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tájképvázlat, 
árnyék nélkül 

Semmi okom sem volna Helén szemére vetni, hogy miatta 
hanyagoltam el Rétiéket. Az t hittem ugyan, Helénnek része volt 
abban, hogy időről időre megfeledkeztem róluk, nem mintha nem 
is gondoltam volna rájuk, csupán ritkán jutottak az eszembe. 
Túl nagy volt a csend bennem az utóbbi hónapokban, mintsem 
ennek az okát kereshettem volna. Igaz, Helén azzal, hogy nevetve 
persze, ^unalmas, vén bolondnak" nevezte őket, hatott rám, be
folyásolt, de könnyebb völt Helén befolyását elviselni, mint R é 
tiek felett töprengeni. Helén, akkor még azt mondta: „jobb bo 
hócnak lenni, mint hősnek, jobb Spinozát olvasni, mint bűnügyi 
jelentést", de erre már nem igen figyeltem. Mindenesetre so
káig nem gondoltam Rétiékre. 

Hónapokig maradtam veszteg. Betartottam életem megszo
kott rendjét, semmit sem hanyagoltam el, a munkámat legke
vésbé sem, csak az ismerősök, a barátok maradtak el mellőlem. 
Néha még találkoztam némelyikkel, különösen a baleset utáni he
tekben, de — amint valaki megszólított, zúgni kezdett a fülem, 
a zúgás emelkedett, késszúrás, sajgás, zuhany, jéghideg fal, 
csönd bennem, visszhangtalan csönd, s csak állok a baráttal 
szemben, csak állok, és válaszolok is talán neki, minden monda
tára, és kérdésére még felelni is tudok, de igénytelen válaszok 
ezek, a zúgás mindinkább hatalmába kerít, leterít az útra, be 
dob a fák közé, nem ébredhetek. S lassan elmaradtak mellőlem 
a barátok, mindenik kialakított magának valamiféle véleményt 
a balesetről, annak igazi okáról, s ezután már nem is érdeklőd
tek felőlem. 

Sokat sétáltunk Helénnel a parkban, a fűzek mély árnyéká
ban, lassú minden mindegy járással, s ritkán, véletlenül össze
találkoztunk egy jó baráttal, bár az is hamarosan megütközve 
ment el, megdermedt a hallgatástól, amivel fogadtam; Helén j ó -
néhányszor mondta már, „senkit sem tudsz megtartani magad 
mellett, pedig meg sem változtál". Igyekeztem egyszer megma
gyarázni, zúgás, fejfájás, visszhangtalan, nyirkos kis t é r . . . De, 
persze, már az első kísérlet után beláttam, hogy mindez egészen 
értelmetlen. Helén akadályozott meg, hogy végérvényes nyuga
lommal mutassam be neki azokat a tájakat, melyek rámnehe
zedtek, a sok nyirkos tárgyat, a színtelen füvek ködös táncát, 
a hangyabolyok szabálytalan vonalú járatait, a legyek sereges 
f e l h ő i t . . . Talán erőszakoltam is a csöndet. „Túlságosan nyu
godt vagy", mondta még Helén. „mozdulatlan, mintha feladtál 
volna mindent." 

Nagy, szürke pulóverét viselte az utóbbi napokban, haja sza
badon omlott a vállára, elől a homlokát egészen eltakarta. Már 
kint jártunk a homokon. Helén mezítláb. Vigyázva gyűjti az ága
kat. Tüzet akar talán rakni. Szúnyog már nincs. Megfeledkeztem 
Helénről, elkószáltam a szögesdróttal őrzött benzinraktár felé, 
úgy lógattam a fejem, mint valami kivénhedt ló. de minden más 
elviselhetetlen lett volna az ernyedtségen kívül, így'beleegyeztem. 
Hogy ne áruljam el magam, úgy tettem, mintha keresnék vala
mit. Azután a homok zajtalanul jelzi, hogy Helén utolért, de 
még nem láthatom, alkonyodik már, a füzek mind mélyebbre 
süllyednek, „ösz" . Helén mondta, „valamit elvesztettél, de meg

találhatnád, segítek neked, keveset gondolkodói", de nem f igyel 
tem rá. Újra visszatért a baleset emléke, úgy tűnt fel, mintha 
valami feledésre ítélt emlék, ami mégis, minden részleten, min
den függönyön átvilágít; a szem már hozzászokott a félhomály
hoz, az akarat azonban alulmaradt az emlékekkel szemben. Dél 
előtt. A kísérleti terem fehér falán megcsúszik az ablakok füg
gönyén át betörő fénysugár. Biztonságban voltam. Mindent előre
láttam, mindent kiterveztem. Csak az utolsó mozdulatok hiá
nyoztak még. Csak meg kellett tenni. Semmi más. A laboráns 
előkészített már mindent, csak a beintésre várt. S kezdetben 
minden rendben volt. Azután, ahogy a sav első cseppje elérte a 
befogadására előkészített folyadékot, már elkerülhetetlen volt a 
robbanás. Semmire sem emlékszem. Füst. Lángnyelv. Robbanás. 
A délelőtt tiszta fénysugara eltűnt a falról. K i tudja, mi történt? 
A laboráns meghalt. Temetése után kezdtünk el sétálni, mintha 
semmi sem változott volna, csak szokatlanul sokat voltunk szót
lanok, meg bizonytalanok; lehalkuitunk. 

A sövényen kéken esteledett; nem gyújtottunk tüzet. Annyira 
mindegy volt, hogy nem is gyújthattuk meg a tüzet. Pedig rég 
volt ilyen száraz, sima, tiszta a gally. Helén mezítelen lába siklik 
a homokon. Bokája köré csokrot fon a homok szemcséinek finom 
sora. 

S elhagytuk a folyót. De ekkor már tudtuk, hogy ki kell menni 
Rétiékhez, már hónapok óta nem voltunk ott, a baleset óta, ki
menni csak pár napra, talán a kora reggeli szél valami ismeret
len titkot tárhatna fel, s ezért igazán érdemes lenne kimenni. 
Máskor az ősz vonzott oda bennünket, most úgy hittük, megtisz
tultunk, s csak az hívogat: kimenni. Másra nem is gondoltunk, 
í g y egyszerűbb volt, tisztább, csak a keret érdekelt, esetleg a 
vászon visszája, mert a kép úgysem tehetett többet, mint a kép
zeletünk. Jó volna este érkezni, s lopakodva végigmenni az utolsó 
házsoron, fehérre meszelt, szűk ablakú házak, tiszta járda, néhol 
padok, de senkivel se kell találkozni, az a feketeség ott elől va
lami élőlényt rejt, de gyorsan eltűnik, s az utolsó ház után a 
rét következik, a gyér-füvű, vakond-rágta rét s azon túl, már 
majdnem az epres mellett, a kis domb hajlatán a valamikori nya
ralóház, előtte az egykori kertnek ittragadt része, mögötte meg a 
sínylődő, három, nyurga akácfa, s a tető alatti szobában gyertya 
ég, vár bennünket, a szúette gerendákból a fa barna, bárso
nyos lisztje hullik ki, s a rozsdás kanalak is ott vannak az ablak 
deszkáján, azokkal szoktuk délutánonként a teát hűteni. 

A gátra értünk, alig száz méterre előttünk a villamos végál lo
mása. A gát aljában rozsdás edények, drótok, megtépázott, 
agyonrahordott kabátok, üres ládák, megroskadt, kivénhedt asz
talok, szemét, ameddig csak ellátni. Inkább csak emlékeztem a 
szemétre, nem láthattam, hiszen nagyra nőtt már az est, elha
lad: mellettünk. Helén pár nappal ezelőtt lajstromozta a szeme
tet; nem emlékszem már a szavakra, csak azt tudom, hogy sok 
címszava volt, szinte letepert bennünket a sok szó. Akkor még azt 
hittem, hogy hamarosan nem mehetünk ki Rétiékhez, mert köny-
nyű volt — s milyen büszke voltam erre — legyőzni a kedvet, a 
test vonzalmát, a szemét mágneses terében maradni. Mégis oda 
tudtam képzelni az esti érkezéshez az epres lomha sötétjét, a 
fű gyatra sínylődését, a bokrok mögé bújt sejtést, a véletlent, 
nyúl robban ki az árokból s lúdbőrös képzeletemmel fut árnyéka 
elől. Hideg esti fény, tiszta szürke. 

