ööö... mert ami az Új Sym
posion körül történt, és nemcsak.... sőt tovább 
megyek, nemcsak az Új Symp... nemcsak a mi 
afférunkra gondolok itt, hanem a korábbi affé
rokra is, bár, ööö... talán... talán így retrospektive 
nem vagyok egészen igazságos. Tehát mégiscsak, 
mondjuk az utóbbi évek néhány jellem... jellemző 
afférjánál: a miénkre is gondolok, például a ka
nizsai tanárok ügyére is, Vicéi ügyére is, ööö... 
Azt figyelhetjük meg, hogy a jugoszláviai magyar 
értelmiség nem szolidáris. Gyáva! Hiányzik belőle 
a ... az úgynevezett civil bátorság, és mindaddig, 
amíg hiányzik, addig, ööö... efféle boszorkány



pereket el lehet követni a jövőben is. Tehát, ööö... 
én itt most nem a2 összetartás és nem tudom 
miféle nagy szavakra gondolok, hanem arra az 
egyszerű, ööö... elemi tényre, hogy... amikor baj 
van, akkor, a ... az emberi tisztesség, a közönséges 
emberi tisztesség, hát még az entellektüel tisz
tesség azt kívánja, hogy szolidárisak legyünk egy
mással és kiálljunk egymás érdekében. No most 
ez nem történt meg, sőt... sőt... talán neveket... 
nem, ez sem egészen igaz, volt kivétel. Volt egy... 
egy... egy-két kivétel. A ... a ... akit hát külön 
meg kell neveznem és akinek, ööö... így utólag 
is köszönettel tartozunk, az Herceg János volt. 
Az Herceg János volt. No most, mi természete
sen, ööö... különféle módon, hát próbáltunk 
védekezni, már ezeken a kiadói tanácsi üléseken is, 
a későbbiek során is. Hát külön felrótták nekünk 
később, már amikor fenéken rúgtak bennünket, 
tehát a bizonyos május kilencedikéi határozat 
meghozatala után, hogy mi még ez után a határo
zat után, ugye, mertünk a jugoszláv közvélemény
hez fordulni és tiltakozni. Hát természetesen, 
ööö... a ... minden valamire való jugoszláv ifjú
sági laphoz, és nemcsak az ifjúsági lapokhoz, 
hanem a nagyobb napilapokhoz, hetilapokhoz is 
eljutattuk a mi tiltakozó levelünket. Hát ez a tilta
kozó levél tulajdonképpen akkor nem jelent meg 
sehol sem. Később aztán igen, a belgrádi Knji- 
zevna recben a ... ööö... az akkor nagyon szimpa-



tikus radikális orgánumban. No de, ha most visz- 
szagondolok erre, tulajdonképpen itt a mi taktikai 
hibánk, ööö... meggyőződésem szerint az volt, 
hogy... hogy már a... már a mi szétzúzásunk 
előtt, jóval korábban nem fordultunk tiltakozó 
levelekkel a jugoszláv közvéleményhez. Ööö... 
nem biztos, hogy az megmentett volna bennün
ket, erről nem vagyok meggyőződve, de úgy 
érzem, hogy itt késtünk, itt késtünk, de hát jó, ez 
a hajó már elment, ööö... az... Itt persze nem 
arról... nem... korántsem arra gondolok, hogy itt 
ezekben a ... tehát, hogy az erkölcsi igazság nem 
ami oldalunkon állt volna. Ez meggyőződésem 
természetesen, hogy a mi oldalunkon állt. No, de 
visszatérve, ugye, sajnos... sajnos néhány író bará
tunk is igen, ööö... igen furcsán és igen fara
mucin viselkedett a Symposion-ügy során. Neve
ket itt én nem kívánok mondani, de: hát például 
jelen voltam azon a pártbizottsági ülésen is, amit 
a Hetilapok, a Fórum Hetilapok pártalapszerve- 
zete tartott. Ennek a... ööö... pártbizottságnak 
néhány ismert jugoszláviai magyar író is tagja volt, 
sőt talán ma is tagja. Hát sajnos, sajnos-sajnos, 
ööö... nem védték a lapot. Különféle okok miatt 
nem védték, de nem védték a lapot. Volt, aki böl
csen hallgatott, még talán, ööö... az volt a legtisz
tességesebb, de sajnos az írókollégáink, ööö... 
enyhébb, vagy sokszor nem is egészen enyhe, 
bizonyos esetekben nagyon demagóg, nagyon



durva, nagyon bárdolatlan bírálatban részesítették 
a lapot, illetve részesítettek engem és Sziverit, 
akik, hát jelen voltunk ezen az ülésen. De az 
Elbeszélő Én itt már nagyon érezte, hogy közbe 
kellene szólnia, legalább kérdeznie valamit, mi
előtt elmenne az a csúf-rút fekete vonat, s elvinné 
a beszélgetés fonalát valami egészen messzi, isme
retlen tájakra... No most, hogyan, mikor érezték 
magukat először fenéken rúgva? Hát... Pontosan 
kellene most ugye felidézni a... az eseményeket. 
Volt két tanácsülés is. Az első tanácsülés a mi radi
kális és cinikus és... és mindent visszautasító 
ellenállásunkkal ért véget. Hát az ellenfeleink 
egyike-másika habzott természetesen. Hát itt töb
bek között a Fórum, ööö... akkori vezérigazga
tója is, ugye, aki hát úgyszintén író ember és hát, 
ööö... akinek igen, igen nagy, nagy szerepe volt 
a ... ööö... hát a ... abban, hogy a dolgok úgy tör
téntek, ahogyan történtek. A ... Mivel itt nem tud
tunk... ugyanis, hát akkor nem így gondoltam, 
de... de ma úgy látom, hogy ez is egyfajta sztáli
nista metódus, ugyanis, ööö... Hát végső soron 
bennünket e nélkül a rengeteg herce-hurca nélkül 
is fenéken lehetett volna billenteni. Ugyanis, hát, 
ööö... az eltávolításunkat tulajdonképpen hát, 
ööö... a politikusok boszorkánykonyháján eszel
ték ki, amit, ööö... természetszerűleg mi nem 
tudtunk bizonyítani. Hát hogy az ördögbe bizo
nyíthatnánk azt, hogy Major Nándornak, ugye,



aki abban az időben a jugoszláviai magyarság po
litikai atyaistene volt, milyen szerepe volt ezekben 
a játékokban. És mi, hát többek között éppen őt 
is, ugye, éppen az ő önérzetébe is, ugye, és hát... 
politikai tekintélyébe is belegázoltunk. Nos kérem, 
hát akik ezeken a... ezeken a politikai boszor
kánykonyhákon ezeket a Symposionhoz hasonló 
boszorkánypereket kiötlötték, a fő aktorok mindig 
elég ügyesek voltak ahhoz, hogy a nyomokat el
tüntessék. Tehát a kisebb... a csatlósokat, a csatló
sokat, ugye, könnyű most megnevezni és könnyű 
őket fülön fogni, de a ravaszabbját, az ügyesebbjét, 
a politikailag, ugye, bizonyos hájjal megkent em
bereket nehezebb. De hát föltételezhetően el fogsz 
menni, ugye, ööö... ezekhez az emberekhez is, 
és hát ők majd elmondják, vagy nem mondják el, 
hogy mit gondolnak a kérdésről. No most, a má
sodik tanácsülésre mi úgy mentünk el, hogy... 

— és ez akkor nem látszott ostoba stratégiának —, 
hogy kis engedményeket teszünk. Kis enged
ményeket teszünk, de elvi engedményeket nem. 
No most, ezt azért fontos mondanom, mert akik 
ismerik... ismerték részleteiben ezt az ügyet a... 
később a szemünkre hányták, hogy: igen, mert 
ha ti nem lettetek volna ilyen makacsok, akkor, 
ugye... Mint ahogy azt is mondták egyesek: mert, 
ha ti nem irkáitok össze-vissza a jugoszláv... 
akkor... No de hát, kérem szépen, mi már akkor 
fordultunk tiltakozó levelekkel a nyilvánossághoz,



amikor mi már... de facto bennünket már fené
ken billentettek. Tehát nem az volt a következmé
nye. Nomármost, ööö... ez a taktika, ööö... úgy 
látszott, hogy beválik a második tanácsülésen. 
Tehát, ha elolvassuk ezeket a jegyzőkönyveket, 
akkor látjuk, hogy ez egy ilyen kompromisszumos 
megoldás volt, igazából politikailag senkit el nem 
ítélő határozatok születtek, de bizonyos enged... 
Ott már bizonyos engedményeket tettünk a... 
a hatalomnak. Ugyanis úgy okoskodtunk, hogy 
ha... hogy hát ezekkel a kis, de nem elvi enged
ményekkel talán megússza a szerkesztőség, mint 
olyan, hát legfeljebb valamiféle belső átrendező
dés következhet be... következhetnek be, de alap
jában véve épségben marad a szerkesztőségünk. 
No most, nem formális módon azt azért a tud
tunkra adták, hogy hát, ööö... nem volna rossz, 
ha például leváltanánk a főszerkesztőt. Vagy volt 
egy olyan tipp is, hogy hát, ööö... a szerkesztő
ségnek az úgynevezett kemény magja — már ahogy 
ők felfogták ezt a kemény magot - , Sziveri, 
Losoncz Alpár, én, tehát mi hárman, ööö... hagy
juk el a szerkesztőséget, és akkor majd mehet 
tovább a hajó. No most, a szerkesztőségnek az 
álláspontja az volt, hogy ezekbe a... tehát a... 
tehát az ilyen megoldásokba nem belemenni. 
Tehát senkit nem áldozunk fel, senkit nem áldo
zunk fel... Egészében véve is az volt az álláspon
tunk, hogy azoknak az időknek vége most már,



más kérdés, hogy tévedtünk, vagy sem. Azt hi
szem, hogy azért történelmileg nem tévedtünk, 
hogy vége, tehát, hogy a végjáték következik most 
már, amikor, ugye, hát, ööö... a politikai struk
túra kénye-kedve szerint sakkozgat az emberekkel. 
Úgy véltük, velünk ne sakkozzanak. Lehetünk, 
ööö... infantilisek, lehetünk gyerekesek, lehetünk 
felelőtlenek, de ööö... egyre nem vagyunk hajlan
dók: hogy a sorsunkról mások döntsenek. És hát 
így történtek a dolgok. Nomármost, ööö... tulaj
donképpen ezen a második tanácsülésen, amely 
februárban volt, vagy márciusban — ördög tudja - , 
ez kölcsönös megelégedéssel ért véget. Mindenki 
úgy vélte, hogy hát itt a dolgok azért valameny- 
nyire rendeződtek, majd valahogy elsimulnak 
a dolgok és akkor aztán hát, ööö... várjuk a követ
kező konfliktusokat. Ilyen tekintetben tulajdon
képpen derült égből villámcsapásként ért ben
nünket, ugye, a... az alapítónak a határozata, 
amely jó sokáig váratott... tehát ezzel a határozat
tal jó sokáig várat... ööö... váratták, ugye, a szer
kesztő bizottságot is és a közvéleményt is, ugyan
is csak május elején hozták meg a határozatot. 
És hát akkor derült ki, hogy hát en bloc, ugye, 
az egész szerkesztő bizottság hát ki van rúgva. 
No most, ebben az egészben volt valami felemelő, 
bár tulajdonképpen el voltunk keseredve... Hogy 
is mondjam? Ez egy... Ismét csak egy ilyen... egy 
kicsit a... ilyen, ööö... fekete humorral néztünk



a dolgokra. Tehát egyrészt keserűek is voltunk, 
de ugyanakkor... ugyanakkor tulajdonképpen... 
tulajdonképpen biztató volt az, hogy... hogy 
a hatalom ennyire bizalmatlan valamennyiünkkel 
szemben. Hogy en bloc bizalmatlan. Tehát mégis
csak fasza gyerekek lehettek ezek többé-kevésbé 

— én erre így tekintek —, hogy hát így kollektíve 
rúgattuk magunkat seggbe. No most, persze a né
ző majd erre azt mondja, hogy micsoda ócska és 
ööö... felelőtlen kijelentéseket teszek én itt ma, 
de erre a dologra én ma sem tudok másképp nézni. 
Az Elbeszélő Én, amellett, hogy teletöltötte az 
időközben megüresedett pálinkáspoharakat, hoz
zádadogott még néhány gondolatnyit az elhang
zottakhoz: És megszületett akkor a... egy levél, 
amelyet eljuttattak több szerkesztőséghez. Miután 
pedig meglóbálták előtte az említett iratot, hogy 
„igen, itt van valahol ebben a halomban”, akkor 
még egy gondolattal megtoldotta kortyát: Mit tar
talmazott ez? Hát mi itt pontról pontra megpró
báltuk cáfolni azokat az őrültségeket, amiket fel
hoztak ellenünk. No most persze, ööö... az ala
pító a maga politikai érvrendszerébe alapjában 
véve beépítette azokat az elemeket, amelyeket 
a Fórum pártalapszervezet hát konstruált ki. 
Itt, mit tudom én, ilyen vádak voltak, hogy anar- 
choliberalisták vagyunk. A hetvenes években ez 
egy szlogen volt, ugye, tehát aki ööö... bármilyen 
jellegű, de közelebbről nehezen meghatározható



társadalomkritikát fejtett ki, és bizonyos határt át
lépett, arra azt mondták: anarcholiberalista. Hogy 
ez egészen pontosan mit jelent, a fene tudja, mert 
az úgynevezett liberálisokat is ebbe a zsákba dob
ták, az újbaloldali jellegű, hát... kritika is bizo
nyos tekintetben talán ide sorolódott. No, hát per
sze, és a másik érv, hogy hát újbaloldaliak vagy... 
vagy... vagy ultrabaloldaliak vagyunk, vagy mi 
a csoda volt. De azt hiszem, újbaloldaliak. No most, 
hát ööö... jól meggondolva a dolgot, hát ebben 
van... Tehát hogy mondja? Ebben már van egy 
kis igazság. Tehát a mi nemzedékünk Symposionja, 
ami a társadalomkritikát illeti, még bizonyos 
újbaloldali hagyományokat vitt tovább. Az más 
kérdés, hogy ezek az újbaloldali hagyományok 
fokozatosan, ugye, ha nem is teljesen, ha nem is 
ööö... valamennyi szegmentumában, de hát bizo
nyos értelmében mára már kiürültek, és anakro
nisztikussá váltak. Tehát a baloldali kritikának az 
érvrendszerét, sőt egész rendszerét, hát ööö... 
időközben újjá, ööö... új alapokra kellett helyezni. 
De a nyolcv... a hetvenes évek végén, a nyolcva
nas évek elején ez az új alapokra való helyezés, hát 
ez még... ez még meglehetősen konfúz volt. Tehát 
ebben van némi igazság. Igen ám, csakhogy itt 

-  hogy is mondjam? —, itt nem valami tudományos 
megállapításuk volt a részükről, ugye, hanem hát 
akire rásütötték, hogy újbaloldali, az aztán meg
nézhette magát. Ugye ez egy politikai megbélyeg



zés volt, mint ahogyan sok minden más is. Hát 
itt van a ... itt áll előttem a Fórum üzemi lapban, 
ugye, megjelent Értékelések, megállapítások -  ugye, 
bár sajtóhibásan — és határosatok című hát, ööö... 
förmedvény, amelyben hát először próbálták 
összegezni a mi politikai vétkeinket. No most, 
én ott voltam azon az ül... azon a pártülésen, 
ahol volt olyan indítvány is, hogy az említett poli
tikai érvek mellett kerüljön be az is, hogy az Új 
Symposion nacionalista volt. Hát, ez azért nem 
került bele, ilyen vegytisztán nem került bele 
ezekbe a... ezekbe az értékelésekbe. Hát szeren
csénkre, mert mondanom sem kell, hogy ez ismét 
egy olyanfajta, ugye, megbélyegző szlogen, amely- 
lyel hát évekre, évtizedekre el lehet temetni az 
embereket, az alkotó embereket is, különösen 
akkor, ha ezek a nemzetiségek köréből kerülnek 
ki, mint mi — de egyébként is. De egy nagyon fara
muci, nagyon alattomos módon azért -  vagy 
mondjam, hogy megszelídített formában? — azért 
bekerült. Tudniillik ebben a nyers, durva formá
ban azért, ööö... azért az a ööö... kupaktanács, 
akik jelen voltak és akiknek egy része, ugye, igen 
csúnya szavakat használt ellenünk, szóval ezt azért 
ők sem merték vállalni, hát hiszen ez egy akkora 
szemenszedett hazugság lett volna, hogy ezt azért 
már nem merték vállalni, hogy... hogy ránk süs
sék a nacionalizmus bélyegét. Azonban bekerült 
egyfajta halvány utalás, ugye, ilyen vonatkozásban.



Fel is olvasom! Azt mondja: (olvas) „Sajnálatos 
politikai félreértésre adott okot Illyés Gyula Egy 
mondat a zsarnokságról című versének közlése is.” 
Miről van szó? Hát mi — akkor még élt Illyés 
Gyula — Illyés Gyula nyolcvanadik születésnapján, 
ööö... illetve hát a nyolcvanéves Illyés Gyulát 
köszöntendő megjelenttettük a Centripetális farok
ban ezt a bizonyos nagy verset, amivel szemben 
hát az egyik fő ok az volt, hogy hát ez éppen 
a zsarnokság, a sztálinista típusú zsarnokságról 
beszél és hát egy ilyenfajta zsarnokságnak hát nem 
voltunk mi sem éppen híján a hetvenes-nyolcva
nas években. Sőt mondhatjuk azt is, hogy ma sem 
vagyunk éppen a híján ennek. Tehát maga a... 
ööö... a társadalomkritikai üzenete volt zavaró 
ennek a versnek. Azonban egy csúnya aktualitás 
is, ööö... okot adott arra, hogy foglalkozni kellett 
Illyés versével ennek a kupaktanácsnak. Hát az 
ugyanis, hogy nem sokkal azután, hogy elkezdőd
tek itt a ööö... cirkuszok a lap körül, de azt hiszem, 
hogy még a m i... a mi fenéken rúgásunk előtt, 
tehát amikor még bizonytalan volt az egész poli
tikai hadjáratnak a kimenetele, ööö... mintegy 
ezzel az üggyel párhuzamosan jelent meg Bori 
Imrének az a nevezetes, hát cikke a... Illyést 
bíráló, illetve az Illyés Gyulának a Frankfurter 
Rundschauban megjelent hát... interjúját bíráló, 
hát — hogy is mondjam csak? —, hát eléggé csúnya 
pamfletje, amivel hát természetesen mi nem



egyeztünk, ööö... sosem, de hát erről nekünk 
a nyilvánosság előtt sosem volt alkalmunk véle
ményt formálni, tehát itt nem is erről volt szó. Ezt 
csak ezért mondom, hogy hát így utólag végre 
elmondhassam erről is a véleményemet. Az Elbe
szélő Én azonban nem szerette volna kiengedni 
kezéből a beszélgetés fonalát, vagy mit, ööö... 
ezért gyorsan visszakérdezett arra, amiről úgy 
érezte, nem kapott rá kielégítő választ: És térjünk 
vissza arra a levélre. Az nem jelent meg akkor 
sehol — bökte ki végül. Hát akkor nem jelent meg, 
de néhány hónappal később aztán a Knjizevna 
recben megjelent ez a dokumentum is sok egyéb 
dokumentum mellett. De az Elbeszélő Én ekkor 
még mindig nem hagyhatta, így erősködött to
vább: És volt valami következménye ennek? Pozi
tív, illetve negatív? — pontosította, hogy mire is 
gondolkodott... Hát, ööö... Akkor mi már nem 
voltunk ott a Fórum háza táján, tehát ilyen érte
lemben nem lehetett nyakon csapni bennünket. 
Akit elértek valahol, ott lett. No most, hát gyü- 
lemlettek a különféle bűneink, ööö... és hát — mit 
tudom én! — például, aki párttag volt, én párttag 
voltam, hát azt ott, ugye, a pártalapszervezetet föl
használva próbáltak lecsapni az emberre. Mások
nál a munkahelyükön interveniáltak, úgyhogy hát 
van... ööö... volt olyan eset, hogy ööö... hogy 
embereket akadályoztak meg abban, hogy mun
kahelyhez jussanak. Szóval meglehetősen csúnya



politikai -  nem is politikai, hát hiszen ennek már 
nem sok köze van a politikához, ez egy közönsé
ges, ocsmány emberi bosszú volt. Tehát igen csú
nya dolgok mentek a későbbiekben is a háttérben. 
De az Elbeszélő Én még mindig nem hagyhatta 
ennyiben, továbbkötekedett és faggatózott, miköz
ben csak töltötte és töltötte és töltötte sorra az 
újabb és újabb kupicákat: És egzisztenciálisan 
hogyan érintette az ügy? Engem egzisztenciálisan 
nem érintett — kapta meg fejéhez a választ. Nem 
érintett... Tényleg nem? — kérdezhetett volna 
vissza, de ezt már nem tette meg. Ilyen tekintet
ben hát nem ért semmilyen atrocitás, vagy meg
különböztetés, vagy diszkrimináció. Kizárólag 
pártbüntetést kaptam. No most, hát az eljárás 
során ott ismét alkalmam volt lemérni a legkü
lönfélébb emberi reakciókat, felfogásokat. Sajnos 
azt is, hogy az emberek, ööö... milyen könnyen 
feladják az erkölcsi integritásukat, akkor ha... 
ha ehhez anyagi, vagy valamilyen egyéb presztízs
érdekük fűződik. Nem kívánok erre most kitérni 
részletesebben, csak jelezni kívánom, ööö... hogy 
hát mi... én a... nem sokkal a Symposion-ügy 
kirobbanása előtt kerültem a Hungarológiai Inté
zetbe, pontosabban a Magyar Tanszékre. No most, 
nyolcvanháromban robbant ki a Symposion-ügy, 
nyolcvan... emlékezetem szerint nyolcvanhárom 
végén kezdődött viszont el ez az áldatlan klikk
harc a... ööö... a Magyar Tanszék és a volt



Hungarológiai Intézet munkatársai között, ami 
hát bizonyos vonatkozásaiban a mai napig is tart. 
Hát mit mondjak? A pártalapszervezetem az én 
ügyemben eléggé derekasan viselkedett, tehát igye
keztek védeni a... és igyekeztek kivédeni a... 
a vádaktól, de azért, hát voltak ott kollégák, akik... 
akik éppen ezt az ügyet felhasználva igyekeztek 
volna, ööö... hát jó pontokat szerezni ebben 
a másik klikkben, ami bent dúlt, amihez énnekem 
személy szerint nem volt semmilyen közvetlen 
közöm. Másrészt aztán hát magát az Intézetet is, 
pontosabban magát a Tanszéket is tulajdonkép
pen manipulálták a későbbiek során is ebben az 
ügyben. Hát én ott voltam azon az ülésen, ahol 
Erdélyi Károly, ööö... aki akkor nem is tudom, 
milyen politikai tisztséget töltött be... ahol Erdé
lyi Károly hát egyértelműen a Tanszék dolgozói
nak a tudtára adta, hogy igenis elvárja... igenis 
elvárja a Tanszéktől, hogy igyekeznek, ugye, tevő
legesen is hozzájárulni az Új Symposion, hát kon
szolidálásához. No most, az Elbeszélő Ennek erre 
majdhogynem elakadt a szava: És a... Ezt köve
tően, amikor az Új Symposion újra beindult, már 
Purger Tibor vezetésével, akkor a ... ez a nemze
dék, amelyet nyolcvanháromban leváltottak, a lap 
ellen fordult — nyögte ki végül. Ha mindez tuda
tosul benne, talán ő csodálkozott volna a legin
kább azon, hogy választ is kapott erre a kérdésre: 
No most, nem mi fordultunk a lap ellen egyéb



ként. Hát itt e körül nagyon sok félreértés volt, 
és hát félreértést okozó cikkek is megjelentek már 
akkoriban. Hát el kell, hogy mondjam, ugye, hogy 

— ez is jellemző az akkori állapotokra, vagy a min
denkori állapotokra —, ugye, azokban a társadal
makban, ahol... ahol a társadalmak alapvetően 
politikai jellegűek, és a politikai bürokrácia vala
melyik klikkje van hatalmon, hogy a viták úgy 
néznek ki, hogy a ... a ... hogy csak az egyik vitázó 
fél szólalhat meg a nyilvánosság előtt, a másik 
pedig nagyritkán. No most a mi esetünkben is 
erről van szó. Hát itt van rögtön, ugye, a ... Itt 
most két írótársamat kell megemlíteni, akivel 
nagyon szívesen vitatkoztam, csak nekem a vita
cikkeim nem jelentek meg, így aztán kénytelen 
voltam postán elküldeni a vitacikkeimet ezekhez 
az emberekhez: az egyik Bosnyák István volt, 
a másik pedig Podolszki József. Bosnyák nyolcvan- 
négyben, vagy ötben, pontosan már nem tudom, 
ööö... a Dolgozókban jelentetett meg egy nagy 
vitacikket, ahol hát fölvetette a Symposion körüli 
úgynevezett bojkott kérdését is. No most, hogy 
úgy mondjam, ezzel ő dobta be a köztudatba ezt 
a ... ugye, ezt a problematikát ilyen módon. Hát 
hogy is állunk ezzel a bojkott-kérdéssel, és hogy 
egyáltalán szembefordultunk-e mi a Symposion- 
nal, mint olyannal? Nem fordultunk szembe, 
viszont az álláspontunk az volt, tehát az álláspon
tunk az...



