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R E D Ő N Y 

íróasztalom egy második emeleti szobában áll. Az ablak 
előtt, amelyen most kitekintek. Pillantásom egy munkáson 
állapodik meg. Egy göndör hajú, szőke, ingujjra vetkőzött 
fiatalemberen. Kezében ásó, szájában cigaretta. Nincs több 
húszévesnél. Én iharminc vagyok. Én vagy te, aki egy másik 
szobában ülsz valahol, egy másik íróasztal előtt. Odakinn 
nulla fok körüli a hőmérséklet (az újságból tudom), itt a 
szobában pedig huszonkettő. A fiatalember kezében ásó, az 
enyémben toll. Az enyémben is, és a tiédben is. A mienkben. 
Az övékében: ásó. Amíg az előbbi mondatot leírtam, ő egy 
ásónyomni homokot dobott ki az árokpartra. Ezért a mon
datomért, ha nagyjából kiszámítom, kb. 50 párát kapok. 
Az ő mozdulatának ára, amellyel a homokot az árokpartra 
dobta, mondjuk, tizenöt para. 

Hogy mire célzok ezzel a párhuzammal? Nem tudom. Ta
lán majd elválik a végén, de az is lehet, hogy nem. 

Odakinn eső szemerkél. Odakinn fúj a szél. Idebenn csend 
van és meleg. Te, aki ezt olvasod, nagyon is jól érted a 
célzást. Hogyne értenéd, amikor annyira nyilvánvaló, mire 
irányul. 

A fiatalembernek a föld felszíne a derekáig ér. Én 
tíz méternyi magasságban ülök. Magyarázatokra, kérdésfel
tevésre nincs idő, mert most éppen a vízvezetéktekercs ki-
göngyölésével foglalatoskodik. Én szavakba foglalom csele
kedetét. A két történés egyidejű, de szavaim egész történel
met ékelnek közéjük. Gondoljunk ebbe bele. 

Most ismét az ásót ragadja meg. Újabb mondat születik. 
Minden mozdulata a mondataim számát gyarapítja. Most a 
tenyerébe köp. Számomra ez időveszteség. Ha órabérre dol
gozik, akkor vesztett. Én mindkét esetben nyerek. írásom 
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színesebbé vált, mennyiségileg gyarapodott. A műanyag cső 
földbe helyezett minden méterével rövidül a cikkem. A cső 
mindkettőnk számára köldökzsinór, általa 'kapcsolódunk a 
társadalom vérkörébe. Az ásós közvetlenül, én közvetve. Ha 
ő most letenné a szerszámát és elmenne, nekem is le kellene 
tennem a tollam. Ezért egyre aggodalmasabban figyelem. 
Öt, ott kinn. Látom, éppen egy jókora követ emel föl, és 
az árokpartra dobja. Csak vissza ne csússzon a lábára. Nem 
csúszik vissza. Ügyes fickó. Mi volna, ha mondjuk, az ásóval 
megvágná magát? Lassabban is dolgozhatna. Törés keletkezhet 
a tenyerén. És az az állandóan füstölgő cigaretta! Micsoda 
könnyelműség hajadonfőtt dolgozni ilyen időben! Igazán ma
gára vehetné a kiskabátját. Ott hever az árokparton, a kő 
mellett. Egy szál ingben van. Még melegítő sincs alatta. Ide 
látszanak a göndör, vöröses szőrszálak a mellén. 

Hirtelen lehajol, és eltűnik a szemem elől. Mi történt? 
Mégis megvágta magát, vagy kő állta ismét útját? Talán csak 
nem esett össze a kimerültségtől? 

Felállók az asztaltól, és kilépek az erkélyre. Békésen ül
dögél az árokban, és cigarettázik. 

Elönt a düh. Tehetetlenül figyelem. Mit tegyek? Kiáltsak 
le neki? Vagy menjek vissza a szobába, és húzzam le a re
dőnyöket? 
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RÓZSIRA HAZAJÖTT 





R Ó Z S I K A H A Z A J Ö T T 

Rózsika hazajött. Hogy hol volt? Hát nem tudja? Angliá
ban. Két évig volt oda, nyelvet tanulni, és most hazajött 
szegénykém. Kimentem elébe az állomásra, de valahogy el
kerültük egymást. Éjfél felé járt már, mire visszaértem ide 
a falu szélére. Belépek a konyhába, hát ott ül. Még a nagy-
kabátját sem vetette le. Káposztát főztem aznap, látom, az 
apja elébe tette, és kínálgatja egyre. De Rózsika nem nyúl 
semmihez. Csak nézett maga elé. Pedig nagyon lesoványodott 
ott Angliában. A haját is befestette. Feketére. A körmeit meg 
vörösre. Mintha nem is a mi lányunk lett volna, nem lehetett 
ráismerni. Kézitáskáját maga elé tette a konyhaasztalra, és 
keresgélni kezdett benne. Rágyújtott. Körüljáratta tekintetét 
a 'konyhán. A sarokban a tűzhely tövében kiscsirkéket tartok 
egy kartondobozban. Tizenötezerért vettem hetven darabot. 
Gondoltam, megveszem őket, hogy tavaszra legyen mit vág
nunk, mert disznót nem vettünk az idén. Az uram villany
égőt akasztott a kartondoboz fölé, hogy a csirkék éjjel is 
ehessenek. Rózsink sokáig figyelte azt a kartondobozt, szívta 
a cigarettáját, és csak bámult a sarokba. Az uram, Józsi, 
végül is ráunt a nagy ihallgatásra, kirúgta maga alól a széket, 
és elment lefeküdni. 

— Hogy bírják ki maguk ebben a büdösségben? Itt esz
nek, itt mosakszanak, itt tartózkodnak egész nap — szólalt 
meg végre Rózsika. Se jó estét, se csókolom, se azt nem kér
dezte, hogy van, mama, mindjárt így kezdte, összeszorult a 
szívem. 

— így volt ez azelőtt is, kislányom, így volt ez itt ná
lunk mindig. Hát nem emlékszel? így volt ez akkor is, 
amikor Újvidéken jártál a gimnáziumba, így volt ez itthon 
egyetemi éveid alatt is, most is így van, mi már megszoktuk 
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a büdösséget, a piszkot is, májusban már vágni való csirkéink 
lesznek — mondtam. 

— Azelőtt más idők járták, de azóta minden megválto
zott. 

— Megváltozott? A mi számunkra semmi sem változott 
meg. A mi számunkra még minden úgy van, ahogyan az
előtt is volt, csak időközben megöregedtünk, akkor is cseléd 
voltam, most is az vagyok, de én ezt egy cseppet sem szé
gyellem, hisz ikitJaníttaittunik, egyetemet végeztél, Angliában 
tanultál, a te számodra változott meg az, ami megváltozott, 
az apád akkor is téglagyári munkás volt, most is. 

Sírva feküdtem le az éjjel. De ez még csak a kezdet volt. 
Az elkövetkező napokban ugyanúgy folytatta, ahogy elkezdte. 

A hálószoba hideg, mint a hűtőszekrény, az ágynemű pe-
nészszagú, a ruhásszekrény ajtaját nem lehet kinyitni, hullik 
a vakolat, egerekkel van tele a padlás, svábbogarak mász
kálnak a szobában, miért nedvesek a falak és a földön a 
pokrócok, a tükör megvakult, miért nem veszünk újat, a 
lavór piszkos, a víz túl kemény, az ételszag, a hagymaszag, 
a fokhagymaszag, a káposztaszag beszivárog a szobába, a 
kályha füstöl, miért nem veszünk olajkályhát, a vécé túl 
közel van a házhoz, a kútihoz, miért nem hordunk ásvány
vizet, egyetlen kényelmes szék sincs, újak kellenének, a ház 
utcai részét vörös téglával kellene kirakatni, mindenütt túl 
sötét van, gondolkodtunk-e azon valaha is, milyen undok 
környezetben élünk, nézzük meg, milyen a házunk környéke, 
szárkúpok, szalmakazlaik, disznók, libák, gyerekek, mind egy 
parányi helyen, és szemét, szemét, szemét, mindenütt szemét, 
szutyok, zsír, a kanalakról lepergett a nikkel, a kések fa-
nyele elkopott, a lábasokról, fazekakról leverve a zománc, 
négy tányérunk van összesen, hát olyan drágák a tányérok, 
négy tányér és egy ivópohár, nem is pénz kellene, csak egy 
kis jóakarat, egy kis igényesség, hogy minden másképpen 
legyen. . . Menjünk csak végig az utcán, hát már látni sem 
látunk? 

Így beszél velem is, az apjával is, mióta hazajött. S mond
ja meg, mit lehet erre válaszolni? 

Mondjam el neki, hogy én már hatéves koromban a tég
lagyárban dolgoztam, hogy tizenkét éves koromban fát jár
tam fűrészelni az apámmal a módos sváb házakba, mondjam 
el neki, hogy engem a negyedik elemi után kivettek az isko
lából, bár kitűnő tanuló voltam, mondjam el azt, hogy tizen-
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négy éves koromban cselédnek adtak, (hogy egy padlásfel
járóban aludtam, télen-nyáron pokróccal takaróztam, zsá
kokkal, szennyes asztalterítőkkel, hogy éjszaka nem mertem 
elaludni, mert féltem a patkányoktól, 'hogy tizenhat éves 
koromban az apám akaratom ellenére férjhez adott, mesél
jek neki az éjszakai 'kukoricatörésekről, arról, hogy sarat talics-
káztam, ihogy zsákoltam a cséplőgépnél, hogy a szabad ég alatt 
aludtam a szailmakazal tövében, ihogy szalonnán meg kenyé
ren éltem, ihogy utóétölként pálinkába mártogatott kenyeret 
ettem, hogy milyen piszkos voltam, izzadságszagú, retkes, 
mert annyi erőm már sohasem volt, hogy esténként megmo
sakodjak, mondjam el neki, hogy éjjel mostam az összehor
dott szennyest, és hogy másnap kora hajnalban kapálni men
tem, hogy évekig élmunkás voltam a szövetkezetben, hogy a 
saját hátamon hordtam haza a fizetés fejébe kapott kuko
ricát, mondjam el neki, hogy az apja egész életemben vert, 
hogy a házunkba beépített minden egyes vályog az én kezem 
munkája, 'hogy az ajtókat és az ablakokat talicskán toltam 
haza a falunktól hat kilométerre levő lebontott szállásról, 
mondjam el neki, hogy miért görbe a hátam, miért remeg
nek a kezeim, miért látok rosszul, miért nőttek csomók a 
csontjaimon? 

Miért is mondanám. Hisz annyiszor elmondtam már. 
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ÉDES F IA M! 

Tudatom veled, hogy mi jól vagyunk. Apád már két hete 
nem iszik, de még mindig nagyon ideges. A múlt héten el
törte a lábát, gipszbe tették. 

Én jól vagyok, csak esténként a lábam nagyon fáj, meg a 
bal karom. Voltam megint a nyugdíjamat intézni, de azt 
mondják, hogy még három évem hiányzik. Nem akarják el
ismerni azt a négy évemet a szövetkezetben, valamint a tég
lagyári éveimet sem. De hát majdcsak kibírom már ezt a 
három évet. 

Édes fiam, és most egy örömhírt tudatok veled. Tegnap
előtt a főutcán találkoztam (a fogorvoshoz mentem kihú
zatni utolsó két fogam, a műfogsort csak két hónap múlva 
kapom meg, édes fiam, ha belegondolok, hogy valamikor a 
nyers szalonnabőrt is képes voltam megrágni, összeszorul a 
szívem) a Manfréd bácsival, talán emlékszel még rá, ő volt 
az, aki azelőtt a jegyeket szaggatta a moziban. Nagyon meg
öregedett. A fia, a Béla, tudod, az, aki egyszer felmászott 
a téglagyár kéményére, ő Bécsben van, és a nyáron volt itt
hon. Ügy meghízott, hogy én sem ismertem rá. Kereskedő. 
Két fia van, de nem tudnak magyarul, panaszkodott az öreg
apjuk. 

Édes fiam, azt mondta nekem a Manfréd bácsi, hogy ő hal
lotta a Süli borbélytól (a púpostól), hogy az újságok azt 
írják, nemsokára mindenki hazajöhet majd külföldről, mert 
állítólag itt is lesz munka. 

Édes fiam, nehogy azt gondold, hogy ez pletyka, ez nem 
pletyka, mert az újságokban írták. Állítólag sok munkahely 
lesz, szabad munkahely, vagy már talán van is, mert az 
utóbbi időben itt nálunk sok embert elbocsátottak az állásá
ból, mert sikkasztott, vagy egyebet művelt. Kit elbocsátottak, 
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kit bezártak, kit meg áthelyeztek máshová. Úgyhogy én is 
úgy gondolom, ha egyáltalán gondolsz még arra, hogy visz-
szajössz (azt álmodtam a múlt éjjel, hogy megérkeztél), akkor 
most gyere, rögtön. 

Szörnyű dolgokat hallok mostanában, édes fiam. A Miron 
kereskedőt is bezárták, mert sikkasztott. Biztosan emlékszel 
még a házukra, rosszabb állapotban volt, mint a miénk, de 
csak látnád most milyen, mint egy palota, terméskövekkel 
van aláfalazva, a homlokzatát meg kicsempézték, pedig a 
felesége sohasem dolgozott, mint én. Teherautót vettek, trak
torjuk van. Olaszországba járt a felesége ruhát vásárolni. 
A rendőrség azonban rájött mindenre és elvitték. 

A Károly bácsi fiát is elvitték, pedig igazgató volt. A Mi-
lorad bácsi fiát meg hazaküldték Újvidékről, most itthon 
van, de senki sem látja, mert nem jár sehová, bent ül egész 
nap a szobában. A Jelena vőlegényét (te nem ismered) egy 
héttel az esküvő előtt tartóztatták le. 

De én azt mondom, fiam, úgy is kell nekik. Mert loptak, 
csaltak, és menekültek a munkától. 

A Gabi bácsi meg meghalt. De nem ezért. Nagyon nagy 
temetése volt. 

Édes fiam, azt mondta a Manfréd bácsi, hogy a Tito prezi-
dent beszélt a televízióban, és állítólag nagyon mérges volt. 

Édes fiam, itt nálunk most nagyon nagy a drágaság. Min
den megdrágult, de főleg az élelem. Ezért vettem negyven 
darab csirkét, hogy legyen mit levágnom, ha hazajössz. A 
Pali öcséd is hazajár minden héten családostul, éhesek. Min
denünket elhordanak. Apád már meg is mondogatta nekik. 

Nagyon féltelek. Azt mondta a Manfréd bácsi, hogy ott 
kint még mindig vannak usztasák meg csetnikek, akik lelö
völdözik a mi embereinket. Kerüljed őket, édes fiam. 

Az apád nagyon összeveszett a Blažo szomszéddal a ga
lambok miatt. Igazat adok apádnak, mert a Blažo helyte
lenül cselekszik. A nyári konyhájából kidugott egy kályha
csövet a mi kertünk fölé, a tetőre, és tüzel egész nap, mint 
a bolond, mi meg nyeljük a füstöt. 

Apád azt mondja, hogy a földet addig nem bírjuk eladni, 
míg te, édes fiam, alá nem írsz egy papírt. Apád úgy tesz, 
mintha nem törődne az egésszel, de éjjelente nyöszörög ál
mában. S mit is kapunk majd azért a négy holdért. Semmit. 

Sokszor csókol Apád és Anyád. 
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K E D V E S M A M A ! 

Ma szombat van. Itthon ülök és sírok, ő még tegnap el
ment valahova. (Nagyon jól tudom én, hogy hova.) Kiöl
tözött, és elment. 

Nem is tudom, hogy miért írok. Ezen a héten ez már a 
negyedik levelem. Mama, lehet, hogy nem is tudja elolvasni 
apró betűimet. Miért nem ír sűrűbben? Én itt nagyon egyedül 
vagyok. Mielőtt elment, kiadta a parancsot, hogy a gyere
keket okvetlenül küldjem haza. Kedden indul egyik isme
rőse Jugoszláviába, és vele akarja elküldeni őket. Mama, mit 
fog csinálni velük, és mit fogok csinálni én nélkülük? Hisz 
az egyik pici még, a másik meg kicsi. De ő azt mondta, 
hogy itt nem maradhatnak. Ezért sírok, mama. 

Aki ide kijön, az mind nagyon gyorsan megváltozik, ö is 
megváltozott. Otthon, ha nem is szeretett, de nem vert meg 
egyszer sem a három év alatt. Itt meg . . . S most már a gye
rekek is terhére vannak. A saját gyerekei. 

Itt mindenki gyorsan felejt. Dolgozik itt egy Omer neve
zetű muzulmán, két gyerek apja, három éve van itt Mün
chenben, de haza, a feleségének még egy vasat sem küldött. 
Arról panaszkodik, hogy az csalja. Egy szintén jugoszláv 
elvált asszonnyal él itt együtt, s az a szavajárása, hogy egy
szer hazaugrik, és lelövi azt a ringyót. Mármint a feleségét. 

Egy zagorjei nő (ötvenéves) itt lakik ebben a házban. Tíz
éves fia van otthon, négy éven át takarékoskodott, mert há
zat akart venni. Itt beleszeretett egy görög férfiba, aki ki
csalta tőle az összes pénzét, és továbbállt. Tegnap lejött 
hozzám, és ötven márkát kért kölcsön, hogy ajándékot tud
jon küldeni a fiának. Slavkának hívják, és én nem adtam 
neki. 

Mellettünk lakik egy fiatal nő, rijekai. Egy asztalosmű-
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helyben dolgozik, német fiú udvarol neki. ő minden pénzét 
rája költi, mert azt hiszi, Ihogy a fiú majd elveszi feleségül, 
s így .majd könnyebben megkapja a német állampolgárságot. 

Él itt egy szerbiai (leskovaci) férfi, akinek otthon egy szép 
lánya és felesége van, de ő nem jár haza, nem is ír nekik. 
Egy nálánál tíz évvel idősebb asszonnyal állt össze, hogy ol
csóbb legyen a lakás. 

Mama, el kell hogy mondjam, az én emberem is már két 
éve egy döggel jár. Most tudtam meg, hogy ő fizette ki az 
első autónkat, azt, amelyiket összetört tavaly nyáron. Most 
már azt is tudom, hogy miért nem akart két évig hallani 
sem arról, hogy vele menjek Németországba. Avval a nővel 
élt együtt. S míg én otthon küszködtem a két gyerekkel, 
addig ő élte a világát. 

Mint valami rab, ülök ebben a szobában a két gyerekkel. 
S ez így van állandóan. De még jobb is talán, hogy nincs 
itthon. Mert ha itthon van, akkor . . . 

Tegnap, amikor láttam, hogy öltözködni kezd, csak any-
nyit kérdeztem tőle, mikor jön vissza. Pofon vágott, verni 
kezdett és fojtogatott. Mama, én félek tőle, mióta kijöttünk. 
Néha úgy néz rám, hogy egészen megrémülök. Eleinte még 
bocsánatot kért tőlem (azt mondta, ne haragudjak rá, hisz 
oly ideges, fáradt, elege van mindenből, utálja a munkát), 
amiért megvert, de most már ezt sem teszi. Inkább hallgat. 
Heteken, hónapokon át. 

Még az utcára sem mehetek le, mert bezárt bennünket a 
lakásba, és elvitte a kulcsot. Azt mondta, nem szereti, ha 
elmászkálok hazulról. Nekem még szóba állnom sem szabad 
senkivel. 

Délutánonként, amikor hazajön a munkából, még csak 
kezet sem mos, eszik, és máris továbbáll. Megy föl a Legé
nyek és magános férfiak szobájába. A gyerekekhez nem szól. 
Megeszi előlük a gyümölcsöt meg a csokoládét. Az a két 
ruhám van csak, amit hazulról hoztam, meg a plasztikszan
dálom. Minek is menjek az utcára? 

Az utolsó vasat is elveszi magának cigarettára, a gyere
keknek meg nincs tej itthon. Zöldségfélét, főzelékfélét nem 
vásárolhatok. Húst sem veszünk. De amikor a barátjai be
állítanak, akkor egyszerre minden van. Sertéskaraj is, borsó 
is, Pepsi-Cola is literszámra, meg olasz vörös bor. 

Utána meg három napra kell beosztani egy kiló kenyeret. 
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Mama, nem tudom, mit tegyek. Már arra is gondoltam, 
hogy . . . De sajnálom a gyerekeket. 

Annak idején, amikor beleegyeztem, hogy Németországban 
vállaljon állást, azt gondoltam, lesz, ahogy lesz, rosszabbul 
úgysem lehet, mint ahogy volt, de most látom, hogy téved
tem. 

Mama, elvállalja a gyerekeket? Százötven márkát fizetünk 
értük havonta, (ha mama elvállalja őket. 

Vagy írja meg, mit csináljak?! 
Sokszor csókolja lánya 

V. 
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SZU-CSI G O G Ó , 
A K Í N A I P A L O T A K U T Y Á C S K A 

Ez az írásom Szu-Csi Gogóról kellene hogy szóljon, mert 
Gogó több okból is megérdemel egy írást. Elsősorban előkelő 
származásáért, másodsorban ritkaságáért és harmadsorban 
emigráns voltáért. Gogó szólőhazája ugyanis Magyarország, 
amelyet nem önszántából hagyott el. Volt gazdája jó pénzért 
túladott rajta Szegeden, s mire Gogó tulajdonképpen meg
értette (két napig szomorkodott, az autóbuszból búsan nézett 
ki Szeged irányába), hogy mi is történt vele, a határsorompó 
lecsukódott mögötte. Máris Jugoszláviában volt. Egy vil-
lámzáras táskában tette meg az utat Újvidékig mint ajándék 
az ajándékok között. Mert gazdája ajándékul vette meg Go-
gót egy fiatal lánynak, akit nagyon szeretett, és akit később 
Gogó is nagyon megkedvelt. A szerelmi történetre azonban, 
sajnos, csak közvetve térhetünk ki: Gogó megszerzése a ma
gas (3000 forint) ár ellenére is, és mindazok a viszontaságok, 
melyekben új gazdájának része volt ( iratok, oltások, pecsé
tek beszerzése) Gogó megvásárlása előtt és után, kivétel nél
kül a lány iránti határtalan szerelméről tanúskodnak. 

E szerelem sugárzásában Gogó gyorsan felejtett, a simo-
gatások és becézgetések morzsái csakhamar elfeledtették vele 
idegen voltát, új környezetében egyre otthonosabban moz
gott. Gogó áldotta a szerencséjét. Természetesnek vette, hogy 
az ő életében nincs visszaesés, hanem csakis előrehaladás; 
hogy a jóra csak még jobb következhet. Mert Gogó fajkutya 
volt. A fajkutyáknak is ritka, előkelő családjából származott. 
Mert Gogó pedigrés kutya. Családfájának gyökerei a kínai 
császárok udvarába nyúlnak vissza. Őseit valamikor szent
ként tisztelték az ókori Kínában. Gogó kínai palotakutyács-
ka. Atyja Visztulái Szuzuki, apja Csita. Mert Gogó arany
érmes kutya. Mivel előkelő sarj, kiváltságos hely illeti meg 
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az életben is. Gogó hétköznapjai is ünnepnapok. Bár őseihez 
mérten valamelyest esett az életszínvonala, Gogó egyáltalán 
nincs elkeseredve. Ősei palotakutyák voltak, ő szobakutya, 
igen, szobakutya, de se házőrző, se kóbor, se vadászkutya. 
Ez pedig nagyon lényeges. A történelem átviharzott a feje 
fölött, rendszerek dőltek meg, a fél világ romokban állt, és 
Gogó mégis itt van. Keleten is, nyugaton is otthon. Pénzbe 
átszámított értéke közvetlenül a háborúk előtt a legmaga
sabb, a háborúk idején a minimumra csökken, s a háborúk 
befejezése után fokozatosan kezd ismét emelkedni. Ez vonat
kozik életszínvonalára is. 

Gogót fürdetik. Gogót fésülik. Gogót simogatják. Gogót 
sétáltatják. Gogó kutyaszanatóriumokban heveri ki betegsé
geit. Gogó kutyaóvodába jár. Középiskolába. Egyetemre 
(Nišben). Gogót öltöztetik. Gogó csirkebelsőségeken él. Gogó 
hazai és nemzetközi kiállításokon vesz részt. Gogó aranyér
meket nyer. Hálófülkében utazik. Gogóhoz orvost hívatnak. 
Gogót penicillinkúrára fogják. Gogót megoperálják. (Előbb 
azonban elaltatják.) Gogóról újságok írnak. Gogóról köny
veket írnak. Gogó lélekbúvárhoz jár. Gogót kozmetikushoz 
viszik. Gogó selyempárnákon alszik. Gogót kóbor kutyákkal 
ijesztgetik. Gogót kutyatemetőben fogják elhantolni. És sír
jára koszorút helyeznek. 

De én nem Gogóról akartam írni, hanem egy kutyáról. 
Egy kutyáról, amely ezen a tájon élt és pusztult el. Neve 
nem volt. Mindenki úgy szólította, ahogy éppen kedve szoty-
tyant. Ott feküdt naphosszat a falu kocsmája előtt. Mert 
gazdája sem volt. Pedigréje se. Ereiben a legdúsabb keverék
vér csörgedezett, farkasvér is bizonyára. Kurta szőre vörös 
színű volt. Fekete és fehér foltokkal. Szerette a sört és a 
gyerekeket. Nyáron lábosokat vonszolt maga után a főutca 
porában, télen szánkót húzott. Nagyon szeretett úszni. A ré
szegek bele-belerúgtak a kocsma előtt. Olyankor a bokájuk 
után kapott. A lovakat is nagyon szerette. Élt a faluban az 
idő tájt egy Gembes nevezetű suhanc. És valahogy nem szív
lelte a kutyát. Hogy miért? Ki tudja. Egyszer három téglát 
kötött a nyakába, és a téglagyár melletti gödörbe lökte. 
A gödör nem volt nagyon mély, de vízzel volt tele. Talaj
vízzel. A kutya elmerült, és mi rémülten szétszaladtunk. Mi 
gyerekek. De az a kutya kimászott a gödörből. Másnap 
ismét ott ült a megszokott helyén, a kocsma előtt. A három 
tégla dróttal a nyakába kötve. Szép kutya volt. Nagy és 
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erős. Vígan szaladt a szánkóval. Pedig enni ritkán kapott. 
És beteg sem volt soha. Téli éjszakákon végigrohant a fő
utcán az ablakok alatt. Egy egész falka követte. Megálltak 
a faluszélen, és vonítottak a téli holdra. Mély, öblös hangja 
volt. Néha „besörözött", és olyankor bemerészkedett az isko
laudvarra. Egy részeg vadász egyszer három méterről ráfogta 
a puskáját és elsütötte. A kutya nyöszörögve elszaladt. Nem 
volt telitalálat. Két hétig nem láttuk azután. De visszajött. 
Csak a fél szeme hiányzott. Ott ült a kocsma előtt, és a 
farkát csóválta jöttünkre. Aztán sintér jött a szomszéd falu
ból, és hurkot dobott a nyakába. Nyár volt. Nyelvét lógatva 
szaladt a kerékpár után. Sántán érkezett vissza. 

Azon a nyáron hordó nagyságú dinnyék termettek a ha
tárban. Izük, mint a méz. Mivel a dinnyelopások is elszapo
rodtak, az egyik paraszt kivitte a kutyát a földjére, és egy 
vaskaróhoz kötötte lánccal. Reggelre döglött volt. Megmér
gezték a dinnyetolvajok, miközben a paraszt békésen horkolt 
kukoricaszárból épített kunyhójában. A kutya nem ugatott, 
mert ismerte a tolvajokat. De azok nem ismerték őt. 
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A V É G T E L E N T E N G E R H Ó F E H É R H U L L Á M A I N 

„Valahogy az az érzésem, hogy újságíróink szándékosan 
nem hajlandók észrevenni a jót és a szépet valóságunkban. 
Egyszerűen szemet hunynak eredményeink fölött. Az újsá
gokat lapozva az ember úgy érzi, hogy egy olyan világban 
él, amelyben az általános nyomoron, gazdasági bűnözésen, 
sikkasztásokon, visszaéléseken, gyilkosságokon, kiskorú bűnö
zésen stb. túl semmi sem létezik. Rossz a tévéműsor, rosszak 
a rádióadások, rosszak a filmek, a színdarabok, a hangver
senyek, a kiállítások, mérgezett a levegőnk, a vizünk, az élel
miszereink, romlottak az emberek közötti viszonyok, hogy 
ne soroljam tovább. Lapjaink nem a dolgozókról írnalk, ha
nem a henyélőkről. Mintha nálunk nem léteznének virágzó 
vállalatok, üzemek, gyárak, új sugárutak, új lakónegyedek, 
művelődési egyesületek, könyvtárak, egyszóval pompás dol
gok, az embernek csak szégyenkeznie kell, amikor fellapozza 
az újságot. 

Ha az újságíró vendéglátó iparunkról akar írni, akkor 
nem a Park-szállóba látogat el, vagy Péterváradra, hanem a 
külvárosi kiskocsmákat járja. írni a Népmoziról írna, de 
valószínűleg panasznál nem futná egyébre: rossz a szellőz
tetés, szutykosak a falak, a padok között térdig érő napra
forgóhéj, a kéregetők, a jegyüzérek piócaként tapadnak az 
emberre az előcsarnokban, mondom, nagyon szívesen írna a 
Népmoziról, de közben az újonnan épült Arénába jár. 

Az effajta viszonyulás nemcsak hogy rossz szándékú, de 
káros is. őszintén szólva én egy szavukat sem hiszem. 

Kereskedelmi utazó vagyok; utazásaim közben meggyőződ
hettem arról, hogy újságíróink mennyire elferdítik valósá
gunkat. Vajdaságunk szerintem elragadó. Saját szavaimmal 
élve: pompás! 
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Autómmal (alig három éve hajtok Mercedest, igen, a sajá
tom, megjegyzem, pompás egy masina, azelőtt Fityóm volt, 
de háP istennek, eladtam) keresztül-kasul bajártam tartomá
nyunkat. Nyáron a zöldellő vetésekben gyönyörködtem, ol
dalablakomon át időnként sóvár pillantásokat vetettem a 
földjükön dolgozgató parasztokra, az árnyékban falatozó 
traktorosokra, az éltető nap hevében répát egyelő asszonyok
ra. Takaros falusi iházak között suhantam át; dudámmal 
elriasztottam az útból a libákat, a malacokat és a jól táp
lált, egészséges, napbarnított, eleven falusi gyerekeket. Min
denütt a jólét; körös-körül a nyugodt, egészséges falusi élet
mód félreismerhetetlen jelei. Faluról falura. Falutól faluig. 
Néha falusi kiskocsmákban ebédeltem. Miután az ízletes 
báránysültet vagy malacpecsenyét jófajta rizlinggel bőségesen 
megöntöztem, mély szomorúság vett erőt rajtam. Könnyes 
lett a szemem, kezem remegni kezdett. Ügy éreztem: a falu
ban otthonomra találtam. Olykor órákon át arról ábrándoz
tam, hogy otthagyok csapot-papot: az állásomat, eladom öt-
szobás lakásomat, és asszonyostul, gyerekestül falura költö
zöm. Vagy inkább egy tanyára? Ezt sehogyan sem tudtam 
eldönteni. Feleségemmel néha unalmunkban autóval jártuk 
a határt; nyaralónak való hely után kutattunk. Találtunk is 
egy megfelelőt a Temerint és Szőreget összekötő új aszfaltút 
mentén. A hűvös falusi kocsmában üldögélve gondolatban 
szinte magam előtt láttam a házat. Terméskövekből fogom 
felépíteni, a telket nyírfák és angolpázsit fogja övezni. Te
niszpályát, úszómedencét építtetek . . . 

Szeretem Vajdaságot, falun születtem, és ott szeretnék meg
halni. Ősszel idegesen rezgő fénycsóvákkal van tele a határ. 
A traktorosok éjjel is szántanak. Szélben, esőben. Egész éj
szaka. De erről persze senki sem ír. Azokról, akik éjjeli 
váltásban dolgoznak. Megnyugtató volt magam körül tudni 
őket, szorgalmas, dolgos népünk derék fiait, akik egy csep
pet sem kímélve magukat, dacolva az éjszakával, a rájuk 
nehezedő fáradtsággal önfeláldozóan dolgoztak. Róluk írjatok 
cikket, ti! Mert hősök ők. A munka hősei. Szocializmusunk 
tartópillérei. Hazánk hű katonái, akik készek bármely pilla
natban fegyverrel a kezükben vérüket ontani a hazáért. Meg
nyugtató volt magam körül tudni őket az éjszakában, mert 
végeredményben az ember még egy Mercedesszel is meg
járhatja. A motor az motor. Az ember sohasem tudja, mikor 
makacsolja meg magát. 
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Számomra Vajdaság mégis télen a legpompásabb. Amikor 
leesik a hó. Meleg, kényelmes kocsimban, vidám zeneszó mel
lett sokszor úgy érzem magam, mintha a tenger hullámain 
lebegnék. Egy végtelen tenger hófehér hullámain." 
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A Z ÉLÖ F E S T M É N Y 

Az ember, aki megalkotta, már nem él. Két évvel ezelőtt 
halt meg, negyvenéves korában. Akik ismerték, azt állítják, 
megérdemelte halálát, s előbb is meghalhatott volna, hogy 
a gyerekeit megkímélje önmagától. Az ember után két lány-
és egy fiúgyermek maradt. No meg a felesége, valamint az 
anyósa. Élő képeit mindannyiuk számára alkotta, de ők még
is sürgették: haljál meg! És az ember megtett minden tőle 
telhetőt, élt hátramaradt emberi szabadságával, és halálne
met választott. A pálinkát. Míg élt, neve ismeretlen volt 
(saját gyermekei is csak szégyenkezve vették ajkukra), ma
radjon hát ismeretlen a halála után is. Abban a középbács
kai városban, ahol élt és meghalt, élő festményéről kevesen 
tudtak. 