A csönd apró szemcsés felületét, a várakozás egyszerű kis iz
galmát, a mosolyt — mellyel köszönthettük volna egymást R é 
tiékkel, s nyugodtan merülhettünk volna mind mélyebbre a 
szótlanság, a csönd tárnáiba —, mindezt megrázkódtatás, minden 
buta képzelődés nélkül ismertem fel magamban, s ahogy Helén 
keze után nyúltam, egy pillanatra elkaptam a tekintetét is, egy
szerre bizonyos lettem abban, hogy egészen mindegy, kimegyünk, 
nem megyünk ki, ezt már megszoktuk, így egészen nyugodtak 
voltunk; a kedv helyett feladás. Mégis, Helén szilárd tartásá
ban láthattam: a kitalálást, a bizonytalant a lehetőség váltotta 
fel. Nem volt szükségünk nagy, buta rohanásokra, képzeletmada
rak meg képzeletlények kergetésére, minden adva volt. Jó volt 
odaképzelni magunkat Rétiek halált szövögető csöndjébe. 

„Vacsorára májat sütök", mondta Helén. „Én meg lemegyek 
sörért, attól gyorsabban elalszom", válaszoltam. „Van körténk is 
otthon",mondta Helén. „Hideg vízbe hűtjük. T e lefekhetsz, én 
majd odaviszem". „ N e m fogok olvasni elalvás előtt". „Pedig e l 
olvashatnád azt a történetet, valaki mindig nevetett, s észre sem 
vette, hogy rengeteg pénze van, hajója meg pezsgő j e . . . " „De 
jobb lesz, ha hamarabb elalszom." „ A z jó lesz", mondta Helén 
bizonytalanul. „Valóban jó ." „Ha akarod vehetünk friss kenye
ret is, csak tegnapi van otthon." „Feketét, az jotolb. Ha friss!" 
„Ujjongok, látod, hogy ujjongok", mondtam és sírásra húztam 
az ajkamat. Helén nagyot nevetett ezen. Hirtelen megölelt s ezt 
súgta a fülembe: „ A z is jó ." „Nagyon." S minden így történt, 
mert mindig, mindig, minden í g y történik. Csak élni. 

De hogy is lehetne másként? 
Rongyoslevelü eperfák díszítik a hosszú, hosszú országutat. 

Por száll fel. Azután a levelekre rakódik, s ha eső esik, sár csu
rog a gyér fűbe. A kígyó siklása fényesre, tükörsimára formálja 
a port. Árok is van. De már nincs széle. Minden annyira egy
szerű. Sehol egy lélek. Fényes, acélos reggel. Ünnepnap az or
szágúton. Sehol senki. A z ünnepi zászlók ragyogó reggeli im
bolygása elvonz mindenkit az országútról. Ünnepnapokon senki 
sem jár ki erre. Amott a szállás mögött újra por száll fel. Előt
tem a kígyó nyoma. De csak forgószél. Száraz kukoricaszár. Fe l 
száll. Aztán imbolyogva, szédülten hullik a por vonzásában l e 
felé, lefelé. Annyira tiszta a reggel és forró, és forró. Lassú mú
lásával nem is éri el talán a délelőttöt. Még hideg lehetne a nor, 
de már forró, f o r r ó . . . S nincs más kép erre, mint forró. Nyúl 
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rohan át az egyik eperfától a másikig. K ígyó siklik a folyó felé. 
És semmi. Akkora ez a kép, semmibe sem férbe bele, a nyárba 
sem, ezért látszik meg az ősz már a nyár elején a megroskadt 
árokpart füvén. A z 'eperfák mozdulatlanok. Némelyiknek kiégett 
a törzse. S büszkék. A z égési sebekre. A villámra, mely kiégette 
altörzsüket. Uszköt lehelnek most. Varjak szállnak fel a tarló
ról, senki sem üldözi őket, s lassan úsznak az epres felé. Diót 
keresnek. K i tudja, mikor érik be a dió? Mikor válik meg zöld 
burkától? Üjra por száll fel, kígyónyom, nyúl veszélyes roha
nása, ürge vizsgálja, amíg elláthat, varjúk röpte és forróság, reg
gel, acélos csöndü nagy, buta r e g g e l . . . 

A kép állította: elhanyagoltam Rétiéket, már hónapok óta 
nem voltunk náluk, s ezért Helén nem hibás, hiszen írt nekik 
néha egy-egy fürge, tiszta levelet, amire aztán Rétiné csodálatos, 
dőlt betűivel, az elhalt szavak ismeretlenével megjött a válasz, 
mintha az évek sodrását hozta volna, s ilyenkor ellenállhatatla
nul éreztem, ki kell mennünk Rétiékhez, talán még találunk a 
kertben málnát, meg körtét, szőlő is lesz, s a folyó ölelésébe ro
hanó füzesen át hosszú, nagy séták a templom felé, esti kürtszó, 
meg csönd Réti nagy szobájában, ahova talán már húsz, har
minc, negyven évvel ezelőtt behúzódott, hogy végérvényesen 
megértse, miért nem mehetett el, miért kellett maradnia, s vá l 
lalnia a felesége megvetését, örökös szemrehányását, mert 
.,gyenge, gyenge vagy Frigyes, olyan gyenge, hogy az már telje
sen értelmetlen, annyira, hogy hozzád sem tudnék érni, de hiába 
könyörögsz majd, hiába ikeresel bennem bármit,is, Frigyes, min
den kihalt, minden, minden, még ezek a párizsi, meg londoni f o 
lyóiratok sem tudnak izgalomba hozni, az sem, hogy a birtok 
minden termését elverte a jég, meg, hogy leégett a pajta, s pö-
rösködni kell, az sem, ha sétára viszel a faluba, mert semmi, 
semmi sem vonz már feléd, kiégtem, kiégtél belőlem, elfonnyad
tunk, kiszáradtunk, annyira gyönge vagy, nem, nem tudnék hoz
zád é rn i . . nem akarok gyereket adni neked, undorodok tőled, a 
fajtádtól". De mindez már nem bánthatta meg Rétit (húsz, vagy 
harminc, vagy negyven évvel ezelőtt, tegnap), ő megértette, hogy 
más nem is történhetett volna, mint ez, ez az idegenség, ez az 
eltávolodás, ahogy növekedtek, úgy nőttek el egymástól. Sem 
a szülés, sem a szülést követő halál már nem vonzotta. Minden 
erőltetett csatazaj, minden sértődés, minden félénkség nélkül 
vonult be szobájába, összeszedte a könyveket, a családra vonat
kozó iratokat, a falu történetének okmányait, sohasem látott lá
dákat bontott fel, ismeretlen fiókok megsárgult papírlapjai kö
zött kutatott, de nem mintha tenni akarna valamit, nem mintha 
a cselekvésvágy űzné, nem mintha változni, változtatni akarna, 
egyszerűen felkészült a lassú pusztulásra, csak a szirmokat kellett 
megtalálnia, a bűn maga volt, önmaga, megtorpant teste, kiszá
radt erei. Tűnődés. A tűnődés lett egyetlen életmódjává. A vá
lasztékosan kiépített, egész napokat oly tömören betöltő tűnő
dés. A minden-rendben is elmaradt, hiszen a tűnődés izgalmak
kal, szenvedéllyel jár, határozottsággal, megvesztegethetetlenség-
gel. Nem az vol t a kérdés, hogy mire való mindez, nem az, hogy 
mihez kezdhetnék még, nem is az, hogy mire való, hanem az 
n ? g y igaz-e mindaz, ami történik, aminek történnie kell, ami min
dig megtörténik, amit nem lehet l e tagadni . . . S ez már több 
minden előrelátó töprengésnél. A z értelmetlen tűnődés világában 
élt tovább Réti, s ebből a hálóból senki sem menthette ki. itt 
megrekedt, de jól érezte magát, hiszen úgy vélte, semmi sem 
változik, semmi sem változik benne és körülötte, a csönd, a tű
nődés csöndje, a pusztulás szirmai csak egy állapotot jelentettek 
nem folyamatot. Mire való lenne a jelen időről töprengeni, ami
kor a múlt tisztább és könyörtelenebb? 