„Éled világod boldogan, 
tanulgatsz szorgalmasan.
Sokszor játszadozol hosszan, 
elmerülve, komoran.
Egyszer csak egy lány eléd toppan, 
a szíved rettentőt dobban, 
s rájössz, hogy halálosan 
szerelmes lettél nyomban.
A lány üldöz álmodban, 
rá gondolsz állandóan, 
otthon és iskolában, 
focipályán, moziban.
Látod, amint vidáman 
bent ül a padjában.
Fejed elfordítani onnan 
nem tudod sehogyan, 
mert szívedet vonzóan 
húzza magához szorosan.”

(Gutási Rudolf: Első szerelem)

„Nap süssön!
Fű zöldüljön!
Virág illatozzon!
Tücsök ciripeljen!
Énekszó szóljon!
Madár csicseregjen!
Tarka lepke szálljon!
Fa lombosodjon!
Csillag ragyogjon!



Zsófi álmodjon!
Eső essen!
S az egész világ, mind nevessen!”

(Bata Irén: Biztató)

„A labda betörte az ablakot.
A labda leesett a földre, és eltört.
Eltört a fa, széttört a ház, 
összetört a falu, 
széttöredezett a város.
Eltört az ország,
Eltört a világrész 
Széttört a világ,
Kettétörtek a bolygók.
Eltört minden.
Csak én maradtam, 
és Annamária.”

(Hemm Károly: BLltört minden)

„Lágy rónaság, sík rónaság!
Te vagy az én szülőhazám!
Termő a föld, sík a mező,
Hús árnyékot ad az erdő.

Bácska, Bánát és Szerémség,
Mind a három testvériség.
Szülőhazám édes rögje,
Itt maradok mindörökre.”

(Bera Angéla: Szülőföldem)



„Szeptember van, igen, újra!
Osztálytársak, rajta, rajta!
Gyűjtsetek új erőt!
Tornáztasd meg agyvelőd!
Ne henyélj, vége már a nyárnak,
Az iskolában könyvek, padok várnak!
Szeptember van, igen, újra!
Osztálytársak, buzgón rajta!
Egész nyáron pihentél eleget,
Rajta hát! Új erővel kezdjük meg a tanévet!”

(Dacsó Katalin: Buzdítás)

„Fiúk, lányok, gyülekező,
Megérett a finom szőlő!
Siessetek, szedjük le,
Ne hagyjuk itt télire!
Szedjük gyorsan, szaporán,
Hadd teljen a sok kosár.
Ne legyen most köztünk lusta,
Teljenek a hordók sorba.
Ne búsuljon mostan senki,
Nem lehet úgy szőlőt szedni.
Daloljunk csak mindnyájan,
Lelkesedve, vidáman...”

(Bácsi Sára: Szűrei)



„Az én hazám nem nagy ország,
De dolgozó népek lakják.
Minden évben szebb, élénkebb,
Mert itt dolgoznak a népek.

Folyók, tavak csalogatnak,
A hegyek is hívogatnak.
Zöld legelők, vadvirágok,
Szépítik e kis országot.

Magas Trigláv havas orma 
Bámul büszkén a távolba.
Alatta a Száva, Dráva,
Csörgedezik medret ásva.

Hogyha egyszer majd vonaton 
Messzebb tájakra utazol,
Meglátod, hogy mégis legszebb,
A te kedves szülőfölded.”

(Vass Éva: A% én ha^ám)

„December van. Ó, te drága!
Télapó jön nemsokára.
Párpillanat, jár a kerék,
És véget ér máris az év.”

(Cseh János: December)



— No, elég volt? Beteltél vele? — üvöltött Károly, 
ahogy bátyjával, Kelemennel tette régen otthon, 
falusi hétkÖ2napjaiban. — Túltettük magunkat 
rajta? Rajta? Mire? Mire rajta? Jól bemottóztuk 
magunkat, az Isten áldja...

Világ keserves Kareszai, egyesüljetek és örvendez
zetek, sőt mi több, üdvözüljetek, nagy terhet emel
tem most le ezzel a vállatokról, amelyik ellenkező 
esetben rátok nehezedett volna különféle bölcs 
megfogalmazások és nagyotmondások formájá
ban... Mindettől most megmentettelek, megme
nekültetek! Örvendezzetek! Üdvözüljetek!

Mi meg jól végignyálaztuk legalább az évet: 
januártól februáron és márciuson, majd áprilison 
és májuson, sőt mi több, júniuson és júliuson is, 
később pedig augusztuson és szeptemberen át ok
tóber érintésével egészen novemberig és decem
berig, ahogy az egyébként jobb helyeken (...?) illik 
is — az egész esztendő íze itt égeti a nyelvünk 
hegyét, itt ég még nyelvünkön kesernyésen és sa- 
vanykásan, s az édesebb ízeket valahogy mind
untalan kerüli. Meg így, gyermeteg versikék for
májában is, melyek Ürményházáról, Topolyáról, 
Feketicsről, Zentárói, Pádéról, Újvidékről, Kani
zsáról, Szabadkáról, Versecről és Törökbecséről 
pattantak ki picinyke kis cseperedő agyacskákból, 
s kerültek most napvilágra... s ki tudja, hol rejtőz
ködtek eddig, milyen alsó, felső és középső fiókok-



bán, polcokon eleddig áldott állapotú porosodásaik 
kÖ2epettében benne, az bizony, annak is a nagy 
büdös közepén, hogy bassza meg!

Világ keserves Kareszai, egyesüljetek!
És a Wantedról se feledkezzetek meg: „A TINI

AGYNAK CSAK MOST SIKERÜLT MEG
FEJTENIE ÉS LEFORDÍTANIA A NAGY 
NYÁRISLÁGER, A »MAKARÉNA« C. SZÁM 
SZÖVEGÉT. ÍME:

ÁLLÁPURÉL PALEGRIA MAKARÉNA Á, 
DE JÓ A MAKARÓNI / PUPARNÉL PUDAR- 
GÉO KISZARÉNA DE HAMAROSAN LETT 
BELŐLE / ÁLLÁPURÉL PALEGRIA MAKA
RÉNA Á, A SAJTOS MAKARÓNI / ÉÉÉÉÉ- 
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉEJ, MAKARÉNA ÉÉÉÉÉÉÉÉ- 
ÉÉÉÉÉÉÉJ, MAKARÓNI 

AMBÍCIÓZUSABB OLVASÓINK BEKÜLD
HETIK A »KÓKUSZ-BAMBUSZ JAJAJÉ« 
CÍMŰ SZÁM EREDETI SZÖVEGÉT IS, HA 
AKARJÁK.”

Hát igen, innen ezek után csak a Sárgul már 
a Coco Jumbo hiányzik...

Szóval (és tettel...): ki lesz a megmondhatója 
annak, hogy vajon melyik pleisztocén korból 
kerültek elő ezek a gyermeteg költemények a kü
lönböző vajdasági ásatásokon? Hogy vajon a kö
zépső, az alsó vagy a felső pleisztocén kor rejtette 
el őket eddig kíváncsi tekinteteink elől. Mielőtt 
mélyebben is elmerülhetnénk más, érintőleges



jelentőségű mellékcselekmények boncolgatásában, 
ezt mindenképp tisztáznunk kell, már csak azért 
is, mert legalább annyi kapaszkodóra azért mégis
csak szükségünk mutatkozik majd, hogy definiált, 
hogy teljesen világos és egyértelmű legyen, milyen 
kosztümökben képzeljük el a fel-fel-fel-fel-fel-fel- 
fel-fel-fel-fel-fel-fel-fel-fel-felbukkanó szereplőket, 
s hogy a jelmeztervezőnek se kelljen külön elő
tanulmányokat folytatnia a korról, illetve külön
böző pleisztocén korok jellegzetes viseletéiről, 
mielőtt lefirkantana valami vázlatokat.

Ennek a definiálásával, pontos meghatározá
sával egyébként bíbelődtem egyszer már koráb
ban is:

MAMMUTHUS TROGONTERI -  Páratlan 
paleontológiái lelet, avagy a kikindai Toza Mar
kovié hatodik részlegében egy a preglaciális kor
ból származó leletet találtak.

Miközben Kikindán, a Toza Markovié építő
anyaggyárban szinte mindenki az üzem fennállá
sának 130. évfordulójára, illetve az ebből az alka
lomból rendezett ünnepségekre figyelt, teljesen 
váratlanul egy szenzációs felfedezésre bukkantak. 
A gyár hatodik részlegében, ahol a cserépgyártás
hoz szükséges alapanyagot kitermelik, 1996. szep
tember 3-án a kora esti órákban valami szokatlan 
dolog történt. Milivoj Ostojin műszakvezető arra 
lett figyelmes, hogy az agyagon kívül valami mást



is visz a szalag. Mire odaugrott volna, hogy leál
lítsa a szalagot, az ismeretlen tárgy már le is repült 
róla, ugyanis sokkal könnyebb volt, mint a nedves 
talajból kitermelt alapanyag. Miután megmosták, 
letisztogatták a talált tárgyat, kiderült, hogy egy 
csontról van szó, melyről a tudósok később meg
állapították, hogy egy, latin nevén Mammuthus 
trogonteri néven ismert állat combcsontja.

— Már mintegy harminc éve, ugyanezen a terü
leten, ahol a kitermelést végezzük, rendszeresen 
és nagyszámban találunk mamutcsontokat, főleg 
agyarakat — kezdte Mileta Novovic geológus, a ha
todik részleg műszaki igazgatója. — Ezek azonban 
túlnyomórészt értéktelen leletek, amelyek semmi
ről sem tanúskodnak, ugyanis nem tudni róluk, 
hogy honnan és mikor kerültek ide. Valószínűleg 
a folyók sodorták el, hogy aztán itt rakják le, de más 
földmozgások is közrejátszhattak ebben. Ezekkel 
a talált agyarakkal végül már nem is tudtunk mit 
kezdeni, mert a múzeum nem akarta átvenni őket, 
ott sem tudták már hol tárolni ezeket. 1975-ben, 
a geológiai térkép kidolgozásakor az UNESCO 
támogatásával készült egy tudományos munka, 
amelyben megállapították, hogy az itt talált leletek 
a szibériai mamuttól, az Elephas primigeniustól 
származnak. Igazából nem is számítottunk arra, 
hogy egy teljes csontvázat is találhatunk, ám szep
tember 3-án ez mégis megtörtént. 19,5—20 méte
res mélységből a gépek kemény tárgyakat hoztak



a felszínre. Akkor még nem tudtuk, hogy mamut
ról van szó, csak annyi volt bizonyos, hogy vala
milyen állat maradványaira bukkantunk. A mun
kálatokat azonnal leállítottuk, és értesítettük a 
tájékoztatási szolgálatot, valamint a kikindai mú
zeumot. Ennek nyomán kijöttek az újvidéki Ter
mészetvédelmi Intézet munkatársai és a belgrádi 
Természettudományi Múzeum szakemberei.

Az állat, melynek maradványait most megtalál
ták, a preglaciális, tehát a jégkorszak előtti korban 
élt, amikor enyhébb volt az éghajlat. Genetikai 
felépítése miatt a lehűlések közepette, a jégkor
szakban már nem tudott fennmaradni. A leletnek 
a korábban talált csontokkal és agyarakkal ellen
tétben az ad jelentőséget, hogy minden kétséget 
kizáróan bebizonyosodott, hogy in situ, azaz ter
mészetes helyén és helyzetében bukkantak rá, 
tehát ott és úgy, ahogyan elpusztult, s a vizek 
és földmozgások maximum hat métert változtat
hattak a helyzetén, az elhelyezkedésén.

-  Ez az első teljes lelet a mamutoknak ebből 
a fajából -  mondta Zorán Markovié paleontoló
gus, a belgrádi Természettudományi Múzeum geo
lógiai tagozatának a helyszínen dolgozó vezetője. 
-  Ez a bizonyos Mammuthus trogonteri valamivel 
idősebb, tehát korábban élt, mint az Elephas pri- 
migenius, azaz a „klasszikus” mamut. Egy ideig 
mindkettő létezett, az utolsó két jégkorszak közöt
ti időszakban. A „klasszikus” mamut tovább is



fennmaradt, ez a pusztai élethez alkalmazkodott 
mamutfajta azonban nem tudott idomulni a meg
változott életfeltételekhez. Fokozatosan észak felé 
húzódott, majd teljesen kihalt. A felső pleisztocén
ben (a földtörténeti újkor — kainozoikum — negyed
időszakának 1,8 millió éve kezdődött és tízezer 
esztendeje véget ért időszaka) már nem is találunk 
rá utaló nyomokat. Egyik mamutfajta sem tekint
hető a mai elefántok egyenes ági ősének. Az álta
lunk ismert elefántok egy egészen más családból 
fejlődtek ki.

— Tudtak róla már korábban is, hogy ez a faj itt 
élt?

— Igen, tudtunk róla. Tekintélyes múzeumi 
anyagunk van, amit a folyókból, vagy nagyobb épít
kezések alkalmával gyűjtöttünk össze. A begyűj
tött leletek 20—30 %-a erre a fajra utal. Nagyon köny- 
nyen felismerhetőek, ugyanis a fogazatuk bordás.

(Magyar Sf̂ ó, 1996. október 10.)

MAMUT-MAMA ÉS GYERMEKEI -  A kikin- 
dai mamutlelet ugyan nem egyedülálló a világban, 
mégis jelentős, ugyanis nem a klasszikus mamut
ról van szó, hanem egy, a törzsfejlődésben azt 
megelőző elődjéről.

„MAMUT (Elephas primigenius Blub.), az ormá
nyosok (Proboscidea) alrendje s az elefántfélék 
(Elephantiade) családjába tartozó, kihalt állat,



mely a jégkorszakban Európát, Ázsia és Amerika 
arktikus vidékeit lakta” — olvashatjuk a Révay 
Lexikonban. Erről a titokzatos élőlényről meg
tudhatjuk továbbá, hogy „testét hosszú, barna
színű, gyapjas szőr borította”, s hogy agyarai 4—5 
méter hosszúságúak voltak. Ilyen agyarakat nagy
számban találtak az említett vidékeken, főleg Szi
bériában. Egészben maradt csontvázak azonban 
sokkal ritkábban kerültek elő, a legismertebbek 
a Szentpétervárott, Brüsszelben és Lipcsében kiál
lított leletek. Szentpétervárott emellett egy kitö
mött „hús-vér” példány is látható, amelyre jégbe 
fagyva találtak rá Szibériában. Habár egyébként 
nagyon kellemetlen tud lenni a fagyhalál, föld- 
történeti és paleontológiái szempontból ez a ma
mut talán nem is járhatott volna jobban: életében 
bizonyosan nem tudott volna olyan jelentősét 
„alkotni”, mint amilyen jelentőséggel jégbefagyott 
teteme bír.

Kikindán is már évek-évtizedek óta nagyszám
ban kerültek elő korábban is agyarak a Toza Mar
kovié építőanyaggyár agyagkitermelő, hatodik rész
legében. Itt ássák ki ugyanis a cserép- és tégla
gyártáshoz szükséges agyagot, s bizony mára már 
meglehetősen mélyre jutottak ezzel a „külszíni fej
téssel”. Az agyarak már 14—15 méteres mélység
ben is tömegével fordultak elő, olyan mennyiség
ben, hogy utóbb már a múzeum sem volt hajlandó 
átvenni ezeket.



A talált agyarakról minden kétséget kizáróan 
megállapították, hogy az Elephas primigenius föl
di maradványai, ezeknek azonban semmi jelentő
ségük sem volt, értéktelen leleteknek minősültek, 
ugyanis teljesen kizártnak tekinthető, hogy azok 
az állatok, amelyekből ezek a csontok visszama
radtak, ott, ugyanazon a helyen hullottak volna el, 
ahol aztán az agyaraikat megtalálták. Tehát: sem
mit nem bizonyítottak és nem is cáfoltak meg, 
az égvilágon semmire sem lehetett következtetni 
belőlük. A folyók és egyéb földmozgások szállít
hatták ide azokat felbecsülhetetlen távolságokból, 
akár Szibériából is.

A kikindai Toza Markovié a környék legna
gyobb építőanyaggyára, szédítő iramban folyik 
a termelés, így hamarosan még mélyebbre kellett 
ásni a cserepekhez és téglákhoz szükséges alap
anyagért. 1996. szeptember 3-án, mintegy 19,5—20 
méteres mélységben aztán egy némileg más jelle
gű és sokkal jelentősebb leletre bukkantak. A latin 
nevén Mammuthus trogonterinek nevezett állat 
szintén a mamutfélék családjába tartozott, de a 
klasszikusnak mondott mamut, az Elephas primi
genius elődjének tekinthető. Korában élt annál, 
de utódja kialakulásakor még létezett, ám az újra 
beköszöntő jégkorszak életkörülményeihez már 
nem tudott alkalmazkodni. Az Elephas primine- 
giustól eltérően agyarai nem enyhén hajlítottan 
egyenes irányúak voltak, hanem szinte félkörös



alakúak, elől pedig kis híján összeértek. Ezekkel 
a „szerszámokkal” a havat nem tudta odébbkotorni, 
hogy élelemhez jusson, amikor zordabbra válto
zott az időjárás. Kihalásához még az ember is 
hozzájárult, jégkorszaki ősünk ugyanis ügyes „kis” 
csapdákat állított, amelyekbe ezek a hatalmas, ám 
egyáltalán nem az okosságukról ismert állatok 
rendre belesétáltak. Ami a tényszerű adatokat 
illeti, el kell még mondanunk, hogy a Mammuthus 
trogonteri a felső pleisztocénben, a földtörténeti 
újkor, a kainozoikum negyedidőszakának 1,8 mil
lió évvel ezelőtt kezdődött és tízezer év véget ért 
időszakában élt, s hogy a talált lelet egy nőstény 
állat teteme.

A lelet feltárásán, konzerválásán és preparálá
sán Zorán Markovié paleontológus, a belgrádi 
Természettudományi Múzeum geológiai tagoza
tának vezetője, és Milos Milivojevic geológiai pre- 
parátor dolgozik.

— A Mammuthus trogonteri és a hasonló állatok 
úgy rágták meg a táplálékot, hogy előre-hátra 
mozgatták a fogaikat, s nem oldalra, mint más 
állatok — meséli Zorán Markovié. — Ezzel gyakor
latilag megőrölték a táplálékot. Kizárólagosan 
csak növényeket fogyasztottak, lerágták az alacso
nyabb növésű bokrok leveleit, illetve füvet legel
tek, akárcsak a mai elefántok. Hosszú agyaraik 
arra szolgáltak, hogy félretúrják a faleveleket 
ahhoz, hogy táplálékot tudjanak szerezni, és még



véletlenül sem harci célokra használták, mint azt 
egyesek feltételezik.

— A lelet jelentősége abban van, hogy az állat el
halálozásának helyén találták meg. Mit bizonyít ez?

-  Ez azt jelenti, hogy ezen a területen, ahol 
a mamutot megtaláltuk, nem voltak jelentősebb 
folyamatok, illetve földmozgások, amelyek elszál
líthatták volna. Megállapíthatjuk, hogy ezen a he
lyen pusztult el, beleragadt a sárba és kimúlt. 
Abból is következtethetünk erre, hogy ugyanott, 
ahol a csontvázat megtaláltuk, nagy számban for
dultak elő még tavi csigák és kagylók, valamint 
halmaradványok, tehát a tavak élővilágának jelleg
zetes képviselői. Ezeket majd később, más paleon
tológusok fogják megvizsgálni, hogy megállapít
sák, melyik fajokhoz tartoznak. Nagyon jelentős 
továbbá, hogy az ilyen környezetekben éppen 
nyugodt volt a szedimentáció, ami szintén a tavak 
jellegzetessége. Összefoglalva tehát, az, hogy egy 
tó partján pusztult el, arra utal, hogy az állat vagy 
inni járt ide, vagy pedig véletlenül zuhant le vala
milyen nagyobb kiemelkedésről. A tó vizében 
nem fagyott meg, tehát az időjárási viszonyok 
nem voltak túl kemények. Ezt támasztja alá az is, 
hogy halakat és puhatestűeket is találtunk, ami 
egyáltalán nem jellemző a hidegebb övezetekre. 
A csontváz mellett talált növénymaradványokat 
is megvizsgáljuk, tehát az is kiderül majd, hogy 
milyen növényekkel táplálkozott, ebből pedig



a növényvilág öss2etételére is következtethetünk 
majd. Mivel tudjuk, hogy a klíma nagyban befo
lyásolja a flóra összetételét, az éghajlati körülmé
nyekre is fény derül.

(Képes Ifjúság, 1996. október 23.)

BORISKA BELÉPŐJE — (Az oszlopcsarnokban 
a Hanty, Shem és a közönség. A Hanty a láncra vert 
Sbemet vezeti.)

A HANTY: Erre tessék a Múzejumba. Kérem 
a kalapot, mikor belépünk. íme a Wellintén 
múzejumban vagyunk. Ez egy porosziőz ágyú. 
íme a ffranc. Kszm. Ez a porosziőz lobogó, 
a Kalap és a Roham. Ez a golyó mely elvé tra- 
fálta a porosziőz lobogót. Szalveléta, a haránt- 
álgyúk. Elő a kelevézt és a vellát! Kszm. Ez itt 
Lipoleum háromszöglegyűr kalapja. Kalipo- 
leum. Ez maga Wellintén tulajdon fehér ka- 
lipáján, a Dilihoppon. Ez a hatalmas teher- 
Wellintén, grandiőz és bonzó, arany cinnezésű 
sarkantyúk és vasveretű duxa, felebronz faci
pők és főúri köntözet, bankokk bellény, gó- 
liási galocsnik és hozentartotta beleköpeny. 
Kszm. Ez a három lipoleumgyerenc, amint 
lecsoportulnak az elven halápba. Ringyogó 
vérvelés! ím én, a Hanty, a futár, osonom 
a flippipáját a Lég Fertelmesebb Elháborult



Krómvölgyéből. Jau, jau, jau! Vérhedt kalójszi. 
Postazsákmány. Ez meg a frankatyúk surranó 
sörénye, hogy irrigálják a Wellintént. A sür
gönyt vékony vörös vonalban viszem a gyors- 
fronttal. Bakterepeid apró frájod!

SHEM: (köbben mindvégig dalszerűen mormol.)

Kivájhatod,
Ha akarod,
De nem kérek 
Bocsánatot.

Bocsánatot,
Kivájhatod,
Kivájhatod,
Bocsánatot.

Ó, vadrózsa nyílik 
A zöld kis ház körül.