Ahányszor csak találkoztam vele, mindig az élő képről 
beszélt. Az utcán, a kocsmában, a boltban. A kép saját állí
tása szerint nem egyszerre alakult ki benne, hanem fokoza
tosan. Gyermekkorát tanyán töltötte. Az istállóban, ahol 
aludt, egyszer arra ébredt, hogy a kép ott áll előtte a falon. 
Nem volt nagy, akkora lehetett, mint egy zsebtükör, de élt. 
Lüktetett. Aztán elfelejtette. Telt-múlt az idő, elszegődött 
béresnek a városba, egy sváb gazdához. Ott egy éjjel, szintén 
az istállóban, megjelent előtte a sötétben a kép. Ezúttal meg 
is ijesztette, mert hangokat is ihallatott, olyasféléket, mint a 
madárcsicsergés. iNagyobb volt, mint az előző, akkora lehe
tett, mint egy zsebkendő. Világéletében sokat dolgozott, de 
akkortájt, a háborús években (nem vitték el katonának, mert 
tüdőbajos volt) és a háború után néha valóban úgy érezte, 
hogy nem bírja tovább. A házát éjjelente építette, nappal 
pénzért dolgozott, sarat talicskázott a téglagyárnál. 

Sőt lábasokat cinezett, kerítésdrótot font, a szövetkezetbe 
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járt kukoricát törni és kapálni, s mindezt kenyéren és vízen. 
Megnősült. Született egy fiuk. Aztán két lány. De a felesége 
fura asszony volt. Napközben tökmagot rágcsált, úgy ette a 
főtt kukoricát, mint egy disznó. Elette a gyerekei elől. Abban 
az időben egyszer sem jutott eszébe a kép. Túl fáradt volt 
mindig. Egész éjszakákat átköhögött. Egyszer összeesett a 
baromfiudvaron, és reggelig ott feküdt. Az éjjel ismét látta 
a képét, még nagyobb lett, és olyan szaga volt, mint a csir
keszarnak. Semmijük sem volt. Amit ma magukénak mond
hatnak, a két kezével teremtette, a hájat is a felesége hasán, 
a zsírt is az arcán. A felesége szerette, ha éjszakánként meg-
nyihogtatta az ágyban. Csak hát az ember sohasem tudta, 
hogy őt vagy a dunnát öleli-e, mindkettő egyforma puha, 
nyirkos volt. A fiával együtt tanult meg írni. Vett neki egy 
hegedűt. Jól megdolgozott a hangszerért. A szomszédnak egy 
tizenkét méter mély kutat ásott, ki is téglázta, be is cemen
tezte. Jó hangszer volt az, a fia meg valóságos csodagyerek. 
Ügy is öltöztette, mint egy urat. Színjeles tanuló volt, így 
hát megérdemelte. De aztán . . . És most hogyan magyaráz
zam meg ennek az embernek, hogy hol tévedett, miért lett 
mégis úgy, ahogy nem akarta, miért lett a fiából is csak nap
számos, amikor mérnök lehetett volna, vagy legalábbis mes
terember? Azért talán, mert templomba járatta, vagy mert 
a felesége verte a gyereket, vagy mert szalonnával meg zsí
roskenyérrel etették, vagy mert nem volt sem rádiójuk, sem 
tévéjük, és újságot sem járattak? Azért-e, mert nem tudott 
segíteni a fiának? Mondjam meg neki? ő nem tudja. Annyi 
bizonyos, hogy élő festményének mindehhez semmi köze 
sincs, mert az élő kép. Menjek el hozzá, hogy megmutassa. 
Mert kész. Igaz, semmiben sem hasonlít ahhoz a képhez, 
amelyet évekig hordott magában, de élő. Akkor fogott hozzá, 
amikor a fiát javítóintézetbe küldték, a feleségéhez meg egy 
tiszt kezdett járni, s így őt kilakoltatta a tyúkólba. A képnek 
az a legnagyobb hibája, hogy etetni kell, mert élő, és tüzelni 
kell rá, nehogy megfagyjon, meg óvni kell a betegségektől. 
Az ő festménye nálánál is jobban szereti a napot, a fényt, 
a nyarat, és nálánál is jobban megveti a nyirkot, a penészt, 
az ő képén semmi sem állandó, minden mozgásban van, a 
színek egyszer itt merülnek fel, máskor ott, a vonalak csak 
a megvalósulás pillanatában láthatók rajta, az ő képe egész 
nap hangos, az ő képén akkor jelenik meg a halál, amikor 
az emberi életben is, amikor hirtelen szükség van rá. És az 
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ő képének olyankor dögszaga van. Ha az ő képén vélet
lenül nyitva marad az ajtó, a vonalak, a színek, a hangok 
kiröpülnek belőle, különben békésen szaporodnak, nemzenek, 
letojnak. A színek önmagukat szaporítják, úgyhogy a kép egyre 
jobban duzzad, egyre szövevényesebb lesz, egyre áttekint
hetetlenebb, az ember tágítja a keretet, ameddig csak lehet, 
lent is fent is, oldalt is, de aztán egy napon mégis arra 
kényszerül, hogy néhány vonalat örökre elvágjon benne, né
hány színnek kitekerje a nyakát, és a macskának vesse. Az 
öregek számára, a betegek számára nincs hely az ő képén. 

így beszélt hozzám az ember néha órák hosszat a tyúk
ólban, a papagáj ketrece előtt. Az élő festmény előtt. Néha 
megcsillant a szeme, és olyankor a színek meg a vonalak 
szexuális életét taglalta s a köztük fennálló szabad szerelmet. 
Máskor a keret tágításával volt elfoglalva. Vagy éppen egy 
színt melengetett tenyerében, amely hirtelen vonallá válto
zott, amikor a magasba dobta. Már sehol sem dolgozott. Az 
élő festményből élt, apránként eladogatta. 

Amikor utoljára nála jártam, boldogan újságolta, hogy 
néhány új képet készített. A pókhálókat mutatta meg a sa
rokban, az asztalon a pálinkásüveg körül röpködő legyeket 
meg az ablakát, amelynek parányi üvege mögött verebek 
röpködtek az akácfa ágai között. A szeme megcsillant. 

Azt mondják, a baromfiudvaron halt meg. A kereten akart 
tágítani, és télvíz idején kilépett belőle, szobájából a fehér 
udvarra. 
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F I G U R Á É V E N E R I S 

1. 

Ne értsenek félre. írásomnak a hálószobák tornamutatvá
nyaihoz éppenséggel semmi köze. Nem is hiszem, hogy a 
fenti címen árusított könyvecskéknek keletje lenne nálunk, 
ahol annyira megszoktuk, hogy mindent „rövidre fogjunk", 
a gyűléseket kivéve, és ahol (ezt a Politikában olvastam) 
aggasztóan elhíztak az emberek az utóbbi években. 

2. 

Miért kellett éppen abba a faluba vetődnöm azon a vasár
nap délelőttön? Végigsétáltam a főutcán: takarosnál takaro-
sabb házaik, festett vaskapuk, redőnyös ablakok, békésen füs
tölgő kémények. Mindenütt a jómód jelei. S nemcsak a fő
utcán, a mellékutcákban is, a faluszélen is. Mi keresnivalója 
lehet egy magamfajta riporternek egy ilyen faluban? Semmi. 
Éppen eldöntöttem magamban, hogy a következő busszal 
továbbállok, amikor egy házat pillantottam meg, mely meg
dobogtatta a szívem. 

3. 

Két hatalmas téglaépület között feküdt, mint egy eldobott, 
tönkretett játékszer. Mit mondjak? Nagyon megörültem neki. 
Rozoga volt, alacsony, ablaktalan. Tetőzete roggyant. Az 
ilyenfajta házakhoz én úgy vonzódom . . . Még az utcán vol
tam, de már láttam a belsejét is: a tisztaszobát, a túlfűtött, 
parányi konyhát, az újságpapírral leterített konyhaasztalt, 
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körülötte a népes család tagjait, amint sápadtan, fáradtan 
kanalazzák a tarhonyalevest. 

4. 

Beléptem az udvarra, s egy vörös Skodával találtam ma
gam szembe. Azt hittem, hogy rám ugrik, mint egy farkas
kutya. Mindenre fel voltam készülve, de erre nem. A kocsi 
ajtaja nyitva volt, egy ember keresgélt benne valamit a hátsó 
ülésen. Egy rettentően kövér ember. Egy fekete nadrágszíjas 
bárányfelhő, egy kéknadrágos óriás-Jbukta. 

— Ki az? 
Mit válaszoljon az ember egy ilyen kérdésre? 
— Várjon egy pillanatig. 
Egy jókora sonkát cibált ki a kocsi gyomrából. Aztán még 

egyet, összesen négyet. A sonkákat két oldal szalonna kö
vette, majd egy nagy nyaláb kolbász. Az ember erősen szu
szogott munka közben. 

— Fogja meg már ezt a két üveget. Pálinka van bennük, 
vigyázzon. Tiszta barack! 

— Ez a ház a magáé? 
— A ház? Persze, persze. 
Tanácstalanul álltam a két pálirikásüveggel a kezemben. 
— Csak húzza meg nyugodtan, ha szereti — szólt ki az 

autóból. 
— Megkérném valamire, legyen szíves, számolja meg a 

kolbászokat, huszonnyolc párnak kellene lenni. 

5. 

— Egyedül él a házban? — mutattam a viskóra rezignál
tán. Éreztem, hogy riportom sorsa egyre kilátástalanabbá 
válik. 

— Húzza meg még egyszer! Egyedül? Én? Mit gondol 
maga. A feleségemmel meg a gyerekeimmel. Két fiam van. 

Ismét reménykedni kezdtem. 
— Nem szűkös ez a ház egy négytagú család számára? 
— Hát, ahogy vesszük, mindenesetre nagyobb is lehetne. 
— Alacsony. 
— Nem emeletes, az biztos, de bármikor ráhúzhatok 

egyet. 
Nagyot nyeltem. 
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— Emeletet? 
— Emeletet. 
— Mégis, nem gondolja, hogy egészségtelen ez a ház? 
— Hova gondol, miért lenne egészségtelen? Száraz is, 

tágas is, a nap is éri . . . 
— Az autó . . . 
— Nemrég vettem. Legyen ez is. 

6. 

Szegény ember. És hányan vannak ilyenek. Istállóban lak
nak, de autójuk van. Tej helyett benzint vásárolnak. 

7. 

— Szóval, maga újságíró? 
— Igen. Padlós a lakás? 
— Nem. Parkettás. 

8. 

— De kerüljünk beljebb. Hová megy arra? 
— Nem itt lakik? 
— Itt? Ebben a disznóólban? Hát mit gondol maga, ki 

vagyok én? Amaz az én házam — mutatott az udvar túlsó 
felében levő hatalmas téglaházra. 

9. 

— Látja, ez a konyha. Gáz- és villanytűzhely. Ez itt a 
ventillátor, felszívja a gőzt meg a szagokat. Ezt a hűtőszek
rényt Olaszországból hozattam. Itt a fürdőszoba, a mosógép 
szintén olasz. Ez a társalgó. Innen nyílik . . . az ajtó a mi 
hálószobánkra, amaz meg a gyerekszobára. Ez a feleségem. 
Anyu, hol vannak a gyerekek? Megiszik egy vinyakot? Mind
járt mutatok én magának valamit. 

10. 

Egy fél méter magas szoborféleséget tett elébem az asz
talra. A szobor talapzata hordó formájú volt, rajta egy fehér 
márványból készült nő állt szétvetett lábakkal, hátravetett 
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fejjel. A házigazda megnyomott egy gombot, mely a talap
zatba volt beépítve. Halk berregés hallatszott. A márvány-
nő márványhasa alá tartott kristálypohár aranyszínű folya
dékkal telt meg. 

— Venerisz, látja, a venerisz figura — kiáltotta lelkesen 
a gazda, majd felém fordult: 

— Nos, mi járatban van? 

29 



R E G I N A M A R I S 

Végső Jóska 1937-ben született Feketicsen azzal a konok 
elhatározással, hogy zongorista lesz. Génjeiben magával hozta 
az élet számára a személyét illető használati utasítást, amely 
így hangzott: zenész legyen! Az Élet azonban, maga is feke-
ticsi lévén, vagyis vajdasági, nem tudott mit kezdeni az 
utasítással, mert írástudatlan volt. Bambán bámult az újszü
löttre, és a vállát vonogatta. Végső Jóska azonban nem hagy
ta annyiban a dolgot. Évről évre, napról napra ott lábat
lankodott a nagy tekintélyű úr körül, aki végül is ráunt a 
maszatos, vézna gyerek zaklatásaira, zagyva beszédére. Ma
ga elé rendelte hát főudvarmesterét, a Halált, és megpa
rancsolta neki, hogy a pimasz gyereket vigye el oda, ahol 
a zenészekre a legnagyobb szükség van. Mivel azonban a 
főudvarmester szintén feketicsi volt, tehát vajdasági, és rá
adásul még vak is, nem találta meg Végső Jóskát. Helyette 
a szüleit vitte magával. 

Végső Jóskát a nagybácsija fogadta magához. Múltak az 
évek. Szokásos esti sétáján egy napon éktelen zenebona kész
tette megállásra az Életet az egyik fehérre meszelt faluszéli 
ház előtt. A kiskapun át betekintett az udvarra. Az eperfa 
alatt az udvar közepén Végső Jóska fazékzenekara éppen 
egy indulót játszott. A Nagyúr előbb meglepődött, aztán 
éktelen düh fogta el. 

Másnap ellenséges seregek vonultak be Feketicsre, Végső 
Jóska azonban túlélte a háborút. 

Múltak az évek. Az Élet is átvészelte a háborút, amelyet 
dühében saját maga kezdett el. Ulreich Inke zongoratanárnő 
nyitott ablaka előtt egy napon vidám zongoraszó állította 
meg. Ugyan ki játszhat ilyen ügyesen? És benézett az abla
kon. A zongoránál Végső Jóska ült. Lába nem ért le a földre. 
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Az Élet még aznap meglátogatta Végső Jóska nagybácsiját, 
és megparancsolta neki, hogy a gyerekeket egyszer s min
denkorra tiltsa el a zongorától. 

Végső Jóska elvégezte az általános iskolát. Zenedébe sze
retett volna menni, de szabóinasnak adták. Majd tisztviselő
ként dolgozott. Két évig. A topolyai járás ösztöndíjasaként 
került aztán Szabadkára. Vegyészetet tanult. A zongoráról 
azonban nem feledkezett meg. Zenekarban kezdett játszani. 
Éjjel játszott, nappal az iskolapadban ült. Négy évig. Azok
ban az években a Nylon vendéglőben, a Beograd kávéház
ban, a Tiszti Otthonban játszott, meg még sok más helyen. 

Végső Jóskából kiváló zongorista válhatott volna, ha nem 
röffen össze az Élettel már a kezdet kezdetén. Végső Jóská
nak abszolút hallása van. Ami annyit jelent, hogy a hang
villát a fejében hordja. Ha egy liba elgágogja magát, Végső 
Jóska azt mondja: „Fogadjunk, hogy gesz hangot hallatott!" 

A középiskola elvégzése után Rovinjba került. Mint gya
kornok hamar ráunt az isztriai bauxit tanulmányozására, s 
beállt egy olasz zenekarba. Azon a nyáron az Arrivederci 
Roma volt a menő szám a tengerparton. 

A feleségével Maíli Lošinjban ismerkedett meg, és követte 
őt Zágrábba. Két gyerekük született. Lakásuk nem volt. A 
Vila Rebarban muzsikált. 

Az Élet azonban nem hagyta nyugton. Az a híres feke-
ticsi. 

Ausztriába szökött előle, de oda is követte. Németországba 
utaztak, Hamburgba. A Balhaus Hamburgban játszott, egy 
1200 férőhelyes teremben, amelynek minden asztalán telefon 
díszelgett. Végső Jóska hosszasan sorolja a városok nevét, 
majd országneveket említ: Svájc, Belgium, Dánia, Norvégia, 
Hollandia. 

Amikor Lübeckben felszállt a Regina Maris nevű hajóra 
(Spezialschiff für Kreuzfahrten), azt hitte, hogy végre meg
szabadul a „feketicsitől". Az északi sarkon azonban, miköz
ben a poláris fényben gyönyörködött, hátulról megveregette 
a vállát, és a fülébe súgta: ta-ta-ta-tá! 

Skócia, Algéria, Marokkó, Izrael (Jeruzsálem, Golgota 
stb.), Jordánia, Libanon, Kanári-szigetek, Zambia. 

Athén, Pireus, Kréta, Knosszosz stb. 
Szicília, Spanyolország. Országok és városok, amelyekben 

menekülés közben megfordult. Rengeteg tájat bejárt, sok em
bert megismert. 
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Pesti, cseh, spanyol, osztrák, mexikói, kubai zenészekkel 
játszott együtt. Németül és olaszul beszél. 

Hat évig kóborolt. Közben elvált a feleségétől. És a hato
dik év letelte után az Élet (az a bizonyos feketicsi) haza-
toloncolta. 

Végső Jóska jelenleg a feketicsi Motel igazgatója. A Motel 
tavaly ősszel lett kész. Elsőrendű konyhája van. 
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A S U G Á R Ü T 

Kezdetben semmi sem volt. Se Apa, se Anya, se Valika. 
Csak egy trombita. Ott csillogott valahol a kirakatban. 
Aranysárga színe volt, és a tölcsérén egy mókus ült mogyo
róágon. Varázstrombita volt az a farmernadrágok, külföldi 
szagos szappanok, nyloningek és harisnyák, amerikai rágó
gumik, pingponglabdák között. Varázstrombita? Igen, még
hozzá milyen válogatós. Bárkinek adták is el, a végén min
dig visszakerült az üzletbe. Egy botfülű borbélyinasra egy
szer annyira megharagudott, hogy kiugrott a kezéből. A pad
lóra esett, és behorpadt a tölcsérje. Azontúl senki sem törő
dött vele. 

Aztán jött Apa. Reggel három órakor faluról, a nagy
mamával. Nagymama szabóinasnak akarta adni Apát, azért 
jött be vele a városba. Újvidéken esett az eső azon a reg
gelen, de Apa mégis sétálni indult nagymamával. Le-fel sé
táltak az utcákon, megkeresték a szabó üzletét, természete
sen még zárva volt. Apának nem volt nagykabátja, se sap
kája, se zsebkendője, hogy csöpögő orrát megtörölje. 

Apa látta meg a trombitát, vagy a trombita Apát? Amikor 
az üzlet kinyitott, Apa a kezébe vette, és belefújt. Aztán 
sírt, és a nagymama is vele sírt, mert Apa azt mondta, 
hogy ő nem desz szabóinas. A trombita meg helyeselt. Meg
szerette Apát. Apa megsimogatta és letette, de pontosan há
rom hónap múlva érte jött, és magával vitte a zenedébe. 
Attól a naptól kezdve a trombita minden kívánságát telje
sítette gazdájának. Naponta tíz órát is együtt voltak, és na
gyon megszerették egymást. 

Egy napon aztán Apa meglátta Anyát a táncon. El is 
vette feleségül a trombita nagy bánatára. Hármasban élde
géltek, míg Valika meg nem született. Apa szerette Anyát, 
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Anya szerette Apát. A trombita szerette Apát, de nagyon 
haragudott Anyára. 

Valika megszerette a trombitát. Amikor Apa skálázni kez
dett, Valika tágra nyílt szemmel hallgatta. 

A parányi szobában meleg volt, a konyhában anya pala
csintát sütött. 

Aztán olyan hirtelen történt minden. Előbb Apa ment el 
a trombitával. Messzire. Valika első elemibe járt akkor. Majd 
Anya is elment, Valika egyedül maradt a szobában. Nem 
sírt, mert tudta, hogy Apa egyszer úgyis visszajön. Vissza 
is jött, hozott Valikának egy tévét, és újra elment. Anya egy 
faluban tanított. Valikát a szomszédasszony gondozta. A 
szomszédasszony reggelente alig tudta felébreszteni Valikát, 
mert Valika minden este a tévét nézte. Nem sírt sohasem, 
mert az ágy alatt egy kartonkofferban ott voltak Apa régi 
kottái, egy szegen meg ott lógott a kalapja, pontosan Valika 
feje fölött. 

Valika már nagylány. Tizenhárom éves. Magánosan nőtt 
fel, ezért nem is fél semmitől. Valika tudja, hogy az apja 
miért nem jöhet haza: Németországban dolgozik. Az anyja 
meg falun. 

Valika nem ijed meg a sugárúttól sem. Csak hadd jöjjön, 
minél előbb. Falja csak fel maga előtt a házakat, a girbe
gurba utcákat, a fát az ablak előtt, mint valami hétfejű 
sárkány. Valika szívesen odaad neki mindent: a szobát is, a 
konyhát is, a kartonkoffert is, apja kalapját is, a Dolly 
babát is, a kirakókockákat is, az asztalt, a székeket, Valika 
mindent odaad neki, csak jöjjön már, és vigye. És adjon neki 
mindezért a limlomért egy egyszobás lakást, összkomfortosat, 
cserébe. 
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M I É R T N E V O L N A A P Á M ? 

Zmajevón az autóbusz utasainak java része leszállt. Mi
után az utolsó utas is eltűnt az éjszakában, a sofőr becsapta 
az ajtót, és a kormánykerék mellé ült. 

— Várjál csak, öregem, hova az a nagy sietség! — kiál
totta ekkor egy vékony kamaszhang kintről, a sötétből. A 
jegyszedő felrántotta az ajtót. A nyílásban egy kopasz gyer-
kőc jelent meg. 

— Lehet — mondta hangosan, miután kényelmesen elhe
lyezkedett. A sofőr 'hátranézett, de nem szólt semmit. A jegy
szedő, miután a busz elindult, megállt a gyerek előtt, és há
táról a hasára húzta hivatali táskáját. A gyerek felnézett rá. 
Erősen kancsalított. 

— Elveszítettem a pénztárcámat — mondta közömbösen. 
— Hova utazol? — kérdezte a kalauz. 
— Verbászra. 
— Elveszítetted a pénztárcádat? 
— El. Akkora volt, mint a maga táskája, kicsit kisebb, 

már a vacsorámat sem fizethettem ki a büfében, majdnem 
megvertek, csak ne volna ilyen sötét, de ha holnap vissza
hoznak, akkor majd megkeresem. 

— Te verbászi vagy? 
— Nem. 
— Akkor minek mész Verbászra? 
— Csak, megyek a nőmhöz, itt van tíz para, adjon még 

egy cigarettát, mert nagyon ideges vagyok. 
— Egy nyaklevest adj neki! — szólt hátra a sofőr. 
— A következő állomás Verbász lesz? — kérdezte egy 

idős parasztasszony a jegyszedőtől. 
— Nem, előbb át kell szállni Vrpoljén — vágta rá a 

gyerek. 
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— Te, fogd be a szád, érted! — mondta a jegyszedő. — 
Hova valósi vagy, zmajevói? 

— Nem. 
— Akkor mit kerestél Zmajevón? 
— Mondtam már, a pénztárcámat, benne volt az igazol

ványom is. 
— Hát hány éves vagy te? 
— Hazudik — szólalt meg ismét a parasztasszony. 
— Apád van? — kérdezte a jegy szedő nevetve. 
— Miért ne volna? 
— Hogy hívják? 
— Dragan Dzajié. 
— A focista Dzajié? 
— Ühüm. 
— Hűha, hát az anyád? 
— Belgrádban él, ott lakunk rögtön a központban, az 

ember megy egyenesen a sarokig, majd jobbra fordul, aztán 
balra, majd ismét jobbra . . . 

— Nincsenek szüleid? 
— Nincsenek. Az apám meghalt a háborúban, megölték 

a fasiszták, egyéves voltam akkor. 
— Melyik háborúban, az 1960. évi világháborúban? 
— Persze. 
— És az anyád? 
— Az is. 
— Hogyhogy az is? 
— Meghalt. Bácsi, adjon egy cigarettát a szegény árvának. 
— És a nőd? 
— Irtó gazdag, mindene van, ha nála vagyok, vizet nem 

is iszunk. 
— Hát mit isztok, bort? 
— Sört, bort, whiskyt. 
— Ohó! 
— Bácsi, nem venné meg ezt a sorsjegyet? 
— Di hisz ez tavalyi! 
— Ide figyelj, öregem, itt ez a karóra, az apámtól örö

költem. 
— Mennyit kérsz érte? 
— Kétszázat. 
— Nekem van órám. 
— Szóval nem kell? 
— Loptad, imi? Add csaik ide? 
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Az autóbusz megállt a verbászi állomáson. A gyerek egy 
szempillantás alatt az ajtónál termett, felrántotta, és kilépett 
a peronra. Utánanéztem, és láttam, hogy kezében egy fekete 
táska van. Ügy emlékeztem, Zmajevón táska nélkül szállt fel 
a buszra. 
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„AZ É N F E L A D A T O M 

„Gimnáziumot végeztem, majd főiskolára iratkoztam Belg
rádban. Defektológiára. A szellemileg elmaradott gyerekek
ikel foglalkozom már öt éve Backo Dobro Poljén. 

Szándékosan választottam ezt a hivatást, de nem tudnám 
megmondani pontosan, hogy miért. A pálya nehézségeivel 
kezdettől fogva tisztában voltam. Nem szívesen nyilatkozom, 
a nevem sem mondhatom meg. Nem a nyilvános elismerésért 
dolgozom. 

Az én munkám eredményeit amúgy sem lehet lemérni. 
Legalábbis nem olyanformán, ahogyan a többi tanítóét. Az 
én kezem alól nem kerülnek ki mérnökök, írók, tanárok. 

A folyó fodrában azok kapaszkodnak belém, akik nem 
tudnak és legtöbb esetben sohasem tanulhatnak meg úszni. 

Tanár, szülő, orvos, szociális gondozó vagyok egy sze
mélyben. A gyerekekkel ugyanannyit foglalkozom, mint a 
szülőkkel. Megbélyegzett emberkék az én gyerekeim. S min
den erőmmel azon vagyok, hogy megmentsem őket, hogy 
megtanítsam őket beszélni, írni, olvasni, dolgozni, hogy pó
toljam számukra a békés családi élet hiányát. 

Magam köré gyűjtöm őket, hogy ne legyenek az utcán, 
magukra hagyottan, hogy néhány órára megkíméljem őket 
az otthon, a családi otthon nyomasztó légkörétől, igen, a 
szüleiktől. 

A nyomortól, az alkoholtól, a verekedéstől, a lopástól, a 
primitív környezettől, mely bolondoknak nevezi őket, és úgy 
is viszonyul hozzájuk. 

Az én feladatom az, hogy bebizonyítsam: nem bolondok, 
hogy egy kis jóakarattal, szeretettel, gondoskodással egytől 
egyig megmenthetők. Az én feladatom az, hogy felhívjam 
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rájuk az illetékesek figyelmét, mert sajnos, nagyon szűkmar
kúak, ha róluk van szó. 

Egy súlyos anyagi körülmények között élő kislány esete 
igen jellemző volt: három (írd és mondd), három teljes éven 
át kilincseltem, szaladoztam irodáról irodára, míg végre si
került számára kieszközölnöm némi segélyt. 

Azt mondtam: RÓLUNK, mert öt év alatt sorsom teljesen 
összeforrt az övékével. Életpályájukat az iskolából való ki
maradásuk után is figyelemmel kísérem. 

Egyik diákom jelenleg Újvidéken tanul szakmát, az idén 
fog diplomálni. Szobafestő lesz. Rendszeresen meglátogat, 
tanácsokat kér, és én nagyon büszke vagyok rá. 

Diákjaim érzelmileg kötődnek hozzám, jelenleg nyolcan 
vannak. Közülük csak kettőnek az apja dolgozik, azok sem 
állandó munkaviszonyban. Legtöbbjüknek még szociális biz
tosítása sincs. 

Az iskolában a gyerekek állandó orvosi felügyelet alatt 
vannak. Szeretnek rajzolni és zenét hallgatni. Lemezhallgatás 
közben gyakran könnyek csillognak szemükben. 

Egyszer egyetlen pillanatra magukra hagytam őket. Tra
gikus következményei lettek. Békésen dolgozgattak, amikor 
a nyitott ajtóban megállt néhány kislány a szomszédos ta
gozatról: „Bolondok, bolondok!" — kiáltották, és elszalad
tak. (A gyerekek sokszor nagyon könyörtelenek tudnak len
ni.) Az egész osztály sírt, amikor visszatértem. 

Magamról nincs mit mondanom. Dolgozom, munka után 
néha órák telnek el, .mire ismét jókedvre derülök. Egyedül 
élek, különösebb vágyaim nincsenek. Huszonhét éves va
gyok." 

39 



H Á T Í G Y . 

„Négy kötelesmester él Zentán. Mátok István, a fiam, aki 
húszéves, Kalmár Ferenc, Zrenyák János és én, Mátok Mar
ján. Ha én most újrakezdenem az életet, újra csak ezt a 
mesterséget választanám. Gondoljanak csak bele, milyen len
ne az ember élete kötél nélkül. Nem tudnánk meglenni nél
küle. Nincs kiveszőben ez a szakma. Rugókötöző spárgára, 
marhakötélre, zsákspárgára, istrángra mindig szükség lesz. 
Itt dolgozom az udvaron, ö tven méter hosszú. Ezzel a spár
gával itt a rugókat kötözik a matracokban. Ezekből az 
istrángokból évente ezer darabot is eladok. A kenderrel nyi
tott helyen, a szabadban a legjobb dolgozni, mert pórja van. 
Porol, és a por megtámadhatja a tüdőt. De én nem azért 
vagyok ilyen sovány és sápadt. Nincs az én tüdőmnek semmi 
baja. Fiatal koromban is ilyen voltam. Persze, nedves idő
járás esetén nem megy a munka. A kender gyorsan teleszívja 
magát nedvességgel. Igen, ez a szövőszék. Ez meg itt egy 
forgókerék, de már régen kiment a divatból. A legtöbb al
katrésznek csak a német nevét ismerem. Télen egy kicsit 
hideg van itt kint, ezért van rajtam ez a presnyák, ujjatlan, 
hogy könnyebben dolgozhassak. Rövid munkát, hosszú mun
kát egyforma kedvvel végzek. A rövid munka azt jelenti, 
hogy rövid kötelet csinálok. Mondjuk rá, istrángot. A spárga 
elkészítése a hosszú munkák közé tartozik. A fiam most ép
pen a spárgát csiszolja. Nem vegyszerrel, még csak az hiá
nyozna, vízzel, tiszta vízzel, mert az a legjobb a kendernek. 
Ez itt a gombolyítógép. Villanymotorja van. Mondom, sze
retem a szakmámat. Az apám parasztember volt, Horvát
országban születtem 1919-ben, Slavonski Kobasban. Húsz év 
alatt kétszer, ha voltam arrafelé. Nincs ott sok keresniva
lóm. Az apám és az anyám meghalt még gyerekkoromban, 
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és én annak idején három szakma közül választhattam. Se 
bognár, se kéményseprő nem akartam lenni. Köteles lettem. 
Az öcsém is az. A bátyám, a Jozo elesett a háborúban. 1933-
ban azért jöttem Zentára, mert azt hallottam, hogy a zentai 
mesterek tényleg a szakmára tanítják az inasokat, nem a 
vízhordásra. Gyerek voltam, s akkor ültem először vonaton. 
És nem tudtam egy szót sem magyarul. Abban az időben is 
éltek jó emberek. Leültem egy bácsika mellé, Vinkovcin át 
kellett szállnom. Szerencsém volt, szerencsésen megérkeztem. 
A Hajduska kocsma előtt a sarkon megkérdeztem valakit, 
mondaná meg, merre lakik Bálint Erzsébet. Fél év alatt meg
tanultam magyarul. A műhelyben aludtam két horvát inassal 
együtt. Barátkozó természetű vagyok, nem volt soha külö
nösebb gondom. Négy évig voltam inas, azután öt évig se
géd. Havonta 150 dinárt kerestem, s aztán 42-ben kiváltot
tam az iparengedélyt. 44 júniusában, emlékszem, az udvarban 
álltam, egyszercsak női hangot hallok. Hegedűs Palitól, a 
kerékhajtó fiútól, aki nálam dolgozott, irántiam érdeklődött 
valaki. Hogy hol a mester úr? Vagyis én. Van-e kendere 
eladó? Akkor előjöttem. Nincs. Slussz. A kiskapu felé indult, 
én meg megnéztem hátulról is. Aztán elvettem feleségül. 
Huszák Annát. Az esküvő után bevonultam a partizánokhoz, 
egy évig katonáskodtam. Hét gyerekünk született. A leg
idősebb tizenkilenc, a legfiatalabb ötéves. Az ötvenegyes esz
tendő volt a legnehezebb életemben, abban az évben mindent 
lepörkölt a fagy. Különben nincs panaszkodnivalóm. Hiába 
vannak traktorok, kötélre mindig szükség lesz. Mert kötél 
nélkül nem élhet az ember. Amikor a magyarok bejöttek, 
jelentkeznem kellett a községházán. Megkérdezte egy tiszt az 
utcán összecsődült emberektől, hogy ismer-e közülük engem 
valaki. Nem, nem ismerjük. Én sem ismerem. Ezt mondták. 
Közben meg mindenki ismert. A darálós hirtelen azt mondta, 
én ismerem! Milyen ember, kérdezte a tiszt. Milyen? Hát 
dolgozik. Mint én meg a többiek. Így a darálós. Én zentai 
vagyok. Nagyon szeretem e várost. A szaktársaim egy kicsit 
irigykednek rám, de hát ez természetes. Én mindig ilyen 
sovány voltam. Soha életemben nem dohányoztam. Szeretem 
a gyerekeimet, egyáltalán nem volt nehéz őket felnevelni. 
Hát így. Mit mondjak még?" 

41 



A J A V A S A S S Z O N Y 

Nem, nem vagyok én javasasszony, ha ezért látogatott 
meg, akkor hiába jött. Nem hiszek én se a jóslatokban, se 
a lélekvándorlásban. Nem én, higgye el, de a fiatalabbja 
annál inkább. Legalábbis azok, akiket ismerek. Babonásab
bak, mint mi öregek. Hisznek a horoszkópban. Ha az égi
testek állása kihat az életünkre, miért ne hatnánk mi is a 
mozgásunkkal, gondolatainkkal az égitestekre, mondta nekem 
a napokban egy gimnazista. Hisznek a kuruzslóknak, papok
nak, hiába nevelik őket az iskolában kommunista szellemben. 
Én meg, látja, az álomfejtésen kívül majdnem semmiben sem 
hiszek . . . 