Sohasem értettem meg, hogyan jutott el eddig. 
Hogyan is érthettem volna? 
Este érkeztünk. Rétiné várt bennünket a ház előtti kertben, 

az egyik kigyomlált, szabályos négyszög alakú virágágyás mellett: 
sárga őszi virágok nyíltak, a föld nedves, Rétiné töretlen alakja, 
most feketében; a virágágyás jobb sarkában állt, mozdulatlanul, 
s szó néLkül, feszélyezett mosollyal adta át kosarából a körtét, 
mindkettőnk kinyújtott kezébe egy-egy körtét. A kosárban még 
szőlő is volt . „ A málna már leért", mondta, s ekkor már tudtam, 
hogy ugyanazzal a szorongással érkeztem, s ő ugyanazzal a ked
vetlen megszokással fogadott, mint gyerekkoromban, amikor év 
ről évre itt töltöttem minden nyarat. Helén meglepődött ugyan, 
de mert olyan ritkán beszéltem neki Rétiékről, s csak néhányszor 
volt még itt velem, sejtette, hogy bizonyos megszokott szertartás
ról van szó a gyümölccsel, a nagy, sárga, feszes bőrű, illatos kör
tékkel. Ö nem vette észre a szőlőt. „Vártunk benneteket", mond
ta Rétiné azután, hogy elindultunk a ház felé, s ez, tudtam, csak 
annyit jelent, hogy ők is tudják, fogva tartanak bennünket, va
lami megvetett állapotot vagy hangulatot kínálnak fel mindig, 
amikor kijövünk hozzájuk, valamit, amit eldobnánk, de mert 
hozzájuk tartozunk, a remegés és a vonzódás láncaival tartanak 
fogva; a megvetés rajongást teremt, az elutasítás rabságot. H e 
tén merev-komolyan állítja: „Mire való azt hinni, hogy beletar
tozunk valamibe, amikor a forgás, az örökös forgás ereje mindig 
kivet bennünket a láncból, megnyugvást és rendszert követe
lünk, amikor semmibe sem tudunk beletartozni, a csillagokat 
számoljuk este, pedig utálunk mindent, ami a test fennhatósága 
ellen v é t . . . " Ügy éltem át azt a néhány napot, amit Rétiéknél 
töltöttem időről időre, néha évekig feléjük sem nézve, mintha a 
gyermekkori, hónapokig is eltartó vendégeskedéseket felváltotta 
volna a megvetéssel határos rajongás. Rétiné még feljött velünk 
a szobába, a tetőalattiba, mert azt választottam, amikor meg
kérdezte (mikor történt?), „hol érzed magad legjobban?" „I t t va
gyok legmesszebb és legmagasabban", mondtam akkor, s ő csak 
annyit válaszolt: „Magad határozd meg a távolságot, én nem szól

hatok bele. Felnőttél már." Azután meggyújtotta a gyertyát — 
ebben a szobában sohasem volt villany —, és lement, magunkra 
hagyott; egyetlen szóval sem említette Rétit. 

Félórányit maradtunk a szobában. Helén végigfeküdt az 
ágyon, cigarettázott, pihent, én a gyertyával a kezemben végigjár
tam a homályban maradt sarkokat. Rétiné talán közvetlenül ér
kezésünk előtt takarított ki, hiszen a pókháló meg a szemét nyo
ma még ott volt a megkorhadt fapadlón, meg a falak szögleté
ben. A gerendák tartását figyeltem, de nem tudtam olyan nagy
szerű értéssel és akkora remegéssel követni a tető bordáit, mint 
máskor, minden egyszerű volt, ismert, nagyon is ismert, minden 
megszokott. Réti egyszer azt mondta: „ A s z ú sercegése, fiam, nem 
az idő múlását, csupán egy állapotot mutat, semmi kísérteties 
nincs benne, semmi varázsa nincs az éjszakai, fülsiketítő serce
gésnek, hiszen a pusztulás nagyon természetes, mint a legegy
szerűbb számtani müvelet." Emlékezni még tudok, gondoltam 
most, és ennek megörültem. „Helén, hiába beszélsz nekem min
duntalan a zűrzavarról, a tömeg forgatagáról, amíg emlékezni 
tudok, addig örülök is, addig van l o g i k á m . . . " „Nincs logikád", 
csak unalmas vagy, és azt hiszed, hogy ez nekem elég", mondta 
és felkelt az ágyból, mellém állt. egészen feszesen mellém, teste 
követelte az enyémet, s ahogy megöleltem, nevetve súgtam a fü
lébe: „Ehhez aztán nem kell emlékezni". „Semmiképpen sem, de 
menjünk le, menjünk sétálni, jó?" „ A z nagyon jó lesz. Már egé -
zen beesteledett", mondtam, és indultam azonnal. „Félsz tán?" ki
áltott utánam Helén, és én sértődést mímelve néztem vissza rá. 
„Majd megmutatom neked egyszer úgyis a fogam fehérjét", kiál
tottam, de nem kellett volna olyan hangosan, hiszen már utol is 
ért. Zuhantunk a lépcsőkön lefelé. • 

Még a vonatban mondta Helén: „Ha megint belemerülsz v a 
lami istentelen vitába Rétivel, úgy ott hagylak, sohasem látsz 
többé." „ A z is jó lesz." „ M i ? " „Hogy vitázok, meg hogy soha
sem látlak többé". „Kikészítelek, csak így beszélj velem!" — ki
áltotta akkor, és most visszaadtam neki a kiáltást. Sz'emet 
szemért. 

Rétivel csak üdvözöltük egymást és megígértük neki, hogy 
vacsora után beszámolunk a balesetről, mert — „ N e m értem 
mi történt veletek, nem értem, Helén csak annyit írt, valami 
szörnyű történt, baleset, de tudnom kellene, hogy valójában mi 
is történt. Tudnom kell." Gyorsan otthagytuk Rétit, pedig jó lett 
volna kifaggatni, miért kel l neki olyan pontosan tudni, hogy mi 
is az a baleset. 

Rétiné ismét a ketben volt. „Kiszáradt az a nagy tölgy, amit 
annyira szerettél, az epres felett", mondta, amikor megtudta, hogy 
sétálni megyünk, s talán egészen későn érünk vissza. „Majd meg
nézzük", mondtam. 

„Levehetek egy fürt szőlőt?" kérdezte Helén. „Várj , majd én 
adok", mondta Rétiné, és kivette zsebéből az ollót, körüljárta a 
szőlőtőkéket. „Ez, jó?", mutatott egy nagy fürtre. „Mindkettőnk
nek elég lesz." Azután levágta a fürtöt, Helén megköszönte. „ V i 
gyázzatok az epresben, valami gödröket ástak ott nemrégiben", 
kiáltott még utánunk, s Helén szinte örömmel mondta, „Gödrö-
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ket, sírokat, lyukaka t . . . Ha beleesünk, csak fejfát kell még f ö 
lénk rakni." „ Ü g y is jó" , nevettem vele, és ahogy elindultunk 
az úton, tudtuk, hogy Rétiné még sokáig néz utánunk a kertből, 
pedig nern is igen láthat bennünket, hiszen beesteledett már. 