Tralala, lala 
Tralala, lala 
Tralala tralalalom 
Tralala lala 
Tralala lala

A HANTY: (megszakítás nélkül folytatja szövegét:) Át- 
karolázik! Nap. Ez volt a frankák tyuktikája,



hogy bőszessé tegyék a Wellintént. A franka 
az összes lipoleumok körül kakottálva legyel- 
kedik. És a lipoleum tébojkottát kap a Wellin- 
ténre. És a Wellintén felszúrta a bundát. 
Ez, a Hanty, a futár, forgós fövegben, amint 
megszegi rejteskütt szavát egy golyóval a 
Wellintén füle mögé. íme a válasz visszát 
hozza a Wellintén kengyelszukája. Salaman- 
gara! Szüretett franka! Fityisztelet! Pokolba 
a bűbájos ann. Ez volt Wellintén első trükkje, 
tyúkért tikk. íme a Hanty húszmérfödes csuz- 
májában, ázva, iázva és hajszelőre trappantva 
járja a tábort a frankatyúkért. Húzzá má cim
borám, mert ez inkább megposhasztja veder
szám a vinkót, mintsem fizetne egy fröccsöt. 
Ezek orosziőz golyók. Ez egy tarancia. Ez 
egy folyondár.

(A Hanty kinyitja a músgjum ajtaját és bevezeti Shemet. 
A közönség követi őket. Anna Uvia Plurabella a temp
lomhajóban énekel. Hegedűs Tamás és Szenes Iván: Mondd, 
nem kívánsz te túl sokat?

A Hanty a teknő mellé állítja Shemet, megfordul és a% 
egymással szemben térdelő Szegény I%áho% és SirArberhe% 
lép. A Hanty kefében alma. Beleharap, majd kiköpi. Shem 
fölkapja a kiköpött falatot, Szegény I%áho% vistj és ostya
ként a szájába adja. A Hanty még egyszer beleharap, majd 
újra kiköpi. Shem felkapja és Sir Arber szájába adja 
a falatot.)



SIR ARBER: De szép vagy, kedvesem, de szép 
vagy! Akár a galambok, olyanok a szemeid.

SZEGÉNY IZA: Csókoljon meg a szája csókjá
val! Igen, szerelmed édesebb a bornál. Kene- 
teid illata kellemes, mint a kiöntött olaj.

SIR ARBER: Szép az arcod a függőd között és 
a korállal ékesített nyakad.

SZEGÉNY IZA: Az vagy nekem, mint testnek 
a kenyér!

SIR ARBER: Mint a bogáncs között a liliom, olyan 
a mátkám a lányok között.

SZEGÉNY IZA: Mint a halál, olyan erős a szere
lem. ..

SIR ARBER: Az én szerelmem fehér is, piros is ...
SZEGÉNY IZA: Kitetszik ő akár tízezer közül is...
SIR ARBER: Mennyivel édesebb szerelmed a bor

nál, keneted illata felülmúl minden balzsa
mot. ..

SZEGÉNY IZA: Illatot árasztanak a szerelem 
almái...

SIR ARBER: Ajkadról, jegyesem, tiszta méz csu- 
rog...

SZEGÉNY IZA: A mi ősszülőink, amint azt jól
/ /

tudjátok, Adám és Éva voltak, Isten azért 
teremtette őket, hogy a Lucifer és a lázadó 
angyalainak bukásával üressé vált székeket 
a mennyben ismét betöltse. Luciferről úgy 
mondják, hogy a hajnal fia volt, ragyogó és 
hatalmas angyal, mégis elbukott: elbukott,



és vele együtt bukott a menny lakóinak egy- 
harmada; elbukott, és lázadó angyalaival 
együtt a pokolba vettetett. Hogy mi volt 
a vétke, azt nem tudjuk. A teológusok véle
kedése szerint a büszkeség bűnébe esett. 
Egy pillanat alatt megfogant benne ez a vét
kes gondolat: non serviam — nem szolgálok. 
Ezzel a pillanatra feltörő vétkes gondolat
tal megsértette az Isten dicsőségét, és Isten 
őt ezért örökre kiűzte a mennyből, és po
kolra vetette.

De az Elbeszélő Én ekkor már rájött, hogy nagyot 
hibázott...

Rögtön az első jelenetben figyelmetlen volt...
Értelemzavaró...
S az értelmezhetőséget gátló elemek kerültek 

bele, illetve maradtak benne a szövegben...
Ezért hát visszatért...
Újra fellapozta dramaturgiai beavatkozásainak 

legelső lapjait...
Azzal az eltökélt szándékkal kezdett ismét mun

kához, hogy ezúttal maximális figyelemmel, meg
oldja a problémát...

Nosza, már lapozta is!



Babits Mihály 
Jónás könyve 

című műve

Elbeszélő En dramaturgiai beavatkozásainak 
nyilvánvaló jegyeivel egészen 1995februárjáig 

Újvidékre visszanyúlva

készült
a Biblia és más vallásos és egyházi szövegek 

felhasználásával

Az avatatlan személyzet siralmas listája, 
elkövetett és megálmodott bűneik 
lajstromba vétele:

ATTILA
ANDREA

és
ZOLTÁN

melyek mind táborozáson ért 
egészen fiatal egyedek, 
s kik Jónás történetét 
szájról szájra adva terjesztik tovább 

— a játékidejük szabta határokon 
természetesen minduntalan 
csakis belül mozgolódva



Az színnek való leírása:
A szín három részre tagolódik.
Az első, a közvetlen közelségben ülő közönséghez 
legközelebb eső rész egy táborozás kellékeivel, 
hátizsákokkal, sámliszerű ülőalkalmatosságokkal, 
szalonna sütéséhez előkészített, késsel otrombán 
faragott pálcákkal, tábortűzzel, vízhordó vödör
rel, rongyokkal és törölközőkkel, egy pléh lavór
ral, széthajigált üres üvegekkel és más jellemző 
eszközökkel, amelyek sorra mind sorsuk jobbra 
fordulását várják.

A középső, a színteret tulajdonképpen kettéosz
tó rész (amelyik keresztben gyakorlatilag is ketté
vágja azt), egy stilizált erdő. Színpadi megjelení
tését tekintve egy, az építkezéseken használt vas
állványzat felelne meg leginkább a célnak.

A harmadik, leghátsó részben egy tábori ágy áll.

A cselekmény időpontja meghatározhatatlan. A jelme
zek, a kellékek és a díszletelemek, valamint a beszéd
modor, beszédstílus és a szereplők viselkedése 
közötti kifejezett kontraszt, mind-mind a cselek
mény elidőtlenítését kell, hogy szolgálja.

1. JELENET

(Amikor a közönség elhelyezkedett, kialszanak a nézőtéri 
fények, a sötétben felvételrőlfelhangzik a z$ne. Halkan



induló, ám később fokozatosan egyre lendületesebbé váló, há
borús motívumokkal és hangeffektusokkal színezett hege
dűpárbajjá alakuló, vad és lüktető, fenyegető érzést sugalló 
Zenét hallunk. A lendület, a lüktetés, a gyorsaság a végle
tekig fokozódik, majd amikor már végképp fokozhatat- 
lanná válik, hirtelen, mintha ollóval vágták volna el, meg
szakad.

A színpadifenjek ugyanilyen hirtelen lépnek a helyébe.

Andrea és Attila a színpad hátsó részében egy ágyon 
alszik. Attila van közelebb a nézőtérhez  ̂keze oldalt lelóg 
aZ ágyról. Zoltán a színpad közepén, egy hálózsákból 
kilógó felsőtesttel fekszik. 0  is alszik, de a nézőtérről 
akár halottnak is tűnhet. Mivel hason fekszik, az arcát 
nem látjuk. Annyi azonban egyértelműen kivehető, hogy 
a háta véres. Kuházata csupán egy farmernadrág— félmez
telen.)

ANDREA: (ébred elsőként. Felkel, ekkor még meztelen. 
Öltözni kezd. Közben mindvégig egy dalt dúdol, amit 
időről-időre váratlanul megszakít. Olyankor hétköz
napi beszédhangon hallunk tőle egy-egy monda fosz
lányt.)

Látod az Égen Tzimerében 
A ’Napot sugározással 
Melly Fénikset hamvas fészkében 
Eleveníti ragyogással.



Mondja a2 Úr Jónásnak...
Zöld pálmafa ennek közepe 
All szelid Bárány előtte,
A’mellyben mintsem mérges epe 
Lábait két könyvre tette.

.. .rühellé a prófétaságot...
E’Báránynak Tzimere Kereszt 
Mi is hát mind azt felvegyük 

Valamit Isten reánk ereszt 
Mindenekben kedvét tegyük.
.. .futván az Urat, mint tolvaj a hóhért!...

(Végedén az öltözködéssel, Andrea a vizes vödörhöz P̂> 
vizet löttyint belőle a földön heverő lavórba, térdre ereszke
dik és megmosakszik.)

Téged a Nap emlékeztessen 
Jézusra, a ’fényes Napra,
Semmi tégedet el ne vessen,
Hogy ne néznél e ’Fő papra.

Mely város vall polgárának, büdös?

ATTILA: (is felébred, nagyot nyújtózkodva, a közönség 
feléfordulva felü l az ágyon.)

ANDREA: (a mosakodás végeztével megtörölközik, ki
önti a vizet a lavórból, újratölti az edényt és odaviszi 
a még mindig alvó Zoltánhoz Mellé térdelve meg
fordítja a férfit, és a lavórban lévő ronggyal elkezdi



lemosni a férfi meztelen testét.) Mert dobtál vala 
engem a sötétbe...
Vigasztalódjál meg lelkem; örvendj szivem; 
rebegjetek hálaimát ajkaim az én mennyei 
Atyámnak határtalan irgalmáért!

ATTILA: (feláll és ő  is öltözni kezd.)
ANDREA: Mint az evangéliumban említett té

kozló, de bűnbánólag visszatért bocsánatot 
kérő fiút atyja örömmel karolta keblére, úgy 
tártad ki most nekem is szegény bűnösnek 
mennyei Atyám karjaidat, hogy kiengesztelő- 
dött atyai szívedre vonj.

ATTILA: (miután felöltözött, a még mindig alvó Zoltán 
testét mosó Andreához ̂ P> mepfill vele szemben; a vas
állványzat egyik oszlopának támaszkodva figyeli őket.) 
s kelt a tengernek sok nagy tornya akkor 
ingó és hulló kék hullámfalakból, 
mintha egy új Ninive kelne-hullna, 
kelne s percenként összedőlne újra.
Forgott a hajó, kettétört az árboc, 
deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.

ANDREA: (az egyik hátizsákból egy poharat húz elő, 
az egyik földön fekvő üvegfiől pedig vörösbort tölt. 
A poharat Zoltánnak adja.)
Oh, értsd meg a szót: árban és apályon 

— Szirt a habok közt -  hűséged megálljon! 
ATTILA:

A görcs hajósok, eszüket veszítve, 
minden terhet bedobtak már a vízbe ,



s míg arcukba csapott a szörnyű sóslé, 
kiki a maga istenét üvölté.
Jónás mindent kiadva, elcsigázva, 
betámolygott a fedélközi házba, 
le a lépcsőkön, a hajófenékre, 
s ott zuhant bódult félálomba végre 
gurítván őt az ázott, rengő padlat.

ZOLTÁN: (megissza a kefébe nyomott vörösbort, majd 
ahogy lassacskán ke^d visszatérni belé a lélek, a ki
aludt tűzhet kezeli piszkálgatni.)

ATTILA: (leül Zoltán mellé törökülésben, s mintegy have
ri alapon, a legközönségesebb hétköznapi beszélgetés 
modorában folytatja.)

S így lön hogy a kormányos belebotlott, 
a deszkákat vizsgálva, s rája szólt:

„Mi dolog ez, hé, te nagy alható?
Ki vagy te? Kelj föl, s kiálts a keserves 
istenedhez, talán ő megkegyelmez!
Vagy istened sincs? Szólj! Miféle nemzet 
szült? Nem te hoztad ránk a veszedelmet? 
Mely város vall polgárának, büdös?
S e fene vizen át velünk mi végre jössz?”

(Ő is a tűzdel kez(d bíbelődni.)

S ő monda néki: „Zsidó vagyok én 
s az Egek Istenétől futok én.



Mi közöm nékem a világ bűnéhez?
Az én lelkem csak nyugalmat éhez.
Az Isten gondja és nem az enyém: 
senki bajáért nem felelek én.
Hagyjatok itt megbújni a fenéken!
Ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem.
De ha kitesztek még valahol élve, 
tegyetek egy magányos erdőszélre, 
hol makkon tengjek és keserű meggyen 
békében, s az Isten is elfeledjen!”

ANDREA: (rozsét, lehullott gallyakat gyű jt az erdőse
ién a tűyhóz Egy helyre hordja, néha megáll egy-egy 
pillanatra pihenni, nyújtózkodni egyet. Közben Attilá- 
ra figyel, érdeklődéssel hallgatja szavait.)

ATTILA:
De a kormányos dühhel csapta vissza.
„Mit fecsegsz itt erdőről össze-vissza?
Hol itt az erdő? És hová tegyünk ki?
Innen csak a tengerbe tehetünk ki!
Ki is teszünk, mert nem tűröm hajómon 
az ilyet akit mit tudom mi bűn nyom.
Már biztos, hogy te hoztál bajba minket: 
magad mondod, hogy az Isten átka kerget. 
Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg.
Hé, emberek! Fogjátok és vigyétek 
ezt a zsidót!” S már nyolc marok ragadta, 
nehogy hajójuk süllyedjen miatta,



mert nehé2 a kő, nehéz az ólom, 
de nehezebb, kit titkos súlyú bűn nyom.

ANDREA: (a tábortűzből viszi az összegyűjtött rozsét, 
és lerakja Zoltán mellé.)

ZOLTÁN: (feláll és az egyik hátizsákhoz lépve valami 
régi újságot húz belőle. Hlrendezgeti a téglákat 
a tábortűz körül, széttúrja a hamut, újságpapírt tép 
és lerakja alulra, majd a rozsét válogatva előkészíti 
a tábortüzet.)

ATTILA: (is feláll, zsebre tett kézpel, félkört írva le, sétál, 
őgyeleg a tábortűz körül; mindeközben Zoltán serény- 
kedését figyeli.)
Jónás azonban jajgatott s nyögött 
és meglóbálták a tenger fölött.

„Vigyázz — hó-rukk! Pusztuljon aki nem kell!” 
S nagyot loccsant... s megcsöndesült a tenger, 
mint egy hasas szörny mely megkapta étkét.

ANDREA: (a tűzhely körül munkálkodva Zoltánhoz 
beszél.) Oh mit érezhetett szived szent bűn
bánó ama pillanatban, midőn Jézus Így szólt 
hozzád: „Vigasztalódjál lányom, bűneid meg 
vannak bocsátva.”

ZOLTÁN: (szintén a tűzhely körül, válaszol.) Ily ki
mondhatatlan kegyességre bizonyára elszo
rult kebled a határtalan örömtől.

ANDREA: Hasonlóan boldogító örömérzet bája 
hatja át most lelkemet, hogy bűneim meg 
vannak bocsátva.



ATTILA: (immár csak egy lépéssel az állványzat előtt áll, 
ott, ahol Zoltán a jelenet elején aludt.)
S nagyot loccsant... s megcsöndesült a tenger, 
mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét.
S már a hajósok térdencsúszva, kétrét 
kétrét görbedve sírtak és hálákat adtak, 
könnyelmű áldozatokat fogadtak, 
s a messzeségben feltűnt a szivárvány.

A víz simán gyűrűzött, akár a márvány.

ZOLTÁN: A bűnbánó latornak haldoklásodban 
mondád: „Még ma velem leszesz a paradi
csomban.” így hivtál engem is tévelygőt ke
gyelmeid paradicsomába és nem mutatsz már 
haragvó arczot, hanem atyai szeretettől de
rült tekintetet.

(Elsötétül a színpad.)

ZOLTÁN: (üvölt a sötétben.) Bűnbánó lator!
ANDREA: (ugyancsak.) .. .halálodnak legfájdalom- 

teljesebb pillanata vala, egyszersmind életed
nek legboldogabb része!



2. JELENET

(A sötétben Zoltán meggyújt egy gyufaszálat, majd egy
gyertyát vesz elő az egyik hátizsákból, s az} is meggyújtja.
Közben már Andrea hangját halljuk.)

ANDREA: (a háttérből.) „Kiáltok Tehozzád,
Hallj meg, Isten! Mélységből a magasság 
Felé kiáltok, karmolok, könyörgök,
A koporsónak torkából üvöltök.

ZOLTÁN: (az égőgyertyát a kezében tartva középre megy; 
csak most, a gyertyafényben pillantjuk meg Attilát 
és Andreát, akik egymással szemben térdre eresz
kedve ölelkeznek.)

ANDREA:
Mert dobtál vala engem a sötétbe 
s tengered örvényébe vetették be 
és körülvett a vizek veszedelme...

ATTILA: (időrőlidőre megjsmétel egy-egy mondatfoszlányt.)
.. .és körülvett a vizek...

ANDREA:
.. .és fű tekeredett az én fejemre, 
bő hullámaid átnyargaltak rajtam, 
és Egyetemed fenekébe hulltam, 
a világ alsó részeibe szállván...

ATTILA: .. .a világ alsó részeibe szállván...



ANDREA: .. .ki fenn csücsültem vala koronáján!
Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már? 

ATTILA: Én, aki Jónás voltam...
ANDREA: Ki titkaidat tudtam, mit tudok már?

Kényedre hány-vet hánykódó vized... 
ATTILA: .. .hánykódó vized...
ANDREA: ...s nyálkás hus-záraiba zárt a Cet.” 
ZOLTÁN: (mozdulatlanul áll, mint eddig is.)

Vedd a lámpát, magunkba szállunk —
Nincs ezen kívül más szállásunk.

Magunkba szállunk: ez most minden,
A világon semmi sincsen.

ANDREA és ATTILA: (ölelkezve a földre zuhan.) 
ZOLTÁN: (zavartalanulfolytatja.)

A külvilág rémek világa.
Te is árva vagy, én is árva...

Az Elbeszélő Én pedig, ahogy ott ült a stúdióban, 
a műsor már lejelentve, a Let the sunshine in hat 
percének felén már túl, érezte, hogy a tagjai, így haj
naltájt lassan már elnehezednek, az álmosság, elal- 
vás, ásítozás környékezi. Összeszedegette gondosan 
gyűjtögetett és hajtogatott dokumentumait, map
pájában szépen elrendezgette, időrendi sorrendbe 
szedve a különböző régi lapokból fénymásolt olda
lakat, az egészet pedig aktatáskájába süllyesztette.



A reggeles kollégák már megitták kávéjukat, ami
kor az Elbeszélő Én kilépett a stúdió hangszigetelt 
vastag ajtaján, bögréjükben már csak a zacc szára- 
dozott. Az aznapi lapok még nem érkeztek meg, 
a bemondónő is még az előző este otthagyott híre
ket olvasgatta, gyakorolt a nagyjából három perc 
múlva esedékes szereplésére. De semmi érdemleges, 
említésre méltó, eget regető nem történt az éjszaka 
folyamán a nagyvilágban. Nem is nagyon volt hát 
szükség újabb, frissebb hírekre. Túl sok szó ilyen
kor egyébként sem esik, van, aki már, van, aki még 
álmos, senkinek sem indul be ilyen korán még úgy 
igazán az agyműködése, a vérkeringése. A biológiai 
vekker még nem ébreszt, a biológiai sziréna még 
nem fúj riadót. Az Elbeszélő Én karjára dobta kis, 
vajszínű tavaszi szélkabátját, megmarkolta aktatás
káját, csak biccentett egyet a technikus felé, a reg
geles bemondónőnek pedig intett egyet, ezzel jelez
vén a búcsúzkodás szándékát és tényét. A lifthez 
csoszogott és felment a harmadik emeletre, a szer
kesztőségbe, ahol már ugyancsak megérkezett az 
oda beosztott korán kelő csoport, a reggeles stáb: 
az ügyeletes hírszerkesztő, a gépírónő és a lektor. 
Itt is frissen főtt kávé illata telítette be a hatalmas 
hodály teljes légterét, egy gőzölgő bögrényi korom
fekete ital pedig ott gőzölgött a lektor asztalán 
a magyar értelmező szótár, a szinonimaszótár és 
a helyesírási tanácsadó szótár mellett, amelyek mind 
ott tornyosultak a frissen gépelt hírek felett.



A komputerkor hajnalán a szerkesztőségben még 
csak egyetlen egy számítógép állt az egyik félreeső 
asztalon, az idősebb kollégák hozzá sem nyúltak, 
s a fiatalabbak is jobbára csak Tetrisezésre hasz
nálták. Az Elbeszélő Én azon kevesek közé tarto
zott, akik valóban dolgoztak is rajta. Habár ez 
akkoriban még nagyon kezdetleges munka volt, 
hiszen a komputeren megírt szöveggel azon kívül, 
hogy kinyomtatta a szerző, semmit nem lehetett 
kezdeni. De legalább annyi haszna volt belőle, 
hogy nem a régi írógépeket kellett püfölnie, undok 
bőrkeményedéseket gályázva össze magának a mu
tatóujjain, meg hát el is lehetett menteni a megírt 
cikkeket, így — szükség esetén — könnyen elő lehe
tett keresni, reciklálni, azaz újra kinyomtatni is, 
ha ínség mutatkozott belőle. A szerkesztőségben 
ezen az egy elárvult számítógépen kívül csak 
a gépírónő asztalán, az ügyeletes hírszerkesztő 
mellett volt egy elektromos írógép, az összes többi 
régi, vaskos masina volt, s kalapálásként hangzott 
rajta minden egyes leütés. Püfölni pedig kellett 
veszettül, ugyanis a háborús időszakban, gazda
sági válság meg miegymás, írógépszalagra sem 
igen futotta a szerkesztőségnek, a leütött betűk el- 
mosódottak, maszatosak voltak: a, o és e között oly
kor szinte kivehetetlen volt a különbség. Nagyobb 
tragédia nem is érhette az így leírt szövegeket, 
mint ha fénymásolták őket, ugyanis a kópián meg 
aztán végképp összemosódott minden, volt ám



dadogás ezerrel, ha úgy ült be az ember stúdióba 
felolvasni, hogy előtte nem nézte át, nem bogozta 
ki, mit is pötyögött oda szerző.

Igaz is, volt ott még egy számítógép, az ügyeletes 
hírszerkesztő asztalán, régi típusú, DOS-os rend
szerű, de azon dolgozni nem lehetett, csak a napos 
beosztott figyelte rajta, mit jelentett akkor és ott seb
tében a Tanjug a világ eseményeiről. A kiválasztott 
híreket aztán ki lehetett nyomtatni, vagy direktben 
a monitorról olvasva fordítani, és fennhangon dik
tálni a gépírónőnek. Az Elbeszélő Én lenyomott 
egy tucat tetrisjátszmát, de ahogy múltak a percek 
és negyedórák, ebbe is egyre inkább belefásult, 
később nem is nagyon figyelt oda arra, milyen gom
bokat nyomogat, az ujjai immár csak automatiku
san mozogtak a billentyűzeten. Egyszeriben arra 
eszmélt, hogy egyedül maradt a szerkesztőségben. 
Az ügyeletes hírszerkesztőnek, a lektornak és a gép
írónőnek is nyoma veszett, valószínűleg elkészültek 
a reggeli hírösszeállítással a hétórai, nagy becsben 
tartott, legfontosabbnak vélt félórás híradóra, s csa
patostul lifteztek egyet lefelé kétemeletnyit a stúdi
óhoz a kora reggeli, jól végzett munka után őket 
jogosan megillető jó kis traccspartira. Lent szoktak 
ilyenkor összegyűlni a stúdiónál, a reggeles csapat 
az ügyeletes bemondónővel kiegészülve, a techni
kussal szemben álló kis, térdmagasságú asztal mel
lett kávézgatva. Megbeszélik a világ nagy dolgait, 
a szerkesztőség belső ügyeit, s kinek-kinek alkalma



nyílik ilyenkor kibeszélni féltve őrzött magánéleti 
titkait is.

Amikor az Elbeszélő Én ráébredt arra, hogy egye
dül hagyták, felcsillant a szeme, hogy soha jobb 
alkalom nem adódhatott volna egy jó kis garáz
dálkodásra, odacsüccsent hát a Tanjugos számí
tógép mellé, s megnézte, miről jelentenek aznap 
hajnalban a tudósítók a világ különböző tájairól. 
Talált néhány érdekesnek mondható hírt is a kíná
latban, amelyek közül kinyomtatta azokat, ame
lyek a cím alapján a legizgalmasabbaknak tűntek.