Hogy miért foglalkozom mégis jóslással?! Egyszerű a vá
lasz. Mert szeretem az embereket. Nézze, öreg vagyok, ha 
nem vállaltam volna a javasasszony szerepét, hónapokat ül
dögélnék egyedül itt ebben a konyhában. Felém se szagolna 
senki. Így meg egész nap van valaki nálam. Maguk hozzák 
a kávét, mert én nem győzném venni, megfőzöm, s közben 
beszélgetek velük ügyes-bajos dolgaikról, aztán felborítják 
a csészét, és várják a szavam. Nem jósolhatok magának, 
mert én csak olyanokkal állok szóba, akiket ismerek, már
pedig ebben az utcában én mindenkit ismerek. Tudja, ez egy 
olyan utca, amelyben nagyon egyszerű jósolni. A legtöbbje 
már a kiskapuból azt kiáltja, hogy M. néni, jósoljon egy kis 
pénzt. 

— M. néni, igaza volt, a múlt héten kaptam pénzt, de 
csak a fizetésemnek a felét. 

— M. néni, igaza volt, azt mondta, hogy kapok, kaptam 
is, de kölcsön. 

— M. néni, vettem egy sorsjegyet, nézze meg a csészém. 
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— M. néni, nézze már meg, ihogy küld-e a héten egy kis 
márkát az uram. 

Ismerem őket. Nem akarok dicsekedni, de a reményt csu
pán az én szavaim tartják 'bennük. Mindenkinek azt jósolom, 
hogy pénz áll a házhoz. Ez az első dolgom, s csak azután 
térek rá más problémákra. 

Tudja, a legfontosabb ismerni őket, figyelni minden sza
vukra és megjegyezni a szavaikat. 

Ha K. M. jön el hozzám, a lkkor már előre tudom, miért 
jött. Tudom, hogy huszonhat éves, hogy eddig négy férje volt, 
hogy öt gyereke van, hogy cselédként dolgozik a városban 
havi négyszáz dinárért, tudom, hogy azért jött, mert ismét 
talált férfit magának, de fél, hogy vele is megjárja, mint 
az előzőkkel. Nézz ide, mondom neki, ezúttal szerencséd van, 
kutya áll a csészédben, az pedig hűséget jelent. 

Sz. A. gimnazista. Szép szőke lány. Tudom, hogy szám
tanból elégtelenre áll. Tudom, hogy dolgozatírásra készül. 
Szerencséd van, mondom neki, látod ezt a jelet a csészédben? 
Felismered? Egy 4- jel. Igaz? 

T. E.-ről tudom, hogy ötvenéves, hogy három gyereket 
nevelt fel. Hogy a férje, aki a szomszéd faluban dolgozik, 
csalja egy ottani asszonnyal, hogy már két hónapja nem is 
jár haza. Nézzen ide, mondom neki, egy galamb, tudja, mit 
jelent ez? Hamarosan hírt fog kapni az uráról. 

K. T.-ről tudom, hogy már kétszer operálták, hogy má
sodszor leoperálták a mellét, tudom, hogy harminchárom 
éves, hogy nincs gyereke, ismerem a férjét. No, mondom ne
ki, találja ki, mit jelent a gólyamadár?! 

T. M. hetvenéves. Asztmás. A felesége három éve halt meg. 
Az öregember tavaly megnősült. Már megint semmi sincs 
ebben a csészében, csak egy kukacpaprika, mondom neki csú
folódva. 

A. F. két gyermek apja. Harmincéves. Alkoholista. Veri a 
feleségét, a gyerekéket, a fizetését minden elsején a kocsmá
ban hagyja. Többször megkísérelt örökre végezni magával. 
Nincs a maga csészéjében egy vas se, mondom neki, a maga 
csészéje teljesen üres. 

Zs. K. ötvenéves. Asztalos. Felesége és két gyereke van. 
Ausztráliába készült. Eladta a házat, a szerszámait, a kerék
párját, mindenét. Aztán meggondolta magát. Nem mert út
nak indulni. Albérletben lakik a saját házában. Látja itt ezt 
a felhőt, mondom neki, és ezt a házat rajta? Szerencsére itt 
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lenn egy csónak áll, egy kikötött csónak, oda van kötözve 
a parthoz. Látja? Itt a lánc, itt a lakat, de kulcsot sehol sem 
látok. Érti? 

H. U. tizenkilenc éves. Egy éve ment férjhez. Egy gyereke 
van. A férje Németországban dolgozik. Házasságkötésük után 
magával vitte a feleségét is, de csakhamar visszaküldte. Az 
asszonyka már hat hónapja nem kapott hírt róla. Látod, 
mondom neki, itt egy fekete hajú asszony, itt meg egy szőke 
hajú, ő meg itt áll (közöttük, de arccal a fekete nő felé 
fordult. 

Nem sorolom tovább, ennyiből is láthatja, hogy nincs sem
mi csalás abban, amit csinálok. Ha én nem volnék, akkor 
ezt a munkát másoknak kellene elvégezni. 

Hogy kinek? Igen, úgy van, ahogy mondja, a szociális 
hivatal munkatársainak, a lélekgyógyászoknak, az orvosok
nak stb. Tudja, azelőtt a papok végezték ezt a munkát, a 
gyóntatószékben. 
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A F Ö L D N E M T E N G E R É S Z F E L E S É G 

Víg Jenőnek hét és fél (hold földje van a kulai határban. 
Hét és fél hold földje és saját szállása, melyet bárkinek ér
demes megnézni. Víg Jenő hatvannyolc éves, a felesége hat
van. Egyedül élnek a tanyán, mert a gyerekeket kitaníttatták, 
így jár, aki kitaníttatja a gyerekeit: egyedül marad. De nem
csak ő, hanem a föld is, amely, akárhogy vesszük, a legdere-
kasabban vette ki a részét a tanuláshoz szükséges feltételek 
megteremtéséből. A föld is egyedül marad. 

Víg Jenő földje olyan föld, hogy már-már függetlenítette 
magát a napenergiától is, az esőtől is. Fegyelmezett, meg
bízható termőföld. 

Nem hiába kényeztette Víg Jenő annyi éven át. Éppen 
ezért érdekli, milyen sors vár rá, ha ő már nem lesz. Kinek 
a kezébe kerül, hogyan bánnak majd vele. 

Mert a gyerekei hallani sem akarnak róla. Pedig milyen 
jó föld az! 

Elég a hátát egy kicsit megvakarni, máris nevet. Ügy ne
vet, hogy belezöldül, úgy nevet, hogy belesárgul, aranyfogait 
villogtatja, úgy nevet, hogy teste tököt hólyagzik, meg ubor
kát, meg görögdinnyét. 

Minden csínytevésre kapható ez a föld. 
Víg Jenő és a földje lelki barátok. Évtizedeken át megér

tették egymást, mert mindketten egyformán szűkszavúak. 
Nem is tudnának meglenni egymás nélkül. 

Naponta még mostanában is tizenkét órát együtt töltenek. 
Sírig tartó kötelékek fűzik egymáshoz őket. 

Víg Jenő nagyon sokat tudna mesélni a barátjáról. Csak 
sajnos, nincs kinek. Mert a fiatalok a várost jobban kedvelik. 
A betont, a vasat és az üveget. 

A fiatalok lassan elfelejtik a föld nyelvét. 
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A fiatalok manapság szégyenlik a föld barátságát. 
S ha egy mód van rá, elkerülik a vele való találkozást. 
Városi szobájukban cserepekben tartják. 
S ez csak a rosszhoz vezet. Mert a föld nagyon érzékeny 

barát. S bosszúálló! De még mennyire! 
A föld nem szereti a futó kalandot. 
A hétvégi röpke találkákat, a délutáni két-három órás 

összejöveteleket. 
A föld képtelen várakozni, nem szereti a késést, a föld 

nem tengerészfeleség. A földet nem lehet sürgetni, nem lehet 
levelezni vele, nem lehet azt sürgönyözni neki, hogy teremjen. 

A földnek ugyanolyan mértékben van szüksége az esőre, 
mint az izzadságra. A nap fényére, mint az ember tekin
tetére. 

A föld sorsa nem függhet a gazdaságpolitika gyors válto
zásaitól. Jóban-rosszban ki kell tartani mellette. 

Vig Jenő hatvannyolc éves, s egyre nehezebben tudja gond
ját viselni földjének. De nem panaszkodik, mert az az idén 
is kitett magáért. Egy holdon tizennégy méter napraforgó 
termett, egy és egynegyed holdon százötven mázsa csöves 
kukorica, két holdon huszonöt mázsa búza. 

Víg Jenőnek egy ötéves Juca nevű lova van, nyolc hízója, 
harminc gyümölcsfája meg egy televíziója. Évente kétezer
hétszáz dinár adót fizet. 

Méhei is voltak, de azokat apró, bolhaként ugráló sárga 
tetvek támadták meg, úgyhogy a kaptárokat fel kellett gyúj
tani. 

Víg Jenő elégedett embernek mondja magát. Hetente egy
szer-kétszer bejár a faluba, a piacra, meg a malomba, s ilyen
kor meglátogatja a fiát, akivel a föld sorsáról beszélget. 
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A T R A K T O R 

A traktor a nagykapu előtt áll az utcán. Vadonatúj. Ezért 
is áll ott. A színe vörös, a motorja halk. Az emberek körül
állják, simogatják, veregetik, megrugdossák a kerekeit. Tulaj
donosa bársonynadrágos, magas, kövér, őszülő parasztember, 
fekete kalapját a motorházra tette, cigarettát sodor éppen. A 
traktor fekete ülésén egy üveg étolajszínű pálinka. A gazda 
az elülső kerékre helyezte bőrpapucsba bújtatott lábát, imi
gyen hozta tudomására a bámészkodóknak, hogy a birtokos 
esetek melyikéről is van szó a jelen esetben: egy birtokos, egy 
birtok. Az a kalap a motorházon az enyém, a pálinka is az 
ülésen, tehát a traktor is az én tulajdonom. Az emberek 
kezdetben csak bámészkodnak, aztán egyikük váratlanul meg
szólal: 

— Szóval, traktor. 
— Az. Traktor — válaszol készségesen a gazda. 
— Nono. Ennyit én is látok — mondja a toprongyos bá

csika, aki az imént érkezett szekéren. A kezében tartott ostor 
nyelével feljebb tolja homlokáról a kalapot. 

— Látom én, hogy traktor, csak az árát nem látom rajta, 
vagy azt nem szokás ráírni? — teszi hozzá, s ravaszkásan 
mosolyog. 

— Ugyan miért nem mondja meg, mennyiben van magá
nak? — kérdezi az álldogálók közül valaki. 

— Sokban — válaszolja a gazda homlokát ráncolva. 
— Készpénzben fizetett? 
— Készpénzben. 
— Hát hajtani tudja-e? 
— Majd megtanulom. 
— Hány lóerős, hetven, nyolcvan, száz? 
— Több. 
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— Hány? 
— A fene tudja, nincs itt a fiam, sok. 
— Szóval, maga csak úgy benyúlt a szalmazsákba, és el

ment megvenni. 
— Ühüm. 
— Szép, szép. 
— Nem dísznek vettem. 
— Maga biztos műtrágyázta a dinárt. 
— Vagy kanhoz hordta. 
— A sorsjegyen nyert talán? 
— Fogadni merek, a fia küldte a pénzt külföldről! 
— A fiam sohasem járt külföldön, tüdőkórházban feküdt 

két évig, de ha már kérdezik, akkor elmondom, honnan volt 
pénzem erre a traktorra. 

— Csak lassan beszéljen, hogy írhassuk minden szavát. 
— Egyszerű a dolog, takarékoskodtam. 
— Ha egyfolytában száz évig töröm is a fejem, erre akkor 

sem jöttem volna rá. Tényleg egyszerű az egész, mint a 
pofon. 

— Elég, ha csak a házakat megnézik az utcánkban. Az 
egyiket vörös téglával rakták ki, a másikat terméskővel, új 
cserepek, redőnyös ablakok, a házamra én már vagy tizenöt 
éve egy vasat sem költöttem, nézzék csak meg, maholnap 
rám dől, az ablakok elrothadtak, a szomszédom két évvel 
ezelőtt parkettáztatta a szobáját, a másik szomszédom kibe-
tonoztatta az udvarát, bevezették a vizet a lakásba, fürdő
szobát építettek, mintás csempével rakatták ki a konyhát, 
az egyik mosógépet, a másik hűtőszekrényt, a harmadik mo
torkerékpárt, a negyedik mini-biciklit, az ötödik új szoba
bútort vásárolt, nálam meg még padló sincs a szobában, az 
udvarom mindig tele van baromfival, de csirkét, kacsát csak 
ünnepnapokon vágok, szalonnán élek már évek óta, a tojást 
eladom, a gyümölcsöt is, hát ezért vehettem traktort. 

— Hát csak vigyázzon is rá, sárba ne hajtson vele, mert 
akkor megrozsdásodik. 

— Aki szalonnán él, annak kell is a traktor. 
— Ami igaz, igaz: még patkoltatni sem kell. 
— Egy nőstényt nem vesz mellé? 
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T A T J Á N A 

1. 

És akkor jött Tatjána és kiválasztott. Én tizennyolc éves 
voltam. Nem mutatott rám, nem karolt belém, a szemembe 
nézett. Azt a pillantást sosem felejtem el. Magas volt, erős, 
széles csípőjű. Legjobban a szemére emlékszem. Más asszo
nyok másképpen csinálták. Más asszonyok a foglyok kariz
mait tapogatták. Tatjána meg csak nézett rám. Rögtön tud
tam, hogy engem fog kiválasztani, mert magas voltam és erős, 
mint ő. Szeretném azt mondani, hogy rám mosolygott, de 
akkor hazudnék. Csak állt és nézett, és a szeme olyan volt, 
mint az égő barkavég. 

2. 

S akkor elindultunk a szekéren a faluja felé. És én arra 
gondoltam, ihogy talán többé sohasem kerülök haza Gom
bosra, hisz orosz szakér vitt egy orosz falu felé, előttem orosz 
16 baktat, mellettem, orosz asszony: Tatjána, no meg hát én 
is orosz voltam, orosz hadifogoly. 1916-ot írtak. 

3. 
Meg hát akire otthon senlki sem vár, az nem is nagyon 

térhet haza. Megmondom, hogyan halt meg az apám. Agyon
nyomta két zsák búza. Mert kettővel a hátán lépkedett nya
ranta a cséplőgép és a szekér között ide-oda. Megszakadt. 
Megszakadt benne valami. Az apámban. Utána mentem én 
szolgálni, tizenkét éves koromban. Szolgálni meg jószágot 
őrizni, meg kapálni, meg később kubikolni, meg mindent. 
Pedig a zenét szerettem, mint az anyám, aki úgyszintén meg-
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'halt. És a bátyám is meghalt, Szibériában, 1916-ban. Csak 
ezt akkor én még nem tudtam ott Oroszországban, s ha tu
dom is, nem sírok, mert Tatjána ott ült mellettem szótlanul 
a bakon, kezével egy távoli templomtoronyra mutatva: — 
Odamegyünk, oda! 

4. 

Bal kéz felől szélmalmok voltak. S a szél arcomba sodorta 
Tatjána keszkenőjét. De én fogoly voltam, és csak megráz
tam magam, csak a szélmalmokat néztem, csak azokat. S tud
tam, szántani fogok, vetni, aratni, dolgozni, akárcsak otthon: 
másoknak. 

5. 

És éhes voltam, és fáradt, akárcsak otthon Gomboson, ami
kor éveken át ruhástul aludtam mások portáján, idegen istál
lóban, szárkúpok tövében, szénaboglyákon. Bár Tatjána mel
lettem ült, mégis elaludtam. Elaludtam, és álmomban egy 
hatalmas tamburazenekarban pengettem a hangszert, míg 
ujjal rám nem mutattak: Horváth Pali fogott hamisat! Hor
váth Pali, akinek az apja megjárta a zsákokkal! Horváth 
Pali, aki hősi halált halt Besszarábiában, a fronton, egy lö
vészárokban. 

6. 

Állt a szekér és harangoztak. Egy gyerek megtapogatta a 
véres kötést a könyökömön, a többiek meg áhítattal fogták 
körül a lovat. Amikor a szekérről leugrottam, valaki, egy 
vén banya, azt kiáltotta: — Tatjána! Tatjána! — S a lábom 
között átszaladt egy kutya. 

7. 

Szobába léptünk. Deszkafalak. Asztal, székek és szentké
pek, csodálatos szentképek a deszkafalakon, örökmécses, 
szamovár Horváth Pál hadifogoly tiszteletére. S csak ültek 
körülöttem és néztek, az após meg az anyós, mindketten 
öregek. A teába dobtam a kockacukrot, és kitört a nevetés. 

— Nem így, Pasenka, Pasenka, nem így, a cukrot a szád
ba vedd, Pasenka! 
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Tatjánára néztem, de csak egy pillanatra. Odakint este
ledett, és a szél is elcsendesedett. Az istállóban megnéztem 
a három lovat, megnéztem a három tehenet meg a húsz birkát 
az akolban, meg a tyúkólba is bedugtam a fejem, s hosszan 
néztem a csirkéket a gombosi szolgagyerek közömbös tekin
tetével. 

8. 

Mentem a kaszálók felé, nyomomban a falu vénei. Jó 
kaszám volt, már kora hajnalban megkalapáltam. A torná
con. A konyhában megcsörrent valami. Lopva az ablakra 
néztem. Tatjána arcára ma már nem nagyon emlékszem, csak 
a szemére. 

9. 

— Haraso, Pasenka, haraso — mondogatták a vének. — 
Most már pihenj egy kicsit. Álljatok le! Megizzadtál, Pa
senka. Pasenka, csavarj a dóznimból. 

— Nyicsevo, nyicsevo, nincs leállás. Leállni én este szok
tam, amikor a cserebogarak szálldosni kezdenek. 

10. 

— Pasenka, egyél, egyél krumplit. Tatjána főzte. — Lát
tam, hogy ott ül a szekér tövében. 

11. 

— Pasenka, most te keversz. Az összes kopejkák mind 
a zsebedbe vándorolnak lassan, huncut Pasenka. 

A kemencében sült a krumpli. Aztán vacsora után lassan 
elcsendesedett a ház. A konyhában aludtam, de ébren: mi 
lesz, ha Tatjána férje nem jön meg soha a frontról? S mi lesz 
akkor, ha megjön. Mi lesz velem? 

12. 

S aztán egy éjjel arra ébredtem, hogy kopogtatnak az ajtón. 
— Pasenka, ellik a tehén! 
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13. 

S aztán egy másik éjjel ismét kopogtattak az ajtón. 
— Pasenka, én vagyok az, Tatjána. 
Ült mellettem, az ágyon, s én azt mondtam neki: 
— Tatjána, félek. 
— Ne félj, Pasenka, ne félj! 
S én ezt később itthon mind elmeséltem a feleségemnek. 

14. 

Mert végül is hazajöttem. Egy vállon gombolós orosz ing
ben. Megnősültem. A feleségemnek sem volt semmije. Cirok
seprőt árult a piacon. Én meg a tetőket nádaztam. Zenélni 
is tudok. Trombitázni, tamburázni, bogozni. Én vagyok az 
utolsó nádazó itt Gomboson. De már csak összesen húsz nádas 
ház van a faluban. Temetni járok, s míg a trombitámon a 
gyászindulót fújom, egy sötét szempár úszik néha szembe 
velem az úton. 
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A N E M L É T E Z Ő EMBER F I A 

A nem létező ember a kulai határban egy szálláson él, csak 
erről senki sem tud, mert ihisz nem létezik. Ott húzta meg 
magát azon a várostól mintegy hat kilométerre fekvő szál
láson, amely nem is az övé. Egy nem létező embernek szál
lása sem lehet. Földje sem. Se lova, se szekere, se szőlője, se 
gyümölcsöse. Egy nem létező ember írni sem tudhat, újságot 
sem vehet. 

A nem létező ember szülei sem létezhetnek, hisz ők is írás
tudatlan napszámosok voltak. 

Egy nem létező emberrel nem lehet találkozni, se az utcán, 
se a piacon, se a boltban. A nem létező ember vagy a kocs
mában üldögél, pálinkáspohárral maga előtt, vagy a határ
ban lépked kapával a vállán. A nem létező ember ruhákban 
sem válogathat. Munkákban sem. A nem létező ember jó 
kapás, kubikos, zsákoló. 

A nem létező embernek csak egy nadrágja van, egy moly
ette kucsmája meg egy subája. A nem létező embernek a 
nagy maximuma a két keze. Kár, hogy arcáról nem tudja 
eladogatni lassan a ráncokat, mert akkor meggazdagodhatna. 

A nem létező embernek a felesége is írástudatlan, a fele
sége, akivel vadházasságban él. A nem létező ember felesége 
sem létezik. A nem létező embernek se nyugdíja, se beteg
biztosítása nincs. Ezért nem is beteg. 

A nem létező emberről a kulai társadalombiztosító inté
zetben senki sem tud. 

A nem létező emberről a kulai községházán sem tudnak. 
Ezért nem létezik. 

Ha valaki Kulán a nem létező ember iránt érdeklődik, 
mindenki a homlokát ráncolja. 
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A nem létező embernek be sem kell jelentkeznie, minek 
jelentkezzen be, ha úgysem létezik. 

A nem létező ember ötvenöt éves, a felesége harmincöt. 
Mégsem létezik. Szügyi Jánosnak hívják, ahogy a fiát is. A 
kis Jani sem létezik. Hétéves elmúlt, de nem jár iskolába. 

A kis Jani jobban beszéli a szárkúpok csörgő nyelvét, mint 
az emberekét. A kis Jani a szalmakazallal is el tud beszél
getni. A fűszálakkal, az eperfákkal, a fehérre meszelt falak
kal, a mély barázdákkal. Hogyisne, amikor egész nap csak 
velük beszélget. Azért mégiscsak a kutyával értik meg egy
mást legjobban. A kutya az kutya. Be lehet fogni egy lábas 
elé, és földet fuvarozni vele az udvar egyik végétől a má
sikig. Azután meg vissza. 

A szállás akkor a legszebb, amikor sötét van, semmi sem 
látszik belőle. 

No és a bogarak? Általában „keserék". De van olyan is, 
amelyik „savanya", mint a zöld alma. 

A nem létező ember fiának legjobb barátja a saját árnyéka. 
A nem létező ember fia egy kék szemű, eleven kisgyerek. 

— Kisgyerek vót még egy, csak az meghalt. 
— Nem bírt szaladni. 
— Feküdt, és nem akart felkelni. 
— Csak nézte Zolika a plafont. 
— A keze nagyon hideg volt. 
— Nem kellett neki a cukor se. 
— És a mama meg a tata nem volt otthon. 
— És Zolika nem akart játszani. 
A nem létező ember fiának, ínyében, mint apró kráter, 

ijesztően feketedik egy gennyes fogtő. 
De ezt senki sem láthatja, mert ő egy nem létező ember 

fia. 
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MEDVETÁNC 





TÜZ ÉS SZALONNABÖR 

„Pfuj, ki dögje lehet ez, mars innen!" A kutya (mintha 
vízfestékkel festették volna vörösre) a lábfékes, girlandos 
és fátylas nyárspolgári álom-babakocsi csillogó küllőit szag
lássza. Az iszonyú homokfutóról még csak a két rakéta
motor hiányzik, hogy fölemelkedhessen a magasba, ahol se 
sár, se kóbor kutya, se zsíros újságlap nem akadhatna útjába. 
Fel. A fiatal anya még kétszer-háromszor kiszól testének 
erődítményéből, aztán magas sarkú lakkcipőjével oldalba rúg
ja a kutyát. 

Vasárnap délután van. A vasúti töltés tövében meghúzódó 
parkban, az új vasútállomás közelében láthatatlan tortasze
letek, sertéskarajok, májgombócok, csirkecombok megtörten 
állnak már a matematikai pontossággal működő bendők bí-
tófái alatt. 

Kölnivíz és szagos szappan illata, hajlakkcsillogás, görög
dinnyékre feszített nadrágok, aranyfogak, brossok, csatok és 
nevetés, mint a pop-zenében. 

A színpaddal így meg is volnánk. Lássuk tehát a szerep
lőket! A ffihős éppen a fák között lépked. Kezében száraz 
ág, melynek a vastagabb végét fogja. Télikabátját mintha 
paplanból varrták volna, zsebei kitömve. Haja őszes, és jó 
kéthetes szakálla is. Félénken lépked, nem néz se jobbra, se 
balra. Kék színű munkásnadrágjának szárai a bokáján spár
gával vannak összekötve, hogy jobban tartsák a meleget. Vá
ratlanul leül egy fa tövébe, és a képeslapot, amelyet eddig 
a hóna alatt szorongatott, maga elé helyezi a fűre. A fede
léről Tereza Kesovija slágerénekesnő mosolyog rá. Zsebébe 
nyúl, egy sárga rongydarabot terít a fűre. Cigarettavégeket 
rak rá. Ismét a télikabátja zsebében turkál. Ezúttal egy gyu-
fásdoboz a zsákmánya, majd egy darab száraz kenyérhéj. 
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Tereza Kesovijára vet egy pillantást, de nagyon rövidet. 
Kezét egy újságlap után nyújtja ki. „Parlov az aranyére
mért küzd." Ezen elgondolkodik. Kisvártatva óvatosan kö
rülnéz. Első ízben, mióta leült. Nem, senki sem figyefli. Egy 
elszánt mozdulattal immár harmadszor is a nagykabátja zse
bébe nyúl, és egy babapelenka nagyságú szalonnabőn rángat 
ki belőle. Gyanakvón néz körül. Megszagolja a szalonnabőrt. 
Most tűnik ki, hogy elülső fogai hiányoznak. Lassan, körül
ményesen alágyújt Terezának. 

A lángok előbb a lány dús fekete hajába kapnak bele, 
azután átterjednek az állára és vérvörös, duzzadt ajkaira. 
Tereza már nem mosolyog. A tűz a homloka felé terjed éj
fekete, őzikeszemein át. 

A női arcból felszálló könnyű füst a tüzeskedőre tereli 
a sétálgatok figyelmét. Többen figyelik, összegöngyölítette a 
szalonnabőrt, mint egy faliszőnyeget, és az újságlapba cso
magolva a tűzbe dobta. Aztán rágyújtott. 

A sétányon apró termetű, jól öltözött öregasszony tart 
feléje, kezében főtt kulkorica. Megáll néhány lépésnyire a 
tűztől. 

— Istenem, hogy mi minden van ezen a világon! — szó
lítja meg a tüzet és a benne sercegő szalonnabőrt. 

— Miért? — csodálkozik el a tűz gazdája is feltérdepelve. 
— És ezt maga meg fogja enni? 
— Meg. 
— Istenem, ilyesmit! Ki adta magának ezt a szalonnabőrt? 
— Senki, a szemétben találtam . . . ezt a kenyeret is. 
— Itt van ez a kukorica, fogadja el tőlem. 
— Minek! Űgysem tudnám megrágni, összesen öt fogam 

van, de az is csak arra jó, hogy a nyelvemet szórakoztassa. 
— Hát ezt a . . . szalonnabőrt hogyan fogja megrágni? 
— Amint látja, előbb megsütöm, puhább lesz az a fánk

nál is. 
— Maga nincs állásban? 
— Már egy éve. Tudja, a lábam miatt. Elütött egy autó. 

Egy luxusautó. Hátulról. 
— De járni azért bír? 
— Hogyne, járni járogatok én, de emelni, azt nuku. Rosz-

szul rakták össze a csontokat . . . Még dolgozhatnék, csak 
negyvennyolc éves vagyok, meg aztán senkim és semmim 
sincsen. Azt mondták nekem a szülőfalumban a cigányok, 
hogy adnak telket a telepükön, építsek egy kunyhót, és lak-
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jak ott velük. Okosak, mi? Aihogy kitenném a lábam, rögtön 
feltörnék az ajtóm, és mindent elpakolnának. Nincs nekem 
feleségem, aki a lakásra vigyázna. Vagy rám törnének éj
szaka, és agyba-főbe vernének, a fene azt a gázálarcos fejü
ket. Ha meg bemennék a rendőrségre, ott azt mondanák, 
hogy engedélyt nagyon szívesen adnak, de pisztolyt ingyen 
nem. Kérdem én, miből vegyek pisztolyt. Hát van nekem 
nyugdíjam? Nagyon jól tudják ők is, hogy engem elzavartak 
az állásomból, mert a lábaim nem bírják az emelést. Mindig 
privátoknál dolgoztam, ez az én bajom. A Slovenijalesben 
is dolgoztam, tudja, ugye, mire gondolok. A szekrény az 
valami súlyos. . . Palánkán, ahogy leugrottam a teherautóról, 
egy luxusautó hátulról fellökött. 

— Hol szokott aludni? 
— Látja ott azt az épületanyag-raktárt? Ott szoktam 

aludni. A száraz gerendákon, hogy föl ne fázzak. De én ki
hajtom a nyugdíjamat, meg is mondtam ezt az Űjházi Ni-
kolának. 

— Vigyázzon, mert elég az a bőr . . . tudja, én nem sze
retem a szalonnát, én Splitben születtem, és ezért nem sze
retem a szalonnát, az én apám olasz volt. 

— Más lenne az, ha volna nekem egy rostélyom, azon 
gyönyörűen meg lehet sütni a szalonnát is meg a bőrt is. 

— Szerencse, nagy szerencse, hogy járni bír. 
— Volt nekem egy nagybátyám, akinek a csetnikek lefű

részelték mind a két lábát. Térd fölött. 
— Tudja, a férjemet és a fiamat lelőtték az olaszok. Ti

zenhat éves volt a fiam. Azóta állandóan félek. Már hetek 
óta úgy érzem, hogy ismét háború lesz. 

— Ide figyeljen, ezt én nem hiszem, nekem hiába bizony
gatja. 

— Megmondaná a nevét? 
— Matyi, Ihász Matyinak hívnak. 
— Tufi, Tufi — kiáltja váratlanul az ember, és botját 

megragadva nyögdécselve talpra áll. 
— Tufi, Tufiiii! 
— Akkor a viszontlátásra — mondja az öregasszony, tíz 

dinárt csúsztatva Ihász Matyi zsebébe. Néhány rövid lépést 
tesz a fák között, aztán megáll. Visszafordul. Ihász Matyi 
pálcikával kotorászik a tűzben. Mellette remegő inakkal, 
nyáladzó szájjal ott áll a vörös kutya. 
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M E D V E T Á N C 

Elöl ment a roma fekete kalapban, ing nélkül, fekete mel
lényben, mezítláb, a kecskebőr dobbal hóna alatt. Utána 
cammogott a medve, a nyelve kilógott, nem nézett se jobbra, 
se balra. A medve után az asszony tipegett, s legvégül a fiú 
meg a kislány. Ők is mezítláb, persze. A kislány narancsot 
tartott egyik kezében, a másikkal a fiú kezét fogta, úgy lép
kedték. A gimnázium előtti téren megálltak. A férfi cigaret
tára gyújtott, az asszony a hűvösbe húzódott, a fal tövébe, 
a gyerekek leheveredtek az ároikpartra a medve mellé. Az 
ember végignézett az utcán. Aztán ő is leült a gyerekek 
lába elé a napra. 

Ekkor csengő szólalt meg, és kisvártatva a gimnazisták 
jöttek lefelé a lépcsőn. Mire a medve közélébe értek, az már 
két lábon állt, de még nem kezdett el táncolni. A férfi ciga
rettával a szájában verte a dobot. A gimnazisták, lányok, 
fiúk vegyesen, körülvették a medvét. Ablakok nyíltak, járó
kelők érkeztek. 

— Milyen isteni a bundája! — mondta egy lány. 
— Most látok először élő medvét — mondta a másik. 
— Szegénykém, fáradt lehet, hogy olyan lomhán mozog 

— mondta a harmadik. 
— Nézzétek, most táncolni kezdett, ütemre lépked, van 

ütemérzéke. 
— Nézzétek, milyen szép barna az ember karja. 
— Az ott a fal tövében a felesége, amott meg a gyere

kek . . . 
— Jaj de édes gyerekek! 
— És mezítláb vannak. Nem fáznak meg? 
— Ugyan már, hogy fáznának meg ilyen melegben. 
— Ezek sohasem betegek. 
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— Ilyen fajta, csavargók. 
— Én is szívesen elmennék csavarogni. 
— Annyi bizonyos, hogy van valami az életmódjukban, 

a m i . . . 
— Szabadok, érted, szabadok, ma itt vannak, holnap 

amott. . . 
— Kár, hogy ilyen szutykosok, biztosan tetvesek is. 
— Kész állatkínzás, amit ez a pasas csinál. 
— Nézzétek szegény állatot! 
— Hogy lehet ilyesmit megengedni napjainkban, erőszak

kal 'kellene letelepedésre kényszeríteni őket. 
— Ha másért nem, hát a gyerekekért. 
— Milyen aranyosak, .nézd, mekkora a szeme a kislánynak. 
A dobszó hirtelen elhallgatott, a medve mégy lábra eresz

kedett. Az ember maga mellé intette a fiát, és kezébe nyomta 
a kalapját. A gyerek a diákok felé nyújtotta. Egy magas, 
jól öltözött férfi egy dinárt dobott bele. 

— Megbolondultál? — szólt rá a mellette álló barátja, 
és a kalapba köpött. 

— Hallod-e, te cigó! — mondta aztán előrébb lépve. — 
Öt dinárt adok, ha eltáncolsz a medvével egy valcert, egy 
english valcert, persze, a feleséged doboljon, a gyerekek meg 
énekeljenek. 

Az asszony fogta a dobot, a gyerekek énekelni kezdtek, 
az ember átfogta a medve derekát. Aztán vége volt ennek 
a számnak is. A fiú előrenyújtotta a kalapot. A jól öltözött 
ember barátja ismét beleköpött. A gimnazisták nevetni kezd
tek. 