A falu felett szürke porfelleg. Mozdulatlan. Elnyújtott kiáltá
sok, felkiáltó szavak szitkai. Kocsizörgés. A kutyák még csend
ben vannak, nem jött még el az idejük. Mire leszáll a szürke 
porfelhő, addigra kitisztul az éjszaka és belekezdhetnek megszo
kott lármás csaholásukba, de ez már nem érdekelt bennünket, ad
digra úgyis visszaérkezünk a házba. A z epres felől egy meg
késett szekér siet a falu felé, amikor közelünkbe ér, lassít, hogy 
ne verje fel nagyon a port, hangosan köszöntjük mindketten a 
kocsist, az csak bólint, tudja, ha a kocsi zörög, nem érdemes 
szólni. Amikor elhalad mellettünk, újra kocogásra nógatja a lo
vakat, és lassan halkul a kocsizörgés, amikor elmegy a valami
kori nyárilak előtt és lefelé indul a dombról, már nem is hallat
szik. „Lelassított, hogy láthasson bennünket", mondta Helén. 
„Nem, csakhogy ne poroljon be bennünket". ..Látod, milyen buta 
vagy." Már beértünk az epresbe. Nagy a sötétség, 

„Tudod, hogy volt egy zongoránk?", mondtam Helénnek, és 
amikor bólintott, megkérdeztem, honnan tudja, ő meg azt vála
szolta — „Már százszor mondtad". „Jó, de ezt nem mondtam. 
Gyermekkoromban itt töltöttem minden nyarat. Amott a háború 
gyűjtötte a romok meg a holttestek szép kollekcióját, rendez
gette, értelmezte az elmúlás és a halál változatait, ahogy te gyűj 
tőd ma a gyufaskatulyákat." „Nekem csak ennyi maradt", mond
ta Helén haragosan, s azután még hozzátette: „Különben is ma 
már másként mérik az ilyesmit. „Mindegy, csak azt akartam 
mondani, hogy sokszor sajnáltam, amiért nem tartott azokban az 
években maga mellett az anyám, sok mindent megtanultam volna 
tőle." „Ki tő l ? " „ A z anyámtól meg a háborútól." „ Ü g y mondod, 
mintha az egy volna." „Ahogy rágondoltam az anyámra, innen, 
azokon a hosszú, értelmetlenül forró nyarakon, nem sok különb
séget tehettem közöttük." „ A z a te bajod." „Gyerek voltam." „S 
mi volt a zongorával?" „Rétiné mondta akkor, az apám mielőtt 
bevonult, a lelkére kötötte az anyámnak, hogy ha mást nem, bár 
a zongorát őrizze meg, mindenesetre, a barnás, szilárd tartású zon
gorát, azokkal a megsárgult, kilazult billentyűkkel, min^na bárki 
is közülünk játszani tudott volna rajta, de a zongora beleszólt a 
sorsunkba, hideg, szertartásos nyugalommal őrizte meg közöttünk 
az egyensúlyt, jelen és emlékezés, titok és ny í l t ság . . . " Helén 
mintha nagyon figyelmesen hallgatott volna végig, s amikor mon
dani akart valamit, féltem, hogy ismét csak lerántja a leplet a 
szavaimról és megállapítja, hogy értelmetlenek, de csak ennyit 
mondott — „Na és?" — s ez is elég volt. Rétiné akkor adta e l 
az első bútordarabot, valami szekrényfélét, sajnáltam nagyon, 
azt a szekrényt, mert poros belsejében töltöttem a délutánokat, 
amikor Réti lement a folyóra, Rétiné pedig folyóiratait forgatta, 
meg a sok, különféle papírlap egyikére különös, szabálytalan áb
rákat rajzolt. Csillagokkal játszik, gondoltam akkor, nekem meg 

' j ó lesz éjszakát csinálni, bebújtam hát a szekrénybe. Abba, 
amit eladott." 

„Azokban a napokban elkísértem néhányszor Rétit a folyó 
felé. Egyikőjükhöz sem tartoztam, így könnyű volt megosztani 
közöttük az időmet. Különben sem szerettek. S ezt onnan tu
dom, hogy nem beszélgettek velem, pedig sok szó kellett volna 
ahhoz, hogy megmutatkozzak. Ha semmit sem ettek, akkor leg
alább beszélhettek volna. De úgy látszik, Réti arra várt, hogy 
felnőjjek. Most már mondhat, amit akar, nem értem, nem aka
rom megé r t en i . . . Egészen elvesztettük egymást. S ezt talán 
mindhárman így akartuk. A z t kérdezed, hogy miért járok ki azért 
olyan sokszor? Nem is sokszor, de valami ittart. Ide láncol, ám 
nem érdekel, hogy mi. A városban semmi sem kötött le, így 
jobb, ha idejárok, ahol ivalami fogva tart. Mert, jó az, nagyon jó, 
ha valami fogva tart. Nagyon jó . " 

Már késő lehetett. A fák közé végérvényesen bevonult az é j 
szaka. A z epres egyetlen tisztására értünk. Fényes fű. Bokrok a 
fák lábánál. Csönd. Mozdulatlan csönd. Megálltunk. A fák között 
még meleg volt, itt a tisztáson már lehűlt a levegő, mintha más 
földrészre érkeztünk volna. Különben is sokszor úgy éreztük ma
gunkat, nemcsak Rétiéknél, mintha közönséges ügyfelek volnánk, 
részvénytársasági tagok, akiknek, mert fogva tartja őket a rész
let, az adósság vagy a jutalék, rettegni kell, és úgy élni, ahogy 
muszáj, élni csak az életet, s kötelezően egyedül maradni, mert 
ha megkísérelnénk megközelíteni valakit is azok közül, akikkel 
naponta találkozunk, semmire sem jutnánk velük, csak elátkoz
nánk őket magunk mellől, mert ki tud különbséget tenni a jutalék, 
az adósság, a közvetlen, baráti viszony, meg miegymás között. 
Megtorpanunk a tisztáson. Nem a fű állított meg bennünket, csu
pán az a tény, íhogy a levegő itt már leihűit, mintha más föld
részre értünk volna, és csak elkapott bennünket egy nagy hul
lám, csurom vizesek lettünk egyszerre, s a meztelenség, meg a 
víz, meg a látomás, meg a hit borzalma, meg az öröm egyszerre 
rántott magával bennünket, így ujjongva kezdtünk el körözni 
a kis tisztáson, s amikor már elfáradtunk, amikor már elszorult 
a torkunk a sok nevetéstől meg futástól, levágódtunk a fűbe, 
úszva közelítettünk egymás falé, egyetlen szó nélkül találtuk meg 
egymás testének legérzékenyebb részét, mintha éopen a szív 
billentyűinek csendülésére hallgattunk volna. Hűvös volt a fű, 
földszagú a levegő, felettünk a végtelen égbolt csillagos kék-
sége, bennünk a titok, mag sejtések, azok feJoldózásának nagy 
robaja. í gy robbant a kísérleti teremben is. A ba lese t . . . a 
méreg cs&pperiként hullik a kék kis üvegből, a kezemen egyet
len rezdülés sincs, mindent előre kiterveztem, s utána semmi, 
a méreg, a méreg... Helén nagy vágya mozgásba hozta min
den kis izmát, csontját, fű keveredett a vérével , hajában apró 

b r a n y ő I s t v á n 

hét költemény 
T O R L A S S Z A L A R C O M L A P J A M Ö G Ö T T 

Megjelent az enyhülés és elfödte havát 
De mé-iység alá hullámai sohasem merültek: 
Fennen remegnék nyitott öblű szakadásban. 
S ha szólal harsonája libbenő szőnyegek felett 
Körében kitágul s összefut egy óriás pupilla — 
Keres irányt szemmagas fekete boltozaton 
Honnan légi háló színak parlagára lóg le 
Iramló fények árnyát metszve át 
És hánykód'ik alvás zöidszín 'sugarában 
Vagy nagy békesség száll rá, rétegre réteg ám 
Mezején sorakoznak a v Ilogó képek: 
Megannyi száj szétnyílt fogsora. 

FA, É J S Z A K Á B A N , SEHOL 

Eltér magától — csúcsára fordul, mintha 
sikertelenül lenni törekedne, lenni egy 'külön, 
számára berendezett fészekben: hogy gyökere 
legyen, boga, s e földi világot kivilágítsa az; 
E nagy sötétséget, hogy magába fogja, együtt 
a cs i l lagokkal . . . Sikertelenül, egy fa. 

É S Z A K M U T A T Ó J A 

Á g fia, kő fia, a vízre lehajlik: v í z alá, kő alá 
háromszor behajlik; 

Téllel testesedák, nyárral élesedik, íme hegyesedik 
óra óra után. 

Mi jő rá, mi hajtja, (ki jár errefelé? 
K i jár errefelé? 

Víz alól, k ő alól sóhajt-e s ki sóhajt? 
K i sóhajt s ki oson falak alján tova 

víznek, kőnék? 

A víz habot vessen, 
a kő lángot vessen, 
észak mutatója. 

Kürt je se szól, szeme se izzik, szava se hallik, 
Elihalóan egyre fegyvere penig osak a szélben: 

a víz habot vessen. 

És míg rőten omlik haja a sós permeteg -után. 
Míg áll s míg domborul a tér zászlaján csontja: 

a kő lángot vessen, 

Észak mutatója. 