Horvátországból jelentette a Tanjug külpoliti
kai szerkesztősége:

„ » »  19:10:53 22. 09. 1994. cetvrtak Broj vesti: 
113 TANJUG-INOSTRANA POLITIKA

TANJUG 22K081 1920 2209 S 
SPR: HRVATSKA-UNPROFOR 
Mandat Unprofora na joss tri meseca

ZAGREB, 22. septembra (Tanjug) -  Hrvatska 
neche prihvatiti mandat Unpofora na joss ssest 
meseci, kako je to predlozzio generálni sekretar 
Ujedinjenih nacija Butros Gáli.

To je danas izjavio ministar inostranih poslova 
Hrvatske Mate Granich, govorechi na zasedan- 
ju hrvatskog Parlamenta, na kom se raspravljalo 
o mandatu mirovnih snaga UN.



Granich je joss jednom ponovio da che Hrvatska 
prihvatiti da Unprofor ostane joss samo tri meseca, 
ali pod uslovom da sprovode one zadatke kője 
Zagreb od njega trazzi i kője mu, kako tvrdi Gra
nich, nalazzu rezolucije Saveta bezbednosti UN.

To se, pre svega, odnosi na »reintegraciju« 
UNPA podruccja u hrvatski ustavno-pravni pore- 
dak, rekao je Granich, i dodao da se u tóm vre- 
menu mora pocceti ostvarivati program povratka 
izbeglica te uspostaviti kontrola »medjunarodno 
utvrdjenih granica«.

Osvrchuchi se na juccerassnji izvesstaj general- 
nog sekretara Ujednjenih nacija Butrosa Galija 
Savetu bezbednosti, hrvatski ssef diplomatije oce- 
nio je da u njemu ima pozitivnih, ali za Hrvatsku 
i »neprihvatljivih« stavova.

Táj izvesstaj, medjutim, po reccima Granicha, 
samo je jedan od faktora koji che odluccivati 
o mirovnim snagama, jer che konaccnu odluku 
doneti Savét bezbednosti UN.
(Kraj) st/jv/gv/a”

És a másik:
„ » »  19:54:27 22. 09. 1994. cetvrtak Broj vesti: 
117 TANJUG-INOSTRANA POLITIKA

TANJUG 22K084 2004 2209 S 
SPR: SAD-RUSIJA-JUGOSLAVIJA 
Moskva protiv »trgovine« sankcijama



VASSINGTON, 22. septembra (Tanjug) — Rusija 
nema nameru da ulazi u trgovinu u kojoj bi ublaz- 
zavanje sankcija prema Jugoslaviji bilo povezivano 
sa ukidanjem embarga na oruzzje muslimanima 
u Bosni i Hercegovini, izjavio je danas u Vassing- 
tonu Sergej Karaganov, zamenik direktora za 
Evropu u predsednicckom Savetu ruskog predsed- 
nika Borisa Jeljcina.

»Mi mislimo da je u ovoj situaciji razumno pok- 
renuti razgovore, ili mozzda ccak i parcijalno uki- 
nuti embargo protiv Beograda, jer to mozze po- 
mochi mirovnom procesu... Na ovom stepenu 
razvoja stvari, ukidanje embarga na oruzzje ne bi 
bio mudar potez, to bi samo razbuktalo ratni su- 
kob« — rekao je na konferenciji za novinare u Vas- 
singtonu Karaganov, koji se ovde nalazi kao celan 
ruske prethodnice koja priprema samit Klinton — 
Jeljcin.

U odgovoru na pitanje novinara da li postoji 
ugovor izmedju Moskve i Vassingtona o »trgovini« 
sankcijama (protiv Jugoslavije) i embargóm na 
oruzzje (muslimanima), Karaganov je dodao da je 
siguran da diplómate SAD i Rusije neche ni poc- 
cinjati o tome da pregovaraju.
(Kraj) jv/ccu/dl/mil./ass”

Aztán volt még egy hír, ami felkeltette az Elbeszélő 
Én érdeklődését:



„ » »  13:27:14 22. 09. 1994. cetvrtak Broj vesti: 
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TANJUG 22K034 1335 2209 S
SPR: FELJTON-FRANCUSKA
ZZil Vern je predvideo sumornu sadassnjicu

PARIZ, 22. septembra — Automobil, pokretna 
pessaccka traka, ccak i verzija telefaksa... sve to je 
predvideo najtirazzniji francuski pisac svih vre- 
mena ZZil Vern u jednom »prorocckom« pesimis- 
ticckom romanu iz 1863. godine, za koji se dugó 
verovalo da je izgubljen, ali je, ipák, pronadjen 
i upravo prvi put objavljen, javlja AP.

Rukopis romana »Pariz u XX veku« Vernov 
izdavacc ZZil Hecel odbacio je, smatrajuchi da su 
u njemu predvidjanja o drusstvu kője robuje teh- 
nici, ali je zbog tóga izgubio dussu, suvisse su- 
morna i ne bass uverljiva. »Latili ste se jednog 
nemogucheg zadatka... i niste ga obavili kako 
valja«, pisao je Hecel tada 35-godisnjem autoru 
cciji su kasniji radovi »Put oko sveta za 80 dana« 
i »20.000 milja ispod mora« proneli Vernovu slavu 
ssirom sveta.

Pisac se nikada visse nije vratio tóm rukopisu. 
Posle njegove smrti 1905. godine, rukopis je stavio 
u séf njegov sin Missel. On je naslov odbaccenog 
romana pomenuo u obimnoj listi svih radova svo- 
ga oca — objavljenih i odbaccenih. Missel i njegovi



potoméi objavili su neke Vernove radove koji do 
tada nisu bili sstampani, ali »Pariz u XX veku« 
je ostao u sefu, sasvim zaboravljen.

Godine 1989. Vernov praunuk ZZan odluccio 
je da otvori séf i vidi ssta se sve u njemu nalazi, 
possto je naumio da proda porodiccnu kuchu 
u Tulonu. U prvi mah nije mu bilo sasvim jasno 
ssta je sve nassao, ali su 1991. godine eksperti 
verifikovali identitet rukopisa koji je Hecel odba- 
cio. Roman je öve nedelje prvi pút objavljen, na 
218 strana, sa ilustracijama savremenog belgijskog 
umetnika Fransoa SSitena.

Mada je Hecel kritikovao Vernove sposobnosti 
predvidjanja, román pokazuje da je ccuveni pisac 
veoma uverljivo predvideo ssto-ssta u zzivotu 
Pariza XX véka. Izmedju ostalog, opisao je auto
mobile na benzinski pogon kako krstare pariskim 
bulevarima 25 godina pre nego ssto je prvi auto
mobil pronadjen. Pisao je, takodje, o pokretnim 
pessacckim trakama, danassnjim konvejerima, za- 
tim o telefaksu, odnosno uredjaju preko kojeg tele- 
fonski mozze da se ssalje tekst na velike daljine...

Medjutim, uprkos svim tehnicckim ccudima 
(za ono vreme), Vernov Pariz nasseg véka je sumo- 
ran grad sa malogradjanskim karakteristikama — 
interes za klasiccnu kulturu je nestao, francuski 
jezik se degenerisao u »occajan sleng«, novac i teh- 
nologija su najjacca sredstva u drusstvu kője vodi 
svemochna vlast.



Objavljivanje romana privuklo je veliku pazznju 
ssirom Francuske, u kojoj je ZZil Vern i dalje 
veoma popularan. Izmedju ostalih, reagovala je 
i Simon Vijern, kojoj je Vernov opus specijalnost.

»Izgubjeni román jasno pokazuje da Vernov gé
nije nije samo predvideo tehniccki napredak, vech 
i njegov zabrinjavajuchi uticaj na ccoveka«, pisse 
gospodja Vijern, »naime, sada, kada smo se pros- 
setali po Mesecu i postali svedoci Vernovih pre- 
dvidjanja, vreme je da uzmemo u obzir i ovaj dru- 
gi aspekt pissccevog osechaja — svet u kojem 
vladaju novac i tehnologija, to vech znamo, nije 
bass najbolje mesto za zadovoljavajuchi zzivot«.

TANJUG BJ/DDJ/VS/MA”

Habár ennek a szerb távirati stílusnak a kibogoz- 
gatásával (amelyben az ékezetek elkerülése érde
kében a eh = c, a cc = c, a dj = d, a ss = s és a zz 
= z) az Elbeszélő Én is kifejezetten nehezen bol
dogult, ez a kis rövidke utóbbi mégis felkeltette 
az érdeklődését:

„TANJUG 22U084 1539 2202 
UPR: KISS-PROZA-PROMOCIJA 
Predstavljena knjiga »Kroz prozu Danila Kissa«

BEOGRAD, 22. februara (Tanjug) — Knjiga prof. 
Jovana Delicha »Kroz prozu Danila Kissa«, u iz-



danju Beogradsko izdavaccko-graficckog kolekti- 
va, predstavljena je danas javnosti, na dán pisscce- 
vog rodjenja.

To je druga od tri Delicheve knjige posvechene 
poetici proze Kissa, u kojoj je dat dijahronijski 
presek stvaralasstva »jednog od nassih najvechih 
pisaca ovog véka«, rodjenog 1935. godine.

Delich je u svojoj studiji Kissovo stvaralasstvo 
podelio na tri poglavlja u kojima se razmatraju 
dela vezana za »Period kratkih romana«, »Fazu 
porodiccne trilogije« i »Novelisticcku fazu«. U do- 
datku se nalazi i deo u kojem se analizira i Kissovo 
pesniccko stvaralasstvo.

Autor Kissovom delu prilazi sa takvom minu- 
cioznosschu i ozbiljnosschu, da mozzda néma 
primera da se neko tako priljezzno, sa takvom 
strasschu, a tako sistematiccno bavio njegovom 
knjizzevnosschu, rekao je govorechi o autoru 
knjizzevnik Rajkó Petrov Nogo.

(Kraj) sc/vzz/bk/dm”

Habár egyáltalán nem biztos, hogy ugyanebben 
a pillanatban, de a Tanjugon kívül, avagy a Tanjug 
mellett a Magyar Távirati Iroda, azaz az MTI is 
jelentett. Biztos forrásból, még biztosabb helyre, 
bizalmasan:



„BD0062 4 160 MTIbl017

A Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése 

tk: kult
ak: hu/művészet 
ke.
ld: 1997. február 22., szombat — Makovecz Imre, 
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke megalázó
nak tartja, hogy a szervezetnek pályáznia kell az 
állami támogatás elnyeréséért. Az elnök vélemé
nyének az akadémia szombati közgyűlésén adott 
hangot. Az ott kiosztott tájékoztató szerint a szer
vezet 1992-es megalakulását az Országos Játékalap 
és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium tet
te lehetővé. Az Országgyűlés határozata alapján 
1994-től az állami költségvetés is támogatta a szer
vezetet, az idén azonban a támogatást megvonták, 
így az akadémiának pályázatot kell benyújtania 
a művelődési tárcához.

Makovecz Imre közölte: a miniszter személyes 
garanciát vállalt arra, hogy a pályázaton kedvező 
elbírálásban részesülnek, ám ezt — mivel politikai 
diszkriminációnak tartja — visszautasította. Az el
nök arra buzdította a tagokat, hogy látogassák 
rendszeresen az akadémiát, mert annak valódi 
közösségi funkciója nem működik, márpedig ön
magának kell megteremtenie szellemi rangját, legi
timációját.



A fennállásának 5. évét ünneplő szervezet köz
gyűlésén jelen volt Jancsó Miklós, a Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti akadémia elnöke is.

Az akadémia aranyérmét idén Maróth Miklós, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánja kap
ta. A közgyűlés szavazata alapján az alelnöki poszt
ról lemondott Balassa Sándor zeneszerző helyét 
Pongrácz Zoltán zeneszerző tölti be, a nemrég 
elhunyt Bertha Bulcsu helyét az ellenőrző bizott
ságban ezután Vathy Zsuzsa költő foglalja el. A tes
tület hat új tagot vett fel soraiba.

xxx

A Magyar Művészeti Akadémiát 1992-ben huszon
két művész alapította. A testületnek jelenleg het
venegy tagja van. Megalakulásuk évében létrehoz
ták a Magyar Művészeti Akadémia Alapítványt, 
amely 1996-tól átvette a Magyar Iparművészet című 
folyóirat kiadói jogait és feladatait. Tavaly megépí
tették székházukat, amely 14,5 millió forintba ke
rült. Az akadémia rendszeresen szervez könyv- 
bemutatókat, kiállításokat, előadóesteket, szakmai 
beszélgetéseket és zenei rendezvényeket, valamint 
véleményt nyilvánít különböző kulturális ügyek
ben. (MTI)

st/rj Az
13.10 LMT 220297 2084”



Az, kérem tisztelettel, mindig úgy volt, hogy mi
közben lent, az első emeleten lévő stúdióból ment 
a műsor, időközben fönt, a harmadikon, a szerkesz
tőségben kismagnón folyamatosan szólt a rádió 
saját műsora. Az aktuális ügyeletes hírszerkesztő 
tehát figyelte, hogyan dadogja szét zseniális híreit 
a bemondó, hogyan csámcsogja szét rágógumit 
rágva a stúdióban a fennkölt szöveget a bemon
dónő, s hogyan rögtönöz sebtében hevenyészett 
időjárás-előrejelzést az ablakon kinézve a szpíker, 
ha holmi feledékenységből éppen ez az elem ma
radt volna ki a gondosan válogatott hírösszeállí
tásból. Úgy bizony! A kismagnónak hála, az Elbe
szélő Én folyamatosan nyomon követhette a hely
zet alakulását odalent: a hétórai híradó véget ért, 
de a stáb még trécsel egy kicsit odalent, beletelik 
ilyenkor még egy újabb fél-háromnegyed órába, 
mire mindannyian ráunnak egymásra, kifogynak 
a témából, eltompulnak agyilag annyira, hogy már 
ne leljék örömüket ebben az egészben, s vissza
hagyva maguk mögött a posztos bemondót, meg
induljanak vissza a harmadik emeltre. Ilyenkor ze
nés műsor van adásban, amit a bemondónő még 
a híradó végén felkonferál, tehát senkinek semmi 
dolga. A következő fontosabb híradó délben ese
dékes, addig pedig még bőven van idő. Addig 
Lírai tí^perc meg iskolaműsor, rendre mind fel
vételről, azzal pedig csak a technikusnak akad 
olykor némi dolga.



Az Elbeszélő Én tehát tisztában volt azzal, hogy 
a stáb, az ügyeletes hírszerkesztővel az élen, a nyo
mában pedig a gépírónő és a lektor, hamarosan 
visszaérkezik, ráadásul ilyenkor, így nyolc előtt 
néhány perccel a korán ébredő kollégák is megér
keznek már. Általában a faluműsor munkatársai 
kezdenek szállingózni elsőként, majd nyomukban 
berobog a Muzsikaszó, jókívánság szerkesztője 
is. Vége a nyugis időszaknak, megtelik a szerkesztő
ség, már semmi sem lesz annyira meghitt, annyira 
közvetlen, annyira önzetlen, annyira személyes, 
mint amennyire éjszaka volt. Jó reggelt, Vietnám, 
jó reggelt, lúzerek!

Az Elbeszélő Én cserbenhagyta hát a Tanjugos 
számítógépet, csak a kinyomtatott híreket vitte 
magával, ezekkel kezdhet majd valamit alkalom 
adtán valamelyik műsorában. Indulás előtt pedig 
összegezte még a Balkanska pravila című filmről 
rendelkezésre álló ismereteket, mert délután egy 
premier előtti vetítésre készült, s most, ahogy így 
a rádióban rávirradt, kínosnak érezte volna, ha 
bealszik ott a moziban, és széthorkolja a kollégák
nak az élményt. ©

„Igraju: Branislav Lecié, Ana Sofenovié, Lazar 
Ristovski, Aleksandar Bercek, Slobodan Custic, 
Andjela Gereku, Drágán Bjelogrlic, Nikola Kojo, 
Tanja Boskovic, Danilo-Bata Stojkovié, Dusán 
Lausevic, Branislav Vidakovic, Bata Zivojinovic.



Ton: Branko Djordjevic i
Svetolik Zajc

Montaza: Branislav Milosevic i
Stevan Maric

Scenografija: Nenad Paranosic i
Zoran Jokic

Direk. fotografije: Radan Popovic
Po scenariju: Radoslava Pavlovica
Izvrsni producent: Zvonimir Simunec
Producenti: Darko Bajic i

Dragan Djurkovic
Rezija: Darko Bajic

Koproducenti: Magic Line — Atina
RTS
Spot Light — Atina
Avala film

Film pomogli: Nacionalnaturistickaagencija
Grcke
Agios Nikolaos — Krit
Ministarstvo za kulturu
Srbije

Zvanicna istorija je napisana u knjigama, a nase 
sudbine zavise od dogadjaja koji se, zvanicno nisu 
dogodili.

Tragajuci za odgovorima, film je sniman na 
salasu na severu Backe, po gudurama Vojvodine,



Beogradu, manastirima Srbije, Atini, Solunu i sve 
do Krita, tako da dobrim delom i zaista pokrio 
Balkan.

Snimanje je trajalo punih godinu dana. Film je 
opremljen Dolbi SR tonom.

Branislav Lecic igra ulogu Prasnjavog, coveka koji 
u potrazi za istinom o svojoj porodici otkriva 
stvari kője ce presudno uticati na istoriju zemlje, 
u kojoj zivi. Póznát je po ulogama u filmovima: 
Specijalno vaspitanje, Gluvi barut, Moj brat Aleksa, 
Bulevar Revolucije, Ni na nebu ni na zemlji...

Ana Sofrevovic igra ulogu Medene, operske dive 
razapete izmedju ljubavi i zadatka. Poznata po nas- 
lovnoj numeri filma »Kazi zasto me ostavi« i po 
ulozi u filmu »Ubistvo s predumisljajem«.

U ulozi Matorog, coveka sa vizijom je Lazar Ris- 
tovski, jedan od najcenjenijih i najpopularnijih 
glumaca. Ostvario je nezaboravne uloge u filmo
vima: »Original falsifikata«, »Tito i ja«, »Vizantijsko 
plavo«, »Podzemlje«, »Do koske«.

Darko Bajic je vec debitantskim filmom »Direktan 
prenos« zapoceo seriju filmova o urbanoj sredini 
i njenim junacima. Zatim slede: »Pocetni udarac«, 
»Zaboravljeni«, »Crni bombarder«.”



Hát, ennyi volt.
Az Elbeszélő Én halkan, nagyon halkan, alig hall
hatóan elrebegett még egy „viszlát”-ot, csak úgy, 
bele a nagy semmibe, a már zsongó, benépesült, 
élő és élénk szerkesztőségbe, de válasz mintha 
egyáltalán nem is érkezett volna erre. Legfeljebb 
az ajtó közelében ülő lektor biccentett vissza neki, 
de ő meg annyira el volt már mélyedve a U rai 
tí^perc anyagainak javítgatásában, hogy ha meg 
is teszi, ezt ő maga sem vette volna észre...



IV. fejezet

SHEM ÉS SHAUN MESÉI

ANNA LÍVIA PLURABELLA: (énekel.)

Nem fáraszt lángon járni még, 
s a csábszavú, bukott szeráf?
Feledd a múlt bűvöletét.

Pörkölted a férfi szívét, 
leigáztad akaratát.
Nem fáraszt lángon járni még?

Az óceán partperemét 
dicséret füstje lengi át.
Feledd a múlt bűvöletét.

Szárnyrakapja a messzeség 
jajunk-bajunk szent himnuszát. 
Nem fáraszt lángon járni még?

Míg felmutatják, lássa ég 
a kehely dús áldozatát.
Feledd a múlt bűvöletét.



Szemünk szemednek rabja még, 
lesi lábaid szép hajlatát!
Nem fáraszt lángon járni még?

Feledd a múlt bűvöletét.

(Időközben Ensoph kiemelkedik a teknőből. Shem vi^et 
ho% és lemossa.)

SHEM: O teli me all about Anna Livia! 
ENSOPH: Mindent tudni akarok Anna Líviáról! 
SHEM: Well, you know Anna Livia?
ENSOPH: Persze, mindenki ismeri Anna Líviát. 
SHEM: Tel me all. Teli me now.
ENSOPH: Meghalsz, ha meghallod.
SHEM: Ónon! Ónon! teli me more. Teli me every 

tiny teing. I want to know every single ingül.

(A Hanty időközben nekiront Szegény lkának.)

SZEGÉNY IZA: (rémülten.) Tris tris a nima mea! 
Szerelem foglya! Térdrehulló nyáj! Usque! 
Usque! Lignum in ...

SHEM: Koncold! Kaszabold! Kalapáld! Hágd meg 
a lányt!

A HANTY: (meghágja Szegény I%át.) Tris tris a nima 
mea! Tris tris a nima mea!



ENSOPH: Istönk harabja és parázsivaj! E kósza 
világ vándor bucka lett, vagy miféle légköri 
zavarok bábele ez? Mondd?

SHEM: Kiezitt, kiezitt, kiezitt, kiezitt, aki belép 
a vonalba? Kiezitt, kiezitt, kiezitt?

ENSOPH: Dobpergés. Tedd a tapsidat a földre! 
A halott óriás emberéled! Azt játsszák, hogy 
keresdmeg-a-tűt! Oh Gallok klánja! Hopp! 
Ki van odabend?

SHEM: Galamb epe meg cápafark, segítségére 
köröznek!

ENSOPH: Zinzin, zinzin.
SHEM: Krum, bumm, Cromfel a győzelemre!
ENSOPH: Nyársaljuk, nyilazzuk, nyuvasztjuk 

és kedvünkre nyüszíttetjük majd őket!
SHEM: Oh, árvák és özvegyek, a lovasbandérium! 

Vörös begyi mindhalálig! Fel Lancasterek!
ENSOPH: Szarvasbőgés ez! A fehér ünő. A csapá

sai. Vadászkürttől a kopó! Bocs és el békével!
SHEM: A címe! A címe!
ENSOPH: Krisztusom ez Újidőkben! Krisztusom 

a hírnapjainkban! Krisztusom világíts e sötét 
zeitüngben!

SHEM: Aura! Ködös atyám! Te bizonytalan! Te 
semmirejó!

ENSOPH: Zinzin.
SHEM: Álda! Elád a!
ENSOPH: Jegyejegyesem. Erszterem. Szixterem! 

Jegyesem adjő! Jegyejegyesem! íz álda!



SHEM: Zinzin.
ENSOPH: Ararám az áraram! Jegyejegyesem! 
SHEM: Pipetta drágám! Mi. Mi. Engem! 
ENSOPH: Engem! Hű vagyok. Hű! Izolda. Pipet

ta drágám!
SHEM: Zinzin.
ENSOPH: Ararám, az áraram!
SHEM: Zin.
ENSOPH: Ararám, aranyáram!
SHEM: Pipetta, ártatlan drágám!
ENSOPH: Oh, könnyeim anyja. Higgy nekem!

Burkold be fiadat!
SHEM: Zinzin.
ENSOPH: Most elcsípjük! Állítsd rá a készüléket 

és fogd meg a rengetengerentúli országokat. 
Helló!

SHEM: Zinzin.
ENSOPH: Helló. Címcím. Mondj címet!
SHEM: Cím. Mi ac í...?

KERESETLEN SOROK EGY LEVÉLBEN -  
Kedvesem!

Azért írok most egy rövidke levelet, mivel tele
fonon és élőben nagyon ritkán tudunk csevegni. 
Még ha kellemetlen is, de pénzről is kell beszélni. 
Én türelmes vagyok, de nem szeretem, ha megvá
rakoztatnak, és ha nem tartják be azt, amit meg
beszéltünk.