— Még egyszer! — kiáltották. 
Az asszony szó nélkül verni kezdte a dobot, a férfi átfogta 

a medve derekát, a gyerekek énekelni kezdtek. Miután befe
jezték a táncot, a fiú ismét előrenyújtotta apja fekete kalap
ját. Az egyik diáklány egy marék napraforgót dobott bele, 
a másik egy papírzsebkendőt, a harmadik egy gombot. 

— Még egyszer! — adta ki a parancsot a jól öltözött férfi 
barátja. 

— Még egyszer! — kiáltották többen. 
Az asszony verni kezdte a dobot, az ember átfogta a med

ve derekát, a gyerekek énekelni kezdtek. 
— Gyorsabban! — kiáltotta valaki. 
— Még gyorsabban! 
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Akkor a kislány sírva fakadt. Az asszony abbahagyta a 
dobolást, az ember elengedte a medve derekát. 

Tovább, tovább, átkozott tolvaj népség! — kiáltotta a jól 
öltözött férfi barátja. 

A gyerek előrenyújtotta a fekete kalapot, a kislány legug
golt, és szipogva törölgette a szemét. 

A jól öltözött férfi barátja egy égő cigarettát dobott a 
kalapba, az egyik gimnazista fiú követte példáját. 
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M A G Á N V Á L L A L K O Z Ó K 

Senki sem látta, milyen irányból érkezett. Az emberek 
egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy ott áll a busz
állomás bejárata előtt, egy hatalmas asztalt egyensúlyozva 
a hátán. Mint a hangya a lakkozott szárnyú döglött csere
bogárnak, úgy feszült neki hátával az asztal lapjának, olyan 
körülményesen káromkodva közben, hogy a közelében sün-
dörgő két suhanc nyálazni kezdte öklét örömében. 

Eső szemerkélt, hideg szél fújt. Az első számú peronon 
álldogáló utasok mosolyogva húzódtak közelebb az asztal 
súlya alatt kétrét görnyedő emberhez. 

— Hova lesz, földim, tán te is a tengerre igyekszel?! — 
vetette oda a káromkodónak tréfásan egy pattogatott kuko
ricát majszoló ideges figura. 

— De hát miért nem teszed már le azt az asztalt? 
Mintha csak e felszólításra várt volna, a sötét képű em

berke, nagyot nyögve a betonra tette az asztalt. 
— A katonaságnál egész nap egy ilyenen pingpongoztam 

a tizedesemmel — magyarázta az egybegyűlteknek a fiatal
ember egy maréknyi kukoricával pótolva az újabb szóvesz
teséget gyomrában. Az asztal tulajdonosa azonban úgy tett, 
mintha ügyet sem vetne rá. A kertvendéglő kerítésének tövé
ből maga mellé intett egy sovány, alacsony növésű, topron
gyos asszonykát, és ráparancsolt, hogy a keze ügyében levő 
hatalmas koffert nyissa fel. Ekkorra már, a szüntelenül ugra
bugráló fiatalember révén, népes tömeg vette körül. 

Az emberke először egy kartonlapot emelt ki a kofferból, 
és az asztal közepére helyezte. A kartonlap tintaceruzával 
nyolc egyenlő nagyságú téglalapra volt beosztva. Minden 
egyes téglalapnak külön elnevezése volt: Hajdúk, Partizán, 
Velež, Vojvodina, Dinamó, C. Zvezda, Vardar, Zeljeznicar. 
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— Aha, é r t e m . . . — mondta egy esernyős öregúr, de 
nyomban el is hallgatott, mert a fürge emberke máris egy 
újabb, olajos rongyokba bugyolált tárgyat helyezett az asz
talra. Amikor kicsomagolta, valaki meglepetésében nagyot 
füttyentett. A bámészkodók közelebb húzódtak az asztalhoz. 

— Pisztoly — mondta valaki. 
— Légpisztoly. 
Mire a nézők feleszméltek meglepetésükből, az asztal vé

gén már ott forgott előttük egy fémállványra szerelt fako-
rong. És pukk! — az emberke máris rásütötte a pisztolyt. 
A tollas végű acóltű a Hajdúk elnevezésű körszelet kellős 
közepébe fúródott. 

— Látják, kérem, ebben tényleg nincsen csalás, a tét öt 
dinár, maga kinek szurkol? A Partizánnak? Akkor mire vár, 
talán csak nem azt akarja mondani, hogy nincs öt dinárja? 
Én is kockázattal játszok. Látják ezt a korongot, a széles 
körszeletek között levő keskeny sávok, ezek a feketék, lám, 
milyen keskenyek, mint a ló seggén a repedés . . . ha ezek 
valamelyikét éri találat, akkor én nyerek. 

* 

Mire M. Pali a színhelyre ért, már javában folyt a játék. 
M. Pál leült a kertvendéglőben, és egy üveg sört rendelt. 
M. Pali egész nap nehéz munkát végzett, jólesett neki a sör. 
Még egyet rendelt. Ogysem volt más élvezete ebben a büdös 
életben. Az apja se vitte sokra, de ő sem. Kubikosok mind
ketten. Ő meg még azt a hibát is elkövette, hogy fiatalon 
nősült, se állása, se lakása, semmije nem volt. Igaz, hogy la
kása most sincs. Aztán még abban is tévedett, hogy . . . szó
val jöttek a gyerekek egymás után, arra az asszonyra elég 
ránézni, az rögtön teherbe esik. Az adósság is szaporodott, 
jöttek a tarhonyás levesek és az álmatlan éjszakák. A köl
tözködések. Falura mentek, mert azt hitték, hogy ott minden 
olcsóbb. Egy ideig a kútfúrókkal is dolgozott. Kéthetenként 
járt haza. Kellett a pénz, a gyerekek iskolába kezdtek járni, 
neki azóta ünnepnapja nem volt. S míg ő dolgozott a kút
fúrókkal, a felesége szépen albérlőt fogadott, egy idénymun
kást. M. Pali úgy szerette a feleségét, hogy amikor egy kis 
fölösleges pénze akadt, mindig vett neki valamit. De ami 
sok, az sok. 

A múlt héten kért háromszáz dinárt kölcsön, és tegnap 
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reggel mit íhall! Hogy nincs pénz a háznál. Hát a teremtésit 
neki. Mire iköltitek a pénzt?! Se meccsre nem járt, se kár
tyázni, se kuglizni. Nincs egy valamirevaló ruhadarabja, ö 
mindig mindent hazaadott. De azoknak sohasem elég. És 
a(kkor nyakon vágta az asszonyt, de úgy, 'hogy menten el
terült a földön i á kiskapuban. Nem kellett volna. Sajnálja 
a gyerekeket, a nagyobbiknak már két éve ígérget egy ke
rékpárt, és most meg is veszi, mert van pénz a zsebében, 
az is meglehet, hogy szombaton délélőtt eljön a fiával, ide 
Újvidékre, hogy a kerékpárt megvegyék . . . 

ö t dinár nem a világ. Melyikre tegyen M. Pali, a Haj-
du'kra-e vagy a Partizánra, vagy mind a kettőre? Az lesz 
a legbiztosabb. Tudj'a ő nagyon jól, hogy csal a füstöské
pűje, adja csak az ő kezébe azt a pisztolyt, majd ő elsüti, 
így ni! Átkozott fekete sávok. Mindig azokat találja el az 
ember! M. Pali eszén azonban nem fog ki egy ilyen . . . 

Hány csapat is van összesen? Egy, kettő, három, négy . . . 
nyolc, hát akkor tegyünk mind a nyolcra. Ki tudja felvál
tani ezt a százast? Az utolsó százasomat? 

Esteledett. A viasúti töltés tövében öt ember lépkedett siet
ve. Egy magánvállalat munkatársai. Elöl ment a nyurga 
fiatalember, aki a vállalat reklámügyeit intézte. Mögötte az 
igazgató az asztallal a hátán, őt a titkárnő követte a koffer
ral a kezében. A titkárnő szoknyájába kapaszkodva két élel
miszeribeszerző húzatta magát, mint két uszály a Dunán. 
Kezükben egy-egy rúd tiroli szalámi. A két göndör hajú 
tapi-tapi hátra^hátrapislangatott. Az állomás irányából azon
ban nem követte őket senki. 

M. Pali ez idő tájt már javában horkolt egy bokor tövé
ben az állomás neoncsöveinek kékes fényével arcán. 
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ÖSSZETÖRT KASZANYELEK 

A sugárúton hat kaszás ballagott némán az állomás felé. 
Éjfél körül járt az idő. A hat kaszás egyáltalán nem sietett. 
Az aszfaltmezők dús termését úgyis learatta előttük már az 
éjszaka: az utcák néptelenek voltak. A vállra vetett kaszák 
pengéjén neonfény csillogott, a hűvös szél a hat gyalogos 
ruházatát tapogatta: ami igaz, igaz, egyiken sem volt angol 
szövet. Kettőjüknek rongyos tornacipő volt a lábán, a töb
binek gumibocskor. 

A hat kaszás bokáig érő vilharkabátban ballagott az úton, 
vállukon a kasza, kezükben egy-egy nylonzsák, a zsákon 
felirat: 

Finomított konyhasó 
(jódozatlan) 

A zsákokban azonban nem konyhasó volt, hanem ruha
nemű: pulóver, egy váltás alsónemű, néhány pár vastag kö
tött harisnya, borotvakészlet s egy üveg, víznek. 

A hat kaszás a magas épületeket nézegette menet közben. 
A kivilágított ablakokat. Ki tudja, mire gondoltak. Nem 
beszélgettek. Aztán váratlanul, mintha jeladásra történt vol
na, megtorpantak, mert észrevették a Zvezda Áruház kivi
lágított kirakatát. Felsorakoztak az üveg előtt, és benéztek 
az üzletbe. 

— Elfelejtettünk kenyeret venni — mondta az egyik. 
— Nálam van két kiló — mondta a másik. 
— Én szereztem ötnhat paprikát. 
— Hagymája van valakinek? 
— Nekem van még hazulról. 
— Mi lehet azokban az üvegekben ott? 
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— Mi lenne, ital. 
— Az ilyen üzletekben minden drágább. 
— Ha már megálltunk, akkor intézzük is el mindjárt azt 

a dolgot. 
— Itt? 
— Itt hát, vagy bemehetnénk az épület mögé a sötétbe. 
Libasorban lépkedve, kaszával a vállukon, behúzódtak az 

épület mögé, egyikük levette válláról a kaszát, és egy kő-
oszilop mellé lépett. 

— Nincs rendőr a közelben? — kérdezte. A többiek kö
rülnéztek. 

— Nincs. 
— Akkor kezdhetjük — mondta, és a. kaszaélt lerángatta 

a nyélről. 
— Kár érte — mondta, és a kaszanyéllel lecsapott a kő

oszlopra. A nyél nagyot reccsenve kettétört. 
— Na, gyerünk, mire vártok — fordult hátra ia többiek 

felé —, kezdjétek! 
— Sajnálom ezt a nyelet, az apám hagyta rám. 
— Hát akkor csak cipeljed! 
Egymás után járultak a kőoszlop elé, hogy szétverjék rajta 

a kaszanyelet. Miután végezték munkájukkal, az egyik meg
jegyezte: 

— Itt ehetnénk is. 
— Tüzet kellene rakni. Hideg van. 
— Itt akarsz tüzet rakni? 
A kőoszlopot körülülve falatozni kezdtek. Egymásnak 

adogatták a kenyeret. 
— Tasié, engesd el már azt a sült malacot, hadd legelész-

szen közben — mondta az egyik. 
— Szóval, akkor megyünk kukoricát törni? 
— Húsz nap múlva otthon leszünk. 
— Hol fogunk aludni az éjjel? 
— Akár itt is megalhatunk, jó sötét van. 
Előbb Dragan Stanković, a legfiatalabb (19) heveredett 

le az aszfalton, zsákjára hajtva a fejét. Bátyja, Milán, kö
vette példáját. Aleksandar Trajkovié lefekvés előtt még ar-
rább ment néhány métert a sötétben vizelni, mire visszajött, 
addigra már Dragan Stojanović, Borivoj Atanaskovic, Dorde 
Tasié és öccse, Vlado is elnyújtózott a kemény heverőn. De 
aludni nem tudták. Gondolatban a falujukban jártak, a mesz-
szi Hlebinéban. 
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V E G Y É K M E G 

Valahányszor eszembe jut, hogy meghalok, szó nélkül fo
gom magam és kirohanok a Halpiacra. Sétálgatok a sárga
répahalmok, a káposztafejdombok, a burgonyakupacok, az 
almahegyek között, míg a haláltól megrémült szellemem visz-
sza nem röppen belém a tömérdek ízletes földi táplálék lát
tán. Űj földi táplálékok A. Gide egyik könyvének a címe 
is, amelyre egyre sűrűbben gondolok az utóbbi időben. 

Megjegyzem: egy alma, egy sárgarépa vagy egy fej ká
poszta sohasem volt rám gyógyító hatással. Túl egyszerű is 
volna így az egész. Egy rátarti, de ijedős, hogy ne mondjam, 
gyáva szellemet, mint az enyém, nem lehet egyetlen sárgaré
pával megvásárolni. Ez persze nagy kár. S ne mondjam, 
hogy a halálfélelem az embert mindig esős, hideg napokon, 
éjnek idején szállja meg. S olyankor irtó kényelmes volna, 
ha egy-két zsíros sült krumplival vagy egy szemétkosárból 
kihalászott sárgarépával megugrathatná. 

Két vöröshagymafej meg egy tojás. Egy jonatán meg fél 
kiló savanyú káposzta. Három fokhagymagerezd meg két 
retek. Két retek meg egy kiló szőlő. Megannyi ócska recept, 
melyeket kipróbáltam, s melyek, sajnos, nem hoztak gyó
gyulást. Esténként néha három kiló szőlőt is megettem. 
Mondhatom, minden eredmény nélkül. Voltak olyan nap
jaim is, amikor tíz kiló sárgadinnyét fogyasztottam el, egy
szer meg tizenhárom cső főtt kukoricát egyetlen délután a 
strandon, de mindhiába, amint besötétedett, gyáva lelkem 
fogta a cuccát, s belépett a felvonóba. Ne is mondjam, hogy 
tudat alatti katakombáit vele együtt hagyta el a kollektív 
tudat megannyi szószátyár képviselője, menekültek valahá
nyan, mint pockok a süllyedő hajóról. Nem győztem csu-
kogatni utánuk testem kis és nagy kapuit. Egyedül marad-
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tam a béna Melankóliával magamban, kitöltött, mint szobá
mat a cigarettafüst. Ágyamra tepert, s nem engedett diót 
törnöm. Nem engedett ágyam alá nyúlnom az aszalt szilvával 
teli gyümölcsöstál után. Nem engedélyezte sem a földimo
gyorót, sem a pattogatott kukoricát. Egy szőlőfürtöt oly 
erővel vágott homlokom belső falához, hogy könnybe lábadt 
mindkét szemem. Gyomromban üldözőbe vette a gránátalma 
apró vörös magjait, s azok vörös bolhákként ugráltak fel 
nyelőcsövem kürtőjébe. Az egyik zugban tertyedt füge
varangyra lépett, s az rémülteben nem volt hajlandó a tétova 
gyomornedveknek leadni a cukrát. 

Melankólia, a béna aggszűz kedvese jövetelét várta ben
nem: a halált. 

Néha sikerült magamba dobnom egy-két mogyorószemet, 
mint valami apró kézigránátot, de hiába vártam a robbanást. 

Néha sikerült egy-egy kanál (tartályhajó) paradicsomos 
sóletet (dumdum golyót) gégémbe csempészni, de eredmény
telenül. 

Csak a túróskofák, a szőlősládák, a burgonyászsákok, a 
dinnyekatedrálisok, a gránátalmavárak, a fügebuckák, a re
tekhalmok, a paradicsomdombok, a paprikahegyek képesek 
arra, hogy kiűzzék őt belőlem. Az újvidéki Halpiacon, ahon
nan valahányszor úgy térek haza, mint egy degeszre tömött 
szatyor. Egy ehető szavakkal kitömött bőrzsák. 

* 

Dél van. A vízfecskendő sugara szemétkupacokat tol maga 
előtt a pultok közén. A kursumlijai öregember szótlanul me
red az előtte tornyosuló aszaltszilva4ialomra. Cigarettásdo
boz hátuljára írta fel nagy, hegyes számokkal, tintaceruzával 
a szilva árát. Egy kilogramm tíz dinár. Arca, mint egy fel
nagyított aszalt szilva. Báránybőr bekecset visel ing helyett, 
Tielyre kopott, gyűrött fekete kiskabátot húzott. A mellette 
ílldogáló fiatalember mézet és törött diót árul. A méz ara
nya meg-megcsillan a napfényben és a befőttesüvegekben. 
Oda-odaszól az előtte elhaladó vevőknek. Egészséges, fehér 
fogait villogtatja. A mellette álló ember almát árul, maga 
úé tornyozta őket, a legszebbeket előre, az apróbbakat hátra. 
Kezében kockás zsebkendőt tart, azzal törölgeti az almákat. 
Hosszasan törölgeti őket, rájuk is lehel, mint a háziasszony 
i kristálypohárra. Csillogó almái mintha lakkal lennének 
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befújva. Vörös 'hajú, harcsabajuszos férfi áll meg a pultjuk 
előtt. Egy barna zakót tart a kezében. 

— Vegyék meg — mondta a magasba emelve a kabátot, 
mint egy vérző nyulat. 

Az árusok szótlanul nézték az előttük álló embert, akinek 
esze ágában sincs folytatni a megkezdett beszédet. Fejét 
leszegezve, cipője orrát bámulta. 

— Mennyiért adod? — kérdezte végül is az öregember. 
A szavakra a vörös hajú lassan felemelte a fejét, és vállat 
vont. 

— Mennyit adsz érte, öreg? 
— Nem, így nem lehet, rniondj egy árat! 
— Látod te ezt a kabátot? 
— Loptad, és most túl akarsz adni rajta — mondta az 

öregember egykedvűen. 
A vörös hajú lehajtotta a fejét. 
— Lopott árut akarsz ránk sózni — mondta a mézet áruló 

fiatalember nevetve. 
A vörös hajú átvetette karján a zakót, és lassan kigom

bolta a nagykabátját. 
— Látják? Az imént vettem le, ott a bódé mögött. A 

nagykabátomat is eladom, ha megveszik. 
— Meg akarsz fagyni? — mondta az öregember. 
A vörös hajú hallgatott, aztán egy tétova lépést tett a 

pult irányába. 
— Egy évvel ezelőtt vettem, száznyolcvanért. Vegyék meg. 

Mindössze háromszor volt rajtam. 
— Mondd már, mennyiért adod. 
— Harmincötért. 
A két fiatalember egyszerre kapott a kabát után. Előbb az 

egyik vette fel, majd a másik. Az öregember megtapogatta 
a szövetet. 

— Két kiló szilvát adok érte — mondta. 
— Minek nekem a szilva, nekem pénz kell! 
— Azt mondod, hogy száznyolcvanért vetted? 
— Harmincötért adom, és még vacakolnak. Mit gondol

nak, mennyibe kerül manapság egy zsebkendő? 
A mézes hahotázni kezdett. 
— Két dinárba — mondta. 
— Zsíros a nyaka — mondta az öregember. A hajtókán 

meg flekkes. 
— Olyan szaga van, mint a bolhapornak. 
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A vörös hajú csüggedten lehajtotta a fejét. 
— Vegyék meg a nagykabátomat — mondta. 
— Nekem az inged tetszik, meg a nyakkendőd, mert kék 

pettyes — mondta a mézes. 
A vörös hajú egy határozott lépést tett irányába, de meg

torpant. Szemében ijedtség tükröződött, amikor észrevette a 
köréje sereglett bámészkodókat. 

— Ez a kabát eladó. 
— Eladod, hogy elidd az árát! — rikácsolta egy testes 

asszonyság. — Disznó vagy te, az. 
A vörös hajú nem emelte fel a fejét. 
— Harmincötöt kértek érte, egy kiló borjúhús árát. 
— Kérhetsz te egymilliót is, úgyis eliszod! 
A vörös ihajú összeráncolta a homlokát. 
— Én nem iszom — mondta nyomatékosan. 
Az emberek szótlanul, barátságtalanul szemlélték. Utat 

tört magának közöttük, s elment. 
— Nem kért sokat — mondta az öregember. 
— Szaladj utána — mondta a mézes. 
Miután az emberek szétszéledtek, egy öregasszony állt meg 

a mézárus előtt, karján egy nagykabát volt átvetve. 
— Fiacskám — mondta —, látom, hogy nincs nagykabá-

tod. Ez éppen rád illene. Grombi. 
— Menjen innen, de azonnal — kiáltotta a mézes dühbe 

gurulva. 
— Olcsón adom, a fiamé volt . . . 
— Menjen innen, nem hallotta! — ordított rá a mézes. 
Az öregasszony ijedten elsietett. 
— Így megy ez itt majdnem mindennap — mondta az 

öregember a bámészkodóknak, cigarettára gyújtva. 
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A MI UTCÁNK KÖLTŐJE 





A M I U T C Á N K K Ö L T Ő J E 

A mi utcánk költője szereti az utcánkat. Jobban, mint a 
képregényeket. Jobban, mint a meccseket és a rajzfilmeket. 
A mi utcánk nem Párizsban van, sem Londonban, sem Ró
mában, költője mégis odavan érte. Egyszerűen nem tud meg
válni tőle. Fogalmam sincs, miért rajong költőnk annyira az 
utcánkért. Poros, sáros, közönséges falusi utca, libákkal, ka
csákkal, pulykákkal meg ilyen és ehhez hasonló fölöttébb 
idegesítő jelenségekkel. Mégsem tud tőle megválni költőnk. 
Más a helyzet, ha besötétedik. Olyankor jobb, íha az ember 
fényforrást keres, hogy meggyőződjön, megvan-e még a keze, 
a lába, az orra. Különben is, ki, mi lehet az a sötétség? Egy
szerűen megérkezik, és meglép az ember végtagjaival. Szét
szedi az utcát, mint a négyévesek mérgükben a vasútvona
lukat, és köd előttem, köd utánam. Hogy kemény háta van, 
az bizonyos, költőnk néhányszor fejjel ment neki, onnan 
tudja. És olyan közéi merészkedik az emberhez. Mármint a 
sötétség. Nem fél az semmitől sem. Hiába gyújtasz gyufát 
vagy tüzet az árokparton, egy-két lépést meghátrál, de az 
utcából nem lehet kiűzni. 

Nagyobb baj az, hogy a mi utcánk költőjének nincs gör
korcsolyája. Se kerékpárja. Mégis egész nap mozog. A mi 
költőnk sohasem áll meg elmélázni. Mindig szalad. Hely van 
bőven, csak sértetlen lábak kellenek. A mi költőnk nem járt 
Ázsiában, sem Afrikában, sem Belgrádban, sem Zágrábban, 
sem Ljubljanában. A mi utcánk költője sohasem evett még 
ananászt, sem anónát, sem gránátalmát. 

A zsíros kenyeret szereti. Meg a krumplipaprikást. Szeret 
besétálni a főutcára. Mire hazaér, vérhólyag keletkezik a 
sarkán. 

A mi utcánk költője tud úszni. Nyáron félmeztelenül, 
térdig érő gatyában jár úszni a téglagyár melletti gödörbe 
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(versében tónak nevezi, rákokkal, igazi halakkal van tele). 
Ez igen. A mi költőnk úgy is tud úszni, ahogy a kutyák, 
úgyis, ahogy a lányok, úgyis, ahogy maga Tiarzán, sőt . . . 

A mi utcánk költője nemrég összekapott a pék fiával. 
Hogy min? Semmiségen. Két rágógumin. A mi utcánk köl
tője nem a legbékésebb természetű. Szép, kerek, kemény ko
bakja van. Vastag nyaka. Magostul nyeli le a szilvát, ha van. 
Szereti a madarakat parittyából (a parittya szót nem ked
veli, gumipuska az, vagyis puska) kilőtt kővel eltalálni. De 
erről mélyen hallgat azután, nem dicsekvő természetű a mi 
költőnk. 

A mi utcánk költőjének legjobb barátja Tóth Tibor, „aki 
véle néha nagyon kitol". Bélyegeket cserélnek ugyanis. 

A mi utcánk költője egy földes konyhában írja verseit. 
A mi költőnk a kilencedik gyerek a családban. A mi köl
tőnknek nincsenek könyvei. A mi költőnk nem járt francia 
óvodába. A mi költőnk apja kőműves. 

A mi utcánk költője átkozottul szégyenlős. Ha megemlítik 
a verseit, képes a szomszédos utcáig is elszaladni. A mi köl
tőnk verseit ezért nem lehet megbírálni előtte. Kérésemre 
mégis kétszer átírta őket. Rövidített rajtuk. Ha megtudja, 
hogy én is javítottam a versein, meglehet, nem látom többé. 
Az is megtörténhet, hogy gumipuskából megereszt egy követ 
az ablakom felé. Pedig nem voltak komoly javítások azok: 
néhány sort kihúztam, a vers hosszan kígyózó testét vers
szakokra vagdostam. Talán nem lett volna szabad így cse
lekednem? Mindenesetre vállalom a kockázatot. 

A mi utcánk költője tizenkét éves. ötödikbe jár. Brasnyó 
Lajcsinak hívják, és ha valaki megkérdezné tőle, miért ír 
verseket, valószínűleg azt a választ kapná, amit én: „Mit 
tudom én!" 

A mi utcánk költőjének hat versét választottam ki köz
lésre. Olvassuk el őket. 

ELSÉTÁLTAM TEGNAP A FALUBA 

Elsétáltam tegnap a faluba, 
kicsi vagyok, még nem ifigyelek 
a lányokra. 

Megálltam, újra indultam, 
oipőm vérhólyagot tört 
a sarkamra. 
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A KÉK ÉG PEREMÉN 

A kék ég peremén 
bárányfelhő haladt. 
A tóban -estig 
mit fogtam? 
Egyetlen vacak halat. 

A RÁK 

Kirepült a vízből, 
mint az ágyúgolyó, 
rák fogta a gatyám, 
egy élő harapófogó. 

A LEGJOBB BARÁTOM 

A legjobb barátom Tóth Tibor, 
velem néha nagyon kitol. 
Bélyegeket csereberélünk, 
foglaltak vagyunk, 
mégis sokat henyélünk. 

ÓHAJ 

Szeretnék pilóta lenni! 

SZELÍDEN RINGAT A HULLÁM 

Szelíden ringat a hullám, 
mint anya gyermekét. 
Közel a part, tiszta a víz, 
látni a tó fenekét. 



H Ő S KIS IBOLYÁK 

A mi utcánk költője II. 

Szeretnék beszámolni arról, hogy mi történt a mi utcánk 
költőjével, Brasnyó Lajcsival azután, hogy versei tavalyelőtt 
megjelentek a Képes Ifjúságban. Hány éves is volt akkor? 
Tizenegy vagy tizenkettő? Nem is tudom, de a verseire még 
mindig emlékszem: 

Szelíden ringat a hullám, 
Mint anya gyermekét. 
Közel a part, tiszta a víz, 
Látni a tó fenekét. 

Azon a tavaszon, amikor a verseiért járó tisztéletdíjat (80 
din.) átadtam neki, kirándulásra készült a tengerre, de nem 
volt elég pénze. Irt hát néhány verset, s áthozta őket hoz
zám, vinném él és közöljem. 250 dinárra lett volna szüksége, 
hogy a tengerre utazhasson. Nem utazott el. Ujabb versei 
gyengébbek voltak, félretettem hát őket. A Lajcsi gyerekre 
meg keményen ráparancsoltam, olvasson sokat, megpakoltam 
könyvekkel, folyóiratokkal, és hazaküldtem. 

Sokáig nem jelentkezett azután. Ablakomon át többször 
láttam, amint lebarnult testtel, kócosan megtér valahonnan, 
a környékbeli gyümölcsösök, veteményeskertek árulkodó 
nyomaival nadrágján. Jókorát nőtt azon a nyáron. 

Nálam azonban csak az ősz beálltával jelentkezett, persze 
nem személyesen. Levelet írt. Levelét megőriztem. 

„Kedves Domi! 
Itt küldök néhány verset, nehogy azt gondold, hogy al

szom. Sok új könyv kell az iskolában, kell a pénz, hát mun
kához láttam. Üdvözöl Lajos (a szomszédod)." 

Anyjával küldte át a levelet, ő meg kiállt az új vaskapu-
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juk elé, és kitartóan nézte az ablakomat. Mivel rémisztettem 
meg ennyire ezt a gyereket, ötlött fel bennem, tán csak nem 
azzal, hogy olvasásra aikartam (kényszeríteni? 

Akkor este vihar kerekedett, repülték a házakról a cse
repek, kialudt a villany, petróleumlámpa mellett olvastam 
el a verseit, s miután az olvasást befejeztem, azon kezdtem 
dl gondolkodni, vajon meg lehetne-e jelentetni egy kis köny
vet szomszédom verseiből. Mert újabb versei nagyon tetszet
tek. Elhatároztam, hogy erről elsősorban vele tárgyalok. 
Másnap megállítottam az utcán (ami nem is volt olyan egy
szerű) : 

— Te Lajcsi, tudnál te sok verset írni nékem? 
— Hányat, hatot? 
— Nem hatot, nagyon sokat. 
— Tízet, tizenegyet? 
— Még többet, mondjuk, hatvanat. 
— Hatvanat? És miről? 
— Mindenről, ami eszedbe jut. A szélről, a hóvirágról, a 

tavaszról, az őszről, a szőrös békáról. 
Nem emlékszem, hogy miben maradtunk. Mindenesetre 

gyűjtögetni kezdtem verseit, melyeket továbbra is mások ál
tal küldött át hozzám. 

A küldemények azonban egyre ritkábbak lettek, s végül 
teljesen megszűntek. 

Űjévet köszönteni mentem át hozzájuk, pálinkával és ká
véval kínáltak. Miután apjával helyet foglaltunk az asztal
nál, megkérdeztem, hogy ő hol van. A Lajcsi gyerek, a szom
széd. (Tudtam, hogy bent bújt el a nagyszobában, a hideg
ben.) Róla beszélgettünk apjával, kérdeztem (s nem első íz
ben), hogy mi a szándékuk a gyerekkel, bírják-e majd tovább 
taníttatni. Mit válaszolhat az ilyen kérdésre egy szegény 
ember? Azt én is tudtam, hogy taníttatni akarják, de hogy 
bírják-e majd . . . Nagy sokára aztán mégiscsak előbújt rej
tekhelyéről a szomszédom. De hogy milyen volt! Az orra 
lila, a füle zöld, a keze meg fehér. Zöld fedelű füzetet tartott 
a kezében, abban volt szép nyomtatott betűkkel beleírva 
első drámája és az új versek. 

Itt van nálam a füzet, remegő kézzel lapozgatok benne. 
Kačuk Štefica, ulica Novi Šlajz, broj BB, 21460 Vrbas. Ez 
áll dlső lapján. Számtanfüzet. Benne képletek, egyismeretlenű 
egyenletek, a kúp és a henger leírása. Egy számomra isme-
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rétien kislány számtanfüzetébe írta verseit a mi utcánk köl
tője. 

A számok után rajz következik a füzetben. (A költő lá
zadása Püthagorasz és Eukleidész világa ellen.) Egy útjelző 
táblán krumplicsőrű dögkeselyű tollászkodik, a táblán felirat: 
Texas City — idegeneket nem fogadunk! Ujabb rajzok kö
vetkeznek: egy dzsip, egy versenyautó, egy vörös orrú indián, 
feje fölött nagy nyomtatott betűkkel mindössze egy szó: 
KOMPRESSZOR. A rajzok után versek következnek: 

A SZÉL 

Porfelhő kavarog 
Szállnak a papírok 
A konyhában ülök 
És verseket írok. 

A HÓVIRÁG 

Kinyílott a hóvirág 
A fagy már nem goromba 
Előbújt a napsugár 
Hullik meleg pórja. 

ALKONYAT 

Hullik ia sötét 
Mint a patyolat 
Koldus ember menj tovább 
Vigyed a batyudat. 

SÖTÉTBEN 

Sötétben baktatok haza 
Az esőtől a föld laza 
Szerencsém hogy kész az új járda 
Nem fulladok e sötétben a sárba. 

Irkafirkák következnek, áthúzott sorok, oldalak a füzet
ben. A kisbetűk tengerében egy váratlan nagybetűs mondat: 
-,SOKSZOR AZON GONDOLKODOM, MILYEN IS LESZ 
AZ ÉLET-SZALAGOM?" Rövid vers következik a sorsjegy-
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ről, azután ismét rajzok: vadászgép a levegőben, alatta hatal
mas tank, azután még egy tank, meg még egy, ágyúcsövek, 
majd néhány pálmafa, a szél tépázta lombok felett nagy
betűs felirat: OÁZIS. A pálmafák alatt áthúzott sor: „Áll az 
Ördög ruhában." Majd egy másik, szerb nyelven: „Mama, mi 
smo šašavi." Nagybetűs szó következik az oldal közepén: 
KAKAS (mérges). Azután ismét egy vers, egysoros: 

TAVASZ 

Hős kis ibolyák! 

Újabb versek: 

ŐSZ 

Ritka egy művész az ősz 
Picassónál is nagyobb 
(A (kakukk férget keresgél 
S szól a fa, mint a dob.) 
Az erdőbe berobog 
Mint valami állomásra. 

Mondhatnám két napig 
Mily .kiválóak, könnyűek 
Földrehullt szobrai. 

TAVASZRA 

Megjön majd a patakőrző 
Csőre hegyes, mint a körző 
Úgy is sok itt a béka 
Szólnak, mint táblán a kréta. 

A füzet utolsó előtti lapján ismét a már említett mondat: 
„Mama, mi smo šašavi". Alatta nehezen olvasható kézírással: 
Karlo Santana, Pesma vetra, Song of the wind. 

S aztán még egy vers, az utolsó a zöld fedelű füzetben. 

SZŐRÖS BÉKA 

Hallottam, hogy azt mesélik 
Szőre volt régen a békának 
Borbélyhoz járt 
Dörzsöltetni magát téglával. 
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A mi utcánk költője már nincs a mi utcánkban. Itt fek
szik az újvidéki kórház sebészeti osztályán. Egy hónapja, 
hogy egy délután a zöld réten ágyúgolyót talált. Brasnyó 
Lajcsi, a kis szomszédom. Azt mondják, hogy az ágyúgolyót 
haza akarta vinni a vitrinbe. Biztosan szépen csillogott. Azt 
mondják, hogy nylonzacskóban vitte az utcán, s a zacskó 
kiszakadt. 