ÉJFÉLI V A D L I B Á K 

Metszik szobám falát és metszik ablakomat. 
Egész éjjel, 

és egész éjjel és egész éjjel és egész 
holnap éjjel. 

És egész holnap éjjelig nem virrad fel, 
egész holnap éjjelig nem lesz nappal. 

Sem itt benn, 
sem ott künn. 

Metszik szobám falát és metszik ablakomat, 
akár egy lámpa fénykoré 

a falon túliról; 
akár egy halászcsóna'k. 

D É L U T Á N R A 

Valami hosszúságával mérek valamit. 
Egész közömbösen. 

Mindegy hogy meddig kell mérnem és 
mindegy hogy hányszor futja egyike 

a másikából . 
Ha vége lesz nagyon okosan bólogatok 
és kezdem az egészet visszafelé — 
így egy kettéosztott apró kört kapok. 

És e nyitott ablakon át nézek majd 
a rengetegbe, 
•mintha 

a növénykórtan bölcs tanára lennék 
akit tulajdonképpen nem is annyira 

a növények érdékelnek . . . 
aki belenyugodott mindebbe és egyéb 

dolga sincs; 



őszi, csúnya kis virágok nyóAtak ki hirtelen, ahogy érzékeny 
testének, ennek a nyúlánk fájdalmas építménynek legérzéke
nyebb részeit éreztem magamon . . . a robbanás után füst, az
után felszáll a füst, s kezemben véres húsdarab, a laboránsom 
nagyon közel állt a kísérleti asztalhoz, a robbanás szétvitte a 
hasát, csönd és méreg... Csak sokkal később éreztük meg tes
tünkön a tövisek nyomát, nemcsak fű volt alattunk, kóró is. 

„Egészen meztelen vagyok", mondta Helén. „Fázol?" — kér
deztem és takargatni kezdtem a testét, testemmel meg a szét
dobált ruhadarabokkal. „Már megint megizzadtál", mondta 
Helén. 

Még vártunk. Várnunk kellett, hiszen mintha megtaláltuk 
volna egymást, mintha ezer évnyi keresés után, valami értel
metlen kis szerkezet azt mondta volna „tikk", megnyílhatott 
már minden, minden egészen érvényes lett, de ahogy mind 
mélyebben éreztük a tisztás nagyon is hűvös levegőjét, amint 
mind messzebbre ikerül tünk az előbbi robajtól, a test csuszam
lásából, ahogy múlt, lassan, bár soha el nem múlhatott a test 
dicsérete, úgy láttuk meg a tévedést, úgy fedeztük iel megint, 
ismételten magunkban, hogy egyedül vagyunk, hiába nyílt meg 
oly szertelenül a comb, hiába dobbant oly végérvényesen a 
szív, a vérünkben már halálos komorsággal rontott az emlé
kezés, a rossz napok, a rosszabb találkozások, a megszokott 
érintések emléke. S most is, mintha nem is most történt volna, 
mintha húsz, harminc, negyven évvel ezelőtt, még nem is éltünk 
tan, mintha éppen akkor, tegnap láttuk volna meg ezt a tisz
tást, ezt az acélos, tüskés fényű, hűvös tisztást. Ha nem estünk 
volna el oilyan ügyetlenül, ha figyelmesek lettünk volna a tes
tünkkel szemben, akkor nem maradtunk volna annyire magunkra, 
hiszen még futkározhattunk volna, hiszen még legyőzhettük 
volna a testet, de mi értelime lett volna annak is, mire való 
mindaz, amit nagy bután, istentelen dőreségként megváltásnak 
neveznek, és amire napról napra felbiztatnak 'bennünket. „Fá 
zok, egészen meztelen vagyok", mondta Helén, s ekkor már 
felálltunk. Helén bőre most földes volt, mag füves, tenyerem
mel törültem le róla a nyomokat. Neve tve követte a simoga
tást, néha felkacagott, talán éppen most érezte magát jól, talán 
éppen abban a pillanatban, ahogy kezem íassú rendben vég ig 
járt testén, talán éppen akkor érezte meg, niem vol t véletlen, 
nogy ráakadtunk a tisztásra, s az sem, hogy olyan hirtelen 
magunkra maradtunk, hiszen irégóta tudtuk már, de sohasem 
logalmaztuk meg magunknak, hogy kettőnk között más értelme 
nmcs is a szerelemnek, minthogy magunkra maradjunk, imiert 
narki mással is lennénk, nem maradnánk ennyire magunkra, 
sohasem követeltük meg egymástól azt, amit mindenki más 
megkövetelne tán tőlünk, hogy legyünk nyíltabbak, hogy fé
kezzük meg magunkat, hogy tüntessük el a magányt. Senkivel 
sem lehettünk volna olyan magányosaik, mint egymással, s 
ezért kellett együtt maradnunk, végérvényesen. 

„Meg kell adni a testnek, ami a testé, hogy az érzésnek is 
maradjon", mondta Helén, és anélkül, hogy megölelt volna, 
egészen hozzám simult. 

„Megadtuk magiunknak is, egymásnak is, semmit sem hagy
tunk ki a számításból", mondtam kis idő múlva. 

„Hagyd a kezed most, még mindig nem tudod, a lábakkal 
m e g a hassal kell szeretni", mondta haragosan Helén, és leszo
rította a kezemet, így támaszkodott meg, hogy minél közelebb 
tegyen hozzám 

„Menjünk", mondtam. 
Még nem a domb felé tartottunk, nagy köröket írtunk le 

a z epresben, lassan, egészen lassan, egymástól távol, egymás 
szavát sem hallottuk volna talán, de nem is jutott semmi se 
eszünkbe, amit mondhattunk volna. Miéit ha mondani akarnánk 
valamit, ahhoz akkora erőfeszítésre lenne szükség, hogy talán 
keié is halnánk. Néha még hozzáértem néhány eperfa törzsé
hez, nedves tenyeremet talán fel is horzsolta a fa kérge, de 
mindez egészen mellékes volt , hiszen észre sem vettük soha
sem a természetet, ezt a dolgozószoba-rémet, akkor s em ami
kor a fövenyparton sétáltunk, Helén mezítláb, ujjai közé kis 
szigeteket rak a homok, bokáiára meg szemcsecsokrot, akkor 
s e m , amikor belevesztünk az epres labirintusába, mindig csak 
azt kerestük, amit elvesztettünk, amit még megtalálhatnánk, ha 
erőnk lenne hozzá, vagy egyáltalán képesek lennénk bármi
féle erőfeszítésre is. A balleset után, a laboránsom temetésén 
^'tettem meg. csak a véletlenen múlt, hogy nem veszítettem, el 
Helént, hiszen amikor dolgoztam, mindig mellettem volt, bár
hol is járt, mert csak úgy tudtam felemelni valamit, vagy ke
zemibe venni a kis, kék üveget a méreggel, ha Helént véltem 
m a g a m mellett. S ha ez a kapcsolat kettőnk között ennyire 
tttely, ennyire végérvényes, akkor mire való a test szabadko-
zása, a test magánykövietelése? A z éjszaka megtette a magáét. 
Titkos kanálisokon hozta el, egészen az epresbe a falu kutyái
n k éjszakai lármáját, s nagyot nevethettünk volna azon, ha 
azt mondom Hetemnek hogy a falusiak csak úgy tudnak aludni, 

vonyít a kutyájuk, ő k e t legalább el tudja altatni valami. 
•_ ..Itt a sző'ő!" — kiáltotta ujjongva Helén. „Megtaláltam. 
G y e r e , ha szépen megkérsz, megosztom veled." 

Azután már egymás mellett mentünk a domb felé. Réti szo
bájában világosság. Várnak ránk a vacsorával. S éhesek is 
fagyunk. Nagyon éhesek. Kár, hogy Réti sohasem szokott bort 
hozni a vacsorához, mert mindig azt alította, hogy a bort a 
Pmcében kell inni-

*,Rétiné beleszépült az öregségbe", mondta Helén útközben. 
Ahogy ott állt a virágok között, amikor megérkeztünk, kicsit 

Egész 'közömbösen 
valami hosszúságával mérek valamit 
és mindegy hogy meddig kell mérnem és 
mindegy hogy hányszor futja egyike 

a másikából. 
A z én dolgom hogy mérjek; odafelé 

és visszafelé 'is az. 