Háromszor kellett kigyalogolnunk hozzátok, 
hogy megkapjuk a megígért pénzt. Az a pár óra 
oda-vissza gyaloglás elég kellemetlen, nemcsak 
a hideg miatt, hanem ha feleslegesen tesszük meg. 
Mi is csak mindig nagyon rövid időre jövünk haza, 
és ilyenkor szeretünk pihenni. Ha mi, vagyis én, 
megtehetem, hogy mindig hozom neked az újsá
gokat, nem is kell érte eljönnöd, mert a húgom 
viszi el, akkor te is időben elküldhetnéd a pénzt. 
Tudom, hogy bármi közbe jöhet, de azért tiszteljük 
már annyira a másikat, hogy ne várakoztassuk meg. 
A jövőben a húgom nem hajlandó elvinni az újsá
gokat, ezért kérlek, hogy te vagy apukád jöjjetek 
el érte, mert mi, ha hazajövünk, nem tudunk min
dig elmenni hozzátok. A későbbiekben pedig, 
ha elfogj a pénz, szólok, és te eljuttatod a szülé
imhez. Én nem megyek érte, mert neked fontosak 
az újságok!

Remélem, hogy ez a levél miatt nem fogsz meg
sértődni, mert úgy érzem, hogy igazam volt, és 
a továbbiakban is tartjuk a kapcsolatot. Én nagyon 
szeretlek benneteket, de a pénz az egy kegyetlen 
dolog.

Puszil
Zsuzsi

EDITOR’S PREFACE—The literary experiments 
that Joyce performed, during the seventeen years 
that followed the publication of Ulysses, appeared



as ’Work in Progress’ in the international maga
zine, transition. The definitive work, a jég, under 
the title of Finnegans Wake, amivel a nejem küsz
ködik, was given to a world bewildered by other 
enigmas in 1939, történt ugyanis, hogy miután 
a gyermek elszenderült, Joyce’s death two years 
later deprived his readers, tulajdonképpen sem
mire sem jó ez az egész... úgy, ahogy van, not 
only of a contemplated epic on the sea, hallgatha
tom, hogy kapirgálja le a jeget a kiolvasztás alatt 
álló mélyhűtő belsejéről, but of an authorized 
commentary similar to Stuart Gilbert’s on Ulysses, 
tömény izgalom, the fact that critics have already 
arrived at rough agreement as to its methods and 
premises, és tény viszont, hogy Joyce szövege, az 
eredeti, sokkal izgalmasabb, mint ez a szerkesztői 
bevezető, its characters and situations, is a testi
monial to the artistic sincerity and intellectual 
rigour of Joyce’s last book, mégis most végre úgy 
döntöttem, hogy egyszeri nekifutásra elolvasom 
már, hiszen, mégis, olyan kurva nehéz nekivesel
kedni ennek, but it would not be worth the trouble 
of elucidation if it did not offer the immediate 
satisfactions of humour and poetry, nincs szer
zője, csak itt van a részlet elején, a fénymásolaton, 
ahogy még annak idején Évától kaptam, its texture 
is so close, s eddig sehogyan sem vitt rá a lélek, 
hogy végigrágjam magam ezen is, its structure so 
organic, a rendes, a regény szövegén persze igen,



azt böngésztük többen is, de mindig, mindig és 
mindig, that is cannot yet be considered readable 
in the sense of an ordinary novel, szóval, mondom, 
mindig ilyen előszószerű, bevezetőszerű, idegen
vezetőszerű előtanulmányok nélkül, tisztán, indeed, 
tisztán a regényt a regényért, it begins with the 
latter part of a sentence, the beginning of which 
is found on the last page, s most, ha fene fenét 
eszik is, végigolvasom, this circular construction, 
which carries out Vico’s philosophy of history, 
invites us to plunge in almost anywhere, az este 
már betegen feküdtem le, éreztem, hogy fáj, hogy 
kapar a torkom, by printing certian fragments in 
pamphlet form, igazából az még nem is este volt, 
már délután kezdtem érezni, hogy bajok lesznek 
itt, however, akkor határoztam el, hogy nem cigi
zek, hogy abbahagyom ezt az egész szarást, ami 
a dohányzást illeti, Joyce seems to have recognized 
that they were especially attractive and instructive 
for this purpose, pedig egyébként frászokat tudok 
kapni tőle, magam is ki sem állhatom, ha a do
hányzás ellen papolnak, pampognak, az antiniko- 
tinista kampányokkal nagyon a tyúkszememre 
tudnak lépni, two of them are reprinted here in 
their final versions, de tegnap úgy gondoltam, 
’Anna Livia Plurabelle’ and ’Tales Told of Shem 
and Shaun’, eszi fene, most abbahagyom, most az 
egyszer, most az egyszer eldöntőm, elhatározom, 
hogy abbahagyom, de most aztán tényleg végleg,



the additional selection is made up of two closely 
related passages from the first chapter, pedig még 
tegnap délután is, introducing Mr Humphrey 
Chimpden Earwicker, nem, nem, nem tegnap volt 
az, hanem tegnapelőtt, tegnapelőtt délután (tegnap 
nem is volt próbánk, whose name alliterates with 
’Here Comes Everybody’ and other phrases on 
nearly every page, már amennyire próbának lehet 
egyáltalán nevezni ezeket a mi reggel tízórai össze
jöveteleinket, a reggeli fél tízes kávézgatásainkat 
a sorsszerű Casablancában, ahová, úgy látszik, most 
már minden újabb előadás próbái, illetve próba
szünetei, mégilletvébb próbakezdései vissza-vissza- 
szólítanak bennünket.), ultimately he personifies 
Howth Castle and Environs, the head of the 
sleeping giant that embodies Dublin, valahol ott 
a Gril 11-ben ücsörögve egy-egy sör mellett Jó
magámmal, Zolival (már valahogy lassan csak 
rásül szegénykémre ez a név, literally a tavern- 
keeper, bár azért alantas szándékoktól vezérelve 
némileg alantabb, majdan még majdanabb név 
után nézünk a számára, s mint ahogy másokat is 
más nevekkel találunk imitt-amott pofázaton alul 
illetni, úgy neki is kijár majd holmi egyéb identitá
sa, he has many figurative associatiations), he trans
forms the Wellington Monument into a museum 
of the world’s great battles, Reginald Rose semmit 
sem ivott, as a Norse invader, habár én először 
három sör mellé rendeltem meg azt a bizonyos



hamutartót, amivel ugyan nem tudtak szolgálni, 
de azért és amazért, meg a jó ég tudja csak, hogy 
miért, egy csészealjjal, poháralátéttel, kávéspohár
alátéttel, kriglialátéttel, korsóalátéttel valahogy 
csak kedveskedtek helyette asztaltársaságunknak, 
he engages in a prehistoric dialogue with a local 
deafmute, a pirate queen, kedvenc, próbák utáni 
törzshelyünk, mert ahogy reggelente, reggeltíz- 
elente, reggelféltízelente (némi késéseket bárki 
részéről mindig pontos alapossággal bekalkulálva) 
a Casablancába jártunk kávézgatni és egy pohár 
csapvizelgetni, úgy a próbák végeztével, máskor 
éjfélkor, éjfél után is olykor (mert oly korban éltem 
én...), hajnaltájt, pirkadatkor, most azonban vala
hogy mindig korábbra esik ez az időpont, by kid- 
napping his children, hát tehetek én róla, hogy 
reggel tízre raktak bennünket, hogy reggel tízre 
írták ki azokat a frányatag délelőtti próbáinkat, 
kérdőjel, draws down the hundred-letter thunder- 
word, s még kevésbé tehetek én arról, hogy ked
venc színszínházunk kistermét kocsmának adták 
ki bérbe, s hogy estelente ott a próbák helyett 
a duhaj lép helyünkbe, which reverberates to the 
original fali of mán as well as the tumble of the 
bricklayer Finnegan, szóval rengeteg Gril nevű 
lebuj volt itt annak idején a városban, elárasztották 
az egészet, s a legmagasabb jelzésű, a legnagyobb 
számot viselő a tizenhármas volt, amit ismerek, 
sőt, amikor lekerültünk Újvidékre, még működött



is, többször is ettünk ott, sőt, néha az egész éjsza
kát ott vészeltük át, amikor nem volt hol alud
nunk, nem volt albérleti lakásunk, szobácskánk, 
ahol meghúzhattuk volna magunkat, ahová estén
ként betérhettünk volna, vagy sem, vagy Shem, 
de ha mégis inkább a sem, akkor az immár a saját 
döntésünkön, szabad elhatározásunkon és akara
tunkon múlott volna, vagy Shem, his tempestuous 
relations with the heroiné, Anna Livia, together 
with her struggles on his behalf, egész éjjel nyitva 
tartó „kis” resztoránok, restaurant-ok voltak ezek 
mind, amelyekbe bármikor betérhettek a szegény 
szerencsétlen nyomorultak, hontalanok, koldusok, 
hajléktalanok, az egyetemisták, a felvételizők és 
a szándékukon kívül itt ragadók, amilyenek mi 
is voltunk nagyobbára, meg is lehetett enni vala
mit (ezt-azt), meg is lehetett inni valamit (ezt-azt) 
és, ami a legfontosabb volt így ilyentájt, telente, 
hogy melegedni is lehetett kedvünkre, amíg ki 
nem vártuk, hogy induljanak a buszok, amíg in
dulnunk nem kellett, hogy le ne késsük az első 
Zentára induló járatot, vagy hogy kivárjuk, míg 
vissza kelljen menni akárhová, hogy melegedhes
sünk ott addig, amíg újra jelenésünk nem lesz 
a fölvételi következő napján, a másnapi tanításon 
and others, and other sili things like that, provoke 
the gossip of two washer-women on the banks 
of the Liffey, s itt ér össze Zenta Újvidékkel, ez 
a Zenta-Újvidék összetétel, az illesztés, melynek



mentén Zenta-Újvidék összeért Dublinnal, a Tisza- 
Duna köze a Liffey torkolatával, ahogy összeért 
a szemünk is reggelente, mire a hajnalt kivártuk, 
hogy továbbindulhassunk, de hogy egyúttal olyan 
helyre is mehessünk, ahol folytathattuk a mele
gedést, a lassú, de biztos felmelegedést, Joyce has 
made a memorable gramophone record of the 
metamorphosis that ends this section, a tizenhár- 
mas volt a legmagasabb számú Gril, amit még 
ismerhettem, de azt azóta már becsukták szépen, 
a hely, az épület megszűnt Grilnek lenni, sooner 
or later his polymorphous figures resolve them- 
selves intő one large family, most az Apolo köz
pont meg a McDonald’s van a helyén, a napok
ban jártam éppen arra (a Gril 11-ből hazajövet...) 
és nagyon figyeltem ám, hogy most akkor melyik
nek a helyén is volt annak idején az a sorsszerű 
tizenhármas, teljesen átépítették az egészet, a Gril 
13 sem ismerne már magára, az ember pedig kép
telen kiigazodni a földi maradványai között, de 
mintha mégis inkább ott lett volna, ahol most le 
van függönyözve az épület, valami hosszú-hosszú 
zsákvászonszalagok, zsákvászonszőnyegek vannak 
kifeszítve a homlokzatára, mintha építenének vala
mit ott alatta sunyiban, átépítik, hogy még a nyo
mait is felszámolják, eltüntessék a régi városnak, 
a régi Gril 13-nak, a régi éjszakai melegedőnknek, 
his father and mother images, a rock and the river, 
are those of Yeats’s ’Easter, 1916’, a Gril 13-at elte



mettük, temethetjük immár, béke haló poraira, 
az Atheist Rap együttes is megénekelte már egy 
dalban, egy rekviemben kedvenc kocsmája, lebuja 
sorsát, úgy is, mint „Gril trinajst, Gril trinajst, Gril 
trinajst.. his daughter is the leap-year cloud-girl 
and his sons are the twins, Shem and Shaun, és 
mi is ezt szoktuk dúdolgatni, és mi is ezt szoktuk 
dúdolgatni, „Gril trinajst, Gril trinajst, Gril tri
najst...” a Gril 11 felé haladva, s csak olykor-oly
kor változtatunk úticélunknak megfelelően a fel
adott (dalszövegen, olyan értelemben, hogy „Gril 
jedannaest, Gril jedannaest, Gril jedannaest.. 
Gril jedanajst, vagy mi... de csak nagyritkán, csak 
nagynéha, csak nagyolykor-olykor folyamodunk 
ehhez a változathoz, mert ez a szövegvariáció 
nem jön ki rendesen a dallamra, s általában olyan 
falsul hat, mint amitől persze különbül énekelni, 
dúdolgatni, dudolászni, danolászni, csácsogóma- 
dárkázni egyébként sem tudunk, their eternal 
opposition, a JA EVENTUALNO BIH, AKO 
NJEGA ELIMINISETE című kazettájukon van 
ez a dal, bár nekem sokkal jobban tetszik az a mar
haság, aminek a címe egyszerűen csak RADIO 
DRAMA: DRAMA U RADIJU, which exem
plifies Bruno’s metaphisics, is driven home by an 
edifying pair of tables, the Fox and the Grapes 
represent the Pope and the Primate of Ireland, 
Reginald Rose pedig tényleg semmit nem ivott 
elmondásom szerint, ugyanis ennek tisztázásában



immár tényleg csak az elmondásomra támaszkod
hatunk, ugyanis semmilyen más legális fogódzónk 
nincs, én azonban a saját javamra ferdítve adom 
elő a történteket, jó, igaz, néha el is ripacskodom 
mindezt, de akkor is, hiszen az esetről nem marad
tak fenn hiteles dokumentumok, nem működtek 
köztéri kamerák, nem volt kint egyetlenegy kiba
szott tévéstáb sem, a CNN is épp Belgrádban for
gatott (és nem itt Újvidéken, ahol ilyen jelentős 
események zajlottak időközben...), the Ant and the 
Grasshopper speak fór space and time, and fór 
the philistine and the artist as well, elmondáso
mon túl nem maradtak fenn hiteles kordokumen
tumok arról, hogy mi és hogyan zajlott le a Dunán, 
hogy mi és hogyan zajlott és játszódott le itt Új
vidéken ezerkilencszázkilencvenhét január negye
dikén a kora délutáni órákban, all this, and an 
infinite variety of other things, turn out to be me- 
rely a dream — olyan kis talponálló étkezdék is egy
ben ezek a Grilek, illetve most már csak ez az egy, 
az elárvult tizenegyes, A Gril, ez a megmaradt 
egyetlen árva szamár a ködben (hogy kedvenc 
Cominius „barátom” szellemét is megidézzem 
itt), ahol, ha fogyasztani akar valamit az ember 
megboldogult, betévedt icipici fiacskája, oda kell 
szépen tángálnia, flangálnia a kasszához, hogy mi
előtt bármi is történne, mindenek előtt kifizesse, 
bút a dream which recapitulates many mytholo- 
gies, odaléptem, odaflangáltam hát jómagam is



(a többiek már a2 asztalnál ültek...) és szóltam 
a csajszinak, akinek -  ezt pedig alaposan össze
számoltam — több füle volt, mint foga, szóval mond
tam neki, hogy tri piva molim, and encompasses 
the endless vagaries of the human imagination, 
ő meg visszakérdezett, hogy flasiranu?...

Hát persze, hogy flasiranu, yet may we not see 
still the brontoichthyan form outlined aslumbered, 
even in our own nighttime by the sedge of the 
troutling stream that Bronto loved and Brunto 
has a lean on, azt viszont igazából nem tudom, 
hogy a csapolt sörükkel mi lett, mert tavaly még, 
amikor ideszoktunk, az előző előadásunk próbái 
után ugyancsak el kellett menni valahová, hogy 
megigyunk valamit, hic cubat edilis, mindjárt még 
a mosógép is baszakodik majd itt a fülembe, apud 
libertinam parvulam, tavaly januárban, ezerkilenc- 
száznyolcvanhat januárjában még csapolt sört is 
vedelhettünk itt, még csapolt sör is vedelhető volt 
náluk nevetségesen olcsó áron, whatif she be in 
flages of flitters, reekierags or sundyechosies, with 
a mint of mines or beggar a pinnyweight, arrah, 
sure, we all love little Anny Ruiny, mostanság 
azonban már csak palackozott fogyasztható, de 
azt sem viszik túlzásba, mármint a tartalékok, 
a raktárkészletek felhalmozását, legalábbis, ami 
azt illeti, hogy két dinárért vesztegetik a Lav pivo 
palackját, tehát a három üveg sörért össze-vissza 
hat dinárt fizettem, míg reggel a Casablancában



a három kávéért ennek az összegnek pontosan 
a dupláját — no, vajon mennyi is lehetett az? — or, 
we mean to say, lovelittle Anna Rayiny, tizenkét 
dinárt dobtam oda érte, when unda her brella, 
mid piddle mad puddle, nehogy túl sok legyen itt 
hirtelen az eredeti, az kivételesen nem is rám val- 
lana, she ninnygoes nannygoes nancing by, s már 
rakta is ki a csajszika a pultra és bontotta is fel 
a Lav pivós sörösüvegeket, yoh, amikor Reginaid 
Rose elkiáltotta magát, hogy ő nem kér, ő nem sö
rözik, brontolone slaaps, yoh snoores, s mit tehet 
ilyenkor az ember egy ilyen helyen, mintsem, hogy 
rájön, hogy elkapja a frász, hiszen, jól van, ám le
gyen, adja ég, ha máshol történik meg velünk az 
ilyesmi, ahol az asztalhoz jár a cincér, upon Benn 
Heather, akkor az egyik üveget egyszerűen csak 
visszaküldi, visszaküldheti, de itt... in Seelpe Isout 
too, feláldoztuk magunkat, Zolikám egykomám, 
és Jómagam, az Elbeszélő Én, hogy no jó, három 
üvegen, három sörön osztozunk, ubija me dosada 
/ Zagrebackih ulica, csak, hogy tudd, hogy hol 
élünk, the cranic head on him, szóval ennyiben 
maradtunk... caster of his reasons, peer yuthner 
in yondmist. Whooth?

-  Whooth?
-  Semmit...
-  S egyébként téged hogyan szoktak szólítani, 

a teljes neveden? — kérdeztem Reginaid Rose-hoz 
fordulva másnap egy szerényre sikeredett pálin-



ká2gatás közepette, melynek levét, rajkói nedűjét 
azóta is vedelem.

— Még egy sör fiúk, s akkor már a politika jön... 
— mondta ő tegnap, hazafele jövet, amikor már 
a Gril 11-ből is elhordtuk a szűrünk-szénánk- 
mindenünk, s a Rex, a szomszédos Rex hugyoldá- 
ját is alaposan szemügyre vettük.

— His clay feet, swarded in verdigrass, stick up 
starck where he last fellomen, by the mund of the 
magazine wall, where our maggy seen all, with 
her sisterin shawl — Zolikám egykomám pedig 
mindehhez semmit sem szólt, egy szó nem sok, 
annyit sem fűzött hozzá.

Nos igen, van egy igen nagy hátránya ennek 
a helynek, a Gril 11-nek, vécéje, no az bizony 
nincs, while over against this belles’alliance be- 
yind 111 Sixty, tavaly még mindig kijártunk, ha 
úgy hozta a szükség, a sarokra, a sarki szállodával 
szemközti oldalra, vagy a másik utcába, oda a kon
ténerek mellé, ollollowed ill! bagsides of the fort, 
bom, tarabom, tarabom, kad hodas tarabom, ha
nem aztán most valahogy, Reginald Rose, a hölgy 
jelenléte miatt, vagy mi a fasz jött ránk, nemt’om, 
előbb Zolikám egykomám vonult el csöpögni, le
csapolni a fáradtolajat, a fáradtsört, a megfáradt 
söröcskét, lecsapolni a lecsapolatlanságait, s ahogy 
aztán már ráduplázva, sőt rátriplázva a sörökre 
és a hugyozásvisszatartási képességemre, a hugyo- 
zástürelmemre, a hugyozástoleranciámra, ahogy



már engem is egyre jobban feszítettek az őket jo
gosan megillető lecsapolásukat méltán és méltat
lankodva követelő nedvek, akkor aztán rákérdez
tem, s azt mondja nekem a drága, hogy ő már bíz 
lement itt a pincébe, ahol az egykori Narodni 
mozi helyén most van ez a pizzéria, ez a bizonyos 
Rex, lurk the ombushes, the site of the lyffing- 
in-wait of the upjock and hockums, hence when 
the clouds roll by, jamey, hát mondok, nem enged
hetem meg magamnak, Jómagámnak azt a bla- 
mázst, hogy jómódú paraszt módjára, mint aki 
fölös idejében fölmerészkedett a városba, most itt 
a sarkon, az utcán hugyozzak, besunyítottam hát 
magam a Rexbe, behömbölyögtem szabadkaia- 
san, s látom ám, hogy nem látom — látja? nem 
látja? no látja! ha-ha-ha! (X) —, sehol egy ajtó, 
sehol egy olyan, s mégseholabb egy, amelyiken azt 
írná, hogy „WC”, vagy azt, hogy „MUSKI” (mert, 
ha MUSKI vagy, légy FÉRFI...), de legalább egy 
hugyozó kisfiúval vagy egy biliző kislánnyal je
lezné, hogy melyik a melyik, a preudseye view is 
enjoyable of our mounding’s mass, now Wallin- 
stone national museum, with, in some greenish 
distance, odahömbölygök hát szabadkaiasan a pult
hoz, a söntéshez, egy sarjadozó szakállú pincérfi- 
úcska, minden pedofilek álma álladozik a sarkán, 
(r)osztand emelem rá lesütött tekintetem, mond
ván, hogy figyelj már haver, sad mi mozes zivot 
spas’ti:



— The charmful waterloose country and the two 
quitewhite villagettes who hear show of them- 
selves so gigglesomes minxt the follyages? — még, 
hogy ez nem kérdés volt eredetiben, csak látni 
kellett volna, hogy mutatott ő meg most a sarokba 
ismét, milyen előzékenyen mutatta, hogy odabent, 
amint bemerészelem magam oda, no ott ölel majd 
kebelére Nagypicsájú Klotyolda, a férfi hugyoldák 
és piszoárok balsorsú pogány istennője. A hímek 
vizeldéinek angyala.

— The prettilees!

GÖRCSOLDÓ — Hol volt, hol nem volt, valami
kor a világnak kezdetén, az Óperenciás tengeren 
túl, a zöldhatáron innen, a templomtornyok oltal
mában, de az Isten háta mögött, a négyszögletű ke
rek erőd szélében, a nyolcszögletű (tj. oktogon...) 
ellipsziserdő közepében, hol a part szakad, hol 
a kurta farkú kismalac túr, hol a kacsacsőrű emlős 
partra szál, hová a lélek is csak hálni jár, honnan 
út nem vezet tovább, hová sem busz, sem vonat, 
sem fapados nem érkezik, honnan a józan észt 
hatóságilag tiltották kifele, küldték száműzetésbe 
elfele, hol a hangyák mégis bolyokban élnek, hol 
a tavaszt még mindig nyár követi, hol emberek 
élnek, de ugyanúgy halnak is, hol keresetlen sza
vakká silányul a szózat, hol alábbhagy a duhaj, 
a jókedv és a jó kedély, hol párjára lel a szenvedély, 
hol elásták a csatabárdot, hol bedöglött a kvarc-



kályha, hol a bölcsesség már rég szakadékba tévedt, 
hol szíthatod kedvedre a mérged, hol kéz kezet 
mos, hol láb lábat mos, s fül fülbe ér, hol elapad 
a vér, hol habzó borokat isznak, hol beszáradnak 
a hegek, hol nyüzsögnek a jóakarók, hol idegen
be tévedsz, hol rád köszön a félelem — hol a po
haram?! —, volt ott egyszer hajdanában-danában 
egy regény, avagy inkább csak regénykezdemény 
(egy jó kis regényke...), amelyik ezzel a verssel 
(versikével..) szerette volna elkezdeni önmagát:

Talán. Előfordulhatott volna, hogy 
jobban is végződhetnek a dolgok.
Keskeny ujjai élénken sodródtak
be a letter boxba kecses
ívet rajzolva önnön nyomukban.
DUE UOVA CON QUALCOSA IN PIÚ.
Törvényszerű vég,
a rágóizmok görcsös összeroppanása
és a pofacsontok rándulása
nyílt sebként nyelte el
a hullámokat. Falra festve hirdettetett:
A nyilas jegyében született!!!
No és?
Az érzelemhiány 
még nem jelent semmit.
Csak nézz tükörbe.
Tulajdonképpen Robespierre 
sem lehetett sokkal szebb nálad,



csak valahogy másként 
ízlelte a misztikus csókokat.
Nos hát, Maximillian?
Nézd, milyen tüneményes sort alkotunk:
Babeuf Fran^ois-Noél, Napóleon,
Purusam, én, no meg Albert Einstein.
A jelentés a szavakkal arányosan nem változik, 
arányba nem hozható: 
dictionary, dictionnaire 
és wörterbuch. ÉLVEZET...
Persze lehet, hogy másnak mást jelent, 
mint a viccbeli doktor, 
ki a Kovácsnak szurkol.
Ha a borogyinói csata megvívva már,
kettesben szépen
tévézhetünk.
Még egyszer, egyet:
RISOTTO ALLARANCIA.
Szeretetre éhesen, 
körtefonnyasztó történetek, 
nehezedik a légzés 
és csak levegő után kapkodok.