Azt mondják, eszméleténél volt egész idő alatt a mi utcánk 
költője a robbanás után. A földön feküdt, s homlokáról szá
jába folyt a vére. De eszméleténél volt. Kék szemével a kék 
eget nézte. 

A béka veszélyes rém 
Letelepszik a barka gyökerén. 

Azt mondják, nyolc napig feküdt a sokk-szobában. Azt 
mondják, a lábai. . . Azt mondják, a szeme . . . Azt mondják, 
a keze . . . 

De én nem (hiszek senkinek, Lajcsi. Senkinek. 
Az orvosok bombásnak neveznek, azt mondták, hogy a 

szíved, az az öklömnyi kis pumpa nagyon erős. Ez a szent 
igazság, szomszéd. S én ezt láttam a leveledből is, amelyet 
szüleidnek írtál: 

„Anyu, vegyél néhány kiló húst, rántsd ki és küldd el, 
itt majd a frizsiderben áll és akkor eszek, amikor én akarok. 
Amikor leveledből megtudtam, hogy apa sír miattam, na
gyon elszomorodtam, és egész nap semmit sem bírtam lenyel
ni. Mondd meg neki, hogy ne sírjon, mert ez nagyon fáj 
nekem: bűnösnek érzem magam. Tehát küldjetek: sztrippeket, 
kirántott húst meg banánt. 

Csókol benneteket Lajcsi." 
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VISSZA A FÖLD SARÁBA 

Valami nincs rendjén Petrovics János életével. 1940 óta 
ugyanis, amióta „kézbesítették" számára egy júliusi hajnalon, 
valahogy állandóan esik az értéke. Mint a dinárnak. És en
nek okát nem is érdemes firtatni. Felesleges beszélni róla. 
így járnak mindazok, akik az alvégen születnek, temetőkhöz 
közel, a falvak, városok „füstös" részeiben. (De a füstös 
részt nem is szabad említenem, most látom csak, hogy ezt a 
kifejezést áthúzatta velem Petrovics János a papíron.) Feles
leges beszélni, nemcsak önmagunkról, minderről. Kit érde
kelhet az, hogy ő az ócskapiac közelében lakik Szabadkán? 
Hogy a háza olyan, amilyen, hogy idős anyjával él együtt, 
hogy nincs állása, pénze stb. Öt sem érdekli az egész. Ne 
szaporítsuk a szót, megmond ő -nekem mindent három mon
datban. 

De tulajdonképpen miért is akarok vele beszélgetni? Azért 
talán, mert ő nem porcelán nyakú vagy angyalarcú? Hát 
igen, az angyalok azok fehérek, nem látott még egyet sem, 
de biztosan tudja, hogy nagyon fehérek, ö meg olyan, ami
lyen: „zsíros lepény, barna legény." 

Nincs őneki aíkadémiája, az a baj. Semmije sincs, még te
hetsége se a versíráshoz: „Józsikám, tudod, az is rossz, hogy 
nincs tehetségem! Meg az is rossz, hogy te most AZÉRT 
beszélgetsz velem. AMIATT, biztosan. Ne is tagadd!" 

Vele szemben mindenki bizalmatlan. Ez így van. Ezért nem 
akar senkinek a témája lenni. Zákány Antal, Gulyás Jóska, 
ők mások. Másmilyenek. Bennük megbízik, Zákány például 
sokat segített neki a versek körül. Sokat. 

De nézzük azt a három mondatot, ö t osztályt járt ki, 
aztán abbahagyta az iskolát, mert nem volt se cipője, se 
ruhája. Az apja lovakkal foglalkozott. Nincs neki barátja. 
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A legjobb barátja az Úrnő, Raij, a cigányok istene meg a 
romák nemzeti itala, a rum. „Tudod, Józsikám, van logika, 
dialektika, de fehér-ország is. Fehér-országban élnek a por-
celánnyakúak. Az övéké az egész ország. Fehér-ország lakói 
otthon vannak a fehér papíron, én meg idegenben." Festő 
akart lenni: a vásznon a fehérre rá lehet menni feketével. 
Harmonikázni nagyon szeret. Hegedűművész is lehetett vol
na belőle: szmoking, pillangólepke aranyból, fehér ing, gyé-
mánttű, pecsétgyűrű stb. Gyémántkő rózsa. Miért ír? „Sem
mi nem lehet a papíron. A papírra valamit oda kell cigány -
kodni." Kiírt egy cigánypályázatot egy Biser írógépre. Meg
járta Franciahont, Villon, Baudelaire hazáját. Olyan költő 
szeretne lenni, mint Goethe vagy Schiller. De most a rum 
fecseg belőle. Könnyű a rumnak fecsegni, van egy jó barátja, 
a vér. Az mindenhova elviszi. Az agyba, megmártja a szürke 
hullámokban, a szívbe, a tüdőbe, a csontokba, még a láb
ujjaikba is. „Jó reggelt, asszonyom, felébredtem az ágyba, 
kövér libamájat dobjál a számba." Versben így szokott éb
redni. Van neki egy jó, szemrevaló, fehér fogú felesége a 
verseiben, akinek parancsolgatni szokott: „Máma galambok
ból főzzél nekem ebédet, nyisd ki az ablakot, szellőztesd a 
szobát, vasald ki fekete ünneplő ru'hámat, kávéházi pincér
cipőm kend Vipera krémmel, zöld esővízben mossad ki in
gemet." Ügy él az az asszony az ő verseiben, mint egy palo
tában. Dolgos, szófogadó, meleg, aranyszőke, madár színű. 

Boldogan élhettek volna együtt ott örök időkig. De sajnos, 
nem így történt, s ennék az élet az oka, az élet, mely min
denbe beleüti az orrát: elhervasztja az orgonát, el. Elbúj-
dosik a versben az ember, de hiába. Az élet megtalálja. Elé-
bed áll, és zsírszódát önt a szemedbe. A fegyház őrei bilin
cset raknak a kezedre, a bíró számon kéri bűneidet. 

S hiába minden könyörgés, 'hiába minden zsoltár, „az ég 
hófehér arcú, drága, kék szemű gyermekei" többé „sohasem 
szállnak szerető karodba". Veresházadból menekülnöd kell, 
vissza a világba, vissza a sárba, a föld sarába. 
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SÉTA VALLOMÁSSAL 

Nemrégen együtt sétáltam hazafelé a Duna-parton egyik 
barátommal. Alain-Fournier 'könyvéről, a Le grand Meaul-
nes-ről* beszélgettünk. 

„Mindnyájunk ifjúságának megvan a maga nagy Meaul-
nes-je, az enyémnek is megvolt" — mondta váratlanul. És 
mesélni 'kezdett: 

Vézna, sovány, jellegtelen fiúcska voltam annak idején, 
amikor az intézetbe kerültem, ahol negyven másik fiúval 
aludtunk egy közös szobában. Ő másodikos volt, én meg 
elsős. Mindent elkövettem, hogy észrevétessem magam vele, 
de nem sikerült. Két fejjel volt magasabb a legmagasabb 
ötödikesnél is, kitűnően futott, kosarazott, arányos testalkata 
a szertornára is alkalmassá tette. Állandóan a nyomában vol
tam. Miatta, kizárólag miatta csak másodikos fiúkkal barát
koztam. Persze, sikertelenül. Tanulni sohasem tanult, mégis 
osztályának egyik legjobb tanulója volt. „Nagyszerű feje van 
ennek a gyereknek" — hallottam egyszer egyik tanárjától 
a folyosón. Különösen matematikából jeleskedett. Pillanatok 
alatt megoldotta, méghozzá fejből, a legnehezebb egyenlete
ket is, távoli afrikai, ázsiai városokról, melyekben sohasem 
járt, hajmeresztő részletességgel tudott mesélni. Ha jól em
lékszem, csak a hegedüléssel vdlt baja. Az iskola egyik leg
tehetségesebb diákja volt, s én hiába törekedtem, hogy a 
közelébe férkőzhessek. Látszólag a lányok sem érdekelték. 
Szűkszavú volt, magába zárkózott, sohasem láttam, hogy va
lakivel szóba állt volna. Ritkán nevetett, a szünetekben 
visszahúzódott valami magányos zugba, és makacsul bámult 
maga -elé. 

* 

* Magyar fordításban: AZ ISMERETLEN BIRTOK, Szépirodalmi Könyv
kiadó, Budapest, 1973. 
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Egy tavaszi kora hajnalban vécére mentem, és a folyosón 
szembe találtam magam vele, másfél órával az ébresztő előtt. 
Fekete öltönyét tisztogatta egy kefével, fekete öltönyét, me
lyet akkor láttam először rajta. Fehér ingben volt, színes 
nyakkendőjéről egy szőke, fehér fogú nő mosolygott rám. 

— Hogy is hívnak? T e . . . gyere csak ide! — mondta 
halkan. 

Szorongva álltam meg előtte. 
— A nevelő? — kérdezte, és pálinkaszag áradt belőle. 
—m Még nem jött be — mondtam sietve. 
— Jól van — mondta —, pucolj aludni, és egy szót se 

senkinek, mert különben . . . — egy zsebkendőbe csomagolt 
kemény tárgyat vett elő a kabátja zsebéből, és megkopog
tatta vele a fejem. 

* 

Egy hétre rá egy sötét kis utcában, a Népkör tájékán ismét 
ráfutottam. Felismert, két nő és egy katonatiszt társaságában 
állt. 

— Te, hogy is hívnak?. . . befogod a lepényiesődet! — 
kiáltotta utánam. 

A május elsejei ünnepekre nem utazott haza abban az 
évben. Mondanom sem kell, hogy én sem. Rajta kívül még 
négyen lézengtünk a hatalmas, hideg hálószobában. Az 
ágyunkon heverésztünk felöltözve a sötétben. Este tizenegy 
óra lehetett. 

— Ki jön velem vacsorázni? — kérdezte váratlanul. 
Meglepetten álltuk körül. Egyikünk felcsavarta a villanyt. 

A Beograd kávéházba vezetett bennünket, két elsőst és két 
másodikost. Elég az hozzá, az este hallottam először életem
ben az aperitif, az előétel és az utóétel szavakat. 

Fél kettő lehetett, amikor észrevettük, hogy eltűnt közü
lünk, anélkül, hogy a számlát kifizette volna. 

Eltűnt közülünk, az iskolából, örökre, a városból. 

* 

Közben elvégeztem az iskolát, bevonultam katonai szol
gálatra. Szolgált ott velem abban a szlovén kisvárosban két 
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baranyai fiú is, sülve-főve együtt voltak. Lámpaoltás után 
egy éjjel hallom, hogy suttogva beszélgetnek. 

— Hazajött, mondom, azt írja az anyám, hogy látta. 
— Kicsoda? 
— Hát az a D. I., akiről meséltem. 
— Kiengedték vagy meglógott? 
— Kiengedték, két évvel korábban. 
Róla beszéltek, először és utoljára: hiába faggattam őket 

másnap, harmadnap, hónapokon át. 

Miért beszélek annyit róla? Tehetséges volt, az első igazán 
tehetséges ember, akivel életemben találkoztam. És ezt nem 
lehet megmagyarázni. 

* 

Évekig nem hallottam róla. A Duna utcában tavaly nyá
ron egy fehér Mercedes fékezett le mellettem a járda szélén. 
Sötét napszemüveges vezetője elébem lépett a járdáról, és szó 
nélkül átölelt. Németországból érkezett, szabadságra. A Dal
máciában ültünk és 'beszélgettünk, amikor váratlanul meg
kérdezte : 

— Mondd, te ismerted D. L-t? 
— Ismertem — mondtam, és a gyomrom összeszorult. 
— Láttam, kint. Egy motelban játszottunk, a szünetben 

kimentem az épület elé, s ahogy ott állok a neonfények alatt, 
látom, hogy egy hatalmas hűtőkocsi kanyarodik be a par
kolóhelyre. A vezetőfülke ajtaja kinyílott, s egy fehér ruhás 
nőt löktek ki rajta. A nő a betonra huppant, de villámgyor
san talpra állt, s szaladni kezdett a motel felé. Kisvártatva 
a sofőr is a földre ugrott. Arra lettem figyelmes, hogy ma
gyarul káromkodik. D. I. volt, eléggé ittas állapotban. Rá
beszéltem, hogy ne menjen tovább, mert könnyen elkaphat
ják. Felvezettem a szobámba, lefektettem, de mire a műsort 
befejeztük, hűlt helye volt. 

* 

Tudom, kiváló matematikus lehetett volna belőle, földrajz
tudós, élsportoló, mérnök vagy építész . . . De ezt nem lehet 
megmagyarázni. 
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Eszeken utaztunk át nemrégiben, s az eszéki új áruház 
talponállójában megálltunk egy kávéra. Az egyik sarokban 
egy negyven év körüli férfin akadt meg a tekintetem. Haja 
őszes volt, ritkuló, nadrágja gyűrött, arca borostás. Fiatal 
lány állt mellette. Hevesen vitatkoztak. A férfi egy gyűrött 
újság lapjai közül gramofonlemezt vett elő, és a lány elé 
tette. A lány három tízest dobott a pultra, és eltávozott. 
Észrevette, hogy figyelem. Zsebre vágta a pénzt, és hátat 
fordított. Ő volt az. 

— D. I. — mondtam neki, és hátulról átkaroltam. Nagyot 
rántott magán, szembefordult vélem, szeme összeszűkült. Kis
vártatva megnyugodott. 

— Á, te vagy az? Te, hogy is hívnak? . . . 
Szótlanul néztük egymást. Felajánlottam neki, hogy igyunk 

meg valamit, beleegyezett. Az idő azonban sürgetett. 
— Merre vagy, mivel foglalkozol? — kérdeztem tőle. 
Elmondta, hogy nemrégen D. faluban telepedett le, festé

szettel foglalkozik. 500 dinárért adja a zsánerképek darabját, 
nemrégen nősült. Aztán elhallgatott, a pultot szemlélte maga 
előtt. Mivel mennem kellett, elköszöntem tőle. 

— Szevasz — mondta röviden, és hátat fordított. 
„Mentünkben a vadribizke bokor ágai beleakaszkodtak a 

kabátujjunkba, néha a vízmosások mélyének hűvös félhomá
lyába merültünk, néha pedig, ahol a fák sora megszakadt, 
a völgy tiszta fényében fürödtünk. Távolban, a folyó másik 
oldalán egy ember kuporgott a parti sziklákon, s ahogy 
közeledtünk, lassú mozdulattal kivetette horgát. Milyen szép 
idő is volt, istenem." (Alain-Fournier) 

88 



DÍSZTÖKÖK 





D1SZTÖKÖK 

Nézd, Császár István! Ne érts félre. Csak figyelmeztetni 
szeretnélek, addig, amíg nem késő. Annál inkább, mert fiatal 
vagy, huszon-egynáhány éves, annál inkább, mert feleséged 
is van meg egy gyereked. Jól megnéztelek én magamnak ott 
a piacon, és mondhatom, örülök, hogy megismertelek. Nem 
is tudom, miért is szaladtam ki aznap. De ez nem is fontos. 
Őgyelegtem a pultok között. Java részük üres volt már. Egy 
öregasszony éppen a napi bevételt számolta. Meggémberedett 
ujjai közül kicsúszott egy dinár, és elgurult. 

Te most azt hiszed, hogy a bolondját járatom veled. Nem. 
Én csak figyelmeztetni szeretnélek. 

Jól van, tudom, nincs abban semmi kivetnivaló, ha valaki 
bab, káposzta, sárgarépa vagy hagyma helyett dísztököt árul. 
Miért ne árulhatna egy fiatal földműves dísztököt az újvidéki 
piacon? Miért is kell erre oly sok szót pazarolni? 

Hallgass meg, Császár István. Amikor megláttam előtted 
azon a kartonpapíron őket, rögtön gyanút fogtam. Odanéz
tem a pultodra, és láttam, hogy üres. Azon a négy-öt dísz
tökön kívül nem volt rajta semmi. Vagy nem jól emlékszem? 
Figyelj ide. Én nem azt mondtam, ihogy nem lehetett volna 
rajta valami, hanem azt, hogy nem volt. Azért méricskél
telek oly gyanakvóan kezdetben. Persze gyorsan megnyug
tattál a krumpliszsákokra mutatva a földön. S valld be, hogy 
addig, amíg a földedről, a termésedről, a lovaidról beszél
gettünk, eléggé kedvetlenül válaszolgattál. 

S mikor csillant fel a szemed? Mikor lökted egy ideges 
mozdulattal homlokodról a fejed búbjára a satyakot? 

Amikor a dísztökökre terelődött a szó. 
Mi tett egyszerre oly beszédessé, jókedvűvé, közvetlenné? 
Az a tojás nagyságú dísztök, melyet a tenyerembe zártam? 
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Azt mondtad, szépek. Szépeik! Kivörösödött ujjaddal mu
tattad rajta az aranysárga színt, meg a levélzöldet, meg az 
ábrákat rajtuk, melyek látszatra hasonlóan voltak, de mégis 
különböztek. Ha abban a pillanatban azt mondtam volna, 
hogy mondj a hazadról vagy a lovadról valamit, tudom, 
megsértődtél volna. Azt mondtad, nyolc alfaj magvait őrzöd 
otthon, s hogy mind más és más a formájuk is és a színük is. 
Hallgattalak. Csak akkor fogtam gyanút másodszor is, ami
kor idegesen ceruzát kértél tőlem, és rajzolni kezdtél a kar
tonpapírra. Dísztököket. Akkor hirtelen megértettelek. Ott 
a Halpiacon, a fagyban. 

Mert mindig így kezdődik a dolog: egy dísztökkel a te
nyérben. Egy apró, aranysárga dísztökkel vagy egy almával. 
Előlép egy szín a többi közül, és azt mondja: gyere! Tenye
redbe veszel egy formát, s váratlanul lüktetni kezd. 

Ezért mondom, Császár István. Figyelmeztetlek. Hagyd a 
dísztököket a fenébe! Ha még megteheted. Sokan megjártak 
már vélük ezen a tájon. Nyugodjanak békében! 

Mert tudod-e, hogy halt meg Nagy apáti Kukac Péter? Ne 
szégyelld, mások sem hallottak többet róla. Festő volt. S 
megfagyott. Egy árokban. Magánosan a sötétben. 
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A N É G Y H A N G Y A 

Amikor az ember megbetegszik, furcsán kezd viselkedni. 
Én például egészen belezavarodtam a dologba. Olyasmit mű
velek már napok óta, ami harminc-egynéhány évem alatt 
egyszer sem jutott eszembe. 

Sétálni járok a Duna-partra, nézem a folyót, igen, magát 
a folyót, a kizöldült fákat, lehajolok, és tenyeremmel meg
érintem a füvet, gallyakat szedek fel az útról, eldobott, her
vadt virágokat. Egyszóval, valami gügye kis viszonyom ala
kult ki a természettel. 

Megálltam például a napokban az egyik hatalmas fa alatt 
(platán? tölgy? cédrus?) a strandon, és a fakéreg repedezett, 
csatornás, a karsztvidékre emlékeztető mikrotájain le-fel ro
hangászó apró bogarakat bámultam. 

összevissza szaladgáltak ezek a bogarak a fa kérgén, úgy
hogy hamarosan el is ment a kedvem tőlük. A sárga, kék, 
lila, zöld rovarok közül egyetlenegy sem volt szimpatikus 
számomra, csak egy piros, mely körbe jkörbe futott egy 
ágacska körül. Nagyobbfajta bogár volt, vörös szárnyán apró 
fekete pöttyökkel. 

Elnézegettem egy darabig, gondoltam, hátha sikerül ben
nem, ha nem is egy nagy, de legalább egy hasznosítható gon
dolatot kiváltania. Hátha rájövök valamire, mint az az 
osztrák tudós, Konrád Lorenz, aki egész életében az embe
rekről akart írni, s ezért az állatok között élt. 

A piros bogár fáradhatatlanul körözött az ágon. Kezdett 
idegesíteni. És bár 'hányingerem volt, mégis rágyújtottam. 
Elszívtam a cigarettát, közben néhányszor körbejártam á fá t : 
a piros bogár egyre körözött. Eszembe jutott a másik fana
tikus: Thoreau, a Walden szerzője, és nyugalmat erőltetve 
magamra, újabb cigarettára gyújtottam. De ez már megár-
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tott. Miközben lehajoltam, hogy könnyítsék magamon, látom, 
hogy egy hangyaboly kellős közepén állok. Megfeledkezve 
a piros bogárról (a vége úgyis az lett volna, hogy dühömben 
megpörkölöm cigarettám parázsló végével), most a hangyákat 
vettem szemügyre. Ezek rendszerezettebben szaladoztak ösz-
szevissza. Közönséges munkanapjuk volt, de hogy mennyire 
do lgoz tak . . . Mint a hangyák. Volt ott szaladás, lótás-futás, 
emelés, tolás, lökés, vonszolás. Minden. Ahogy közelebb ha
joltam hozzájuk, észrevettem valamit, amitől egy pillanatra 
elállt a lélegzetem. 

Egy aranybarna fakérgen (makk? bükk? gesztenye?), mint 
valami tengerparti luxusszálló hűvös teraszán, négy hangya 
ült egymagában, mozdulatlanul. 

Emberek, hogy nekem mi meg nem fordult a fejemben 
egyetlen szempillantás alatt, amikor azt a négy békésen ül
dögélő hangyát megláttam sürögve-forogva dolgozó társaik 
tengerében?! Jobb, ha el sem mondom. 

Látszatra semmiben sem különböztek a többitől, és mégis! 
Lustán ültek, időről időre szájuk elé emelve elülső lábukat, 
mintha csak ásítoztak volna. Kivert a hideg verejték. 

Magatartásukra sehogy sem találtam magyarázatot. 
Hát létezik ilyesmi? 
Leguggoltam, elhatároztam, hogy nem mozdulok onnan, 

míg a négy hangya el nem hagyja a helyét. 
Múltak a percek, elmúlott fel óra, lábam elzsibbadt, egy

más után szívtam a cigarettákat, de a négy hangya . . . 
Megmagyarázhatatlan ellenszenvet éreztem irántuk, nem is 

ellenszenvet, gyűlöletet, határtalan gyilkos gyűlöletet. 
Hirtelen mozdulattal, mint egy csónakot, felborítottam a 

fakérget, aztán vártam, hogy a négy hangya előmásszon 
alóla. Le akartam számolni velük. Egyenként és kegyetlenül. 

De nem jöttek elő, a kéreg alatt maradtak. Elmozdítottam. 
Sehol sem voltak. Akkor meg visszafordítottam. A négy 
hangya rajta volt. Figyelmesen szemügyre vettem a fakérget, 
és akkor . . . 

A kéreg felszínét áttetsző, sűrű és ragadós massza fedte. 
Abban ült, fejét kétségbeesetten ide-oda mozgatva a négy 
hangya. A négy halálra ítélt hangya. 
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U N A L O M 

Űjságok, folyóiratok, tudományos közlönyök böngészése 
közben manapság egyre gyakrabban találkozik az ember az 
unalom szóval. Az ilyen vagy amolyan szakterületen működő 
tudósok ugyanis azt állítják, hogy ez a szó (unalom) legalább 
olyan veszélyes az emberiségre nézve, mint a füstköd, a „né
pesedési robbanás", az atomháború vagy a rák — ha nem 
veszélyesebb. 

Hát nem fura szerzet az ember? Unatkozik. Ami igaz, 
igaz, a világtörténelem legnagyobb látványossága óta jó har
minc év múlott már el, és akik unalomról beszélnék, való
színűleg arra gondolnak, hogy ideje lenne a darabot felújí
tani. Persze új szereposztásban. Mert ami manapság a világ 
egyes pontjain, a provinciális színházakban végbemegy, már 
a legigénytelenebb nézőket sem tudja kielégíteni. Unott da
rabok, unott kellékek, díszletek. Hősei oly távol vannak 
tőlünk térben, mint a görög tragédiák hősei időben. 

Nem is csoda hát, hogy unatkozunk. S miközben unat
kozunk, nem is sejtjük, hogy önnön vesztünkön munkál
kodunk. 

A munka atommagja a tudományok, a technika, az auto-
matizáció hatására felrobbant, és ezáltal egy „őrült" energia 
szabadult fel, melyet az ember képtelen ellenőrizni. Ezt a 
felszabadult energiát nevezik egyesek Szabad Időnek, és en
nek a halálsugara az unalom, amely az embert a legérzéke
nyebb pontján támadja: az idegeiben. 

A világ tehát észrevétlenül szinte egyetlen unalomházzá 
változott, betegein már csak egy isteni vicc segíthetne, ha 
mint meggyőződéses materialisták nem tudnánk, hogy ez a 
feltevés merő misztikum! 

Hát igen. Ez a kerék bosszúja a feltalálóján és alkalma-
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zóján. Ki gondolta volna! A gépesítés ellen a múltban, igaz, 
történtek lázadások, az emberek egyszerűen szétverték a gé
peket, mert sejtették, mi vár rájuk tévé, film és rádió nélkül: 
az unalom. 

S így, míg mi az unalom tömegsírjaiban ásítozunk, az 
unalom krematóriumainak, gyűjtőtáborainak, börtöncelláinak 
rabjaiként, a naplopás fekete ravatalán, az időhúzás sötét 
vermeiben, a tinglitanglizás forró olajjal és gyantával telt 
üstjeiben, a meditáció, kontempláció, álmodozás férgekkel, 
kígyókkal és aggszüzekkel teLi időbugyraiban, a lyukas órák, 
lógások, késések penészes pincéiben, a művészetek, a sport, 
a társasjátékok, a szeretkezés, a barátkozás, az utazás pió-
cákkal, grizlimedvékkel és pszichiáterekkel töltött labirin
tusaiban, addig a gépeink oda se fütyülnek. Dolgoznak. Csat
tognak, zakatolnak, páráznak, kopnak megdicsőültem 

A végzetes Nagy Siesta áldozata, az ember, eközben ho
mokstrandokon heverészik, a tenger hullámaival ringattatja 
magát, csillagporral hinti be kedvese testét végső elkesere
désében. 

És a sírkövére, ha akad, aki megcsinálja, ezt írják: „Elvitte 
az unalom!" 

Aki pedig mindezekben kételkedni merészel, annak azt 
ajánljuk, tekintsen végig a földön, ezen az unalomvölgyön: 
Dél-Amerika, Afrika, Ázsia munkásainak, parasztjainak tes
tén máris megjelentek az unalom-kiütések, ezek az emberek 
már alig vonszolják magukat unalmukban, már enni sincs 
kedvük unalmukban, már meghalni se . . . 
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SÖRHABBAN 

Nem is tudom már, miről beszélgettünk kezdetben. Az 
Űjvidék Áruházban ültünk az üvegfal előtt, előttünk az asz
talon hatalmas poharakban habzó sör, körülöttünk hangos, 
jókedvű, jól öltözött fiatalok, alattunk a járdán tarka em
berforgatag. Az új posta előtt csoportokba verődve álltak az 
emberek a márciusi napfényben. A babaarcú pincérnő moso
lyogva futkosott az asztalok között. 

ö ten ültünk az asztal körül. Két egyetemista lány, két 
festő és én. A lányok frissen mosott hajában napsugarak ját
szadoztak, hajválasztékuk tiszta vályújában a hajszálak ár
nyékának finom rácsszerkezetét bámultam. Keskeny, roppant 
tiszta kezüket, az ideges fehér ujjakon a csillogó körmöket. 

A két festő ugyanezt tette, s közben beszélgettünk, versek
ről, festményekről, az egyik festő küszöbönálló utazásáról, 
italokról, gyümölcsökről, filmekről. 

A sör, a szavak, a konyhából kiáramló ínycsiklandó étel
szagok, a sok jól táplált tiszta emberi test valósággal elkábí
tottak, hátradőltem székemben a lányok hajára szegezve te
kintetem, és teljesen átadtam magam a szerencsés pillanatnak, 
melyből valami csoda révén kiszorult (akár a kényes gyo
morból a súlyos, zsíros étel) a hétköznapok minden kacatja 
— annak a pillanatnak, amikor az emlékezet csuklani kezd, 
s azt sem tudja kimondani, ihogy bocsánat, amikor a múlt 
lerázott súlyos bilincsei zajtalanul süllyednek el a nők hajá
nak sötét mélységeiben, a valóság felszínén képződött könnyű 
sörhabban, a vér zabiáival, a képzelet hajszálrácsaival egye
temben, amikor a szavak hímpora nem ragad az idő bütykös 
ujjaira, s a betűk pókjai nedvüket nem szívják ki, amikor 
az asztal fölött kinyújtott női karon a póruskráterekből 
kinőtt szőrpiherengetegben, mint az őserdei vad ugrásra ké-
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szen, lapít egy kardszőr-agyaras fekete szemölcs, önmagát 
látvaJesve egy izzadságcsepp enyhén áttetsző hústükrében. 

Jó ideje ülhettem már így, Zeppelin nagyságúra dagadt 
narancsszínű fejjel, egyik kezemmel a söröspohárba, a másik
kal egy cigarettába fogódzkodva, amikor arra lettem figyel
mes, hogy az egyik lány mesél. 

Kezdetben csak egyes szavakra figyeltem föl. Korpa, 
mondta száját csücsörítve a kis mademoiselle, és finom, sely
mes párizsi cuccokba bugyolált apró mellét az asztal pere
méhez nyomta. „Korpa, kooperál, koncentrát, disznóól, kis
malacok." 

Botütésekként zuhogtak szavai a homlokomon. 
Kiről beszél ez, kinek és miért?! Dühösen összeráncolt 

homlokkal néztem rá. Mégjhogy korpa! És disznóól! Még 
csak ez hiányzott. Hát elment ennek az esze? Minek néz 
ez engem? S kétségbeesetten egy magánosan ülő idősebb nő 
hosszú nyakát kezdtem el bámulni, de nagyon intenzíven, 
mint az öngyilkosok a hídlábra tekeredő vizet. 

„Megdöglöttek a malacai. Egymás után hullottak el a ma
lacok. Két tenyerén vitte be őket a konyhába a feleségének, 
megmutatni az élettelen testeket. Egyenként földelte el őket 
és sírt, és ötvenhat éves volt, papucsban lépkedett a disznó
ólban, a bokáig érő bűzös latyakban, és amikor a konyhába 
megállt, a felesége rákiáltott, te Józsi, hát elment az eszed, 
disznóólat akarsz csinálni a házból, de ő mintha süket lett 
volna, bement úgy latyakosan a tisztaszobába, és íróasztalára 
tette a döglött malacot. Egész éjszaka számolt, a felesége 
meg ott állt a háta mögött, és kezét tördelte, azán meg
parancsolta az asszonynak, hogy feküdjön le, kiiment az ud
varba, és az eperfára falakasztotta magát." 
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A REALIZMUS DIADALA 

„Azt kérdezted, mit csináltam, hol voltam egész nap? Há t 
figyelj ide, elmondom részletesen. (Idáig jutottunk?) Látom, 
neked már nem elég a film címe, nézzük hát a tartalmát. 
De nehogy azt hidd, hogy védekezem. Nézzük a tényeket, 
percről percre. Mikor is mentem el hazulról? Délelőtt tíz óra
kor, igaz? És most mennyi az idő? Huszonhárom óra negy
venöt perc. Az igazgat mondom, a színtiszta igazságot. Ha
zulról egyenesen Petar Mojak kiállítására mentem. A kiállí
táson Ács József festőművésszel találkoztam, ha nem hiszed, 
hívd fel. Megkérdezte tőlem, hogy írok-e a kiállításról, azt 
mondtam, hogy nem. Négy-öt percig időzhettem a teremben, 
utána áttértem a szomszédba, ahol, ha jól emlékszem, egy 
macedón festő akvarelljei voltak kiállítva. Gyengécske akva-
rellek. Magas, bajszos férfi álldogált a feleségével a teremben, 
bárcsak megkérdeztem volna a nevét. Festményt vásároltak. 
Egy lány három darabot tett eléjük. Három tájképet. Az 
egyiken a kék szín dominált, ezen a képen négy-öt villany
karó látszott, s az ég párizsi kék színéből bőven jutott a kép 
előterében húzódó gondosan boronált szántásokra is. A másik 
kép a Salajka nevezetű cigánytelepről készült, három düle
dező barnás-fehéres színű viskó, hófedte tetővel, gomoly
felhők az égen stb. Aranykeretes kép volt, és 1500 dinárt 
kért érte a lány. „Komolyan gondolja? Valóban meg akarják 
venni?" A bajuszos bólogatott, a felesége hallgatott. „Ez egy 
tipikus téli tájkép, nagyon jól fog hatni a szobájukban, 
mert ez egy tipikus téli tájkép. Hat hónapi lefizetésre adjuk, 
amennyiben nincs készpénze. Kezesekre nincs szükség. Ma 
idead háromszáz dinárt, a többit meg havonként." A bajuszos 
a homlokát ráncolta, hallgatott. A lányon hosszú kék szövet
szoknya volt, magas nyakú rózsaszínű pulóver. „Tipikus téli 
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tájkép, amennyiben nincs háromszáz dinárja, kétszáz is elég 
lesz, vagy száz." A bajuszos hallgatott. „Egy tipikus téli táj
kép, tudja mit, vigye haza, élég íesz, ha a címét itt hagyja." 

Fél tizenkettőkor találkoztam az utcán F. barátommal. El
mentünk a NORKnba megnézni a Grundig-kiállítást. Szte-
reo jberendezések, tévék, magnetofonok, tranzisztoros rádiók. 
Tudod, hogy majd megveszek az ilyesmiért. Megnéztem egy 
focimérkőzést (Bayern—Eintracht?) második félidejét. Hat
van-hetven meglett férfi tudná bizonyítani alibimet, ha cí
müket leírtam volna. A kiállított dolgok java része már el 
volt adva. Rengeteg jól öltözött férfit és nőt láttam, mon
dom, de sajnos, egyetlen ismerőst sem. Vásárolták, és kész
pénzben fizettek, készpénzben: félmillió, egymillió, másfél 
millió. 