SZOLOK A B O L D O G U L Ó K R Ö L 

Nem űznek. Pihenek hát, két fo'lyamágy közt, melyek 
szigetnek hagytak engemet a köd 

tapodó csordája alatt; 

Mily komoran s megfontoltan görgeti sziklafellegeit! 
s izzadok e súly alatt, nyugtalankodom. 

Magamról le nem vethetem. Le? Mert én 
vagyok lenn. A vi lág bokra: 

állom a tüz imáját, 
mint aki túltette magát biztos érzékei halmazán 

és él bizonyos dolog peremén, akár 
a levegő hajósai, -— 
működöm a más terepén. 

Nincsen árnya: e földrész, akár a térkép; mint 
fogalom; 

a hegyek folyóknak párjai. És csak képzeletben 
zúg az a tenger, mely hazát jelent és senkié — 
én, jaj, két folyamágy közt pihenek. 

Uszítsd rám, tenger, kopóidat! uszítsd rám, tenger, 
véreimet! 

Rezdüljön idegként sok jó harcos szava! 
És támadjon ezerszám boldog paraszt: egy Világon túli 

föld legényei, 
keljenek és szántsonak és vessenek és hajszoljonak 

vadat e tengeren 
s a hold ú t ja in . . . Ekképpen szólok a boldogulókról: 

keveset — mert ismerik sorsukat. 
A boldogulok! 

S akit szőrösen s feketén kivetnek egy idegen testből, 
mert azonos azzal: így az angyallal szembeszáll, 

— azt méltón büntetik, 
önmagával, örökkévalósággal. Akár egy szobrot. 

a megszerkesztett 
világ 
Ez, ami i ly közel él — vág; vág és hosszát méri, 

amelyben teljesülő: 
egy véget, hol 

szabadon és tárgyát kibontva leng, függ akaratán 
kemény szorgalommal . . . 
Épül, 

önhatalmát féli. 

( I ) 
Egy este a hó pásztorai felrebbentik sikongató 

páváját 
és merészen üldözik, egész a láthatár vájt vonaláig; 
Egy este — és hajnalig kutatják haló nyomait 
— nyugovásuk nincs, hajlongva ösvényen, fatövön — 

és hajnalkor, ím 
szembe valótlan égtájjal 
fordulnak: 

„Tágas erek futnak házad körül ó, házad körül 
folyamodig; 

erek duzzadnak, ám folyamod bő vize leszáll és 
apadva apad — 

fulladásig erek duzzadnak." 

„ M i még a gyávák faja vagyunk, borzadnunk kell, 
iszonyodnunk kell, 

M i még a gyávák faja vagyunk: kedvünkre gyávák. 
M i a béklyó vagyunk, kívül a béklyón 

roppantul hús és 
roppantul csont és roppantul élet — ravatal." 

I. 

Mutatod érvényedet, bár 
tartalmát nem magadra váltod 

váltod tanúkra, 
elemekre, 
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(képeiden más irányt vesznek a vonalak) 
ám mind-mind eggyé helyesül s helytelenül. 

A szín sárkányai, 
a kövült örök érés, a bábok, a névtelen 

nevű rémalakcik 
közé térnek meg szomorúan alant. 

És később felgyűlik tömbjük, álmából ébred, 
tüzes golyóként, 

mételyekkel és forgó levelű fákkal, ahogy 
ellöki magától 

a virágzást és selymes koszorúit, gyapját; 
irgalmatlan tenyerében összeroppantja fáradt 

állatait s ujjai közén 
kiszivárog a félelem — akár a teremtés; 
megmerevül és visszaváltozik. Dolgát 

mi sem zavarja. 
Harcban egyetlen terméséért, eltéríthetetlen 
magváért, mely gyomrából kitört és dúlja most 
árva, melléje terülő vidékeit •— fájdalmat 

nem ismer — 
harcban görnyedő omlásáért, honnan méhe 

a szintjére süt 
s forróságot hint széjjel a bőrén: 
e harcban bűnével szembeszegül. 

Mert éveket osztva, napjait elhagyván maga mögött, 
mögötteseivel együtt 

visszautat keres. Megfogyatkoznak szerszámai. 
Éhség tör rája. 
Szomjúság gyötri. 

S kik látják a szemét, égnek e szemárrt. 

És táborát bontja, semmit sem hagy helyén. 

„ O fehér városok, kín városai, megviseltetek! 
Ö bátor hajnalok, bűn hajnalai, elemésztetek. 
Ó sivár mulatósom, időmnek dele, feselj, feselj!" 

„Mer t szembe velem 
ki nézne, k i merne? 

Oszlopom csúcsára senki sem áll. Jaj neki: 
kővé dermeszteném, 
nyarat behavaznám, 

éjét virrasztanám". 

(") 
A volt jövője, mely félmozdulatokban szakadt meg, 

eltorzult 
és síkokban hajtva összetett műveinket, ma zeng 

belül, mellében 
— nagy zenélő óra — bár hangjai soha ki nem juthatnak. 
Ma zeng belül, mint hallásból a hangokból tökéletes, 

utolsó eredő: 
magába tér meg, hallás a hangba, fonalát sem 

érintve, 
csak vele szembe fut, 
akárha a képmása felé futna, egy hegedű felé, 

mely benn, önmagában, 
körbe lezártan és 
kívülre figyelőn 

mindenestül felmarkolja kezdetét és végét 
a párás üveg alatt — 

tengersége kapuján belép és benne tűnik el, 
mintha születésére válaszolna nemmel, mintha 

megtagadná, 
hogy leváljon saját testéről, 
megváljon szemétől, fogától, szeme világától. 

S hiába kényszere: távoli tőle; mély hazáját 
magába tudja, 

és csak annak viseli tárgyát — nyugalomban, 
örök határozást. 

(+) 
Egy csontjába feszülő karról álmodozom, amit 

egyetlen festő sem tudna 
megfesteni, 

Oly zenéről álmodozom, mely megbotránkoztat, 
akár a szirénahang. 

Másról nincs véleményem: belesüketültem. 

görnyedt hátát merevtre formálta a kosár súlya, keze is hos/.-
szabbra nyúlt, de az arcán még mindig ott ragyogott a meg
vetett és elfeledett szépség, Miér t visel feketét? Talán azért, 
mert a falu megköveteli tőle, hogy azonosuljon velük? A m i 
óta nincs meg a birtokuk, megvetik őiket, tudom, azelőtt pedig 
féltek tőlük. „Mondd, te ismered, milyen volt húsz évvel ez
előtt? Szép?" „Gyerek valtam", mondtam s valóban nem tud
tam visszaemlékezni, csak azt tudtam, hogy az egyik nyáron 
falusi legényekre találtam, amíg a füzesben kószáltam, mert 
Rétiné elküldött, „menj most, egy fél óra múlva gyere vissza, 
addig snegfüírdök". akik nagyo,r; mocskos szavakat mondtak, 
meg mindtsnféle mozdulatokat tettek, mert biztonságban v o l 
tak, és nagyon jól láthattak oda a homokra, ahonnan Rétir.é 
elkü"döit. „ N e m tudom, gyerek voltam, nem érdekelt. Akkor 
m i g a nővérembe voltam szerelmes." ..Pedig éppan azért tud
hatnád, mert gyerek voltál. Bárki férfi előtt levetkőznék, de 
egyetlan fiúgyertektől szegy ellném magam", mondta Helén. „ N e m 
tudom, nem tudhatom", szabadkoztam. „Mindegy, mindegy, én 
azt hiszem, nagyon szép volt, de elfonnyadt, kiégett, kiszáradt, 
a pusztulás csak bentről kezdte ki." 

Amikor megérkeztünk, már vacsorához terített asztal várt 
ránk. Réti elénk jött, mintha hamarabb akart volna bennünket 
látni Rétinéniéi, aki az étel körül forgolódott. Réti egyetlen szó 
nélkül vezetett be bennünket a szobába, cigarettával kínált, és 
mert egyikünk sem fogadta el, ő sem gyújtott rá. „Mondjátok 
gyorsan, mi történt, a baleset." S Helén mondta el: robbanás, 
füst, a laboráns halála, vizsgálatok, kihallgatások, depresszió, 
s végül a felelősség alól felmentő á t i r a t . . . Olyan egyszerűen 
és közvetlenül mondta el, minden indulat, minden kisiklás 
nélkül, hogy nem ismertem magamra, s ezért nem zavart meg 
a baleset említése, még a fejfájás sem jelentkezett, bár a zúgás 
már ott kísér tet t . . . Mégis, Helén igyorsan befejezte, és Réti 
sem érdeklődött tovább. 