A hozamot itt aranyban mérik, aranyba verve ra
bokat vezetnek, a rabvezető kutyák az útszélen 
bandukolnak, aranyból öntött láncokon rabokat 
vezetnek; aranyból öntött láncokon rabok bólo
gatnak, s a kantárokon ott feszül, díszeleg a kétely, 
a jövendöléseket felszakítja a métely.



Néhány oldallal később, a vers után így folyta
tódott volna, így folytatta volna önmagát: .. .kér
dezte, hogy miért ordibálok mindig evés után. 
Igazából már az első perctől kezdve szerette volna 
feltenni ezt a viszonylag egyszerű kérdést, de va
lami rosszul értelmezett tapintatból, vagy félénk
ségből nem merte, nem akarta, mert úgy gondolta, 
hogy ez az én magánügyem, s tulajdonképpen mi 
köze is hozzá? Nem akarta hát beleütni az orrát. 
De most, amikor már a halálán volt, talán csak 
órái lehettek még hátra, legfeljebb napjai, keserves 
végnapjai, amelyeken immár semmilyen fájdalom- 
csillapító sem enyhíthet, s akármelyik pillanatban 
jobblétre szenderülhet, nem bírta tovább... meg 
aztán ki lenne az az ember, aki ilyen állapotban 
önmegtartóztatást gyakorol? Nem bírja tovább, 
ne haragudjak, de meg kell kérdeznie — mondta. 
O volt az első ismerősöm, aki ezt egyáltalán szóvá 
tette, s másnak talán nem is mondtam volna el. 
Neki elmondta, elmondtam mindent töviről he
gyire. Jól esett, hogy komolyan vett, nem fintor- 
gott, nem röhögött ki. Mégis, határozottan érez
tem, hogy ott és akkor megtört közöttünk valami. 
Lehet, hogy a legjobb barátoknak, a legnagyobb 
szerelmeknek sem tesz jót, ha teljes egészében, 
mindent, de mindent tudnak egymásról. Egy-egy 
titokra mindig szükség van... S igen, ekkor ő már 
engem rég a barátjaként kezelt, a barátjának te
kintett. Legalábbis kimondatlanul is így hitette el



velem. S talán nincs is szebb dolog ebben az élet
ben, mint hinni egy kegyes hazugságban.

Délután teniszezni akart, azt mondta, ezt a csa
tát még meg kell vívnia a halállal. Engem kért 
meg, hogy legyek az ellenfele, képviseljem a halált 
vele szemben. Jó kis szerep, mondhatom, ilyet el
játszani vagy betölteni korábban még soha nem 
volt alkalmam. Nem is nagyon sóvárogtam utána. 
Hogy őszintén bevalljam, nem is nagyon hiány
zott az önéletrajzomból. Haldoklónak nem lehet 
nemet mondani, nehéz lenne megtagadni az aka
ratát. Ezért hát természetesen egyből beleegyez
tem a meccsbe, még ha szar érzés is volt, hiszen 
ott és akkor, az adott pillanatban a halált, az 
ő halálát én testesítettem meg. És ő is tudta ezt.

-  Csak egy igaz barátot merek megkérni ilyes
mire -  mondta.

O kezdett adogatni, és rövid időn belül némi 
előnyre is szert tett. Ám később, igen meggyőző 
fölénnyel, a halál bizonyult erősebbnek. De ő is 
egészen jól tartotta magát: már másfél órája ját
szottunk, amikor összerogyott.

Kórházi ágya mellett virrasztottam. Mikor ma
gához tért, láttam rajta, hogy jól esett neki, hogy 
ott talált maga mellett. Hálálkodott a játszmáért.

-  Vesztettem -  súgta alig halhatóan, nehogy 
valaki más is meghallja.

Láttam rajta, a szemében, hogy rengeteg mon
danivalója lenne, csak úgy dőlne belőle a szó, ha



egyszer megeredne, de nem szólt semmit. Csak 
megragadta a kezem, a szájához emelte és meg
csókolta.

Meglepődtem.
— Nekem még soha senki nem csókolt kezet -  

mondtam.
— Én még soha senkinek sem csókoltam kezet -  

válaszolta.
Nézett, mélyen a szemembe. Úgy éreztem, mint

ha a gondolataimban lapozgatna.
— Ne feledkezz meg Vajkról — mondta még —, 

mert ritkák az ilyen emberek.
Ezek voltak az utolsó szavai, utána már csak 

egy dologra volt ereje: meghalni.
A temetésen annyian gyűltek össze, amennyi 

embert egy helyen én még talán nem is láttam. 
Azt szokták nálunk az ilyenre mondani, hogy az 
egész város eljött. Nekem kellett volna gyászbe
szédet mondanom, de annyira zokogtam, hogy 
képtelen voltam egy szót is kibökni. Amikor meg 
kellett volna szólalnom, valami enyhe kis bizser
gést éreztem a kisagyam tájékán, ami fokozatosan 
melegségbe váltott át. Attól féltem, hogy égető 
érzéssé változik, de aztán mégsem, ez a langy me
legség terjedt el egész testemben, mintha lázas len
nék. Vagyis nem, inkább csak mintha bujkálna 
bennem a betegség, és épp most kezdenék beláza- 
sodni. Azt a bizsergést azonban azóta sem sikerült 
megfejtenem, ma sem tudnám megmagyarázni.



Egy szó: szeretlek — ez motoszkált bennem végig, 
mintha ez kísérte volna a bizsergést... illetve nem, 
mintha a bizsergés hozta volna magával ezt a szót, 
ami szétterjedt tudatomban. Rémisztő volt, mint
ha valaki titkon szólna hozzám. Különböző tudo
mányos-fantasztikus olvasmányok, science-fiction 
filmek peregtek előttem: mintha valaki telepati
kusán szólítana... Borzongató! Hiszen azt azért 
mégsem lehet, hogy mi mindannyian most mász
tunk volna le valamelyik moziban a vászonról, 
s a gépész mindjárt felkapcsolja a fényeket, csak 
még leperegjenek a lejelentő betűsorai... De ez 
a lejelentő, ha pereg is valamelyik moziban, ezút
tal visszafelé halad: a betűk föntről lefelé sietnek, 
s mindjárt elkezdődik a visszafelé lejátszott törté
net, tolató autókkal, hátráló emberekkel, az aszfalt
ról felpattanó esőcseppekkel. Hiszen csak egy gomb 
a videón: REW.

Másnap éjszaka különös, szokatlan álmom volt. 
Elsősorban szokatlan, mert egyébként a legrit
kább esetekben szoktam csak reggel emlékezni 
az álmaimra, ez azonban úgy megragadt bennem, 
mintha belém égették volna. Telepatikusán ezt 
is... A dolgozószobájában ült a hintaszékben, fent 
az emeleten, valami számomra felismerhetetlen, 
mégis oly mélyen belülről jövő dallamot dúdolga- 
tott. Ott álltam az ablak előtt és széthúztam a füg
gönyt. Egy régi, kopottas Zastava, egy Fítyónak 
nevezett jármű (popularni Fica... das ist eine



Ficao!) fordult be a sarkon, és megállt a ház előtt. 
Vajk szállt ki belőle és felém intett, mintha üdvö
zölne. O az ablakhoz lépett és visszaintegetett 
Vajknak, pedig a hintaszékből nem is láthatta, mi 
történik az utcán. Én csak álltam ott földbe gyö
kerezett lábakkal, és értetlenül bámultam, hogy 
mi történik.

Ennyire emlékszem. Végső soron tényleg nem 
sok. Úgy látszik, nyöszöröghettem, kiabálhattam 
álmomban, mert néhányan már bent voltak a szo
bámban, amikor felriadtam. Andrea, akit a Jónás 
könyve próbái óta nem is láttam, most odaült az 
ágyam szélére és hátrasimította a hajamat, szerin
tem ő maga sem lehetett tisztában azzal, meny
nyire megnyugtatott ezzel. Egy laza kézmozdulat
tal kiküldte a szobából a többieket. Ennyit tudok 
felidézni az álmomból, pedig abban egészen biz
tos vagyok, hogy ezek után még nagyon sokáig 
folytatódott, olyannyira, hogy szinte már végtelen 
hosszúságúnak tűnt, végül már a reményt is el
vesztettem, hogy ebből az álomból egyszer még 
fölébredhetek. Most pedig ott ült az ágyam szélén 
Andrea, anyaszült meztelen, dús keblei hömpölyög
tek ébredező tudatom látóhatárán, és gyönyörű 
volt, amilyennél szebbnek nőt akár festeni sem le
het. Nincs az a Photoshop ezen a földtekén, ame
lyikkel szebbre lehetne csiszolni egy nőstényt.

Még korában, amikor a szertartás után épp a te
metőből sétáltunk kifelé, úgy adódott, hogy egy



korábban megkezdett beszélgetést még gyorsan 
be kellett volna fejezni: .. .volt, hogy nem... ööö... 
nem támadjuk a Purger-féle lapot, bár Purger 
Tiborral szemben, ööö... nagyon sok fenntartá
sunk volt — tehát az ő személyiségével, az ő emberi 
magatartásával szemben nagyon sok kifogásunk 
volt... hogy nem fordulunk szembe, de nem fog
juk támogatni mi, a régi gárdához tartozó embe
rek. Viszont, amit Bosnyák cikke sugallt — már én 
nem emlékszem, hogy szó szerint is utalt-e erre, 
de — a cikkének az egész sugallata. Sajnos, ezt az 
akkori politikai körülmények között, mi ezt úgy 
könyveltük el, mint egy nyilvános följelentést. 
Ma is ezt kell, hogy mondjam, függetlenül attól, 
hogy ma már természetesen — hát, hogy is mond
jam csak? -  ööö... bizonyos értelemben ezt a kér
dést, hát egy megváltozott perspektívából nézzük, 
de akkor valóban úgy értük e ... úgy éltük át ezt, 
mint egy nyilvános följelentést, ugye, ahol Bos
nyák István egy cikkben bennünket megvádol 
azzal, hogy, ugye, lám itt ez a régi szerkesztőgárda, 
és bizony, hát itt egy bojkottot szerveznek a ... 
a szerencsétlen lap ellen, ami ilyen értelemben nem 
volt igaz. Az viszont igaz volt, hogy mi nem akar
tunk ezzel a lappal együttműködni, sőt ööö... 
még ez sem egészen pontos, tudniillik itt megosz
lottak a vélemények a régi szerkesztőségen, tehát 
az én gárdámon belül. Megoszlottak a vélemé
nyek, hogy mit csináljunk. Volt, akinek álláspontja



az volt, hogy ööö... nem, semmilyen módon nem 
a Purgerrel, voltak, akik ebben a kérdésben hát 
kompromisszum felé hajlottak, többek között én 
is, akik úgy véltük, hogy ööö... hogy itt azért sok 
egyéb dolgot is figyelembe kell venni, valóban 
a kultúránk egész pillanatát, állapotát, és ameny- 
nyiben Purger hajlandó fölvállalni a régi szerkesz
tőséget en bloc, kivétel nélkül, tehát azokat az em
bereket is, akikre leginkább lecsapott a Major- és 
Erdélyi-féle, hát, ööö... — minek is nevezzem? — 
keresztes háború, ugye, vagy bosszú, hogy igenis, 
azoknak az embereknek is — hát két ilyen ember 
volt abban a ... abban az időben, akik a leginkább 
ki voltak téve a ... ebbe a ... ennek az ilyen fajta 
bosszúnak, a Sziveri és a Mák —, hogy... hogy ab
ban az esetben, ha ezt vállalja... No már most 
persze itt voltak... -  megjegyzem, mire eljutot
tunk ehhez... egy ilyen álláspontig, hogy hát ez 
az a ... ez az a kötelező minimum, amibe, ha Pur
ger belemegy, akkor szóba állunk vele. Ez egy — 
hogy mondjam? —, ez nem egyik napról a másikra 
történt, hanem hát nagyon sok vita és beszélgetés 
után jutottunk el idá... eddig az álláspontig. Egyéb
ként ezt a januári tribünvita alkalmával szándé
kosan nem mondtam el, mert én rengeteget szere
peltem abban a vitában, és én akkor már nem 
akartam ilyen apróságra kitérni, amikor hát, ööö... 
fölmerült az együttműködés kérdése, hát ponto
san én voltam az... én voltam az, aki bementem



a Purger-féle Symposionba és, ugye, aki először 
leült Purgerrel, és akkor azt hiszem, hogy még ott 
volt Lantos is, egy esetleges együttműködésről 
tárgyalni. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy 
annyira, ööö...bár — hogy is mondjam? — ma 
ebből — hogy is mondjam? — erkölcsi tőkét ková
csolhatnánk, hogy lám, mi milyen kemény gyere
kek voltunk, hogy de bezzeg nem akartunk szóba 
állni ezzel a gaz... — „gaz”; idézőjelben mondom 
természetesen — főszerkesztővel. Szó sincs erről; 
mi bizonyos föltételekkel hajlandók lettünk volna 

— annak ellenére, hogy nekünk, mint mondom, 
az ő emberi mivoltáról nem volt akkor sem jó vé
leményünk, de ezt akkor... — tehát volt egy ilyen 
pillanat, amikor ezt zárójelbe tettük —, no most, 
a megegyezésünk a Purgerrel, a megegyezésünk, 
ami szóbeli megállapodásunk úgy szólt, hogy 
ő kizárólag egy ilyen napirendi ponttal, ugye, hogy 
ezt az együttműködést kell megvitatni a... az 
ő általa képviselt, ugye, lapnak és nekünk, ugye, 
tehát egy ilyen jellegű meghívót küld valamennyi 
régi szerkesztőbizottsági taghoz, és kizárólag erről 
fogunk leülni tárgyalni, sőt fölmerült egy eset
leges... egy esetleges számnak, egy olyan szám
nak a kérdése is, amit mi, régiek csináltunk volna. 
No most ez az, ugye, ez az a bizonyos megbeszé
lés, ugye, amire mind a két fél hivatkozik, de ter
mészetesen más zöngével, tudniillik mi pontosan 
az erre vonatkozó, a megállapodásom értelmében,



tehát mindannak értelmében, amit itt elmondtam, 
mi egyértelmű meghívót nem kaptunk Purgertól 
sosem. Hát egy ideig vártunk, aztán legyintettünk, 
úgy véltük, hogy tulajdonképpen komolytalan em
berrel állunk szemben, aki... sőt tulajdonképpen 
hát — hogy is mondjam csak? — ööö... úgy véltük, 
és azt hiszem, hogy ebben van igazság, hogy hát 
ő nem is mert lépni itt. Nem mert lépni. Tehát le
het, hogy szívesen lépett volna irányunkban akár 
ily módon is, de ezt nem merte megtenni. Hát nyil
ván féltette a karrierjét, hát ördög tudja, erre csak 
ő tudna válaszolni. Most visszatérve a bojkott- 
nembojkott históriára, hogy hát volt-e bojkott... 
Hát persze, hogy volt a végén, no de a lényeg az, 
hogy egyrészt ezt, ööö... ezt mi tudatosan nem 
igyekeztünk szervezni, bár különösen az elején, 
tehát az elején a ... az eltávolításunkat követő köz
vetlen hónapokban, illetve amikor Purger már 
átvette a hivatalát, volt ilyen álláspont, de egyrészt 
ez a régi szerkesztőségnek nem volt egységes 
álláspontja, másrészt viszont az az álláspont kere
kedett felül, hogy bizonyos föltételekkel hát tár
gyaljunk Purger Tiborral, de miután dolgok úgy, 
ahogyan elmondtam, kútba estek, hát tulajdon
képpen, ööö... spontán módon keletkezett egy 
légüres tér. Nem véletlenül. Nem véletlenül, tudni
illik az emberek többsége ízléstelennek tartotta, 
hogy közreműködjön a Purger-féle lapban, és en
nek, érzésem szerint, elsősorban az ő személye



volt az oka. Ekkor lépett oda hozzánk az Elbeszélő 
Én, aki már eddig is ott sertepertélt mindvégig 
körülöttünk, s akinek, mint mindig, ezúttal is 
komolynak tűnő kérdései voltak: Igen, most ezt 
követőleg volt ez az ööö... időszak, időinterval
lum, amikor nem a... a régi szerkesztőség nem 
működött együtt a Purger-féle szerkesztőséggel. 
A várt válasz helyett azonban az Elbeszélő Én csak 
ráncolhatta a szemöldökét a kérdésre, ami viszont 
érkezett: Igen? Igen hát, ugye, vagy mi lenne... 
Viszont utána elkezdődött ez a rehabilitációs fo
lyamat — bökte ki végül. Végül is teljesen jól jött, 
hogy megemberelte magát a végére, valahogy ki
keveredett a saját végiggondolatlan kérdéséből, 
mert erre végre most már tényleg valódi, lényegi 
választ is kaphatott. Úgy is, mint: Ja, hát igen, ezek 
már nagyon friss dolgok. Most erre a legutóbbi 
dologra gondolsz. Hát ehhez... ehhez is van elég 
sok közöm. Hát végső soron ez részben az én, 
Iróegyesületnek, a Vajdasági Iróegyesületnek írt 
levelemmel vette kezdetét. No most ekörül én 
azért konzultáltam a szerkesztőségünknek, a mi 
volt egykori szerkesztőségünknek néhány tagjával, 
bár akkor már az én levelem megvolt. No most, 
megmutattam a levelemet, akinek tudtam, ööö... 
bár ezt előzetesen nem... előzetesen igyekeztünk 
nem nagyra... nem nagydobra verni, tudniillik 
abban biztos voltam, hogy... hogy ez a levél, egy
részt hát robbant, ahogy mondani szokás, más



részt abban is biztos voltam, hogy a legkülönfé
lébb módon fogják értelmezni. A legkülönfélébb 
módon, ugyanis a tavaly őszi politikai pillanat 
eleve olyan volt, hogy egy ilyen fajta levelet, amit 
megfogalmaztam, hogy ezt, hát ezzel lehetett 
különféleképp manipulálni és különféleképpen 
lehetett értelmezni. Sőt, hadd mondjam el, hogy 
tulajdonképpen sok esetben a jó szándékú embe
rek is, ööö... más... sok egyéb olyan vonatkozást 
is, hát felfedezni véltek itt, nem is annyira a leve
lemben, mert azt nem is nagyon ismerték, a Ma
gyar Szó ugyanis csak egy, ööö... részletét közölte 
csak le ennek, bár szerbül aztán megjelent, hanem 
magából a politikai pillanatból, hát vontak le olyan 
következtetéseket, amelyeket, hát végső soron le 
lehetett vonni, csak úgy vélem, nem voltak abban 
a pillanatban helytállóak. Tehát erre föl kellett 
készülni. Másrészt az igazság az, hogy én ebben 
a rövidke kis levélben néhány olyan dolgot is 
kimondtam, hosszú évek óta először, ööö... ame
lyek tabutémának számítottak a kultúránkban, sőt 
nem a kultúránkban, a politikában számítottak ta
butémának: a nemzeti kérdésnek számtalan meg
oldatlan vonatkozása. Most én ezekre csak utal
tam, bár néhány statisztikai adatot is említettem 
ebben a levélben, természetesen, hiszen a vakvi
lágba nem akartam beszélni, és hát ugyanakkor 
végső soron, hát persze, még oldalakon tudtam 
volna én itt tényanyagot felsorolni, de csak a légié -



nyegesebbekre igyekeztem utalni. Tulajdonképpen 
a... a levelemben elsősorban nem is az Új Sym- 
posionról beszélek, hanem arra hívom fel a figyel
met, hogy ha ööö... újratárgyalják és megvizsgál
ják ezt a kérdést, akkor az egész kultúránkat, tehát 
az egész spektrumot vegyék figyelembe és mind
azt, ööö... mindazt, ami a jugoszláviai magyarság 
történetében az elmúlt évtizedek során történt, 
tehát mindazokat az atrocitásokat, mindazokat 
a megalomániákat, amelyekről eddig nem lehetett 
beszélni, vagy nem illett beszélni, vagy nem mer
tünk beszélni. Hovatovább ezek a dolgok, ööö... 
-  hogy is mondjam csak? - ,  visszatérve azokra 
a napokra, amikor ezt a levelemet megfogalmaz
tam, ez valamikor, ööö... október végén volt, 
tehát 1988. október végén, ööö... Az igazság az, 
hogy abban a pillanatban nem tudtam, hogy ha 
a levelem a nyilvánosság elé kerül, hogy ezért mit 
kapok, hogy egy... hogy egy nemzetiségi-értelmi
ségi botrány lesz csak, és hát néhány sértéssel és 
ööö... a számlámra keletkezett rágalommal meg
úszom, vagy, hogy hát esetleg ettől súlyosabb rep
ressziókban is részem lesz. No most tulajdonkép
pen úgy okoskodtunk akkor, és magam is azon az 
állásponton voltam, hogy ööö... október, ugye, 
a nevezetes októberi napok után, ugye, most itt 
egy interregnum keletkezett. Tehát az úgyneve
zett politikai bürokrácia, ugye, ööö... Tehát az 
új bürokrácia igazából még nem legitim, a régi vi



szont már elveszítette politikai legitimitását. A leg
kedvezőbb pillanat arra, hogy az ember cenzúra 
nélkül kimondhasson bizonyos dolgokat. No most, 
hát ezt a rést igyekeztem kihasználni, és nagyon 
örültem aztán annak, hogy... hogy ezt, amit én 
akkor fölismertem, hogy ezt aztán mások is fölis
merték, és még egy sereg sérelmet, igazságtalan
ságot, ööö... hát igyekeztek a nyilvánosság előtt 
leleplezni. Hát például Ágoston András néhány 
cikkére gondolok, azután ööö... Hornyik Mik
lóséra, vagy hát mondhatnám Varga Zoltánnak az 
írásait is, többek között a Vicei-perrel kapcsolatos 
írását is. Tehát végül is, itt a levelem nyomán egy... 
egy azért... csak megindult valami. Hát persze 
ebben az én érdemem nem túlságosan nagy, pusz
tán annyi, hogy épp... hogy én vettem észre talán 
először, hogy érdemes ezt a rést kihasználni. Saj
nos, éppen ezekben a hetekben, hónapokban ta
pasztalhatjuk azt, amire egyébként már akkor is 
lehetett számítani, hogy ez csak egy interregnum, 
ez egy átmeneti időszak és a társadalmi viszonyok 
újra meg fognak merevedni, és a ... a bátor társa
dalomkritikai hangvételnek a lehetőségei ismét 
csak visszaszorulnak majd. S az Elbeszélő Én, aki 
még mindig firtatta volna a maga kis pitiáner dol
gait, máris közbeszólt: Most kezdődött itt ez a saj
tóvita -  mondta. A Symposion körüli sajtóvitára 
gondolsz? — érkezett a viszontkérdés. Igen — bólin
tott serényen. És a válasz, amit soha életében nem