Két órakor átmentünk az Űjvidék Áruház éttermébe söröz
ni. Az étterem tömve volt fiatalokkal. Párizsban éreztük 
magunkat. Divatos ruhák, frizurák, make upok, illatok, ék
szerek, karcsú lábak, rikító színű harisnyák. 

Innen a klubba mentünk kávéra. Fél háromkor telefonált 
K., és megkért bennünket, hogy menjünk ki hozzá, azt nem 
mondta, hogy miért. Fél négykor értünk a vásártér környé
kére. Az autóbuszban munkából (hazatérő fáradt, ideges em
berek között álltunk. K.-nál autóba ültünk, és a dohánygyár 
irányába hajtottunk el. Az autó egy parasztház előtt fékezett 
le, az udvarban két öregember várt ránk, s amikor meg
láttak bennünket, mindketten a tenyerükbe köptek. Közben 
esni kezdett az eső, a hátsó udvarba mentünk. Bokáig jár
tunk a ganajban. A disznók körül leírhatatlan volt a bűz. 
Négy hatalmas állat közüli kellett kiválasztanunk egyet. Én 
a disznó hatalmas, eres füleit húztam, a többiek hátulról 
tolták. Káromkodtunk. Esett az eső. Sovány sápadt öreg
asszony állt a kerítés tövében, ő adta az utasításokat: nem 
szabad megijeszteni, ne üssék, mert megvadul . . . A disznót 
végül is becsalogattuk egy hordozható, lécekből összetákolt 
ketrecbe. A ketrecet a trágyadombon keresztül az elülső 
udvarba cipeltük, és egy előre odakészített mérlegre helyez
tük. Százhatvan kilós volt, Miután a ketrecet szekérre emel
tük, autóba szálltunk, de út közben megálltunk a Semberija 
nevű kocsma előtt. A kocsma tömve volt munkásokkal. Pá-
linkáztak. Megszámoltam, a négyszer négy méteres helyiség
ben tizennyolcan álltak-ültek. És pálinkáztak. Nyílott az 
ajtó, három cigánymuzsikus toppant be közénk. Két tambu-
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rás és egy harmonikás. Egy fiatal és két öreg. Elővették a 
hangszereket, s égy nagykabátban, kalapban, sállal a nyakuk 
körül, muzsikálni kezdtek. Rettenetes zűrzavar támadt. Šu-
madija Dalappé-Special, ez állt a harmonikán. 

Mondjam tovább? Jól van, akkor abbahagyom." 
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AZ E L T Ű N T I D Ö N Y O M Á B A N 

Dülöngélve jött feléin a vasútállomás peronján. Arca bo
rostás volt, haja csapzott. Amikor közelembe ért, megállt, 
néhány másodpercig fürkészve nézett rám, aztán heves moz
dulattal a mellére rántott és megcsókolt. 

— Ilyesmit! — kiáltott fel, miután elengedett. — Hogy 
vagy, öreg csatár? Száz éve nem láttalak! 

— Jól, jól vagyok — mondtam halkan, gyanakodva s 
késsé ijedten kémlelve arcát. 

— Te, hogy te mennyire megváltoztál, nem ismerek rád, 
nem voltál te azelőtt ilyen . . . hogy is mondjam . . . 

— Persze — mondtam növekvő aggodalommal —, múlnak 
az évek. 

— Múlnak, múlnak, idestova húsz éve, hogy nem láttuk 
egymást. Emlékszel még arra a fejhallgatóra? 

— Fejhallgatóra? 
— Nem emlékszel? Három pár galambot ígértél érte. 
— Ga lambo t . . . 
— Persze hogy galambot, három pár postást. . . 
— Ne haragudj, de . . . 
— Fenét nem is arról van szó, nem haragszom én, volt, 

ami volt, nem vagyok én haragtartó. 

— Emlékszel a kis Döncire? 
— A kis Döncire? Nem. 
— Meghalt. Agyoncsapta az áram. Martin, tudod, a szíj

gyártó fia meg már négy éve kint él Ausztráliában. Jó sora 
van. Emlékszel még rá, hogy beadtad neki azt a jobbegyenest 
a Selembach pék udvarában? 

— Jobbegyenest a pék udvarában, én? 
— No jól van, jól van, mindenesetre megérdemelte, az 

102 



ember ne túrja olyasmibe az orrát, amihez semmi köze 
Látom rajtad, hogy az egész ügy nem nagyon érdekel. . 
Hát azt tudod-e, ;hogy Urbán Tecát ki vette el? 

— Miféle Urbán Tecát? 
— Nem emlékszel rá? 
— Nem. 
— Értem, öregem értem, bizonyos dolgokra az ember nem 

szívesen emlékszik. Csak ne gondold, hogy élvezettel váj
kálok a régi sebekben. A Danilo vette el, a kocsmáros. Ala
posan összeszedték magukat. Emeletes házuk van, két autó
juk. De most majd rájuk jár a rúd. Olvasod az újságokat? 
Szóval elfelejtetted azt a fejhallgatót? 

— Soha életemben nem volt fejhallgatóm. 
— Letagadod? De azt tudod, hogy én kitol szereztem, 

méghozzá drága pénzért. . . Képzőid, a nyáron itthon volt 
Laci. Felvág ő is. Eladta a szülői házat, tudod, hol volt a 
házuk, a zsidó temető mellett. Kevesen maradtak itt a mi 
gárdánkból. De Stanko itt van. Az a bokszoló, aki kihúzta 
Simon Ellát a jég alól. Fejes. Meg se lát az utcán. Persze, 
te nem is tudod, hogy én hogy jártam. Jól ismered az apá
mat meg az anyámat. . . érted . . . úgy neveltek, mintha a 
sajátjuk lettem volna, s végül kisült, hogy . . . é r t e d . . . végül 
az sült ki, hogy az apám nem az apám, hogy az anyám nem 
az anyám, hogy a falu, amelyben felnőttem, nem az én fa
lum, hogy a gyermekkorom nem az én gyermekkorom, hogy 
a barátaim nem az én barátaim, hogy én se az vagyok, aki, 
hanem másvalaki. De ki?! Ugyan ki? Ki vagyok én, mi a 
nevem, hol születtem?! Mondd, rám ismersz te? 

— Ne haragudj. . . 
— A fejhallgatóra sem emlékszel? 
— Nem. 
— Látod, öregem, látod! 
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N A N U L A 

Volt nekem a katonaságnál egy nagyon jó barátom, akit 
mindenki Nanulának szólított, még a tisztek is. A tiszti men
zán dolgozott, napiközben a konyhán, este meg a söntésben. 

Azt akarom mondani, hogy ez a Nanula nagyon befolyá
sos ember volt a kaszárnyában, rangosabb az ezredes írno
kánál és sofőrjénél is. Akinek egyszer sikerült a bizalmába 
férkőznie, ugyanolyan fontos személyiséggé vált. Átszabott, 
szűk nadrágban járt-kelt közöttünk, térdig érő köpenyben, 
szájában cigarettával, sapka nélkül, egy gyöngyháznyelű 
zsebkésre szerelt dugóhúzóval tisztogatva körmeit. 

Alacsony termetű, tömzsi, Niš környéki fiatalember volt, 
akinek a leveleit otthon a falujában egy népes család várta. 
Várta ám, de hiába. Mert Nanula nem tudott írni. Tanít
gatta egy zágrábi tanító egész idő alatt, de Nanula igen 
lassan haladt. 

— Még háromszáz napom van hátra, van időm, mire le
szerelek, addigra a betűknek is meglesz itt a maguk helye 
— mondta kobakját megbökdösve. 

Me§élni azonban tudott. Boldogok voltak, akik a közelében 
lehettek, mert még a szaga is más volt, mint a közönséges 
közkatonáké. Civil szaga volt. Ruhája átitatódott a roston 
sült hús, nehéz vörös bor, márkás cigaretták szagával, úgy
hogy melléje ülve az ember falusi kiskocsmában érezhette ma
gát. Hát még ha mesélni kezdett. Elég volt annyit mondani 
neki: 

— Nanula, meséld már el, hogyan is adtad el azokat a 
nem létező hízókat kétszer egymás után a szövetkezetnek 
— és Nanula máris beszélni kezdett. 

Számtalanszor magam is végighallgattam ezt a történetet, 
de egy részletére most, sajnos, mégsem tudok visszaemlékezni. 
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Pontosabban a legfontosabb dologra: a csalás elkövetésének 
módjára, melyet Nanula mindig ugyanazokkal a szavakkal 
mondott el. 

— Nem volt nekem se ólam, se kukoricám, se 'hízóm, és 
akkor mindezt egy szép őszi napon eladtam a szövetkezetnek. 

Mondom, jól emlékszem a mese minden kis fordulatára, 
jelentéktelen részletére: Nanula parányi, faluszéli emeletes 
házára, melyben mindaddig a szép napig együtt élt fele
ségével, Danicával (tizenkilenc éves kora ellenére mindössze 
hat foga volt, az is hátul) és a három barázdabillegetővel, 
a fiaival, amíg ki nem kézbesítették számára a behívót. 

Emlékszem öreg lovára, mely pehelysúlyban a legjobb volt 
a környéken (sajnos barázdaiszonya volt szegénynek, ha az 
ekét meglátta, úgy tett, mintha be volna rúgva), Ceco neve
zetű kutyájára, mely hetekig gyűjtögette az erőt egy-egy 
vakkantáshoz, de végül is mindig meggondolta magát, Win
chester márkájú vadászpuskájára, melyet közvetlenül a vonat 
indulása előtt adott kölcsön a falu orvosának, mert úgy 
értesült egy magas rangú tiszttől, hogy Szlovéniában nin
csenek nyulak, nyolclámpás kerékpárjára, melyet szintén in
dulása előtt egy állatorvos fáskamrájában rejtett el. 

Emlékszem a kútra is, melyet maga ásott, de oly mélyre, 
hogyha feltekintett belőle, a részeges Rade sziklafejét is tök-
rügynek látta. 

De arra, hogy végeredményben mi módon verte át kétszer 
egymás után ugyanavval a trükkel a szövetkezetet, arra nem 
emlékszem. 

Hogy miért? Ügy gondolom azért, mert a dolog naivnak, 
mesterkéltnek, kiagyaltnak tűnt a rengeteg élő, valós, jól 
megfigyelt részlet között. Legalábbis abban az időben. Tíz 
évvel ezelőtt. 

Nem így manapság! 
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B A Z O O K A 

A katonai ügyosztály ötös számú ajtaja előtt harminc tes
tes, kopaszodó férfi, áll sorba. Szótlanul, fegyelmezetten. 
Egyenként szólítgatják őket az irodába. Nyílik a bejárati 
ajtó, s egy sovány, hórihorgas fiatalember lép a porondra. 
Elsétál a sor előtt, egészen az ötös számú ajtóig, szemügyre 
veszi a sorbanállókat, közben csettintget a nyelvével. 

— Ez oszt igen. Csupa fenegyerek. Maguk itt mind repü
lősök? — mondja, és füle mögül nagy, vörös ácsceruzát ránt 
elő. Senki sem méltatja figyelemre. 

— Na, mi az, talán megkukultatok? Ennyi ember és mind 
szakács — mondja, s ezen egy ideig nevetgél. 

— Ügy hallottam, hogy itt fogják megtartani a szépség
versenyt. Gondoltam, benézek, de itt csupa kotla-kulit látok. 
Hányan is vannak? — .kérdezi, és máris 'kezdi huzigálni a 
rovásokat a fehér ajtófélfára. 

— Egy, kettő, 'három, maga, ott abban a lemberdzsékben, 
szintén szakács? 

A megszólított erősen kopaszodó, alacsony termetű férfi 
elvörösödik, de nem válaszol. 

— Vigyázz, vi-gyázz! Hátra arc! Ki adna nekem egy ciga
rettát? A kocsimban felejtettem a dobozt. 

A hozzá legközelebb álló kockás inges férfi, aki már vagy 
öt perce megállás nélkül tüsszög, készségesen elébe tartja a 
dobozát. 

— Ez mi? — kérdezi a nyurga, vörös ceruzájával meg
kopogtatva a dobozt. 

— Hát mi lenne? Nem látja? Cigaretta! — nyögi ki sűrű 
tüsszögések közepette a kockás inges. 

— Cigaretta, de milyen! 
— Morava, niši Morava. Tán nem jó ez magának!? 
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— Nekem? Jó. Maga úgy tesz, mintha én tüsszögnék. 
— Ez más — mutat az orrára a kockás inges. 
— Mondja, maga otthon is tüsszög, vagy csak itt a ka

tonai ügyosztályon? Volt nekem a katonaságnál egy barátom, 
az ha meglátott egy tisztet, azon nyomban csuklani kezdett. 
Igen, a Stef. Képzeljék el, vigyázzban állunk, megjelenik a 
generális, az a hülye Stef meg erre azt mondja: „Kakukk, 
kakukk, kukk!" Valami mániája lehetett, tiszt-iszonya volt. 

— Ez más — mutat ismét az orrára a kockás inges —, 
ez allergia. 

— Vagy úgy. És a kiütések? Nix flekk? Mondja csak, lá
tom, hogy maga komoly ember, én nem értem, miért adnak 
ilyen jöttment sápadt szalonnáknak igazi Bazookát. El tudja 
képzelni, mit csinálnak majd vele? Fánkot szaggatnak. Vagy 
hurkát töltenek. 

— Miféle Bazookát? — kérdezi a kockás inges hirtelen 
abbahagyva a tüsszögést. A folyosó elcsendesül. Néhányan 
idegesen cigarettára gyújtanak. 

— Miféle Bazookát? — ismétli meg a kérdést a kockás 
inges. A nyurga fiatalember azonban épp abban a pillanat
ban lép be a kinyíló ajtón, soron kívül az irodába. 
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N É G Y D A R A B K R É T A 

Az újvidéki opera hegedűse, Varga Miklós, az Újvidék 
Áruházzal szemben levő parkolóhelyen áll. Dühös. Négy da
rab krétát akart venni a gyerekének, és százat adták el neki. 
Száz darabot. Hát mi ez? Hol élünk? Négyet nem lehet ven
ni, csak százat? Mintha ő milliomos lenne! Nem is csoda, 
ha arra kényszerül, hogy kávéházban haklizzon. Fent játszik 
a Venacon, mert a színház rosszul fizet. Egy kis mel'lék-
kereset. Gyerekek, iskola, kaja, pia, ruha, áram, tévé, benzin, 
húrok, gyanta . . . Ki győzné? Az ember már be se mer menni 
az üzletbe, ő meg különösen nem. Tavaly vett egy zakót, 
egy nadrágot meg egy télikabátot tízhónapi lefizetésre. Hiába, 
neki nincs szerencséje. Négy darab kréta helyett százat kel
lett megvennie. És amikor a tévét vette (azt is lefizetésre), 
akkor is becsapták. Fúrták a falakat az apósával egész dél
után, s amikor a készüléket végül is bekapcsolták . . . Elég az 
hozzá, hogy hang volt, de kép nem. így vásároljon az ember! 

A zenészeket semmire sem becsülik itt Újvidéken, ő a fiát 
az istenért sem adná hegedűsnek. Négy év előkészítő, hat év 
középiskola, öt év az akadémián, s akkor majd eljön ide 
Újvidékre 1500 dinárért muzsikálni! Ülni és vakoskodni a 
süllyesztőben. Manapság, amikor egy garnitúra Pirastro-húr 
180 dinárba kerül, és az ember három hónap alatt elnyüvi. 
A színháztól évente egy garnitúra jár neki, de nem .kapja 
meg mindig. Ezért kell kocsmába járnia pénzt keresni. De ez 
még jó. Az egyik kollégája szobákat járt pingálni. Édesapám! 
Szobákat pingálni! A háború utáni fizetési listákon az ötödik 
helyen voltak, most meg az utolsón. Az ember tizenhét éves 
kora óta dörgöli, hajkurássza a virsliket a hegedű nyakán, 
naponta nyolc órán át, s aztán harminc-egynéhány éves ko
rában a „színházkuplerájban" (a zenészszállodában, a Hal-
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piacnál) csücsül, gyerekestül, asszonyostul egy parányi szo
bában, és nem meri meghúzni a vonót, nehogy leverje a 
li'kőröspoharakat a vitrinről. Szálloda! Édesapám! A szobák, 
mint a füstölő. Felhúzódik a íkaucs sarkába, s ott fűrészel, 
míg a gyereke rá nem szól, hagyná már abba, mert bele
fájdul a feje. Közben művész az ember. Hegedűművész, mes
ter, vagy ahogy vesszük, és lavórban fürdik. Maga is csodál
kozik, hogyan is fér bele abba a lavórba. A felesége sem érti. 
Nagyon „kigyakorolta" a dolgot. Belefér. 

A színházban diplomát kérnek. Járt ő külföldön, ott más
képpen csinálják. Vagy tudsz, vagy nem. Ha igen, mehetsz is 
rögtön a szabóhoz. Másnapra kész a frakk. Ó fiatal, szeret 
öltözködni, csónakot szeretne venni, „fiatal vagyok, csónakot 
akarok", mindent. De nem lehet. Ki bírja ezt ki? A kuli
munkát az operában. A robotot. Az ember megunja a dara
bot a harmadik próba után, hogy a családi problémákról 
ne is beszéljünk: mit eszünk holnap? Levágod a fisz-dúrt, 
aztán két oldal pizzicatto. A hetedik próba után már sírva 
mész le a süllyesztőbe a hegedűvel. 

Elmennek a zenészek. Sokan. Nincs kürtösünk, mindössze 
három violinistánk van. Édesapám! Vett egy kolibrit annak 
idején, beállították a konyhába az apósával, törülgették, más
nap nem gyújtott. Mondta is Hartignak, a csellistának, hogy 
ők udvari bolondnak születtek, a királyság ugyan megdőlt, 
de a bolondok maradtak. Nincs filharmóniája a városnak. 
Egy ekkora városnak! Tele egyetemistával, fiatallal. Kultúrát 
akarnak csinálni, de hogy? A hazai zenészeket akarják előny
ben részesíteni a külföldiekkel szemben, de milyen előnyben? 
S ha a külföldi zenész jobb, akkor mit kell csinálni? „Kis 
pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci" (Puskás). A virslik meg 
egyre lustábbak, kötik magukat, ő nem jellemez semmit. Ezt 
a helyzetet jellemezni sem lehet. Itt az értékek nincsenek 
megbecsülve. Menjen csak be az ember a boltba! Egy pulóver 
plusz egy melltartó plusz egy partedli: négy százas. Nem jel
lemez ő semmit, inkább elmond egy viccet. Egy jellemző 
viccet. Tudom-e, hogy mi a különbség a hegedű és a nagy
bőgő között? Édesapám! Itt a jellemzés. Az, hogy a nagy
bőgő tovább ég! 
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A L Á T O G A T Ó 

Egyedül voltam egyik barátom lakásán, amikor a csengő 
megszólalt. Kinyitottam az ajtót, a folyosón egy tizenkét-
tizenhárom éves fiú állt. 

— Bácsi — mondta köszönés helyett —, levinném a sze
metet, ha van. 

— A szemetet? — kérdeztem meglepődve. 
— Kiüríteném a szemetes kosarat — mondta, és a falnak 

dőlt, a nyitott ajtón át az előszobát kémlelte. — Vagy talán 
már megelőzött valaki? — kérdezte. 

— Ki előzött volna meg? 
— Mit tudom én — rándított a vállán —, de ha egyszer 

elkapom, majd megmutatom neki. Ez a négy épülettömb az 
én körzetem, de már nem először történik meg, hogy valaki 
megelőz, mire kijövök az iskolából. Péntek a legjobb nap, 
és nekünk éppen pénteken van a legtöbb óránk, mire ide
érek, minden emeleten üresek a szemétkosarak. Tessék mon
dani, hogy nézett ki? 

— Kicsoda? 
— Nem egy vörös hajú, pattanásos srác volt? Mert az 

akkor a Rézdrót, nekik csak négy órájuk van pénteken. 
— Mióta én fönt vagyok, nem járt itt senki. 
— Mióta van itt? 
— Néhány órája. 
— Akkor hát van szemét? 
— Nem tudom. 
— Fura lakás ez — mondta, és megint az előszobába san

dított —, ahányszor jövök, mindig más valaki nyit ajtót. 
Tulajdonképpen ki a házigazda? 

— A házigazdát én sem ismerem, az egy kisači igazgató, 
én az albérlőjének a vendége vagyok. 
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— Annak a szakállasnak? 
— Annak. 
— Hát a gyerek, az kié? 
— A szakállasé. 
— Fölösleges üvegek nincsenek véletlenül? 
— Ha vannak is, én nem adhatom oda őket. 
— Ma rossz napom van — mondta tenyerével a combjára 

csapva, zsebében megcsördült néhány fémpénz. — A múlt 
héten négy ezres volt a bevétel, ezen a héten meg majdnem 
semmi. Most már tudom, miért szív Kentet a Rézdrót. 

— Te is cigarettázol? 
— Kínáljon meg — mondta, és már tartotta is a kezét. 
— Gyere — tessékelem be az előszobába. Megállt a fogas 

előtt, és a cipőkre meredt. 
— Használt cipők nincsenek véletlenül? — kérdezte be

lerúgva egy magas sarkú női lakkcipőbe. 
— Honnan tudjam! Leülünk itt a konyhában, vagy be

megyünk a szobába? 
— Nem nézi meg, hogy van-e szemét? 
— De majd megnézem. Hanyadikos vagy? 
— Hatodikos. 
— És máris ennyi pénzt 'keresel? 
— Kell is. 
— Hát nincsenek szüleid? 
— De vannak. 
— Dolgoznak? 
— Dolgoznak. 
— Mind a ketten? 
— Maga is bélügyes talán? Itt nagyobbára azok laknak. 
— És mire költöd a pénzt? 
— Lemezekre. Adjon egynéhányat ezekből az újságokból, 

sok bennünk a meztelen nő. 
— Nem az enyémek. 
— Az én lemezjátszómnak is két hangszórója van, mint 

ennek. Van Mišo Kovaca? 
— Csak lemezeket vásárolsz? 
— Hát mit vásároljak? Szeretnék egy motort, de egyelőre 

még várnom kell vele. 
— És mennyit szoktál kérni egy-egy szemétkosár kiürí

téséért? 
— Semennyit. Amit adnak, azt elfogadom, legtöbbször egy 

százast. Utálom, ha a szemetet kartondobozba rakják, a 
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nedvesség eláztatja a papírt, és a doboz már sokszor a lift
ben szétesik, olyankor aztán a kezemmel keli összekaparnom 
a szemetet. Azt hiszem, a kartondobozokért többet kellene 
kérnem. 

— A Rézdrótnak is vannak szülei? 
— Vannak. 
— A te apád mivel foglalkozik? 
— Vasesztergályos, kint Németországban, a nyáron me

gyek hozzá. 
— Mióta van kint az apád? 
— Két éve. 
— És küld Ihaza pénzt? 
— Mennem kell, nézze meg a szemetet. 
— Nincsen. 
— Nincsen? Akkor mégis itt járt a Rézdrót. Nem adna 

egy százast? Kösz, a jövő héten majd sűrűbben feljövök, töb
ben vannak a lakásban, több lesz a szemét is. Csakugyan 
nincsenek üres üvegei vagy ócdka cipői? Akkor a viszont
látásra. 
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REPÜLŐTÁNYÉROK AZ ÉGEN 

Az újvidéki Palics étterem valamikor a hatvanas évek 
elején egészen másmilyen volt, mint ma. A mostani talpon
álló pultja helyén asztalok álltak, az asztalak között imitt-
amott háromlábú madárijesztők, (melyek a 'hosszú, őszi, esős 
napokon párafellegeket eregettek a mennyezet felé. A fröcs-
csöt kortyolgató lompos varjakat, pálinkát szopogató krákogó 
seregélyeket azonban kiságyúval sem lehetett volna elűzni 
megszokott helyükről. Ha a pincér rájuk durrantott a szal
vétájával, csörgetni kezdték zsebükben az aprópénzt. Ha a 
gyászlobogóba öltözött teremfőnök éjfél után megállt a nyi
tott ajtóban nagyokat tapsolgatva, dehogy mozdultak volna. 

— Balkanac! 
Ebből az egyetlen szóból állt a válaszuk, de úgy meg

kapaszkodtak benne, mintha biztosan tudták volna, hogy 
a nyitott ajtó mögött gyászkocsi vár rájuk, siratok nélkül, 
egy üres koporsóval. 

De hát nem róluk akartam beszélni, hanem arról az em
berről, aki a záróra sorsdöntő pillanatában mindannyiszor 
védelmébe vette az öregfiúkat. Pero Bicepsnek hívták. S en
nél többet jóformán senki sem tudott róla. Pedig Pero Bi-
ceps a város egyik legérdekesebb figurája volt annak idején. 
Ránk fiatalokra úgy hatott, mint egy jó könyv. Mint a szür
realista kiáltvány. Kár, hogy nyomát vesztettük. 

ő vette például észre elsőként egy délután a város felett 
pörgő repülőtányérokat. A Szabadság téren állt, és mutató
ujjával megcélozva az égi tüneményt, hosszasan magyarázga
tott a köréje sereglett embereknek. Mindenki az eget bá
multa. A nagy eseményben néhány rendőr is részt vett. Nyu
godtan mondhatjuk, ez volt az első happening a városban 
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és talán az országban is, sőt nincs kizárva, hogy egész Euró
pában. 

Erkölcsi sikeren kívül konkrét, anyagi haszna sajnos nem 
lett az egészből, mert abban a négy bugyellárisban, amelyre 
a tolongásban szert tett, jóformán csak aprópénz akadt. Hiá
ba, sovány esztendők járták akkoriban. Pedig Biceps mes
tere volt az esemény megrendezésének. Égre szegezett tekin
tete hatalmas húsmágnesként vonzotta köréje az embereket 
a piacon, a Vojvodina stadionban, a tereken. 

Ezt az akkori viszonyokban ultramodernnek mondható 
izámot Biceps csak végszükség esetén dobta forgalomba, 
olyankor, amikor a régi vasútállomással szemben levő Balkan 
Kocsma izzó vaskályhája mellett elbóbiskolva sült galam
bokról, kolibrikként röpködő csevapcsicsákról, szemétládák
ban felszolgált mákos tésztáról álmodott, olyankor, amikor 
azt álmodta, hogy egy főtt sonka belsejében kuporog békésen, 
mint anya méhében az embrió. 

Egyébként a klasszicizálásra hajlott inkább. 
Középmagas, atlétatermetű ember volt. Negyven körüli. 

Mint általában a majdnem-teljesen-kopaszok, ő sem szerette, 
ha a haja a fülére nőtt, azért állandóan stuccoltatta. Szere
tett nevetni, és hogy nevethessen, a vacsoráját gyakran a 
felszolgáló pincér bugyellárisából fizette ki. 

Néha azt állította, hogy nincs senkije, máskor meg a fele
ségét emlegette, aki egyedül iskoláztatta a gyerekeket. 

„Ha valaki bántani merészel, csak szólj nekem!" 
Ez volt a szavajárása. Legtöbbször azokról az időkről me

sélt, amikor még az egész ország Pera Knock Out-ként 
ismerte. Pályafutását öklözőként kezdhette, mert két pálinka 
után semmi másról nem volt hajlandó társalogni, csak az 
öklözésről, és azt a tényt, hogy hajdan valóban verekedett 
a ringben, ezeregy bizonyítékkal támasztotta alá. Orrából 
a porcogó valóban hiányzott, s erről mindenkinek személye
sen is meg kellett győződnie. Biceps ide-oda szaladozott az 
asztalok között, és mindenkit arra kényszerített, hogy meg
tapogassa az orrát. 

S rendszerint csak ezután következett a nagy szám. A bi-
cepsz-tapogatás. Végigjárta a termet, és jaj volt annak, aki 
elutasította bicepszének megtapogatását, majd hasizmainak 
bemutatása következett, azután a combizmoké, amennyiben 
a rendőrség késett. 

Az utcán tartott bicepsz-bemutatói is érdekesek voltak. 
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Megállt estefelé a City nevezetű cukrászda előtt, és ilyeneket 
mondott a sampitékkel szemezgető öreglányoknak: „Ezt a 
bicepszet nézzétek inkább. Íme, a világ legkeményebb bi-
cepsze!" 

Egyetlen komolyabb barátja volt csupán. Bizonyos Knédli 
nevezetű polgár. Ez a Knédli valóságos csudafurulya volt. 
Egy pattanásos, tányérsapkás gyászléggömb. Mindig cipelt 
valamit valahová. Hol egy nagybőgőt szakadó esőben, hol 
egy írógépet, hol egy villanymelegítőt, hol meg egy felgön
gyölített szőnyeget. Ment az utcán. Biceps meg némán kö
vette gyöngéden megérintve a vállát az átjáró előtt. Nagyon 
megértették egymást. Megálltak, mondjuk, a Palics közelében 
egy cipőüzlet kirakata előtt, és órák hosszat nézegették a 
cipőket. Cipőt bámulni úgy senki sem tudott annak idején, 
mint ők ketten. 

Knédli még annyi időt sem vett magának, hogy a keze 
ügyében levő valamit, például a nagydobot letegye. Inkább 
a hasán egyensúlyozta egész idő alatt. S minden alkalommal 
sikerük volt. A pénzen utána testvériesen megosztoztak. 

Mostanában egyre gyakrabban kapom rajta magam, hogy 
a cipőket bámulom abban az utcában. Bámulom a cipőket, 
és rájuk gondolok. 
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PIHENŐ A TÉREN 





MURAVIDÉKEN 

Lendva felé 

Minden a legnagyobb rendben volt. Nem kellett tolnunk 
a Skodát. Az autórádió is működött: „Enyhe délnyugati hír, 
illetve sír, illetve szél" — mondta be a szpíker. A kanya
rokat számlálgattam magamban, ökrös szekerek jöttek ve
lünk szembe az úton. Időnként egy-egy traktor. A földeken 
kerek, sárgás színű marharépákkal játszadoztak a parasztok. 
A falvakban kellemes törkölyszaga volt a levegőnek. Az 
egyik utcában titokban hatalmas boroshordót gurított három 
elszánt legény. 

Temetők 

a kukoricaföldek között. Gondosan körülkerítve: vajon a 
kukoricát féltik-e a halottaktól, vagy a halottakat a kuko
ricától? 

Kancsal Géza 

kocsmája előtt, Lendván, kocsink motorja hirtelen elhallga
tott. Mást nem tehettünk, betértünk az étterembe. A terem
ben, egyet kivéve, minden asztal foglalt volt. Egy darab 
barna, egy fehér és egy fekete hurkából állt a fogás. A ha
talmas biliárdasztal zöld mezején ide-oda szaladgáltak a 
golyók, a két dákóslegény igen szakszerűen mélyszántást vég
zett az asztalon. A dákóbarázdák szaporodtak. 

Ebéd után 

áthajtottunk Muraszombatra. Vörös József magyartanárt ke
restük, meg is találtuk a lakásán. Vörös József ezt nyilat-
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kozta: „A kuli túra vegetál errefelé. A műszaki értelmiség 
túlsúlyban van." Vörös József azt ajánlotta, hogy írjunk 
Hadik Vitézről, a híres múmiáról, aki annak idején egy her
cegkisasszonyba volt szereiems. . . 

Kontrola hitrosti 

Vissza Lendvára. Sötétben. A Népújság főszerkesztője, 
Báthy Koncz Zsuzsanna a lakásán fogadott bennünket. El
mondta, hogy a szlovéniai magyarok négyoldalas újságját 
öten írják. Hogy a szerkesztőség Muraszombatról nemrég 
költözött át Lendvára. Átlapoztuk a Népújság néhány utóbbi 
számát, s megtudtuk, hogy Muravidéken az idén bőséges 
volt a termés (főleg dió és gesztenye, a borkorcsolyával tehát 
nem lesz baj ezen a télen). Ám a felvásárlók . . . Tudjuk, 
milyenek a felvásárlók- Lassúak, sovány erszényűek. 

Megtudtuk továbbá, hogy van egy ún. muravidéki labda
rúgó liga (Kebele—Bogoljina 9:1). Hogy Lendván az utóbbi 
években sok utat korszerűsítettek. Egy rövid, de annál velő-
sebb írás hallatlanul felizgatott. A must erjedési hibáit tag
lalta. (Vigyázzunk, vigyázzunk!) Megtudtuk, hogy Muravi
déken manapság több a gólya, mint a kémény, villanypóz
nákra fészkelnek a gólyák. 

Zsuzsa pálinkával, valamint tökmagolajjal ízesített Eudí-
nia-salátávál kínált bennünket. Míg a salátát hersegtettük, 
megtudtuk, hogy Lendvának 23 000 lakosa van, s hogy kö
zülük mintegy 1500-an dolgoznák külföldön. Megtudtuk, 
hogy a Lendva környéki falvak nadrágszíj-parcellákra van
nak hasogatva, és hogy ezeken a parcellákon olasz vadászok 
durrogtatják a puskájukat minden ősszel, így gyarapítván a 
város devizajövedelmét, no és a népszaporulatot. Megtudtuk, 
hogy Lendva környékén a fácánvadászat új módszerét dol
gozták ki egyesek: sőrétek helyett kukoricaszemeket hasz
nálnak, s a durrogást intenzív pHpi-pizéssél helyettesítik. 
(Állítólag igen hatásos módszer.) 

Az Alsólendva éjjel, 1913 

elnevezésű olajfestmény alatt fejeztük be a napot Kancsal 
Gézánál. A képen a szesz század eleji apostolai láthatók, 
függőleges, vízszintes, illetve ferde helyzetben. A városból 
keveset láthattunk, mert sötét volt, Lendvának túl sok az 
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úton keresztbe húzott házfala, túl sok a villanypóznája, és 
aszfaltozott járdái mindig „ugyanoda" vezetnek. 

Reggelire tejeskávé 

A szomszédos asztalnál három ember ül. Hol szlovénul, 
hod magyarul társalognak. Az egyik fölkiált: „A szekremen-
tumos hétszentségit!" 