Azután a vacsorához ültünlk. 
Vacsora után gyorsan lefeküdtünk. Rétiné fáradt volt, s 

különben' is korán kell kelnünk, mert — „Ha akarsz, Helén, 
kijöhetsz velem holnap reggel a kápolnáihoz", mondta Rétiné. 
A tető alatti szobában már csak az ágy meg a hintaszék ma
radt meg (bele sem ültem ma még!). „ N e m adtam el, tudom, 
hogy szereted", mondta Rétiné. A szekrények, a faragott do
hányzóasztal, a szúette, rozoga íróasztal, a kis dívány (szöve
tén angyalok kergetőztek) már rég elköltözött, a falusiak há
zába került, talán valamelyik tanítóhoz, az orvoshoz, vagy 
valaki a városi utazók közül vitte magával. De nem hiányoztak. 
A z ágyban párna és takaró, tiszta, fehér minden. S ez elég volt, 
elég volt ennyit is megőrizni a tető alatti szobában. Helén vet
kőzött. A gyér gyertyafény szabaddá, közvetlené, természe
tessé tette minden mozdulatát. Könnyedén, mintha éppen fü
rödni készülne, úgy vetette 3« magáról az utolsó ruhadarabot 
is. Tiszta bőréről lesiklott a gyertya fénye, sötétben maralt . 
A z izmok és a csontok mozgását sejtettem, de nem láthattam. 
Csak arra gondoltam, hogy beláthatatlan kapcsolat van a cson
tok, a hús meg a bőr között. Halén bőre még nyári-barnés-
-méz színű. Még mindig a folyó homokjának csillogásátlátom 
a pórusaiban, A >homdk csikorgása, vásult ropogás, a térd m e 
revsége, azután az egész test könnyed elhajlása, a derék 
tiszta, összeszűkült íve . Ha szülne, elvesztené ,ezt a varázsát. De 
•ki tudija, mit hozna magával a szülés, a szülés fájdalma? 

Sokáig nem aludtam el . A z ablakra nem húztuk l e a redőnyt, 
a csillagok meg a hold az ablak előtti diófába gabalyodtak, ott 
kergették egymást, mintha az éjszaka csak arra valló volna, hogy 
minden távolság megszűnjön, hogy a gondolat és a szenvedély 
közelebb hozza az elórhetetlenít, azt, amit nem is ismerhetünk, 
amit sohasem ismerhetnénk mieg. Azután lassú trendben elha-
tslmasadott a szobában, kitöltött minden zugot, minden kis rés
be beférkőzött Helén lassú, egyenletes lélegzetvétele. A hátán 
fekszik, egyenes tartással. Homlokán megcsillan az ablakon be
szűrődő hideg fény. Nyugodt, szép álma lehet. Pedig legszíve
sebben ébren tartanám, annyira ébren, hogy ne is tudja meg 
soha, hol kezdődik, amit elveszített, amiről lemondott, amint meg
kaphatott volna, és hol ér véget mántíaz, amit kapott, amit meg
szerzett magának. 

felkel tem. A z ablak bal szárnya elé álltam. A friss, nyári éj -
szálka könnyű léghuzatai lesöpriJk arcomról az izzadás nyomait. 
•Változatlan, mozdulatlan, nyugodalmas . . . 

Al ig fél órát töltöttünk csak lent a vacsora után.. Nyugodt, 
csöndben szívtuk cigarettánkat, míg Rétiné az asztalt bontotta, 
vigyázva vi t te ki a régi porcelán edényeket. „Semmi sem páros", 
mondta, hogy megmagyarázhassa, miiért e féltő figyelem. Helén 
hiába ajánlotta fel segítségét. Rétiné elutasította. „Semmi eset
re sem, csak üljetek nyugodtan, magam végzem el, megszok
tam, megszerettem; ha összetörök valamit, van mire gondolnom", 
mondta. Helén közben ifélrehlúzódott, Ikönyvet tartott a kezében, 
s ahogy átdobta egyik lábát a másikon az izmok feszülését f i 
gyeltem a hasa körül, ió vo l t megbízni ebiben a testben, változat
lanul hinni, hogy én ismerem így. ón látom csak izmainak moz
gását a ruha alatt fis. De olyan mély vol t a csend közöttünk, 
ahogy Rétiné kivitt már mindent az asztalról, csak a fehér ab
rosz volt még itt, rajta (kenyérmorzsa, meg egy kés, véletlenül 
felejtette talán itt. „Már nincsenelk szúnyogok", mondta Réti 
„amíg megvoltak, bár vol t mive l kitölteni a csöndet, fogdostuk 
őket". Egészen komolyan mondta, és olyan halikan, hogy Helén 
nem is hallhlatta, esak (később gondoMem arra, hogy ellenőrizni 
akarja meghallhatja-e Helén a szavát. De Helén nem mozdult, 
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lapozott ,a könyvben, képeket nézett, és csak a fejezetcímeiket 
meg a képaláírásokét olvasta el. Arcán bizalom ült, talán kissé 
fáradt öröm a szó meg a gondolat találkozásakor, vagy csak 
egyszerűen próbára tette idegen nyelvtudását (Rétiné nagyrészt 
csak angolul olvasott). S csak akkor döbbentem rá, amikor meg
szólalt, halkan, talán még halkabban, mint az imént, hogy még 
úgyis meg tudok feledkezni Rétiről, ha mellette ülök, mert csak 
akkor ismertem föl, hogy hárman vagyunk a szobában. 

„összeadok, k i v o n o k . . . Ezzel a két művelettel meg lehet 
őrizni a változatlanságot. És rendbe lehet hozni velük a dolgo
kat. Gondolom, rendszerint teremtem, elképzelhetőt, lehetségest. 
Minden tudományosság híján, pusztán a gyakorlat kedvéért. S 

megvetve minden hasznot. Már évek óta csak összeadok meg ki
vonok. Végül semmi sem marad, nincs maradék, nincs hányados, 
nincs szorzás meg osztás. Látod — felém fordult, éles, szürkévé 
fásult mozdulatlan szeme az arcomba dobja a kivonás és az 
összeadás minden felelősségét. Mit érthetek abból, évek kelle
nek, hogy megszokjam, nincs présház, el kellene felejteni a nagy 
Pinceház nyirkos falának minden -penészét, meg kellene szaba
dulni a hatalmas kiterjedésű akácos méhzíigásától, mindentől, 
mit érthetek Réti műveleteiből, hiszen csak Rétiné apró, silány 
nyári virágait szeretem, holnap reggel belopok majd egy kis 
csokrot 'iHelén mellei közé, mi közöm Rétihez, meg mindenhez, 
amije nincs, s amire már szüksége sem volna, hiszen nem tudna 
mit kezdeni vele, mégis vonz, marasztal, sőt követelődzik a szür
ke szemek álmatlan mozdulatlansága, könyörtelenül megkövete
li, hogy itt legyek, éppen itt, s éppen ezen a széken üljek, éppen 
ezt a cigarettát szívjam — csak az összeadás, meg a kivonás 
műveletével tudom ellensúlyozni az idő múlását, az idő végtele
nül közepes múlását . . . De miire kellene nekem az idő? Remé
lem, a selejtes Rétiek közül én vagyok az utolsó, annyira utolsó, 
« iogy ha sokáig folytatom még a kivonást, és le tudom küzdeni 
magamban a családi hagyományból ittmaradt összeadás-komp
lexust, akkor elporladok, elveszek még mielőtt meghalnék. De 
nem tudom, hogyan sikerűi majd legyőznöm a testet, hiszen va
lamikor azt hittem, húsz, harminc, negyven -évvel ezelőtt, hogy 
győzelemre kell ösztökélni. Ebben sincs azonban nagy különb
ség. Ezért olyan közönséges az idő — amikor megérkeztünk, 
alig nehany órával ezelőtt, azt hittem, Helén elhiszi majd ne-
«eru. nem oktalan a szomorúságom, nem buta képzelődés, s 
Jóként nem a baleset következménye a komor kedély állapot, 
megérti majd, ebben a házban, ahol, amióta tudom, már meg
vetik az időt, puszta keserűségből, nembánoménúgysem-ből, de 
™ost, wuág Réti pillantását el nem kerülhetem, tudom, hogy 
Helén nem érti, hiába kutatja rajtam Réti szavainak hatását, 
hiszen Rétit nem hallhatja, nem érti, mire való ez a vonzódás, 
ez az örökös izgalmas töprengés, amivel a ház, ez a ház ha
talmában tart —, közönséges ámítás csupán azt hinni, arra 
tenni fel a magunk lehetőségét, testünket, hogy betöltsük az 
időt, a ránkszabottat, a kiszámoltat, a meghatározhatót, hiszen 
mi mást várhatnánk az időtől, minthogy megszűnjön, s testünk 
's arra van beállítva, hogy megszűnjék az idő — az izgalom, 
amely végigfut rajtam, éles ostorcsattanás, most lassan a meg
szokott mederbe jut, megnyugszik a gondolatom, a vérem, a 
testem megtalálta az ellenállás pillanatát, már biztonságban 
vagyok, biztos abban, hogyha elmennék, semmi mást nem vi
hetnék magammal, mint a szomorúságomat („miért tudsz eny-
nj'ire banálisan érezni, veszélyes", mondta egyszer Helén) an-
n a k is talán a nyomát, a jelt, a kört, a négyszöget — de mire 
való lenne ellenállni, meg sürgetni, mindegy, csak az ész 
megerőltetésének fokozása lehet az ellenállásnak alapja, de 
arra semmi, semmi inkább nem jogosít fel, mint éppen a ki
vonás, csakis a k i v o n á s . . . A z összeadás csak arra való, hogy 
n e felejtsük el a kivonást, úgyis elnövünk egymástól." 