fog a kirakatba rakni: Hát ez egy nagyon áldatlan 
dolog volt. Nagyon áldatlan dolog volt, bár, ööö... 
ha igazságos akarok lenni, akkor erről azt kell 
mondanom, hogy ebben a kérdésben nem vol
tunk teljesen ártatlanok mi sem, bár megjegyzem, 
hogy azért, ööö... többnyire igyekeztünk, több
nyire igyekeztünk a vitacikkeinkben, a felszólalá
sainkban is olyan érvrendszert, olyan szókészletet 
használni, amely, ööö... ugye, a józan vitapartne
rek számára is egyértelművé teszi a mi társadalmi, 
politikai, etikai, művészeti platformunkat. Magya
rán szólva: igyekeztünk azért úgy megfogalmazni 
a ... a céljainkat, függetlenül attól, hogy most ezek 
más szempontból vitathatóak voltak-e, vagy nem, 
hogy az egyértelművé váljék, hogy mi nem vala
miféle extrém, hát, ööö... és divatos politikának 
hát a segédcsapai vagyunk itt a jugoszláviai ma
gyar kultúrában. Ugyanis a ... ööö... néhány fiatal 
vitapartnerünk felszólalásából, de még inkább 
a cikkeiből kiderült, hogy ők valahogy úgy véle
kednek -  majd most ezt itt filológiai apparátussal 
ezt pontosan ki lehet mutatni, hogy ki, mikor és 
hogyan —, de valahogy ez volt a véleményem né
hány cikk elolvasása után, hogy ők úgy véleked
nek, hogy jó, jó, lehet, hogy ezeket a ööö... hapsi- 
kat annak idején hát tényleg ártatlanul, ugye, egy... 
egy ilyen politikai boszorkányüldözéses módszer
rel távolították el, no de hát micsoda alakok ezek, 
akik most...?! ÉS ilyen körülmények közt, ami



lyeneknek, ugye, tanúi lehettünk, akarják, ugye, 
a maguk régi igazságát kiharcolni. No és ebben 
a szempontban van valami elgondolkoztató, de hát 
az az igazság, hogy mi erre számítottunk jó néhá- 
nyan, lehet, hogy nemigen mértük fel a régiek kö
zül, hogy lesz egy ilyen következmény is, és... 
következménye is e kérdés újrafölvetésének. És saj
nos, ezt előre láttam, és ez be is következett. De 
hát talán éppen az, hogy előre láttam, ez türelme
sebbé tett ebben a vitában, úgy vélem. Úgy vélem, 
hogy én talán a türelmesebb vitázók közé tartoz
tam, bár a fene tudja, erről a te nemzedéked tudna 
jobban beszélni. Hogy ők, ööö... hogy élték át 
ezt, és hát, hogy tekintenek rám. Lehet, hogy ez 
puszta félreértés a részemről, amit itt most el
mondtam. Az Elbeszélő Én gondolkodás nélkül 
vágott a szavába: És arról legyen szíves, hogy ami
kor Bányai János hivatta magukat. Igen ám, csak
hogy eredendően rossz volt a kérdésfelvetés, amit 
már a válasz legelső „NEM” szava is jelzett: Hát 
nem hivatott bennünket, hanem ööö.. .Miről van 
itt szó? Ugye, hát érezve mindazt a politikai moz
gást, ami itt bekövetkezett ezekben a hónapokban, 
hát Bányai pontosan fölmérte, hogy az ő pozíciói 
is veszélyben vannak. Bányai ugyanis egyáltalán 
nem volt ártatlan a mi szerkesztőségünk eltávolí
tásában, viszont ő is azok közé az emberek közé 
tartozik, akik nagyszerűen eltüntették a nyomo
kat. Ezt egyébként ööö... minden elismerésem



ellenére mondom, én Bányaiban nagyon sok érté
kes tulajdonságot ismertem meg az elmúlt évek 
során. Viszont, hát azt is tudom, hogy ő nagyon 
nagy taktikus. Viszont azért ööö... teljesen ezeket 
a nyomokat nem tudta eltüntetni, és ő pontosan 
tudta, ugye, hogy neki személy szerint köze van 
ahhoz, hogy annak idején az újvidéki Irókong- 
resszuson megakadályozta Sziverinek a felszólalá
sát. No most, ööö... Én természetesen az ő emberi 
motívumait nem ismerem, nem akarom kizárólag 
erre a motívumra visszavezetni... Természetesen 
ő, mint a Fórum vezérigazgatója, szükségét érezte 
annak, hogy itt, hát ööö... valamiféle lépéseket 
tegyen, ugyanis az látható volt, hogy ha az Új 
Symposion körüli vita még tovább, ugye, elhatal
masodik, hát az bizony sok mindent megrendít
het magán a Forum-házon belül is. Tehát azt hi
szem, hogy ő nagyon racionálisan gondolta át 
a dolgokat és... és akkor kezdett el tapogatózni, 
többek között ami irányunkban is, hogy... hogy 
hát mi volna, hogy ha leülnének ezek a nemze
dékek. Tehát mi nem annyira azért mentünk bele 
ebbe a ... ebbe a szűkebb kereka... az úgynevezett 
kerekasztal, ööö... megbeszélésbe, hogy ne láttuk 
az egyéb motívumokat. Úgy vélem, hogy ezt lát
tuk, de ez bennünket abban a pillanatban nem 
túlságosan érdekelt. Mi úgy véltük, hogy nekünk 
sokkal fontosabb az, hogy a három nemzedék -  
ugye, a legfiatalabbak, az úgynevezett középnem



zedék, ha lehet egyáltalán nemzedéknek nevezni, 
tehát azok, akik valahol a mi generációnk és a tié
tek között helyezkednek el életkor tekintetében —, 
hogy hát mi végül is közös szót értsünk, és hát 
ne néhány sajtóterméken keresztül vagdossunk 
szidalmakat, és hát prekonci... prekoncepciókat 
egymás fejéhez. Tehát ismerjük meg egymást, 
és ehhez az élőszó mindig alkalmasabb, mint a ... 
mint a ... ugye, a felelőtlen csatározás, bár hát ter
mészetszerűleg attól sem kell félni. No most ugyan
akkor viszont mi valóban nyílt szívvel és nyílt 
sisakkal mentünk el erre a vitára, tudniillik a nem
zedékünk álláspontja sosem volt az, hogy a ... a . .. 
azt a fiatal generációt, amely hát a Purger szer
kesztőségének a vége felé toborzódott az Új Sym- 
posion körül, hogy azt szét kellene zavarni. Az 
álláspontunk az volt, hogy együtt kell működni. 
No most én úgy vélem, hogy tulajdonképpen a vita 
fő oka egy banalitás körül forgott, amit rögtön 
nem ismertünk fel. Mármint mi, öregebbek nem 
ismertünk fel. Ugyanis a mi álláspontunk az volt, 
hogy egy közös szerkesztőbizottságot alapítani, 
ööö... de nem mértük fel azt, hogy ezt esetleg 
a fiatal generáció is úgy értelmezheti — és úgy is 
értelmezte —, hogy ha egy szűkebb, ugye, hát koa
líciós szerkesztőbizottság alakul, akkor nagyon 
sok embernek, ugye, el kell menni a laptól, holott 
a célunk nem az volt. No most így jött létre ez 
a bizonyos ööö... furcsa kompromisszum, hogy



egy ilyen nagy szerkesztőbizottságot meghagyni, 
ugyanakkor egy-két embert bevonni a régi szer
kesztőbizottságból is. Nem... Nem azért, hogy 
ott gyámkodjanak a fiatalok körül, mert végül is 
ez hülyeség volna, hiszen közöttetek valóban na
gyon sok kiváló, ööö... és tehetséges ember van, 
és benneteket elsősorban önállóan kell hagyni. 
Tehát hagyni kell, hogy önállóan dolgozzatok és 
csináljátok a lapot, nem... nem irányításra, hanem 
segítségre van szükség. Tehát mi, akik végül is 
elfogadtuk azt, hogy részt veszünk a közös szer
kesztőbizottságban, mi úgy fogjuk fel a... a... a 
szerepünket, hogy ez körülbelül addig fog tartani, 
amíg újra talpra áll a lap, és hát azután fogjuk 
a kalapunkat és aztán elmegyünk, és hát legfel
jebb munkatársként dolgozunk be a lapba. Hát 
ehhez nekünk különösebb számításunk, ööö... 
valamiféle karriervágy, vagy Isten tudja micsoda, 
ehhez nem fűződik. No, kérd... Hát, ha még van 
kérdésed... Ekkor már kint jártunk a temető előtt, 
a gesztenyesütödés albánok körül, épp az ínycsik
landó illatok között haladtunk el, szállt a füst 
a szomszédos kaszárnya felé, s bizony alig álltam 
meg, hogy ne vegyek néhány liternyit. A fekete 
keretes gyászjelentések színe kiválóan illett ujjaim 
és kezem színéhez a gesztenye elfogyasztása után. 
Gyermekkorom nagy november elsejéi, amikor 
apámmal kihoztuk a koszorúkat, s hazafelé menet 
feltöltöttük gesztenyekészleteinket, útközben pedig



a közelben lakó Vasasékhoz betérve nagy részét 
el is fogyasztottuk. Az Elbeszélő Én azonban 
mintha nem akart volna továbbhaladni, ott lépe
getett ugyan mellettünk, tehát haladt... Mégis, 
a témában nem hagyta magát eltéríteni eredendő 
elképzelésétől... állni látszott a téma, bár az Elbe
szélő Én haladt... Arról a megbeszélésről vala
hogy nem sok minden hangzott el — mondotta 
volt. Ja, ott a megbeszélésről? — kérdezett vissza. 
Hát igen, az Elbeszélő Énnek aznap valahogy 
mintha nem jött volna össze, hogy úgy tegyen fel 
egy épkézláb kérdést, hogy arra ne viszontkérdés 
legyen a válasz. Igen -  bólintott most is. A maga 
nemében pedig ez is egy válasz: Hát é ... Hát, hogy 
ez, hogy nézett ki, hát én föltételezem, hogy máso
kat is meg fogsz majd kérdezni. Hát két megbe
szélést tartottunk, ugye, úgy emlékszem. No most 
hát ez miből állt? Ez abból állt, ööö... hogy a fia
talokat képviselő Latif és Papp Tibor, ööö... ők 
igen radikálisan minden, minden kompromisszu
mos javaslatunkat elutasították. Az első ülés az 
így nézett ki. Tehát, ööö... körülbelül tudtuk, 
hogy bármit fogok javasolni — mert legtöbbet én 
beszéltem az idősebbek közül —, hogy én bármit 
fogok javasolni, ők azt kapásból el fogják utasí
tani. No most itt azután tulajdonképpen, ööö... 

— no de ez már az anekdoták sorába tartozik —, itt 
én tette... én földobtam egy nagyon felelőtlen 
ötletet is. Most már lényegtelen, hogy hogy volt



és mi volt. Amit viszont, ha akkor elfogad ez a két 
ember az... az tulajdonképpen nekik, illetve a fia
taloknak lett volna kedvezőbb az akkori sajtóvita 
meg egyebek körüli hercehurcában. De mivel ezt 
mi ajánltuk, ők kapásból elutasították. De mind
egy, szóval valahogy így ért véget az első ülés. No 
most ebben a ... — hogy is mondjam csak? —, ebben 
mi volt a... a rémségesen bosszantó az én szá
momra emberileg? Az, hogy tulajdonképpen 
nekem ez a két ember szimpatikus volt. Az érvelé
sükkel, mert okosan érveltek. Megjegyzem, hát 
természetesen más szempontból nem biztos, hogy 
okosság volt az, hogy semmiféleképpen nem akar
tak belemenni egy kompromisszumba. De hát 
okosan érveltek. No most a másik dől... persze 
ezt mi már tudtuk el... korábban is, mert ööö... 
amikor Bányai és Várady tapogatózni kezdtek, 
hogy hát kiket... kik jöjjenek el erre, akkor... 
akkor nekünk tulajdonképpen egy kikötésünk 
volt, egy: az, hogy Purger Tibor nem lehet jelen. 
Őt nem tartottuk tárgyalóképesnek különféle 
okok miatt, ezt a vitacikkeinkben elmondtuk már. 
Ez volt az egyik, a másik pedig, hát hogy termé
szetesen mi a fiatalokkal akarunk tárgyalni. És 
tulaj... No és akkor fölmerült, hogy kivel. Hát 
értelemszerűen nekünk rögtön a két leghevesebb, 
legádázabb ellenfelünk jutott az eszünkbe, és hát 
ezt, tulajdonképpen ezt tartottuk a legbecsülete
sebbnek, hogy azokat kell elhívni, akik a legádá



zabb ellenfeleink. És azután vagy megegyezünk, 
vagy nem egyezünk meg. Én ezt a megegyezést, 
ööö... tisztességesnek tartom mind a két részről. 
No most természetesen én azt el tudom képzelni, 
hogy ezt ki-ki a maga módján ítéli meg, de olyan 
kompromisszumnak tartom, ami... amely nem 
megalkuvás volt egyik részről sem, hanem igazi 
tisztességes kompromisszum, elveken alapuló 
kompromisszum, amely valóban alkalmas lesz 
arra, hogy... hogy egy jó lapot csináljunk. No most 
lehet, hogy ez csak hurráoptimizmus a részemről, 
viszont az jellemző, ugye, az jellemző, hogy alig 
ütöttük nyélbe végre valahára ezt a megegyezést 
és végre leállítottuk ezt az ostoba és személyes
kedő vitát a sajtóban, ööö...ugye, az alapító ülé
sén, az Ifjúsági Szövetség Tartományi Választmá
nyának az ülésén Purger Tibor, akinek akkor már 
a mandátuma is lejárt, Isten tudja, hogy most ne... 
ne őt szip... ne... őt szidalmazzuk és szapuljuk 
örökké, végső soron neki még eredményei és eré
nyei is vannak, ezt én többször is hangoztattam, 
ööö... hát bizony Purger Tibor volt az első, aki 
hát politikai érvekkel, ugye, megtámadta ezt a meg
egyezést, mondván, hogy hát ez egy nem formális 
csoport volt, amely, ugye, az önigazgatási viszo
nyokat rombolta — mit tudom én...! —, szó szerint 
nem tudom idézni, a lényegre térek ki, tehát 
ugyanazokat az ideologikus és megbélyegző érve
ket igyekezett fölhasználni eme, szerintem telje



sen józan és teljesen ésszerű megegyezés ellen, 
amit, ugye, más esetekben is föl szoktak használni 
a politikusok. No most fölmerül a kérdés, hogy ez 
miért volt jó, és ez egyáltalán milyen célt szolgál
hatott. Meggyőződésem szerint ez, ööö... — hát, 
hogy is mondjam csak? —, hát szóval ez is a bosz- 
szú tárgykörébe tartozna, de jó, hagyjuk talán ezt, 
hát az hiszem, hogy Purgernek van elég baja most, 
úgyhogy ne... Szóval, no majd megszólal ő is, és 
elmondja, hogy milyen érvei voltak. Az Elbeszélő 
Én ekkor már a finom sültgesztenyét majszolta, 
fültől fülig kormos volt az arca, de érdeklődése 
mindeközben mit sem csappant: És a ... Most van 
új főszerkesztő, működik az új szerkesztőség. 
Mennyiben elégedett ezzel? Milyen jövőt lát? Hát 
én egyelőre még nem tudom pontosan megítélni

— hangzott a válasz első mondata. Majd pedig: Hát 
azt... Én is ügyködtem itt az első egy-két szám 
körül. Az én véleményem az, hogy habár a külső 
körülmények rosszak, de ami viszont az alkotói 
potenciált illeti, az talán sosem volt ilyen jó, mint 
amilyen most. Úgyhogy úgy vélem, hogy még kö
rülbelül egy évig elég nehéz lesz a Symposionnak, 
de ha ezt az egy évet átvészeli, akkor egy nagyon 
jó és nagyon erős lap lehet belőle. És az előbb ki
felejtettük. .. -  csillant fel az Elbeszélő Én szeme.

— Az előbb kifelejtettem azt a Sinkó-díj átadást... 
A Sinkó-díj átadás. Hát ez egy külön kuriózum, 
ami hát azt jellemzi, hogy ööö... hát sajnos, ez



a Symposion-ügy a maga következményeivel meny
nyire megfertőzte az egész jugoszláviai magyar, 
ööö... hát kultúrát. A Kalapátinak a nevezetes 
Sinkó-díj átadása, ugye, hát eléggé botrányosan 
zajlott le, mert hát Kalapáti ott egy sereg sérelmet, 
ööö... mondott el. Tehát miután átadták a Sinkó- 
díjat, hát ő ott egy... tulajdonképpen egy pamfletét 
olvasott fel. No most egy nagyon érdekes szituá
ció alakult ki. Ugyanis jelen volt a Fórum akkori 
vezérigazgatója, Fehér Kálmán is, aztán Bányai, 
aki akkor még a Kiadónak a főnöke volt, Bordás 
Győző, tehát a Forum-ház részéről is néhány emi
nens vendég jelen volt, akik talán azzal... talán 
a részvételükkel — hogy is mondjam csak? —, egy
fajta... Tehát valószínű az, hogy eljöttek a Sinkó- 
díj átadásra, akkor, amikor egy olyan ember kapta 
meg ezt a díjat, aki hát a kirúgott szerkesztőség
nek, ugye, a tagja volt, valószínű, hogy az ő részük
ről ez egyfajta gesztus akart lenni, de azt hiszem, 
hogy elhibázták a lépést, és hát valószínűleg nem 
ilyenfajta gesztusra lett volna szükség, mint ez. 
Hát bizony, ööö... égett a képük, ugye, amikor 
Kalapáti fölolvasta mindazt, amit fölolvasott. De 
másoknak is kellemetlen volt, ööö... ez az Intézet 
vezető struktúráinak is, mert hát az Intézet vezető 
emberei akkor éppen azon ügyködtek, hogy minél 
ideálisabb kompromisszumot kössenek a... a ha
talommal, ugye. Azzal a hatalommal, amely ben
nünket annak idején hát kirúgott, és hát egy ilyen



provokáció ugyebár, hát nem volt éppenséggel 
ínyükre. No most jellemző, hogy még tartott a díj
átadás, amikor ööö... amikor egy jelenlévő úr rög
tön, tehát még Kalapáti föl sem olvasta a szövegét, 
rögtön elrohant és telefonált az illetékeseknek, 
hogy itt politikai provokáció folyik, és... és hát 
közbe kéne avatkozni. Természetesen mi tudjuk, 
hogy ki volt ez az ember, én a nevét most el fogom 
hallgatni, hát ööö... szégyellje magát! No most, 
hát mi történt a díjátadás után? Ez is nagyon érde
kes. A Fórum vezérigazgatója — úgy látszik lelki- 
ismeret-furdalás gyötörte mindazok után, amik 
az elmúlt években történtek —, úgy vélte, hogy hát 
velünk tart. És hát velünk tartott, ugye, akik 
Kalapátit ünnepeltük, egyik kocsmából a másikba, 
és hát közben iszogattunk is, és hát vitatkoztunk 
is, és természetesen hát nekiestünk a... ööö... 
Fehér Kálmánnak is, ugye, mondani sem kell, hogy 
igen durván, és hát szereztünk néhány kellemet
len órát a számára. No most tulajdonképpen ez 
anekdotába illő részlet, de csak azért mondom, 
hogy... hogy ezeket az embereket valahol azért 
a lelkűk mélyén mégiscsak bántotta valami, amit... 
ami persze nem mentség, én sem azért mondom 
el, hát Fehér Kálmán is egy gyönge pillanatában 
kijelentette a vita során, hogy hát végső soron ők 
— mármint a Fórum vezető struktúrái és a vezető 
politikusok, én így értelmeztem ezt az őket —, ők 
bármit is mondjanak, és bármit is mondtak az el



múlt évek során, azért nekünk volt igazunk. Hát 
mit mondjak? Mit mondjak? Talán hozzá kellett 
volna vágni egy poharat, vagy nem tudom, mit 
kellett volna, mert ebben... ebben persze nagyfokú 
képmutatást is éreztem, de ugyanakkor nagyfokú 
cinizmust is, és hát talán a lelkiismeret-furdalás is 
ott volt valahol ebben. A cinizmus föltétlenül, 
hiszen éppen, ööö... a Kalapáti díjának átadása 
után említette többször, ugye, a Fehér Kálmán, 
hogy hát nem kell kétségbeesni, hát adjunk ki 
szamizdatot. Mire én azt mondtam, ööö... hát mi 
természetesen hajlandóak vagyunk szamizdatot 
kiadni, akkor, hogy ha Fehér Kálmán eljön majd 
a bírósági tárgyalásunkra és tanúskodik, hogy ő is 
java... hogy ő is ezt javasolta. No, ez inkább anek
dotába illő, az már sajnos, nem volt anekdotába 
illő, ami a ... ööö... a Magyar Tanszéken követte 
a díjátadást. Az nem volt korántsem anekdotába 
illő. Egy ilyen kis politikai hisztéria következett. 
Ahol hát néhányan, ööö... hát ismét csak próbál
tunk valamiféle racionális érveket felhozni ebben 
az ügyben. Ugyanis mi úgy véltük, hogy ebb... 
hogy abban a pillanatban, ugye, a politikai, a vaj
dasági politikai garnitúrának tulajdonképpen nem 
érdeke egy újabb affér csinálása, hát akkor mi 
a pokolért akarnak ők most egy... egy kis ügyet 
ebből a ... ebből a díjátadásból egy politikai ügyet 
konstruálni. Hát, ööö... mit mondjak? Talán itt 
álljunk meg. Most persze szó szerint is tudnék



ebből sok mindent idézni, az még érdekesebb 
volna, de hát ezt is borítsa feledés most egyelőre. 
Majd eljön talán az ideje annak, amikor hát ezek... 
az erre vonatkozó dolgokat hát, ugye, filológiai 
hűséggel is, hát a nyilvánosság elé lehet tárni. 
Az Elbeszélő Én épp félrepöccintette markából 
az ebben a pillanatban lenyelt sült gesztenye hé
ját, és csak annyit tudott döbbenetében kibökni: 
Köszönöm szépen!

Néhány perccel korábban, no jó, talán negyed 
órával korábban, de maximum húsz perc lehetett, 
amikor nem tudtam elmondani a búcsúztatót, 
a gyászbeszédet a sírnál, épp az Elbeszélő Én sie
tett a segítségemre. Ott álltunk a sírgödör mellett, 
a fekete szalaggal átkötött, erre az alkalomra beke- 
reteztetett portréfotó előbb a legközelebbi roko
nok egyikének kezében, később a sáros földbe szúrt 
keresztnek támasztva, a koporsó még nem volt 
leeresztve a frissen kiásott gödörbe, s körülállták 
az összegyűltek. A gyászhuszárok pedig, no jó, 
a temetkezési vállalat alkalmazottai, a sírásók, no, 
ők meg hatalmas kocsikon tolták oda a koszorú
kat és a virágcsokrokat, kinek-kinek mire tellett 
a gyászolók közül. Álltam ott egyrészt ledermed
ten, másrészt remegve, s az Elbeszélő Én, amikor 
látta, hogy ebből baj lesz, egy hirtelen jött ötlettől 
vezérelve felnyitotta aktatáskáját, amelyben gondo
san elrendezgetett, dokumentumgyűjtő mappáját 
tartotta. Előhúzott egy A4-es fénymásolt oldalt.



Illetve ott volt ugyan a kezében a fotókópia is, 
de ő a már átgépelt, csúnya, majdhogynem barna 
színű, durva papírra írógépen átpötyögtetett vál
tozatból olvasta fel búcsúztatóként Bosnyák István 
cikkét, amiről ott a társaságban korábban már 
igen sokan beszéltek, több szó esett erről a gyász
menetben, mint a valódi okról, amiért mi mind
annyian idejöttünk aznap. S igen, nemcsak a sült 
gesztenye miatt.

Bosnyák István „Ahh, a% a% irodalmi valóság”! 
című cikke megjelent a Dolgozók című szakszer
vezeti lap 1985. március 21-i számában. Az Elbe
szélő Én megveregette a vállamat, amiből én már 
éreztem, hogy megérkezett a felmentő sereg, kicsit 
félre álltam, ha azt a fél lépést, amit félénken meg
tettem, egyáltalán így lehet nevezni, ő pedig elém 
lépett, megköszörülte a torkát és olvasni kezdte: 
„A harmadik anekdota az elsőhöz kötődik. A neve
zetes író- és újságíró-látogatás után, az illető szak- 
szervezeti alapszervezet egyik tagja -  rokonszen
ves kis Lopuhina, határozott bácskai kolorittal 
— egy gyenge pillanatában kifecsegi a szakszerve
zeti elnöknek: ő ugyan még nem tagja az írószö
vetségnek — bár néhány szemiotikái szövegelem
zésére már fölfigyelt a kritika —, azonban ennek 
ellenére is gyakori vendég a szövetség egyik speci
ális szakosztályán, ahol ő a szóban forgó művelő
dési intézmény valóságirodalmi tevékenységének 
ideológiai problémáiról referál. Rendszeresen és



módszeresen. Tehát maga is egyféle — szóbeli, 
folklór-szintű — művelője ama sajátságos valóság
irodalmi prózaműfajnak.