A Drago Lugarič 

nevű hatalmas modern iskola első emeleti társalgójában ülünk. 
Tone Domii'ko iskolaigazgatóval és Franjo Bobonec igazgató
helyettessel beszélgetünk. Az iskolában 44 különböző csoport 
működik. Az iskolán kívüli aktivitásokban majdnem minden 
diák reszt vesz. A bejáró diákokat kivéve. A kitűnő tanulók 
a legtevékenyebbek. A harmadikosok közül sokan részt vesz
nek a munkában, s mire a felső tagozatra jutnak, már a ve
zetésre is képesek. Üjságjuk is van: Lastovke — Fecskék a 
neve. A diáköniigazgatás terén is szép eredményeket ért el az 
iskola, mondja Pál Erzsébet és Ivanec István. Diáktanácso
kat szerveztek, melyek egész évre kidolgozott terv alapján 
dolgoznak. 

Mentünk tovább 

Göntérháza, Kámaháza, Zsit/kóc, Hármashalom, Dobro-
nak, Strehovci, Fiiivei, Bogojno, Tešenovci stb. stb. 

Dobronakon 

az iskolaudvaron a bőrt rúgták éppen a diákok. 
— Rúgd kifele! 
— Rúgd elű! 
— Te nem tudod elű! 
— öcsinek, öcsinek! 
A kapus Szomi Zoli: — Még egy gólat adtunk nekik! 
Szolarics Laci: — Gól, gól! 
— Az ott a Cvetko Gavrić, a legjobb játékos. 
— Nem játszok én már, ki vagyok döglődve. 
— Győztünk, öcsi, mi hárman! 
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Sarjas László 

1967 óta dolgozik a dobronaki iskolában. Kémia-biológia 
szakot végzett Mariborban. Elmondta, hogy nőtlen, hogy 
lakása sincs, s szabad idejét horgászással, gombázással tölti. 
Az erdőbe készült diákjaival kirándulni. „A legtöbb dobro
naki gyerek szülei külföldön dolgoznak, a gyerekek szülők 
nélkül nőnek fel, a nagyszülőkre vannak bízva. Sokat, túl 
sokat dolgoznak otthon, kukoricát törnek, szárat vágnak, 
szüretelnek." 

Štefan Gombóc 

gölöncsérnél vázát vásároltunk Tešanovcin és azután . . . 
Ismét a szállodában voltunk. 
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PIHENŐ A TÉREN 

Velencében van egy nagy tér, a . . . hogy is h ív j ák . . . 
mindegy, elég az hozzá, hogy az egy jókora tér, melyen két 
szalonzenekar is elfér, úgyhogy nem zavarják egymást, ha 
estefelé a fűrészeket előszedve beleszabadulnak a két háború 
közötti operett-bükkösbe. A prímás, mint Aladdin csoda
lámpájából az óriás, úgy emelkedik a magasba, az asztalok 
fölé, melyeknél már elfoglalták helyüket azok, akik tapsuk
kal a szám végén majd a dobogóra kényszerítik vissza. A 
magasba emelkedett műanyag sárkány: a műfogsoros, arany
órás, panamanadrágos, fehér cipős Kopasz-Paganini lábujj
hegyen áll még akkor is, amikor a tapsvihar már lecsen
desült, s a tömérdek galamb a levegőből visszaereszkedett a 
kőlapokra kukoricát szedegetni. 

A bőgős, mint általában az olyan emberek, akiket sokáig 
tartanak ismétlőjelek között, máris a zongora galambfogásra 
feltámasztott fedele alá dugja az élet mély hangjai által 
tönkretett ábrázatát, és sörösüvege után kutat. A zongorista 
azonban egy valódi régiségkereskedő méltóságával tekint rá 
katonai távcsőhöz hasonlatos szemüvege mögül, és megcsó
válja a fejét, mintha csak azt mondaná neki: ejnye, ejnye, 
hat így akarsz te patinás dolgokat előadni. 

A Szent Márk-templom hűséből kilépő katonatérkép arcú 
vénkisasszonyokat és fényképezőgépekkel felszerelt öregura
kat százasával nyeli el, mint esőcseppeket az eresz, a fel
hangzó operett-ária. 

A Palazzo Ducale oszlopcsarnoka alatt a kultúra közle
gényei, a könyvárusok díszőrséget állnak a rikító koporsók 
mellett, melyeknek töltelékéről privát vállalkozók gondos
kodnak világszerte. A nagybetűs élet állandó temetésén alig 
van gyászoló. 
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A potenciális gyászolók a muranói üveggyár kiállított ter
mékei között sétálgatnak, a lila, párizsi kék, kadmiumvörös 
vázák, poharak, kancsók, hamutálcák között, a kristály
poharak, tálak, világító színes üvegekből készült szőlőfürtök, 
almák, olajbogyók alatt, a velencei tükrök előtt, a hatvan
hetvenezer lírába kerülő kristálycsiLlárok alatt, az üvegálla
tok, hasznavehetetlen üvegcsecsebecsék között. 

A butikok, a vegyeskereskedések, illatszertárak, sportüzle
tek pultjai között az árcédulákat tanulmányozva. 

Gondola-távlatból látva a jelen és a majdani művízgyá-
rosok és műlégyárosok által irányított jövőt. 

A téren John Wayne-i léptekkel haliad át két marcona 
alak, „szakavatott" tekintettel nézegeti a galambokat. 

— Levesben a legjobbak! — mondja az egyik. 
Rajzoló. Egy kislány arcát fürkészi. Szénnel dolgozik. 

Fiatal nők állják körül, lesik minden mozdulatát. 
Hórihorgas amazon ül egy háromlábú kisszéken. Hossza

san nézi az előtte ülő modellt. Ceruzával halvány vonalat 
húz a fehér papírra, aztán hosszas töprengés után törlőgu
mival tünteti el. 

Kiterített sátorlapon fiatalok nagyobb csoportja énekel, 
rosszul, hamlisan. Gitárkísérettél, s mindezért pénzt kérnek. 

A Sóhajok hídja közelében hegedűszó hallgatszik. Egy vö
rös hajú suhanc hegedül, előtte a földön fekete Eden-kalap. 

A téren egy rendőr kíséretében szerelmespár lépked, a fiú 
félmeztelen. A lány frottírmhája nem fedi el vörös bugyiját. 
A rendőr rágógumit rágcsál. 

— Arra nem gondoltok, hogy ez a marha beleszakadhat 
a cipekedésbe? — hallatszik hirtelen magyarul. 

A tér körüli lépcsőkön alig van szabad hely. 
Japán lányok csoportja közeleg. 
Magános fiatal lány álldogál az egyik oszlop töveben. Tőle 

kissé távolabb újságpapír-asztala körül békésen falatozó szerb 
család. 

Két áttetsző selymen átsejlő ugribugri mell prézliiszínű 
mellbimbókkal a templom felé tart. Nyomában négy neki
vadult tengerész. 

A két marcona alak végre ülőhelyet talál, a magánosan 
álldogáló lány közelében. Leülnek, sötétedik. Nemsokára elal
szanak, bár nem aludni jötték a térre. 
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A 36. V E L E N C E I B I E N N A L E 

Velence az egykori veszélyes földközi-tengeri ragadozó su
gárketrecében heverve közömbösen fogadott be bennünket 
keskeny bélcsatornáiba: két hegyes szilvamagot (barátomat, 
a festőt és e sorok íróját) a tömérdek jó falattal egyetemben. 
Közömbösen, mint a porszívógép nyelt el japán üzletem
berektől kezdve mezítlábas svéd háziasszonyokon, néger tu
ristákon, amerikai diákcsoportokon át mindenkit, világné
zetre, nemre, vallásra való tekintet nélkül. 

Velence az olaszok Kheopsz-piramisa 

Büszke épületeinek, csodálatos palotáinak, hatalmas temp
lomainak falába megannyi középkori városállam szabadsága 
Kőműves Kelemennéként áll befalazva. Tágas termeinek dí
szítésein, vakító csillárjain, márványoszlopain, csillogó ne
mesfaburkolatain semmi sem árulkodik a roppant gazdagság 
hajdani eredetéről. Velence. Ali Baba barlangja. Velence az 
olaszok Kheopsz-piramisa. 

A velencei biennale 

célja, hogy kétévenként átfogó képet nyújtson valamennyi 
ország képzőiművészeti eseményeiről. Kétévenként megjelenő 
újság, mélyben minden ország közölhet valamit, attól füg
getlenül, hogy milyen a társadalmi berendezése, hogy alkotói 
melyik képzőművészeti irányzat hívei. Tehát: informatív-
dokumentáris jellegű. Az első szemlén, amelyet 1895-ben 
rendeztek meg, mindössze tizenöt ország szerepelt, az idén 32. 

A 36. biennale 

sem formailag, sem tartalmilag nem hozott semmi újat. De 
hát nem is várhatunk minden második évben korszakalkotó, 
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forradalmi műveket. A biennáléri majdnem minden képző
művészeti irányzat képviselve van, a szocialista realiz
mustól kezdve az új-hiper-mágikus-realizmusig. Egyes orszá
gok, mint Kuba (Wiilfredo Lam), Dánia (Henry Heerup), 
Nyugat-Németország (Gerthard Richter) egy-egy alkotójukat 
szerepeltetik, mások, mint Jugoszlávia és Magyarország, ket
tőt vagy hármat, ismét mások, mint Lengyelország, Románia 
(huszonkét művész), Spanyolország vagy a Szovjetunió kata
lógusai zsúfoltak a nevektől. 

Általános benyomások 

A kiállított művek zöme visszatérést jelent a falon függő, 
bekeretezett képekhez. 

A közönséget ilyen vagy olyan módon fizikailag aktivizáló 
projektumok ritkaságszámba mentek ezen a szemlén. A spa
nyol Luis Lagan (1929) telefonja (a kagyló felemelése után 
égő gyullad ki a falon az üvegre festett képek mögött) vagy 
a brazíliai Paolo Roberto Leal hajtogatásra odakészített pa
pírlapjai nem csábították aktivitásra a közönséget. Hiányoz
tak a fényt, a hangot és a mozgást kombináló szerkezetek. 

A fénykép, az önműködő diafilmvetítő (Jan Dibbets, Hol
landia), a filmvetítő, a magnetoszkóp alkalmazása nem nyúj
tott kielégítő élményt vagy váratlan eseményt. 

Hiányoztak a megtaposható, összegyűrhető, szétvagdos
ható, szétverhető anti-képek. 

A szobrászat másodrangú szerepet játszott ezen az átlagos 
szemlén. A kőfaragók és a gipszfaragók helyét a mai modern 
szobrászatban (az idei szemlén!) a hegesztők, a vaseszter
gályosok és az amatőr ácsok vették át, akik mintha nehezen 
tudnának túljutni az új anyagok és a szerszámok puszta 
megcsodálásán. 

Űjrealizmus — mágikus realizmus 

A vásznakról egykori kiűzött ember a képkereten kopog
tat, és bebocsátását kéri, a képbe, melyen egy idő óta nagy
ban folynak az előkészületek (pop-art, újrealizmus) a vissza
fogadásra. Persze, ez a „humanizálódási" folyamat egyelőre 
inkább csak a levegőben érződik, a vásznakon még csupán 
bizonyos „urbanizációs munkálatoknak" lehetünk' szemta
núi: a kiégetett, érdes, fémes, üveges, vulkánikus, túlbur-
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jánzó és szikes hulladékanyagokkal teli felületek egyre rit
kábbak rajta, helyettük tisztábbakat, simábbakat, célszerűb
beket találunk, mint a víztükör, a kirakatüvegek, a márványa 
lépcsők, a fémburkolatok, amelyek készen állnak az eljö
vendő emberek árnyékának megőrzésére. 

Téves megsejtésről volna szó? 
Visszanyerheti-e szüzességét a szem a tudás, a technikai 

eszközök (a röntgen, a mikroszkóp, teleszkóp stb.) erőszak
tétele után? 

Képes lesz-e a színek, a vonalak és a mértani idomok labi
rintusából elővezetni ismét az embert a képre ugyanúgy, mint 
a kép elé? 

Képes lesz-e a deflorált szem a magára maradt emberhez 
való hűségre? 

Képes lesz-e dialógusra hyper-realista látásmódja által? 
Képes lesz-e egyenértékűvé tenni a tárgyat a jelével, az

által, hogy ez utóbbit következetesen kíméli az érzelmektől? 
A nyugatnémet Gerhard Richter, aki mintegy ötven neves 

művész és tudós arcképét állította ki a szemlén (Kafka, Tho-
mas Mann, Sibelius, Valéry stb.) mondja művei kapcsán: 
„Én nem imitálni akarom a fényképet, én fényképet akarok 
festeni." 

Az amerikai Richárd Estes (1936) újrealista képei (A moz
gólépcső, Helene virágüzlete, Uzletbejárat, Busz-tükröződés) 
mély benyomást tettek rám. 

Pierre Alechinski expresszionista képei (pl. A lány és a 
halál) úgyszintén. Ellentétben az újrealistákkal, Alechinskinél 
a „médium" (hogy divatosabb kifejezéssel éljek), vagyis a 
kép nem egyenlő az „üzlettel", a kép olyan eszköz, amely 
alkotójának érzelmei (konkrét esetben halálfélelmét) közve
títi. Alechinski képei mind tartalmilag, mind formailag két
ségtelenül magukon viselik a nagy északi expresszionista 
E. Munch festészetének hatását. Japán kalligráfia címmel 
filmet készített Kyotóban és Tokióban. 1927-ben született 
Brüsszelben. 

A dán Henry Heerup (1907) 

festészetének és szobrászatának témája a születés, a szerelem 
és a halál. Heerup elfogadható mértékű naivitással kialakí
tott stilizált formákkal fejezi ki magát. Vásznainak felülete 
enyhén érdes, a szimbolikus jelentéssel bíró, végsőkig leegy-
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szerűsített formát igen széles kontúrvonalaklkai emeli ki a 
kép síkjából. Szobrászatára a robusztus forma jellemző. Za
varólag hatott rám, hogy a durván megmunkált, roppant 
súlyuk rabságában önmagukkal megbékült gránitalakok sze
me, szája festve volt. 

A jugoszláv Vladimír Velickovié (1935) 

képei jelentették számomra a biennalén a legnagyobb (és 
maradandó!) élményt. Felsorolom a képek nevét: Célba lövés, 
Születés, Akadály, Kutya 23, Kutya 24, Menet (valamennyi 
olaj), Mozgó állatok, kutya (rajz), Mozgó állatok, Anya
koca (rajz). 

Velickovié a fizikai fájdalom, a kín, a tortúra ábrázolá
sára vállalkozott. Bizonyos tartalom erősen próbára teszi a 
színek teherbíró képességét. Ugyanúgy, mint a szavakét is. 
A jajkiáltást nem lehet szavakkal kifejezni. A kínokban fet
rengő vagy karóba húzott emberi test kolorisztikus ábrázo
lása körülírás, magyarázgatás lenne. Velickovié jól tudja ezt. 
A színek bizonyos tartalom vonzásában úgy viselkednek, 
mint a kettős kémek. Egyszerre két igazsággal vannak fel
ruházva. Az egyikkel a festőért, a másikkal a festő ellen. 
Az egyiket vagy a másikat a nagy művész még kikényszerít
heti de a kettőt egyszerre soha. A szín fölöttébb gyanús 
elem. A tartalomhoz való lojalitása mindig gyanús, és annál 
gyanúsabb, minél nagyobb annak bizalma benne. Akkor is, 
ha a rája bízott feladatot teljesíti, akkor is becsapott ben
nünket, mert a kelleténél mindig többet vállal, s ez a több
let könnyen végzetessé válhat a tartálomra nézve. Felhígít
hatja, kocsonyássá teheti. Velickovié festészetének egyik leg
fontosabb apropója a színekkel való szembehelyezkedés. Mű
vészetének motorja, a színek funkciójában való kétely, a 
vásznak kényes^szeszélyes tündéreit a tudat rácsai mögött 
tartja, s a vásznak képmutató démonaival vívott kínos csa
tája a hatalmas fekete síkokon a legtöbb esetben rajzolt vo
nalakkal ér véget. 

Szélviharban az ember nem fejezheti ki magát tollpihékkel. 
Az embert a hatalmas fekete sík közepén találjuk elha

gyottan, megkínzottan, haldokolva, védtelenül, erőszakosan 
kicsavart végtagokkal. 

Az erőszak elkövetői soha sincsenek a képen. Kilétükről 
semmi sem árulkodik. De nem is vagyunk kíváncsiak rájuk. 
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Emberek. Színek vagy istenek? Egyre megy. Az áldozaton 
már nem segíthetünk. Megcsonkított teste előttünk fekszik 
az éj fekete milliméterpapírján, amelyen a titokzatos geo
metriai jelrendszer csak még felfoghatatlanabbá teszi a meg
történt bűncselekményt. A parányi jeleket, számokat, haj
szálvékony nyilakat, diagrammaoszlopokat, vörösen megcsil
lanó T betűket nézve elgondolkodunk: itt nem bűntény tör
tént, itt egy számunkra értheteden kísérletet végeztek, itt 
méréseket végzett valaki. Mennyit bír el az ember? Milyen 
az ember? Mi az ember? Vajon hogy hangozhatott az Iszo
nyú Tudós kérdése? S talált-e rá választ? 

Jugoszláviát 
Veličkovićon kívül Vjenceslav Richter szobrász és Dusán 
Otaševic fiatal képzőművész képviselte. 

Magyarországot 
Domanovszky Endre (1907) hatalmas méretű képékkel és 
Kis Nagy András miniatűr bronzérmeivel. Túl nagy erő
feszítésembe kerülne Domanovszky hatalmas (méretű) képei
ről beszélni. 

Az argentínai Jorge Demirian képeiről kellene még írnom, 
a görög Dimitrisz Mitaraszról, az egyiptomi Farghali Abdel 
Hafizról és mindenesetre Sabri El Sayed batikjairól. . . 

És a többi? 
Stb. stb. stb. 
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„A VONAL: IGAZSÁG" 





„A VONAL: IGAZSÁG3 

B. Szabó György retrospektív kiállításán, az Űjvidéki 
Munkásegyetemen sokáig elidőztem egy ceruzarajz előtt. A 
naturalista rajz 1936-ból származik. Mezítlábas kisfiút áb
rázol, egy nyílt, okos tekintetű, magas homlokú gyereket, 
feltűrt nadrágszárral, térdén hatalmas folttal; peremén jól 
látható a szérnaszál, amellyel a gondos emberi kéz a nadrág 
szövetéhez erősítette. 

Cérnaszál: a szövet húsában eltűnő és belőle ismét felbuk
kanó, önmagába visszatérő, bukdácsoló, hajszálvékony vonal, 
az élet vonala. 

Nézegettem ezt a vonalat. A fehér papíron több volt 
puszta dekoratív jelnél, mert feladata volt: megállítani a 
szakadást, a továbbrepedést, a pusztulást, összefércelni az 
élet végtelenül érzékeny hártyaburkán a halál ejtette sérü
lést. B. Szabó György vonalának kezdettől fogva az igazság 
volt a feladata. 

„A vonal: igazság", írta B. Szabó György, „a vonal: tisz
taság, a vonal: szép, a vonal: az ember." 

Nézegetem a mezítlábas, toprongyos gyereket, a zrenjanini 
munkásszülők gyerekének nyílt, bizakodó tekintetét, magas 
homlokát. Ezt a gyereket, B. Szabó Györgyöt a nélkülözés, 
a pénzhiány, a mindennapi családi gondok sem gátolták meg 
abban, hogy a „vonalat elindítsa", és egy nehéz, küzdelmes, 
betegségekkel, igen szerteágazó tevékenységgel, illegális párt
munkával, oktatással, szervezéssel „töményített" életen át 
„éltesse" azt. 

„A vonal: az ember." 
Bukdácsolt kezdetben ez a vonal, B. Szabó György vonala, 

de sohasem, egy pillanatra sem tétovázott. 
„Csak a toll érdekel: határozottságát, élességét, kemény-
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ségét becsülöm. A tus feketeségét, a papír fehér, meleg ragyo
gását. A vonalat." (B. Szabó György) 

Ez a vonal az ötvenes években az írott szövegek han
gulatát igyekezett kifejezni. Elkötelezett vonal volt. 

Ez a vonal 58 után már tolmács számára, miközben a 
hosszú éjszakákon, lámpafény mellett az álmatlansággal és 
fáradtsággal küszködve a halállal beszélget. 

Utolsó, nagyméretű rajzain a vonal felszabadul, a toll 
könnyedén követi a kéz akaratát, a mozdulatok ritmusa gaz
dag, változatos. Elomló, puha bársonyos felületek keletkeznek 
a nyomán, a kezdeti forma újaikat szül, az éppen megszülető 
ismét újabbakat, melyek egyensúlyban vannak az eredetivel, 
és visszahatnak rá. 

E kései vonalak teherbírása hirtelen megnövekszik, a lélek 
az érzelmek legárnyaltabb rezdüléseit is képes kifejezni. A 
papír fehér tere a „fegyelmezett nyugtalanság", a „megzabo
lázott szenvedély" jeleivel, a megfeszült, célratörő akarat jaj
kiáltásaival telítődik meg, s aztán váratlanul, amikor már 
mindannyian megbizonyosodtunk, hogy a zsákmány ráakadt, 
talán épp ennek súlya miatt, a fonal örökre elpattant. 
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KEDVES DOBÓ TIHAMÉR! 

„Ahhoz, hogy a tusnak lelket tudjunk adni, hosszú gyakorlatra, 
ahhoz pedig, hogy az ecsettel megeleveníteni legyünk képesek, 
az élet ismeretére van szükség. Aki hosszú gyakorlással edzette 
ugyan a lelkét, de az élet elevenjét már nem ismeri, az csak a 
tushoz ért, az ecsethez nem. Akit az eleven élet edzett meg, de 
lelkét nem volt módja a gyakorlásra továbbképezni, az csak 
az ecsethez ért, a tushoz nem." 

Hua-Ju-Hü 

,,Az ecset és a tus silány jószágok, melyeknek az embert kell 
szolgálniuk." 

Liu-Csüan Kaocse 

Mindenekelőtt megkérdezem tőled, mit gondolsz, szép do
log-e a mézeskalács szív? Mert én most a mézeskalács szív
teoretikusokról akarok elcsevegni, azokról az emberekről, 
akik abból a meggondolásból indultak ki, hogy ha az nem 
is szép, mármint a mézeskalács szív (persze, miért ne lenne 
szép: elsősorban is szív formája van, s mi mindnyájan 
tudjuk, mi az, hogy Szív, emberi szív, az emberi érzések, 
érzelmek leggyakoribb tartózkodóhelye, azután, ami szintén 
lényeges: tükör is van a közepében, s arról is mindenki tudja, 
hogy micsoda, az emberiség egyik lényeges felfedezése, mely 
fontosságban nem marad el a kerék mögött, ezenkívül a szív 
azért is szép, mert vörös, kék meg fekete cukorvonalakkal 
megrajzolt tulipánok és egyéb „ősi" motívumok díszítik a 
felületét stb.), ha nem is szép tehát, mindenesetre meg lehet 
enni. Nos, ezek a teoretikusok, a művészetről lévén szó, így 
okoskodtak: az embernek azt adjuk, amire szüksége van.. 
S mire van szüksége: mézre, ikalácsra, szívre, csillogó tükörre. 
Azt mondták: aki a mézeskalács szívet megszereti, az azután 
majd 'könnyebben harap a híres nagy festők vásznaira. 
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Az Um-pam teoretikusok a zenében átvették ezt az elvet, 
és azt mondták: a slágerrel, a iműnépdalokkal lépre csaljuk 
„Őket", aztán bevetjük Beethovent, Bachot, Bartókot. Az 
egyszerűtől haladjunk az összetett felé. Az Á-tól a B-ig. 

Mint várható is volt, a művelődési élet nyomban virágzás
nak indult: a szobrászok zsákszámra csinálták a díszgombo
kat, karpereceket, nyákláncokat, őzikéket, kerti törpéket, 
gipszangyalokkal házalták, szakállas szentekkel, a festők a 
zsánerképfestésre vetették magukat, a tulipánok, szobacicák, 
álomlovak megfestésére, a költők slágerszövegéket írtak, a 
zenészek slágereket. A kritikusok meg hümmögtek. 

A „lusta lelkek" ideje köszöntött ránk, kedves Dobó Tiha
mér. A zavaros lelkeké a művészetben. Az éretlen, a tisz
tátlan, az ügyeskedő, az oktondi, a becsvágyó, a hebehurgya 
lelkeké, a tusbolondoké, a kaparászóké, a pénzhajhászóké. 

S ernyedten lógtak a vonalak a semmibe. S mintha ugyan
az a kéz vetette volna valamennyit, mint szemeteskosárba, 
a papír fehér terébe. 

Munka, erőfeszítés, szorgalom (még most se nagyon me
rem leírni e szavakat) nélkül készült vonalak halmaza, akár 
az összegubancolódó hal ászzsineg, melynek csomóit senkinek 
sem volt türelme kibogozni, egyetlen nagy csomóban hever 
a parton, a forró köveken, s nem érik el a tenger hullámai, 
végén a rozsdás horog hegye a semmibe mélyesztve. 

Feladat nélküli, tehermentesített, romlékony szálak, nincs 
mozdulatuk, nincs vágyuk. Napjaink vonalai — boldogtalan 
vonalak. 

És akkor szembekerültem rajzaiddal. 

„Ám Vang Vej eljutott a képen-túlihoz, 
mint a szárnyas szent, a kalitkából kiszállt." 

Szu-Jung-Po 

Arról, amiért az ember lelkesedik, igen nehezen beszél. A 
rajzaidról szeretnék szólni, az ökörnyálról, a Nagy fáról, az 
Ördögfejröl, a Tiszavirágról. De előbb még újra kell tanul
nom beszélni. Rajzaid bátorsága köteleznek, arra, hogy önma
gamban újraértékeljem korábbi ítéleteimet. 

Hogy te is „lusta lélekké", lusta csuklójúvá, lusta vérűvé 
váltál, ezt mondogatták rólad barátaid, ismerőseid az elmúlt 
tíz évben. Miért hagytad meg őket oly sokáig tévhitükben? 

Miért nem magyaráztad meg nekik, hogy erre jársz? Miért 
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nem tudósítottál arról, hogy az emberi természet üres tár
náit járod, a hús forró sivatagait, az érthetetlen sóbarlangját, 
ahonnan ritkán van visszatérés. 

Miért nem mondtad: messze járok, igazgyöngyöket, fűzfás 
tájakat, folyókanyarokat, öblök vizének tükrét, gyöngyöt 
és jadeköveket gyűjtök, villanásnyi rezdüléseket a magány 
mély taváról, mikor fecskeszárny érinti, mikor a tiszavirág 
szárnya érinti, mikor a gyermekkor érinti, az emlékek, a tisz
ta érzelmek, az ördögfej, a gyerekkönnyek, a gyereksikoltá
sok, mikor az éhség, a betegség, a félelem rovarai beléje 
hullanak, a halál pattintott köve hangos loccsanással, éjsza
kák sötét, bűzös rongyai, a szerelem fehér falainak tövéből 
összesöpört szemét, a cselekvés derékba fűrészelt törzséről 
visszapattanó nyersgumilabda-akarat — a magány feneketlen 
tavába. A kártyalapokkal, gyűrött százasokkal, a pénzre vál
tott tiszta naplementékkel, tiszai csónakokkal, szomorúfüzek
kel, cigánytelepekkel, kalapos cigánygyerekekkel, putrikkal, 
girhes lovakkal, lepkekönnyű, bagolyszemű kutyákkal, a sar
ki lámpák alatt összegyűlt víztócsák kitaposott, sárgán vil
logó szemével egyetemben. 
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ÍGY FOGTAM KI AZ ÉVEKEN 

„Rossz villanyégok, 
dohánytolókák 
és gombok! ó , a gombok!" 

(Tolnai Ottó) 

Leonid Šejka művészete .nem a természetből táplálkozik, 
hanem a művészetből és a kultúrából. Ennek a művészetnek 
a színtere a falakkal körülhatárolt tér, a szoba-intérieur, 
aihol a tárgyak a legnagyobb biztonságban állnak, védetten 
a természet romboló erőitől. Ezeknek a szobáknak ablakai 
mögött ritkán tűnik fél a táj, ezekben a parányi nyílásokban 
legtöbbször emberi sziluett látható, amint befelé néz a szo
bába. Minden rendben van? Nem tört el semmi? Nem esett 
le semmi? Sejka intérieurjei tárgyakkal zsúfoltak, méghozzá 
olyannyira, hogy az embernek nem is marad helye közöttük. 
Egy jegy bizonytalan lépés vagy gyengédebb karmozdulat is 
könnyen katasztrófát idézhetne elő ebben a világban. Már-
már úgy érezzük, egyetlen hangosabb szótól is felborulna 
benne a rend. A csend igen fontos eleme Šejka festészetének. 
Ezeknek a vásznakon minden tárgynak megvan a pontosan 
kijelölt helye, melyet dekoratív értéke alapján érdemelt ki. 
Šejka nem rangsorolja a tárgyakat, számára minden egyfor
mán fontos, egyforma figyelmet szentel a gombostűnek és a 
pohárnak is. Mert mindkettő az ember keze munkájának a 
terméke, mert mindkettő ajándékára szüksége van a képnek. 

Šejka minden képe egy-egy vitrin, melyben a legkülönfé
lébb tárgyak békés egymásmellettiségét és eredeti teljességét 
nem veszélyezteti se a vászon eltervezett kompozíciója, még 
kevésbé a művész pillanatnyi hangulata. Ezeknek a lantok
nak, poharaknak, kagylóknak, ládáknak, kelyheknek a vá-
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szonig megtett útja igen körülményes és -hosszadalmas volt. 
A teremtő emberi képzelet előbb megformálta az anyagot, 
használhatóvá tette, hozzáférhetővé minden érzékszervünk 
számára, de ugyanakkor elpusztíthatóvá is. 

A látás, azáltal, hogy a maga számára sajátította ki őket, 
a megőrzésükre törekszik. 

Šejka minden tárgyat önmagáért szeret, számára egyiknek 
sem lehet jelképes értelme. 

Gazdag vitrinek ezek a vásznak. Órák hosszat lehet ben
nük turkálni. Szemlélésük közben feltámad a beléjük ölt idő, 
és ihatni kezd, fogva tartja a nézőt. A festés, a megmunkálás 
másodpercei, órái, a hajszálvékony vonalak, az apró felüle
tek a színárnyalatok kalodájába zártan leselkednek ránk, 
örökké rohanókra. Egy-egy formát a vászon teréből csak a 
beléje ölt időnek megfelelő időegységgel szabadíthatunk ki. 
Aki ezeket a képeket megteremtette, az idő emigránsa volt. 

Šejka korai vásznainak világa a Borgas-novellák világához 
hasonlítható. „Uram, az én emlékezetem olyan, mint egy 
szeméttároló" — állítja Borges egyik novellájának hőse. 
Iránytűk, földgömbök, mérőeszközök, az örökkévalóságot, 
a végtelen űrt mérő klepszidrák láthatók Šejka vásznain. 
Régi és új tárgyak, hasznosak és hasznavehetetlenek. 

Jelvények, kártyalapok, csontok, gipszfejek, üvegek, csö
vek, lantok, levélborítékok, sakktáblák, a végtelenségig le
hetne sorolni a festményein könnyűszerrel felismerhető tár
gyakat. 

Šejka festészete nehezen fejezhető ki megszokott képzőmű
vészeti klisékkel, frázisokkal. Stílusa egyedülálló, egy festé
szeti koncepció következetes megvalósítása, mely egy pilla
natra sem engedi át nézőjét a bizonytalanságnak. 

Šejka műve a formák enciklopédiája. 
A munka fáradalmainak titkát az alaposan megmunkált, 

tiszta, könnyű felületek őrzik vásznain. 
„A tennivágyás végzetétől űzve, hogy valamiképpen be

népesítsem az időt, a sötétségben emlékezni igyekeztem mind
arra, amit tudtam. Éjszakákat pazaroltam arra, hogy felidéz
zem néhány kőkígyó rendjét és számát vagy egy gyógynö
vény formáját. így fogtam ki az éveken, így jutottam annak 
birtokába, ami már az enyém volt." (Borghes) 

Šejka egyik vászna alatt egy aranykalitkát találtam. Meg
lepetten emeltem fel a szőnyegről, és ösztönös modulatta! 
vissza akartam tenni a helyére: a képbe. 
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VONALRÓL SZÓBAN 

Az újvidéki Kis Képzőművészeti Szalonban megnyílt Ma-
urits Ferenc ötödik kiállítása. 

A tárlatot imígyen kommentálta két véletlenül odavető
dött suhanc: 

— Elektromos nyárs? — olvasta egyikük a katalógusból. 
— Az — mondta röviden a másik a képre nézve. 
— Elektromos fal? 
— Az. 
— Az elektromos figura halála? 
— Persze. 
— Elektromos csodafutó? 
— Ühüm. 
— Nézd, minden képe elektromos. 
— Az hát. 
— Fogalma sincs az elektromosságról. 
— Nincs. 
Mivel a megnyitón a művész is jelen volt, éltünk az al

kalommal, és ismertettük vele a két suhanc párbeszédét. 
— Azt mondták, hogy fogalmam sincs az elektromosság

ról, igazuk van, hisz otthon még resóm sincs — válaszolta 
tömören. 

Maurits Ferencet felesleges bemutatnom. Rajzainak, melyek 
folyóiratokban, hetilapokban idestova tíz éve rendszeresen 
megjelennek, igen nagy szerepük volt és van a hatvanas 
években indult fiatal alkotók „életterének" kitapogatásában 
és feltérképezésében. 

Ezúttal huszonkét nagy formátú (tus-acryl) rajzát van al
kalmunk látni, egyben tovább követni egy tehetséges, konok, 
az emberi lét értelmét kutató fiatal művész útját, aki a Re-
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ménytelenség Múzeumában (értsd: a művészet berkeiben) a 
remény lehetőségét keresi. 

S teszi ezt a napjainkban annyira megbízhatatlanná vált, 
kezdetlegesnek tűnő eszköznek a segítségével, mint amilyen 
a rajz, a tollal meghúzott vonal, melyről a közelmúltban 
azt állította egy barátom, hogy a végét járja, vagyis hal
doklik. 