S végül a\ utolsó anekdota: Egy másik művelődési 
intézményünkben — melynek szintén meglehe
tősen sok köze van a valóságirodalomhoz — köz
társaságnapi, május elsejei vagy éppen nőnapi ün
nepség dúl, a szokásos iszogatással egybekötve, 
melynek végén a munkástanács újdonsült elnökét 
és elnökhelyettesét — mindketten valóságirodalmi 
lírikusok — meglehetősen illuminált állapotban 
gépkocsiba ülteti két markos kollegina -  a való
ságirodalmi szövegek interdiszciplináris vizsgála
tának két szépreményű művelője —, s irány a Duna- 
part! Afféle ünnepi piknik, további iszogatással 
és kezdetben spontán ideológiai csevegéssel. Majd 
pedig: kollegiális véleménykutatással. Hogy mit 
is gondol az újdonsült helyettes elvtárs, azaz kol
léga, a kommunizmus távlatairól amúgy általában. 
S konkrétan az ún. reális szocializmusról. S per
sze, az elnemkötelezettség is valahogy... No és 
aztán az önigazgatási modell gyakorlata...szóval, 
ha jól meggondoljuk, ugye, elnök elvtárs, ugye, 
helyettes elvtárs, azaz kolléga... Előbbi kolléga 
tudatában ekkorra már minden egybemosódott — 
nem a keresztkérdések, hanem a túlméretezett ün
nepi italadag miatt —, mint ahogy ún. lelki és va
lóságos szemei előtt is egybemosódott a háttérben 
a fasizmus áldozatainak emlékműve és a péter-



váradi vártorony. Régi barátjának és újdonsült 
helyettesének egyetlen szemvillanására azonban 
valahol mélyen, a tudatküszöb alatt egyszeriben 
kigyulladt a kényszer-józanság lámpása: valóság
irodalom, kispróza... S az ünnepi piknik hirtelen 
véget ért.

Hogy mindebből mi az ankétünk problemati
kájára is vonatoztatható tanulság? — A kedves vagy 
kegyetlen olvasó nyilván maga is megfejtette már. 
Az, amit mottóul tettünk írásunk élére: nem min
dig az a valóság, az irodalmi valóság sem, ami an
nak látszik, következésképp a »valóság« és a »való
ságirodalom« is csakugyan problematikus, nagyon 
is sokféleképp értelmezhető.

II.

Szerénytelen nézetünk szerint e sokféleképp értel
mezhető és sokféleképp problematikus valóság
irodalmunk egyik sokféleképpen értelmezhető va
lóságos problémája a mai Új Symposion. Pontosabban 
és egészen egyértelműen: az az aktív és passzív 
bojkott, amely jelenleg övezi. Némely veterán sym- 
posionista részéről éppúgy, mint néhány közép
nemzedéki vagy a folyóirat küszöbét még alig átlé
pett potenciális symposionista részéről.

Ha e sokféleképp értelmezhető — s általunk, mea 
culpa, nyilván rosszul értelmezett — valóságiro



dalmi problémának legalább egyetlen parányi ele
mét is helyesen látjuk, akkor alighanem arról van 
szó — arról is szó van —, hogy e bojkott résztvevői 
korosztálykülönbség nélkül a mai Új Sjmposiont 
nem egy valóságirodalmi következménynek, ha
nem valóságfölötti Osoknak, Osproblémának, affé
le Meta-bűnnek tartják... Amely a közelmúltban 
amolyan deus ex machina-ként lépett színre lap- 
és könyvkiadó vállalatunk más kiadványainak 
mezején, tőlük, úgymond, abszolút függetlenül, 
s most itt éktelenkedik valóságirodalmunk virágos 
rétjén a maga tüskés, bogáncsos problematikussá- 
gával... E más kiadványokban közölni a tegnap
előtti, a tegnapi és a holnapi — egyelőre még csak 
potenciális -  symposionistának? Hogyne, minden
képp. E más kiadványok irodalom-politikájának 
instrumentuma lenni úgyszintén? Természete
sen. Részt venni e más szerkesztőségek akcióiban? 
Magától értetődik. Novellapályázat, regénypályá
zat, nívódíj, ilyen díj, olyan díj, emilyen zsűri, 
amolyan zsűri? Hát persze, miért ne? Kispróza- és 
nagypróza-kötet, gyermekvers- és felnőttvers-gyűj- 
temény, eredeti és fordításirodalom, mindenféle 
irodalom mindenütt másutt ugyanabban a kiadó
házban — csak az Önmagától Megfertőzött, csak 
az Eredendően Bűnbeesett orgánumban nem! Nem 
bizony! Nem és nem! Inkább sorvadjon el szép 
lassan. Fulladjon bele a légüres térbe. Vagy minő
süljön át képzőművészeti orgánummá. S akkor



majd nekünk, ha netalán így lenne, akkor majd 
nekünk, a Morális Bojkott Bajnokainak lesz okunk 
radikálisan rámutatni a tettesre: az Irodalmi hata
lom, igen, igen, igen, az sorvasztotta el, az minő
sítette át, az fojtotta meg a fiatalok egykori egyet
len irodalmi-kritikai folyóiratát! A mi kezünk 
viszont tiszta. Mi morális tárgyilagossággal csupán 
néztük a sorvadást. Mi mást lehetett tenni? Ahh, 
az az Irodalmi Hatalom...

Minderről persze nem alulírott interjúalany ille
tékes töprengeni, s főként nem ilyen szarkasztikus 
és harangkongató modorban. Ott van az Alapító, 
a Kiadói Tanács, a Szerkesztőség, a Hetilapok 
Tmasz-a és megannyi más kompetens fórum. S ott 
van saját küldöttbázisa is.

Mindezt jól tudjuk, s éppen ezért ezzel a példá
val is csupán illusztrálni akartuk: csakugyan nem 
mindig az a valóság, ami annak látszik -  a való
ságirodalom valóságos, aktív és passzív irodalom- 
politikájában sem.”

Ez eddig még hagyján, senki sem tiltakozott, 
senki sem ellenkezett, ezúttal illetékes elvtárs sem 
akadt, aki kirohant volna telefonálni — egy teme
tésről vajon hogyan is tehette volna? —, hogy érte
sítse a felette álló illetékes, avagy még illetékesebb 
elvtársakat arról, hogy itt bezzeg egy politikai 
provokáció van folyamatban, itt egy irodalom
politikai provokáció zajlik. Közbe kellene lépni! 
Nem. A szeme sem rebbent senkinek. Még azok is



némán és méltóságteljesen, kegyelettel tűrték, akik
nek tényleg kifogásuk, morális és etikai, de legin
kább politikai kifogásuk volt, vagy legalábbis lehe
tett volna ellene. Nem, eddig a pontig minden 
rendben zajlott. Hanem, amikor befejezte a felol
vasást, az Elbeszélő Én olyat tett, amire senki sem 
számított. Fogta a Bosnyák-szöveg átgépelt válto
zatát, nem a fénymásolatot, hanem az írógépen át- 
pötyögöttet, négybe hajtotta, majd aktatáskájából 
egy levélborítékot húzott elő. A négybe hajtoga
tott papírlapot a borítékba süllyesztette, megnyá- 
lazta, végignyalta az undok, keserű ragasztócsíkot 
és lecsukta a levelet. A koporsóhoz lépett és a ha
lott zakójának zsebébe csúsztatta. A gyászhuszár
okra nézett és egy fejmozdulattal jelezte, hogy 
folytathatják a munkájukat, ők pedig valóban tet
ték is már ezután zavartalanul a dolgukat.

Hát igaz is, hiszen az egyszer kimondott szónak 
súlya van, akkor is, ha azt hinnénk, hogy elszáll. 
Súlya van, még évek múltán is... Mert nem kell 
több, mint hogy egy élő ember még emlékezzen 
az egyszer kimondott szavakra. Hiszen immár las
san húsz éve lesz, hogy egy forró, nyári, temerini 
délutánon barátom mindezt elmesélte nekem... 
Én pedig... Ugye... Hogy is mondjam csak?

A család a temetés után mindenkit meghívott 
a halottasházhoz. Mhc MapnA, aki most érkezett 
a Bertram-szállóból, épp a használati utasítást ol
vasta, amikor kiszállt az autóból:



„1. lépés
Amennyiben óveszerrel együtt használják, először 
az óveszert kell felhelyezni. Vegye ki a vibrációs 
gyűrűt a csomagolásból! Óvatosan helyezze fel 
a gyűrűt, hogy meg ne sértse az óvszert a felhe- 
lyezésekror.

2. lépés
Húzzák a vibrációs gyűrűt a péniszre a pénisz tö
véig az átlátszó vibrációs ponttal felfelé, ha a part
nere klitoriszát szeretné stimulálni.

3. lépés
Ki- és bekapcsoláshoz nyomják be a Durex fel
iratú lila gombot. E lv e ik  együttlétet!”

— Hmmm... ez nem is olyan bonyolult — düny- 
nyögte csak úgy bele a semmibe, maga elé.

Mhc MapnA kiszállt az autóból, Károly pedig — 
akinek a karrierje a Pique nevű vendéglátó-ipari 
egységben igen rövidkére sikeredett, ezért sebté
ben más foglalkozás után kellett néznie, és végül 
sofőrként helyezkedett el —, nyitotta előtte az ajtót. 
Molesz és Citrony fent állt az erkélyen, a korlátot 
támasztva, mindkettejük kezében egy-egy üveg 
Lav sör, a legújabb, hetes változatból. Lav 7. Lav 
sedam! Az Elbeszélő Én pedig még bent ült a hát
só ülésen, térdén tartva laptopját épp az e-mailjeit 
töltötte le Mozilla Thunderbirdben. Szögi Csaba



most küldte el legújabb költeményét Versecske 
A-mollban — péntek esténkre címmel:

„Vitorlavászon,
a Magas Ég apró arany szegeletén látszom, 
ahogy lassanként szemhéjaid mögött 
mindenre alászáll az Alkonyat.
Nem fázom,
lelkem azóta sem szívja fagy, 
se rettegés, 
se gyönyör, 
se kín,
se a haragszomrád, 
se a jajdeszépvagy, 
óh, hazám.
Azám...
Bizony: pipiske havon, 
felpipiskedek az Isten 
homlokáig,
s ezüst csókot nyomok az Öreg 
fejére, hejj,
mindennek tetejére, Numi Tárem,
Arany Atyácskám, 
szegezd hát Tekinteted a 
Világ Virágos Bölcsejére, 
ember lakik itt, s 
toportyán,
kutyabenge, nadragulya, 
szőke folyó, s folyami



garnéla a folyó 
partján.
Zöld a gyékényes, és 
zöld a víg kedvem is, míg zengi 
zöld nótáját a vén Lantos 
a lantján.
Nincs szív, mit át ne 
járna,
s nincs seb, melyet 
heggel nem takar. Nincs nő, 
nincs sírás, a pillanatom 
az örök, a végtelen kihívás, 
s a vén zenész vándor gitárjával 
mit akar?
Tarkót vakar, lepi a penész, árad a 
csend, mennél már?, menj hát, 
vár rád Párizs, New York és 
Dakar,
indulj!, szólít a csend, az álom, 
s a végtelen belenyugvás.
A neve nem más: Mosoly. 
Hazaérni mindenáron!
Egy meg Kettő az Három —
Nap a séta,
Hét emelet felfelé, az 
már Tizennyolc és Három... 
míg az utamat járom, 
mászom a Hegyet (mely nem 
megy Mohamedhez),



albatroszt nem látok, csak 
legyet,
fekszem a porban, élvezem, 
helyem nincs itt a Sorban, 
se ott, persze!, s 
örömöm se lehet a borban, 
a borban, az Új 
Borban, sejj! 
vinnyogni nem látsz, 
rágyújtok, rágyújtok,
Hola, Hombre,
buenos Dias, comprensible?
Hol van Víz, hol van? (Water, 
Wasser, Szú, Aqua,
Voda, hogymondj ák- 
az inuitok, az Igazság?,
Borban!)
Odamegyek-arramegyek, 
kecses lankák, rónák, 
hegyek,
látjátuk szümtükhel, mik vogymuk.
S aztán még:
menni vagy maradni?
ugyan!
(Jaj, az Örök Kérdés: 
menni vagy nem menni?)
Ó, hát a Világ Köldöke 
mindig veled van / vándorol, 
csak pillants fel öreg



álmodból, Álmodó, 
én nem ott mérettetek, hol 
mázsálásra a Költő ma 
sorba áll...,
szólítsa bár Allah, Siva
vagy a Halál,
nem.
Aprócska költőcske Útjára 
rátalál.
A hazám?
Azámü
Hazám már-már nem is a 
Nyelv..., 
inkább a tiszta 
Gondolat.
Szekér halad, Mező szalad,
Szép Szárnyait kitárja, 
nem lassítja Hadak Útja,
Vizek Árja,
Délibáb Fénye,
Szép Mezők Lánya.
(Én vagy. Te vagyok.)
S az otthon, ahol a szív, 
s a haza, ahol a 
Lélek s a 
Tiszta Gondolat,
mely úgy kap erőre bennem, hogy:
Bűvös erőd fejtsd ki sebten / Szárnyalj szélnél 
sebesebben!



Hát, valahogy így,
Kedves Véreim, 
tudjátok:
bár vitorlavásznon mászom, s 
az Aranyos Szegeletben alig-alig 
látszom,
(LÉGY!)
a raszta szív örökké dobog.
Most pedig a természet ősi 
hangja hív,
hangom s lantom eddig vágott ma csendbe 
rendeket,
kardom szögre akasztom, s 
itt is hagyom Kendteket,
Hare Krisna, Hare, Hare, 
versecském A-mollban péntekünkre 
ennyi volt:
Vale!”

Ekkor már tudtuk, hogy a haláleset miatt sem 
a Jónás könyve, sem a Joyce-darab nem készülhet 
el, megszakadtak a próbák, legfeljebb a már ki
nyomtatott plakátokból tehetünk el emlékbe. Sok 
haszon ugyan ebből sem lesz, de legalább átme
netileg vigasztalódhatunk általa. Temetéseken, 
meg hát halottas házaknál szokatlan módon, bent 
csöppet sem halk zene szólt. A KUD Idijoti 
PreJivjeti (We Kemember Marjeto) című dalára ismer
tem rá, de aztán a Sugár Kap (Proces diferencijacije u



kombinatu %a proi^yodnju i preradu secerne repe) is fel
hangzott. Az értetlen szemlélőnek úgy tűnhetett, 
épp egy házibuli van folyamatban, ami a későbbi
ekben akár orgiává is alakulhat. Nos, hát ahogy 
Andrea odaült mellém az ágy szélére, ez utóbbit 
én már kezdtem is volna. Már csak a Silvera 
Wincestera meg Bogyiszlav »Ondracek« Ondricka 
hiányzott az igazán jó hangulathoz. No, de sebaj, 
ami késik, nem múlik... Andrea még mindig 
a hajammal volt elfoglalva, csak simítgatta hátra, 
mintha ennek az egésznek bármi értelme lenne. 
De nem volt. Olyanok voltunk mi mindannyian, 
mint a kikindai mamutlelet, in situ ért bennünket 
az újabb jégkorszak, ez a haláleset, úgy akadtunk 
fenn a centripetális farokban, mint ejtőernyős 
a szilvafán.

Aztán valaki bekapcsolta a rádiót, épp a Hair 
című musical egyik betétdala ment, Let the sun- 
shine in ... Valaki beolvasta a lejelentőt, de akkor 
már nem mi dolgoztunk ott, ebben az egészben 
már nem ismertünk önmagunkra. Olyan féke
vesztett volt minden körülöttünk, hogy ezzel már 
meg sem kellett volna próbálnunk lépést tartani. 
Hiszen vannak olyan pillanatok az életben, ami
kor szerencsésebb félreállni, ugye, amikor jobb 
kimaradni a sorsfordító eseményekből. De akkor 
Mhc MapnA nézett be a szobánkba, méltatlan
kodva, amikor épp Andrea mellbimbójával játsza
doztam diszkréten, s mondta is, hogy bezzeg mi



idecsődítettük őt, de a megfelelő tényanyag isme
rete nélkül semmit sem tehet. Ki kellene hallgat
nia embereket, beszélgetni, ahogy rendesen is szok
ta, s abból esetleg majd rájöhetne, hogy milyen 
indokok, milyen titokzatos hatalmak, milyen int
rikák, milyen indítékok munkálkodtak a háttér
ben. De így, hogy becsődítettük egy halottas ház
nak nevezett kuplerájba, ahol házibulit tartunk, 
legfeljebb beindíthatja a mosógépet, másnak arra 
ilyen állapotban úgysem lesz gondja.

-  Miért fontos az igazság, ha senki sem kíváncsi 
rá — kérdeztem vissza többnyire csak azért, hogy 
lerázzam az öreglányt, s kettesben maradhassak 
Andreával.

De ekkor meg Reginaid Rose lépett a szobába:
— Nem látta valaki Károlyt, a sofőrt?
— Nem — vágtuk rá Mnc MapnAlel duettben.
-  Kár... -  vonta meg a vállát —, valami Ke

lemen keresi telefonon. Azt mondja, a bátyja. Fa
luról. ..

No mindegy is, Reginaid Rose gyorsan tovább- 
állt, kezében a hordozható telefonnal a bejárati 
ajtó felé indult, Károly talán kint lehet... Mi meg 
csak ültünk ott (no jó, persze, egymás kezét fog
tuk), a legvidámabb tárhelyen, a szófa szélén, alig 
néhány kilométernyire az önmagát akkoriban 
még a legvidámabb barakknak nevező ország ha
tárától, és tulajdonképpen nem is értettünk sem
mit a világból. Azt mondtam hirtelen, hogy ki kell



mennem pisilni, de ez nem volt igaz, csak ki akar
tam menni, kilépni ebből a lehetetlen szituációból.

In situ...
Vagy bármi más, ami egy ilyen helyzetben ké

zenfekvő lehetne. A fürdőszoba felé haladva már 
láttam, hogy az ismeretlen zseni belőtte a tévét, 
épp a hírek mentek, és mindent elrontottak...

— Ott vagyok a sarokban — szólt oda hozzám 
Molesz, amikor elhaladtam mellette, de ekkor még 
nem igazán figyeltem semmire.

— Jó, jó, majd megnézem — hessegettem el ma
gamtól a gonolatát is annak, hogy most bármivel 
foglalkozzak.

A show azonban, akárhogy vesszük is, nélkülem 
is folytatódott. Távollétem, kilépésem meg sem 
kottyant neki. Kenyér a cirkuszban tálalva...

.. .tulajdonképpen...

(Vágás, majd lejelentő.)

Zenta-Budapest 
2008. január—április
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idegen toll
Vizuális reflexiók 

hadik Katalin A parázna seprű című kötetéhe^





„Madárral állkapcám köpött / veréb deszkástul visz} 
a holdat / szúrós fészkébe harapok egyet”

(Ki fogad be engemet)



Nagy s á̂j, bekaplak.
(Ing)



„feltörő / meleg üvegcserepek / a szájban” 
(Vivace)



„tükör előtt gyakorolja. / A% ágy szélétől a nyitott ablakig / 
Nedvesen, üdén a halállal társalog” (A törékeny székről)



„Semmi ami %vld, semmi amifonnyad” 
(Semmi amifonnyad)



„a% égből leeresztette / elvágta a kék drótot / közte 
és a madár között ” (Oldalt feküdt a madárhang)



„a gőzölgőfoltot figyelte / a^tán egy nagy csillag / 
kis égettfölddarab” (Utolsó erejével)



„A táncosnő elhajít egy kődarabot. / Kohanó táj követi. / 
Hegedül a suhanó kövön.)y (Mechanikus balett)



„A há^Jölöttfekete tükörben / Vasalók vonítanak. 
(Nyirkos ég, hideg vasalókkal)



„Beledől a meleg korbácsok zuhatagába, / Belerohan 
az álomkóros, táncoló gyümölcsfákba(Éva)



„Asszonyi életet öregedtem néhány perc alatt.”
(Nyárifelhő)
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asszociál a legvidámabb barakkra, és a 
digitalizálás nyomán létrejött, szinte 
határtalan elraktározási lehetőségre, 
ahonnét bármi bármikor előhívható. 
Csak hát egyáltalán nem biztos, hogy 
veszélytelen a régen elspájzolt dolgok 
után kutakodni, ki tudja, mi akad a 
kereső kezébe.
Szabó Palócz Attila voltaképpen egy 
dokumentumfilmet tervezett az Új Sym- 
posion folyóirat Sziveri János, Csorba 
Béla, Losoncz Alpár vezette szer
kesztőségének 1983-as meghurcolásá- 
ról, aminek a forgatása végül fé l
beszakadt, ám a vágások, áttűnések a 
regényszöveg funkcionális elemeiként 
fennmaradtak, akárcsak az elkészült 
nagyinterjúk, amelyek egyike vágat- 
lanul és szerkesztetlenül leírva tartja a 
regényszerkezetet.
Mindehhez, dokumentumok és járulékos 
elemek kapcsolódnak, az Elbeszélő Én 
látszólagos téblábolásai nyomán kibon
takozik egy, a jelenből az 1960-as évek 
elejéig visszanyúló társadalmi kép, ame
lynek kulturális vetületében megjelennek 
a vajdasági magyarság csúcsintézményei: 
a Magyar Tanszék, a Fórum kiadóház, 
az Újvidéki Rádió. Az Elbeszélő Én 
ugyanakkor a vele történő eseményeket is 
az elbeszélés hálójába vonja. Az egy
máshoz illesztett szövegrészek mindunta
lan szétcsúszással fenyegetnek, a tár
sadalmi dezintegrálódás viszonyai a 
szövegrészek egymástól elrugaszkodó 
magatartásában képződnek meg, el egé
szen a teljes elveszettségig, amikor a nar- 
ráció összeomlik, és egyszerre több 
entitás szólal meg általa, egyetlen 
szövegen belül különböző nyelveken és 
egymástól független szólamokon. Az 
összeroppanás és identitásvesztés eme 
csúcspontja paradigmatikus képet ad a 
vajdasági magyarságnak az utóbbi fé l  
században visszakeresett viselt dolgairól 
és létállapotának meghatározóiról.

Fekete J. József



„Ekkor m ár kint jártunk a tem ető előtt, a gesztenyesütödés albánok körül, 
épp az ínycsiklandó illatok között haladtunk el, szállt a fü s t  a szomszédos 
kaszárnya felé , s bizony alig álltam  meg, hogy ne vegyek néhány liternyit. 
A feke te  keretes gyászjelentések színe kiválóan illett ujjaim  és kezem  
színéhez a gesztenye elfogyasztása után. Gyermekkorom nagy november 
elsejéi, am ikor apámmal kihoztuk a koszorúkat, s hazafelé menet feltöltöt- 
tük gesztenyekészleteinket, útközben pedig  a közelben lakó Vasasékhoz 
betérve nagy részét el is fogyasztottuk. A z E lbeszélő Én azonban mintha 
nem akart volna továbbhaladni, ott lépegetett ugyan mellettünk, tehát ha
ladt... mégis, a tém ában nem  hagyta m agát eltéríteni eredendő  
elképzelésétől... állni látszott a téma, bár az E lbeszélő Én haladt... A rról 
a megbeszélésről valahogy nem  sok minden hangzott el -  mondotta volt. 
Ja, ott a megbeszélésről? -  kérdezett vissza. H át igen, az Elbeszélő Énnek  
aznap valahogy mintha nem jö tt  volna össze, hogy úgy tegyen fe l  egy ép
kézláb kérdést, hogy arra ne viszontkérdés legyen a válasz. ”
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