Maurits legújabb rajzait szemlélve, azt hiszem, nem túlzás, 
ha kereken kimondjuk az iménti megállapítást is figyelembe 
véve: 

Meghalt a vonal, éljen a vonal! 
Mert Maurits vonala él, méghozzá erőteljesen. Ezen a jel

legzetes (miért ne mondjuk (ki: imauritsi) vonal állandóan 
érződik, hogy születésekor egymással ellentétes erők bábás
kodtak. A nappal és éjszaka, az építés és rombolás, a zuha
nás és emelkedés, a valóság és álom, a fagy és meleg, a hit 
és hitetlenség, a lágyság és keménység nemzésének gyümölcse 
ez a vonal. 

Maurits vonala az ezredmásodpercnyi tartamú ellentétes 
tartalmak rögzítése a térben. 

Maurits vonala hadüzenet a Nagy Konstruktivista Vonal
zónak. 

Maurits vonala Carl Friederick Hill végtelen vonalának 
folytatása, a virágzó gyümölcsfák meghasonlott festőjének, 
aki harminc éven át szakadatlanul rajzolt egy parányi szo
bában, a kész rajzokat az utcára dobálva az ablakból, hogy 
a járókelőket figyelmeztesse a veszélyre, melyet előre érzett. 

Maurits vonala repedés a valóság makacs homlokán. 
Maurits vonaláról holtan peregnek le a szavak. 
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KOCKA ÉS KRÉM 

, ,Az ábrázolásellenesnek nevezett mindenféle mocsár visszaélés, 
tehetetlenség és kiváltság búvóhelye lett. Az álcázott festészet 
ahelyett, hogy átadná a helyét, berendezkedik, s mindent el 
akar özönleni. A kétértelműség, a maga szubjektivista formá
jában a jel cégérével, hírhedt ecsetkezelésével, a véletlennek 
köszönhető öncélú hatásaival, dörzsöléssel, az ömlesztéssel, a la-
zúrfestékkel és más bevallatlan mesterkedéseivel, melyek ósdi 
szöveteket, kopott bőröket, szúrágta fát, zuzmóval borított 
köveket, penészt és romokat utánoznak, továbbra sem oszlik 
el. A kiállítások hitvány népművészeti termékeket, naivokat, 
primitíveket, keresetten faragatlanokat és mindig szürrealistákat 
mutogatnak, gyerekek és bolondok műveit. Teljesen érdektelenek 
lennének? Korántsem. Ezek a dolgok tartozékai lehetnek egy 
bizonyos költői, de mindenféleképpen korcs és gyakran beteges 
világnak. Annyi bizonyos, hogy semmi keresnivalójuk a jelen
kori plasztika egészséges világosfejű birodalmában." 

(Vásárhelyi V.) 

A napokban zárult egy rendhagyó tárlat az Iparművészeti 
Szalonban. Rendhagyó tárlatnak nevezem, mert a valóságot, 
valóságunkat pozitív értelemben vett pedantériával, céltuda
tos fegyelmezettséggel fordítja le a képzelet konstrukcióira. 

A fordítói munkának ez a válfaja igen felelősségteljes és 
idegtépő munka, annál is inkább, mert tájunkon nincsenek 
hagyományai, legalábbis a vajdasági magyar képzőművészek 
körében. Miért? Ki tudja? 

Azért talán, mert a konstruktivizmus fegyelemre, precizi
tásra, világosságra való törekvés? Azért talán, mert a konst
ruktivista egyszerűségre törekszik? Azért talán, mert az általa 
megteremtett konstrukciók gyakorlati alkalmazásának lehető
ségét kutatja és igényli? Nem tudom. 

Elég az hozzá, hogy Baráth Ferenc nemcsak azért rendezte 
meg kiállítását, hogy a kérdéseket feltegye, hanem azért is, 
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mert választ remél rájuk. S választ arra, 'hogy szüksége van-e 
ennek a társadalomnak, ennek a konkrét környezetnek az 
iparművészre, aki olyan „verssel" szolgál, melyből egy pará
nyi jóakarattal „szék" is lehet. 

Kandinszkij, Mondrian, Antonio Pevsner, Naum Gabo, 
Moholy-Nagy, Kassák, a Bauhaus álmai, elgondolásai szinte 
észrevétlenül szívódtak fel a valóságba, szebbé, funkcioná-
lisabbá téve azt. 

— Megállni azonban nem szabad — mondja Baráth Fe
renc. 

Baráth Ferenc nem divatból lett konstruktivista, hanem 
világlátásából kifolyólag. Ő valóban úgy látja, hogy „a ter
mészet mindenkor képi szabályossággal működik". 

(Baráth Ferenc született konstruktivista: tíz éve ismerem, 
de kócosan még sohasem láttam. Hajában a választék min
dig nyílegyenes, mint a léglökéses gépek csíkja az égen. Zse
bében mindig ott hordja a függőónt, hogy mindig pontosan 
tudja, mikor van vízszintes és mikor függőleges helyzetben. 
Nadrágján a vasalást libellával szokta ellenőrizni. Arca is 
szabályos síkokból áll, két téglalap, egy négyzet meg egy-két 
kisebb háromszög. Arcára a ráncok is csak akkor kapnak 
majd bebocsátást, ha előzőleg kötőtűt nyelnek.) 

„Amit én csinálok, az nagyon egyszerű" — mondja. „Ta
lán éppen emiatt nem is értik meg az emberek. Az én mun
kámat a munkások tudnák a legegyszerűbben befogadni. Azok 
az emberek, akik maguk is anyaggal dolgoznak. A vasesz
tergályosok, a szabók, a gépészek stb. Ezeket az embereket 
mi lebecsüljük akkor, ha tájképeket mutogatunk nekik, ő k 
az új formákat az ujjúkban érzik. Nem szabad őket elijesz
teni olyan szavakkal, mint »művészet«, »konstruktivizmus« 
stb." 

Baráth Ferenc kiállított munkái eredetiségről, játékos ötle
tességről, kitűnő formaérzékről vallanak. Alapmotívuma a 
kocka. Ezt variálja. Néhány bevágás, hajlítás a négyzeten, 
s máris megszületik a meglepően új forma. Csak négy színt 
használ: a vöröset, a feketét, a fehéret és a kéket. Négy 
„konkrét" színt: az ég, az éjszaka, a vér és a papír színét, 
vagyis a kartonét, mert az a legolcsóbb. 

„Mindig is nagyon szerettem a kockát. Szerettem meg-
megbolygatmi itt-ott. Az egyiket a másik mellé helyezni, egy
más mellé egy feketét és egy vöröset, egy fehéret vagy egy 
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kéket. Figyeltem, hogy a tér, a kép tere a színektől, a képen 
elfoglalt helyüktől függően hogyan változik körülöttük." 

Baráth Ferenc egy kis konyhában készítette munkáit, mely
ben mindig a legnagyobb rend és tisztaság uralkodik. Nincs 
műterme, se festőállványa, közönséges íróasztalon dolgozik, 
borotvaéles patentkése könnyedén szalad a karton húsába, 
mint annak idején apjának bőrvágó kése a sima, fényes bőr 
hátán. Apja ugyanis cipész. Gyerekkorában órák hosszat fi
gyelte munkáját, a kés nyílegyenes, hajszálvékony mély nyo
mát a bőrön. Talán . . . Talán . . . Ez volt a döntő élmény, 
mely eljuttatta a mértanig, a kockáig, a tiszta formáig. 

„Egész életemben utáltam a függönyöket, a kalácsokat, a 
csipkét" — mondja nevetve. „Az életben is, a festészetben 
is: a puha, ráncos, amorf, szétfolyó dolgokat. Még a kristály
vázát sem bírom látni. És nincs rettenetesebb dolog a kré
mesnél, ha százszor kocka formájú is. Mert formája meg
tévesztő: a szabályos, tiszta mértani forma édeskés, zsela
tinszerű, kocsonyás, krémesen rezgő tartalom tanyája, és ez 
kész csalás. Csalás! A művészet Jiem követhet el soha hasonló 
árulást." 
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KÉPZELETÜNK KORCSOLYAPÁLYÁJA 

Van itt Újvidéken egy ház, melynek hátsó fertálya egy 
baromfiudvarba lóg bele, ahol kövér kacsák, libák élik vilá
gukat a sárban. A házihoz, mint anyahajóhoz a ladik, pará
nyi szoba van kötve. A szoba egyik fala lyukas (a lyuk 
szerencsére nem nagyobb, mint egy nagyobb görögdinnyén 
a lék), s ezen a lyukon át szivárog a belsejébe éjjel a sötét
ség, nappal a fény, beszivárog, és összegyűlik a szoba fene
kén. A közelre húzott láthatáron ott a tyúkól és a disznóól, 
fogódzónak a végtelen űrtől rettegő szemek számára. 

Ebben a szobában éjjelente egy fiatalember kuporog (esté
től hajnalig), és egy százwattos lámpával a sötétséget szi
vattyúzza. Hogy a ladik el ne süllyedjen, rakománya oda 
ne vesszen. 

Miért, hát oly értékes ez a rakomány? Nézzünk csak kö
rül, mi van a szobában: egy televízió, egy tranzisztoros rádió, 
egy gitár, egy hegedű, egy furulya, romániai kéziszőttesek, 
agyagköcsögök, tányérok, egy asztal, egy vitrin, két heverő, 
alatta könyvek stb. Csupa értéktelen holmi. 

És az a papírhalom ott a vitrin előtt? Mit rejtegetnek a 
fehér, fekete, sárga lapok? 

Írást, titkos írást, szemjegyeket, hangjegyeket, varázssza
vakat? Vagy térképet, melyen pontosan meg van jelölve az 
út az élet fájáig, mely alatt az ásót földbe mélyeszteni illene? 

Kérdezzük meg a kapitányt, e parányi lélekvesztő kapitá
nyát, aki az ágyon törökülésben foglal helyet, és valami gyú
ródeszka-féleséget egyensúlyoz a térdén. A gyúródeszkán fe
hér lap, a fehér lap fölött egy kéz, a kézben ceruza: a hato
dik ujj. S ez az ujj, a hatodik, elindul a fehér lapon, hogy 
a lélek, a csontközeiben felfedezett belső tájak papírra vetülő 
láthatatlan kontúrjait előbb láthatóvá tegye, s aztán közüket 
beárnyékolja. 

145 



Koliger Károly formavilágának az idegsejtekben vannak 
a gyökerei. Az 6 lapjain végtelenül parányi, szabad szemmel 
nem látható dolgok képzelet által felnagyított másai látha
tók, illetve végtelen kiterjedésű formák kicsinyített árnyékai. 
Ezért nélkülözik ezek a formák a részleteket. A Himaláját 
lekicsinyíthetem akkorára, hogy elférjen a lapon, de köze
lebb nem hozhatom, hogy a részletek láthatóvá váljanak 
rajta. A részletek hiányoznak tehát, mint az égitestekről 
vagy az atomokról. 

A vonalra Koligernél egyetlen feladat hárul, az, hogy a 
fényt elválassza a sötétségtől, helyesebben, Koliger vonala a 
fény és az árnyék érintkezési felületén születik. 

Grafikai lapjai (melyeket alkalmam volt látni) nem is a 
rajzolóról vallanak (Koliger egyébként kitűnő rajzoló), ha
nem arról az emberről, aki biliárdgolyót szeret a tenyerében 
szorongatni. Koliger a plaszticitás megszállottja. 

Ikrás vagy márványhúsú figurái úgy hatnak, mintha csak 
egy pillanatra vesztették volna el harmadik dimenziójukat, 
mint az ablaküvegen lecsurgó vízcsepp. 

Koliger Károly grafikái képzeletünket nem igyekeznek ka
lodába zárni. Ezek a lapok képzeletünk korcsolyapályái. 
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CSONT ÉS NÖI ARC 

Lendva városának hat élő képzőművésze van. Név szerint: 
Gábor Zoltán, Király Ferenc, Gálics István, Zdenko Huzjan, 
Suzanna Király^Moss, Ludovik Pandúr. Közülük Király Fe
rencet, a festőt és szobrászt látogattam meg műtermes laká
sában. 

Király Ferenc Alsólakoson született, 1936-ban. Kereskedő
földműves családból származik. Az elemi iskolát Lendván 
végezte, majd kárpitosszakmát tanult. Egy évet dolgozott 
mint segéd, később a ljubljanai iparművészeti iskola diákja 
lett. 1959-ben fejezte be tanulmányait. Ezt követően Zág
rábba került az akadémiára. Zágrábban Kršinić tanítványa 
volt. Tanárjuk nagy hatással volt mindnyájukra. Ljubljaná
ból úgy szökött meg. Nem szereti ezt a várost. Hideg, ködös. 
Mióta az eszét tudja, délre vágyik, Belgrádba. Különösen 
miután megismerkedett Michelangelo, Donatello reneszánsz 
mesterek munkáival. A zágrábi környezet igen kedvére való 
volt. Sokban hozzájárult ahhoz, hogy megszabaduljon a Ljub
ljanában ráragadt mikrorealizmusban fogant modorosságtól, 
a 'lirizálástól, a részlethalmozástól. Kruno Bošnjakkal, Luka 
Ilictyel barátkozott azokban az időkben. Felér Viktor mű
vészettörténész lakásán találkoztak, s a legkülönbözőbb té
mákról vitatkoztak. Zágrábban ismerkedett meg a feleségével 
is. Detroitba költöztek. Detroit iparváros, a lakosság hatvan 
százaléka néger. Felesége dolgozni járt, ő meg otthon feste
getett. Első kiállítását több követte (Chicago, Montreal, To
ronto), képeinek nagy sikere volt, sokat eladott belőlük. 
Amikor országszerte az „absztrakt" szobárszat vált divattá, 
stilizált figurákon dolgozott, egyfajta újrealizmus, egy em
berközpontú újrealizmus jegyében kezdett alkotni. Termé
szetesen nem zárkózott el más irányzatok elől sem. Henry 
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Moore, Marino Marini, Bráncusi munkái kétségtelenül 'ha
tottak rá. Nincs stílusa, igyekszik „nyitva tartani magát", 
ameddig lehet. Nem idegenkedik az új anyagoktól, de leg
szívesebben fával, kővel dolgozik. 

Az alkotás folyamatában három dologra ügyel. Arra, amit 
az ész diktál, arra, amit az érzelmei és amit a véletlen, más 
szóval az anyag sugalmaz. Mert az anyagnak, a kőnek, a 
fának megvan a saját akarata, mellyel fogva tartja, rejtegeti, 
felkínálja vagy éppenséggel /követeli a formát. Egy meghatá
rozott formát. S legtöbbször az ő akaratának kell az anyag 
akaratához idomulnia. A fának, a kőnek a húsa titkokkal, 
rejtélyekkel, rejtjeles követelményekkel van tele, a rostok, a 
repedésvonalak és a vésők párharcában hol az egyik, hol a 
másik kerekedik felül. Mélyebbre! — diktálja az agy, simább
ra! — diktálja az érzeleín, állj, ne tovább! — kiáltják a 
rostok. 

Az önkényes véső kalandja az anyaggal rendszerint a pad
lón ér véget, a faforgács, a kőtörmelék között. Az embernek 
azonban sohasem szabad kétségbeesnie, ha a kőben, fában 
duzzadó női idomok helyett csontokat talál, női arc helyett 
egy nagy fehér tojást. 

A véső erőszakossága a látszat erőszakossága, mert a cson
tok sokszor többet és lényegesebbet vallanak a húsról, mint 
maga a hús. Mert a véső célja: a teremtés és a forma akkor 
tökéletes, ha híven tükrözi mind az anyag, mind az akarat 
önállóságát. A forma tökéletlen, amennyiben akár az egyik, 
akár a másik fél diadalát ünnepli. 
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SZEKÉR A D O M B T A R A J Á N 

A Fruska gora-i dombok között szekér halad a völgy irá
nyába. Ürög falu felé, le a lejtőn. A gyeplő feszesre húzva, 
mert az út erősen lejt. A fák között, lenn a mélyben, fel
feltünedeznek a falu iházai, a templomtorony, a réteken dol
gozó parasztok, a legelésző tehenek, a temető. 

A harmincas évek elején vagyunk. S ott fenn a bakon mi
ért ordít torka szakadtából a két tizenéves gyerek, miért 
duhajkodnak a domb taraján? Alighogy elhallgat az egyik, a 
másik nyomban rákezdi. A hangjuk el-elcsuklik néha, s ilyen
kor ijedten tekintenek hátra. Mert a saroglyában koporsó 
fekszik. Helyesebben, táncol, ahogy a szekér rázza, vagyis 
a kövesút diktálja. Egyszerű, olcsó, gyalult deszkából össze
tákolt koporsó. A két gyerek üresen szállította fel néhány 
órával előbb a Venacra, s most halottat, igazi halottat visz
nek benne a völgybe, a temetőbe. Már hónapok óta végzik 
ezt a munkát, de a halottakkal sehogy sem tudnak megba
rátkozni. Szántszándékkal használtak hosszabb szögeket a 
koporsó leszögezéséhez: biztos, ami biztos! 

S milyen az a táj, melyet az ember egy hullával a háta 
mögött szemlél. Felejthetetlen? Fantasztikus? A fák szinte 
pillanatról pillanatra változtatják formájukat, a völgy egy
szerre van nagyon közel és túl távol, benne a házak, az em
berek, az illatok, közömbösen idillikus jelenléte. A mezők 
zöldje az ég kékjébe oldódva, a kígyózó, keskenyedő utak, 
a csillagok között elveszőben. 

A halottal együtt szemlélt világ elérhetetlen, távoli völgy, 
melyben diákok táncolnak a tisztáson, a földet éppen boro
nálják, ünneplőbe öltözött lakodalmas nép érkezik az úton. 

A halottal együtt szemlélt élet színei nem lehetnek rikí-
tóak, s benne minden egyszerre történik, mint az öröklétben. 
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Aki félelmében verejtékezve nézi a fákat, a virágokat, az 
nagyon pontatlan megfigyelő. Az nem a fát, hanem a fa 
szellemét látja. 

Egy hullával a háta mögött az ember stilizáltnak találja 
környezetét. A rémület bokrain nem nőnek realista bogyók. 

De térjünk vissza a bakon nótázó gyászvitézekhez. Az 
egyiket Takács Istvánnak hívják, a másikat Homonai Pálnak. 

S bár most már nemsokára hetvenhármat írunk, a szekér, 
az a bizonyos hullaszállító szekér még mindig mozgásban 
van a Fruska gora-i dombok között. De a bakról hiányzik 
Takács István, aki időközben Chicagóban kötött ki. 

Homonai Pál itt maradt közöttünk, egyike ő azon keve
seknek, akiknek sikerült gyermekkoruk élményanyagát vá
szonra vetíteniük. 

Gyermekkorának szekere még manapság is a szerémségi 
tájakat, az erdőt-mezőt, a Fruska gora-i falvakat járja. 

— Világéletemben szegény ember voltam — mondja Ho
monai Pál. — Akármibe kezdtem, semmivel sem boldogul
tam. Gyerekkoromban újságárus, kifliárus voltam. Száraz kif
livel telt kosárral jártam az utakat, s amikor a faluba értem, 
belefújtam kürtömbe, összeszaladtak körém az asszonyok, 
gyerekek, vették a kiflit, mint a mézeskalácsot. 

Az én apám kommunista volt, engem meg már gyerek
koromtól fogva a művészet érdekelt, a rajzolás. Cipeltem a 
kifliskosarat, rengeteg kiflit meg tudtam enni annak idején. 

Teheneket is őriztem. Ezt a képet is annak az emlékére 
festettem. Kint aludtam egyedül a határban, nagyon féltem. 
Itt a képen látszik is az a szekér, melyen aludtam. Emitt 
meg öt tündér táncol, a tündérokádék körül. A tündérokádék 
is itt van a képen. Éjjelente jelent meg a nyirkos szalmán, 
mint egy nagy sárga gomba, majd napközben eltűnt. Sötét 
volt, és féltem, bár tündérek táncoltak körülöttem. Asztalos 
voltam, de nagyon rosszul kerestem. Hatvannégy óta festek. 
Én annyiból vagyok naiv festő, hogy nem tanultam iskolában 
festeni. Kimondottan fényes nappal festek. 
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A KISIMÍTOTT RÁNCOK 

Almási Gábor szabadkai szobrász idestova harminc éve 
van jelen a vajdasági képzőművészeti életben. Az alacsony 
termetű, látszatra gyenge fizikumú, törékeny ember az el
múlt három évtized folyamán mind a kisplasztika, mind a 
monumentális emlékmű, mind pedig a díszítőszobrászat és 
az arcképszobrászat műfajában számos alkotással gazdagí
totta képzőművészeti életünket. 

Szabadkai lakásán látogattam meg, és beszélgettem el vele. 
Sokat, nagyon sokat dolgozott életében. (Jelenleg a mű

terme építésével van elfoglalva.) Kilencéves korában szülők 
nélkül maradt. A rokonok karolták fel. Az iskoláztatás lehe
tősége híján asztalosinas lett. Bútorfaragó nagybátyjánál ki
tanulta a fafaragás csínját-bínját. Nagybátyja kitűnő szak
ember volt, aranykezű ember! Műhelyéből erednek első plasz
tikai élményei. Életének azt a fázisát nagyon fontosnak tart
ja. A gyermekkorában megtanult dolgok élete folyamán sok 
szobrászati akadályon átsegítették. 

A könyvek már abban az időben érdekelték. Nem regé
nyeket, hanem művészeti tárgyú tudományos könyveket olva
sott a legszívesebben, lexikonokat. Annak idején a szobor
fényképek, képeslapok vásárlása volt a szenvedélye. Rajzol
gatni, majd festeni kezdett, de a festést gyorsan abbahagyta, 
mert a színekkel nehezen boldogult. 

Első szobrát (önarckép), a nevető arcot, huszonhárom éves 
korában készítette el. 

Munkába állt. Stílbútortervező lett egy gyárban, közben 
magánúton képezte magát tovább. A második világháború 
után Hangya Andrással, Petrik Pállal képzőművészeti cso
portot alakítottak. Szorgalmasan dolgoztak, két éven át ké
szülődtek az akadémiai pályafutásra. A felvételi vizsgára. 
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A belgrádi akadémiára 1948-ban vették fel. A felvételi vizs
gára készült portréját és rajzait a legjobbak közé sorolták. 
Ennek nagyon örült. 

Nehéz évek voltak azok. Akkor már nős volt és három 
gyerek apja. Ismét munkát kellett vállalnia. Közben tanult. 
Korábban kialakult munkaszokásai nagyban gátolták abban, 
hogy az akadémiai kívánalmaknak eleget tegyen. Ügy érezte, 
egész idő alatt a szárnyait nyirbálják. Rövidzárlatok kelet
keztek benne. Ugyanakkor érezte, hogy az akadémiára mégis 
szüksége van: nálunk a szobrászatnak nem volt hagyománya, 
előadók és társak nélkül szobrászkodott. 

Bogomil Karlavaris, Aleksandar Kulié, Miloš Bajié, Zorán 
Petrovié voltak az évfolyamtársai. Vizsgáit rendszeresen le
rakta. 

Egész életében anyagi gondokkal küszködött. Pedagógus
ként is dolgozott, sőt arra kényszerült, hogy négy éven át 
Németországban dolgozzon. Megrendeléseket ritkán kapott 
Szabadkán. (Nem véletlen tehát, hogy jóformán alig van 
szobrászunk.) Egy szobra áll mindössze a városi társadalom
biztosító intézet előtti parkban. A városnak, úgy látszik, 
mindegy, hogy vannak-e vagy nincsenek szobordíszei. És 
Szabadka megmaradt Szabadkának mind a mai napig. Jól 
ápolt közöny, igen, ez jellemző erre a környezetre. 

A gipszet, a terrakottát, a fát, a márványt egyaránt ked
veli. Minden anyagnak megvan a saját nyelve, ő t a fa arra 
kényszeríti, hogy egy (modernebb formanyelven fejezze ki ma
gát. Az érzelmi rezdülések gyors követésére viszont az agyag 
a legalkalmasabb. 

Sajnálja, hogy az akadémiát megelőző évekből származó 
szobrait (például az Ecco homo) java részének nyoma veszett 
a háborúban. A szabadkai zenedének készült zeneszerző-port
rék közül a Paganini-portrét emeli ki. Az utóbbi évek ter
méséből pedig Szarvas Gábor portréját. 

Olyan környezetben szobrászkodik, ahol az emberek (ez 
több ízben megtörtént vele) azért küldik vissza a szobrot, 
hogy kisimítsa az arcon a ráncokat. 

Egy jellemző eset: a Petőfi-brigád emlékére meghirdetett 
pályázatra a beküldött tervrajzát a következő megindok-
lással utasították vissza: „A pályázati föltételeket messze 
meghaladó kompozíció." 

Munkásságára a mérsékelt realizmus jellemző. Bár nem 
idegenkedik az új irányzatoktól sem. Helyesebben, nem be-
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csül le egyetlen irányzatot sem. Ha az ember művészi igény
nyel munkálkodik, a fejlődésnek nem válhat sohasem kerék
kötőjévé. A jövő fogja megőrizni az alkotások közül azt, 
ami maradandó. 

Belgrádban annak idején megtekintette Henry Moore ki
állítását. Szorgalmas, nagy tudású művésznek tartja. Korunk 
betegsége tolmácsolójának. Megérti, de nem szereti. Rodin, 
Meštrović, de különösen Ernst Barlach munkáit mélyen át
érzi, formavilágukkal teljes mértékben azonosulni tud. 

153 



LILA ZUHANÁS 

A kiállítás bezárult. A festmények a csarnokból vissza
kerültek a festő apósának hálószobájába. Ott álltak a falhoz 
támasztva a kiállítás előtt is. A hatalmas méretű, feszes kép
írásos vásznak. Egyet sem vettek meg közülük. Vagy talán 
egyet mégis? Kinek van ilyesmire pénze manapság? Aki tudja, 
jelentse valamiképp a festőnek, mert kölcsönözni szeretne, 
hogy adósságait kifizesse. Körülbelül Ötezer dinárra lenne 
szüksége. Adósságokba verte magát ugyanis. Nem kártyázott, 
nem is ivott. Ennél sokkal rosszabbat művelt: festett. Blind-
rámákat csináltatott, vásznat vásárolt (lenvásznat nem is 
lehet venni nálunk manapság), festéket (a legolcsóbb fajtá
ból, olajfestékre gondolni sem mert), néhány ecsetet, s mun
kához fogott, majdnem azt mondtam, hogy a műtermében. 
Nem. Nem a műtermében, ennek a festőnek ugyanis nincs 
műterme. A konyhában fogott hozzá a munkához, melynek 
egyetlen ablaka van. Képzeljünk el egy kétszázszor száznegy
ven centiméteres vásznat egy háromszor két négyzetméteres 
konyhában. Miután a vásznat nagy nehezen becibálta, akkor 
látta csak, hogy az eltakarja az ablakot, a napot. Villanyt 
gyújtott tehát, és úgy dolgozott. Igaz, napközben amúgy sem 
lehetett a konyhában dolgozni. Meg kellett várnia, amíg 
mindenki megvacsorázik a házban, este kilenc óra felé kez
dett festeni, s reggel hét óráig festett minden éjjel. A dél
előttöket munkahelyén töltötte (a havi keresete 1700 dinár), 
délután két óra felé tért haza, aludt egyet, majd megvacso
rázott, és miután a konyha kiürült,. miután a ház elcsende
sült, festeni kezdett. Így ment ez több mint két hónapon át. 
Közben egyszer sem esett össze, csak étvágyát vesztette el, 
lefogyott, szemei karikásak lettek, és délelőttönként nehezen 
lehetett szóra bírni. És remegett. Egész testében. Nemcsak a 
keze, a hosszú ujjai, remegett minden porcikája. Ogy reme-
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gett, mint egy gyerekkori barátom, miután annak idején ki
húztuk a jég alól, a kenderáztatóból. 

S azután következett a Lila zuhanás (egyik legjobb képe 
ezt a címet kapta), a csalódások, egy-két nyúlfarknyi recen
zió, az irigység, a meg nem értés, a rosszmájúság stb. 

Nincs szándékomban dramatizálni Maurits Ferenc képei
nek sorsát. A legtöbb vajdasági kép sorsa e képek sorsához 
hasonlatos: a kiállítás zárónapján nyomtalanul eltűnnek, és 
többé soha senki sem látja őket viszont. 

Külföldi vendégeim voltak a múlt nyáron, olyan emberek, 
akiknek sokat meséltem éveken át a vajdasági képzőművé
szetről, tehetséges festőinkről, a művésztelepi mozgalomról 
stb. Arra kértek, vezessem el őket valahová, ahol megtekint
hetnék ezeknek a festőknek a munkáit. 

Sokat meséltem nekik pl. B. Szabó György rajzairól: hol 
lehetne az ő munkáit megnézni, kérdezték, és én gondolkodni 
kezdtem. Hol is? Sehol. Ne haragudjatok, mondtam ven
dégeimnek, de én tényleg nem tudom, mi lett B. Szabó 
György képeivel. Annyit tudok, hogy addig léteztek, amíg 
a művész élt, tudom, hisz saját szememmel láttam őket, nem 
hazudok. Csak arról van szó, hogy B. Szabó György meg
halt, s vele együtt eltűntek közülünk a képei is. Nyomuk 
veszett. Nincsenek. 

Elvittem őket Zentára, a művésztelepre. Képeket ott sem 
láthattak, de arról már meggyőződhettek, hogy a művésztelep 
létezik. Felmentünk Benes lakására, és megnéztük legújabb 
grafikáit. Tisza-part-sorozatából azonban csak egy-két képet 
mutathatott. Hát hol a többi, kérdeztem. Szerteszét. 

A Topolyai Művésztelepre nem akart beengedni a szakács
nő. Azt mondta, hogy bankettra készülődnek, a helybeli 
focicsapat legutóbbi győzelmét ünneplik épp az este. 

Elmentünk Zomborba is, Szabadkára is. A festők azonban 
nem ülhetnek otthon egész nyáron alkalmi látogatókra várva. 
Sáfrány képei is érdekelték volna a vendégeimet. Sokat me
séltem róluk is. Ne haragudjatok, mondtam, de a mester 
művei időközben egytől egyig elégtek. Elégtek, csodálkoz
tak. El. 

Nem is mesélem tovább. És azt sem kérdezem, hogy mi 
ebből a tanulság. 

Azt akarom mondani, hogy Maurits kiállításának meg
nyitójára eljöttek a kollégái is, nézegették a hatalmas mé
retű vásznakat, és ilyeneket dünnyögtek a bajszuk alá: 
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— Na igen, csak azt nem értem, hogy honnan szerezte a 
temérdek pénzt az anyagra. Nem megy a fejembe, hogy lőhet 
manapság egy fiatal festőnek ennyi pénze! Itt valami nem 
stimmel! 

A másik így morfondírozott: 
— Ki látott már ilyen rossz minőségű festékkel dolgozni? 

Állítom, hogy ezek a színek hamarosan úgy ki fognak fa
kulni, mint a pinty. Kár volt a gőzért! 

A harmadik ezt mondta: 
— Micsoda kezdetleges technika! 
A negyedik meg ezt: 
— Könnyű neki kiállítást rendezni, amikor jóban van ez-

zal meg amazzal! 
Az ötödik így szólt: 
— Ugyan ki veszi meg majd ezeket a képeket! Szegény 

gyerek! A nagy formátum kész öngyilkosság! 
A hatodik azt kifogásolta, hogy a képek neve csak szerbül 

van feltüntetve a katalógusban. 
A hetedik azt mondta, hogy az elektromosság elavult do

log manapság. 
Nem sorolhatom tovább, mert többen nem is voltak. 
Amint látjuk, a festészetről sem ott, sem másutt nem esett 

szó. 

156 



TARTALOM 

Redőny 5 

RÓZSIKA HAZAJÖTT 7 

Rózsika hazajött 9 
Édes Fiam! 12 
Kedves Mama! 14 
Szu-Csi Gogó, a kínai palotakutyácska 
A végtelein tenger hófehér hullámain 
Az élő festmény 23 
Figuráé Veneris 26 
Regina Maris 30 
A sugárút 33 
Miért :ne volna apám? 35 
„Az én feladatom" 38 
Hát így . . . 40 
A javasasszony 42 
A föld mem tengerészfeleség 45 
A traktor 47 
Tatjána 49 
A nem létező ember fia 53 

MEDVETÁNC 

Tűz és szalonnabőr 57 
Medvetánc 60 
Magánvállalkozók 63 
összetört kaszanyelek 66 
Vegyék meg 68 



A MI UTCÁNK KÖLTŐJE 

A mi utcánk költője 75 
Hős kis ibolyák 78 
Vissza a föld sarába 83 
Séta vallomással 85 

DÍSZTÖKÖK 

Dísztökök 91 
A négy hangya 93 
Unalom 95 
Sörhabban 97 
A realizmus diadala 99 
Az eltűnt idő nyomában 102 
Nanula 104 
Bazooka 106 
Négy darab kréta 108 
A látogató 110 
Repülőtányérok az égen 113 

PIHENŐ A TÉREN 

Muravidéken 119 
Pihenő a téren 123 
A 36. Velencei Biennale 125 

A VONAL: IGAZSÁG 

„A vonal: igazság" 133 
Kedves Dobó Tihamér! 135 
így fogtam ki az éveken 138 
Vonalról szóban 140 
Kocka és krém 142 
Képzeletünk korcsolyapályája 145 
Csont és női arc 147 
Szekér a domb taraján 149 
A kisimított ráncok 151 
Lila zuhanás 154 



SYMPOSION KÖNYVEK 
DOMONKOS ISTVÁN 
REDŐNY 
SZERKESZTŐ 
UTASI CSABA 
A BORÍTÓT TERVEZTE 
MIRJANA STOJANOVIĆ-MAURITS 
MŰSZAKI SZERKESZTŐ 
ILLÉS LAJOS 
KÉPSZERKESZTŐ 
KAPITÁNY LÁSZLÓ 
KORREKTOR 
PISZÁR ILONA 
FORUM KÖNYVKIADÓ 
KÉSZÜLT A FORUM 
LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT 
NYOMDÁJÁBAN 
ÚJVIDÉKEN 
1974-BEN 