Nagyon gyorsan feljöttünk a szobába. Nem szöktünk, de nem 
ereztük jól magunkat, és fáradtságot színlelve bocsánatot kér
tünk. 

Helén megmozdult az ágyban. Réti hangja ismeretlen szik
rákat hagyott bennem, megmérgezett nem is annyira az, amit 
mondott, alig tudtam figyelni a szavára, inkább az, ahogyan 
mondta, mert úgyis megjegyeztem volna a szavát, a szavak 
értelmét, de a hang eltűnhet, elveszhet, e lsül lyedhet . . . H e 
lén most megfordult, az ablak felé, felém. Még mindig egyen
letesen, mélyen lélegzik. A vacsora alatt, s azután is, amíg 
a ü g fél órát üldögéltünk lenn, s én Rétit hallgattam, tudtam, 
hogy Rétiné ellenáll annak, amit Réti mond, mindennek, de 
ezt csak szótlanul teheti, ahogy évek óta, húsz, harminc, negy
ven év óta teszi már, s csak néha figyel Helén felé, az ügyé-
n e k akarja talán megszerezni, de Helén még mindig bizalmat
lan, s ezért talán idegen marad ebben a házban, nem ismer
heti meg a ház csapdáit, minden rejtekét, ő csak úgy tudna 
beszélni, ahogy finombetűs kis leveleiben megírta már jóné-
hányszor Rétiéknek, hogy mi történik nálunk, hogy mit dolgo
zok, egészségesek v a g y u n k - e . . . Féltettem kezdetben Helént, 
hogy nem érti majd meg, mi történik itt, de végül is rádöb
bentem, minél tovább marad ismeretlen előtte ez a ház, ez a 
v i d é k , annál tovább marad velem, annál tovább érzi majd 
magát biztonságban, hiszen nem osztottam meg vele mindent, 
rábíztam, találja meg ő is azt, amit akar, amit megtalálhat. 

„Unalmas", mondta egyik utóbbi látogatásunkkor Helén, 
„untatnak, közepesek, s magam is közepesnek meg unalmasnak 
érzem magam közöttük; amikor megérkezünk mindig valami 
ismeretlen erő kerít hatalmába, valami értelmetlen vonzódás, 
mintha megszűnt volna minden igényem, mintha semmi mást 

nem kérnék és nem követelnék tőlük, sem magamtól sem a v i 
déktől, minthogy közepes legyen, annyira érdektelen, hogy az 
unalom is kivirágozhassék bennem", megfontoltan beszélt, a 
szavakból sárgolyókat formált és szétdobálta azokat maga kö
rül, lassan és rendszeresen, minden szenvedély, játékos kedv 
nélkül, „mert mi mást várunk, mi mást kaphatunk itt, mint 
buta együgyűséget, valamit, amire nem kell emlékezni, s ha 
eleve megszűnt bennünk az emlékezésre való felkészültség, ak
kor önmagunkat tettük a vadállati tétlenség prédájává . . . igen, 
féltem, félek most is, félni is fogok — semmi mást nem tehe
tek, amikor ide jövünk —, másra nem vagyok képes, de ez nem 
elég, ez is annyira felületes, hogy figyelemre sem m é l t ó . . . arra 
te sem vagy képes és én sem, hogy alkalmazkodjunk, az egyet
len szilárd pont, ami még életben tart bennünket az, hogy 
nincs is szilárd pontunk, hogy képtelenek vagyunk alkalmaz
kodni, pedig rájöttünk már sokszor, nagyon sokszor, hogy mas 
választásunk talán nincs is, mint alkalmazkodni", az ünnep
napi, délelőtti, nyári országútra gondoltam, a valóban ünnepé
lyes hangulatú csöndre és mozdulatlanságra, arra, hogy semmi 
más nem létezett a képen, mint a por, a szél, az eperfasor, a 
kígyó nyoma, a rettegés, „ha valaki azt állítaná, hogy hiába
valóságokat teszünk, kivájnám a szemét, annyi méreg van ben
nem, talán benned is, hogy szép csendesen el tudnánk viselni 
egy kitervezett gyilkosság bűnét, ha arra éppen szükség lenne, 
ha annyira szükséges lenne a bűn fanyarságát hordozni ma
gunkban, hogy anélkül nem is élhetnénk, akkor bizonyosan min
dent megtennénk, hogy kihasználjuk a bennünk gyülemlő kí
gyómérget . . . de mire való volna? — látod ők beleegyeztek a 
sorsukba, mi ellenállunk nekik, de mi más vár ránk, mint az 
ő életük, hiszen semmit sem tettünk, még csak bűnösök sem 
vagyunk, semmit sem tettünk, csak kigondoljuk magunknak 
azt a helyzetet, ami esetleg megfelelne valaminek, ami felé 
törekszünk, de nem tudjuk megteremteni, csak kigondoljuk, s 
kész, semmi t ö b b . . . szabadok vagyunk, de annyira, hogy tes
tünk is teher már, borzalmas megerőltetésbe kerül , s csak a 
véletlenen múlik, ha egyszer valamit is tenni tudunk a tes
tünkkel, ha egyszer ki is tudjuk használni a test f ö l ényé t . . . " 
éppen így állt akkor is mögöttem, mint most, s ahogy vissza
emlékezek a szavaira, mintha a teste illata is a régi volna, 
mintha az az előbbi motozás az ágyban, talán keresett, hol va 
gyok, míg észre nem vette, hogy az ablak előtt állok, talán az 
is azonos azzal, ami akkor történt, de most csak bennem van
nak a szavak, csak én emlékezem, ő már elhaladt mellettem, 
elhagyott, most, ahogy visszatért az álomból, jóval előttem jár, 
ki tudja hol, elveszthetem, minden pillanatban végérvényesen 
elveszthetem, s talán csak ez a fájó közelségű vesztés tart még 
életben, talán csak erre építem mindazt, amire várok, amit e l 
várhatok az i d ő t ő l . . . „nem tudunk élni a testünkkel, mindent 
függővé teszünk.. ." , mondta Helén akkor, az egyik utóbbi lá
togatásunkkor, s csak most értettem meg, nem volt véletlen ez 
a meleg tapintású emlékezés, még akkor sem, ha az alkonyi 
tisztás története véletlennek is látszott, vagy azt hittük — v é 
letlen. 

A z éjszaka szirmai hullanak szép, apró rendben. Helén mel
lettem áll, mindketten az ablak előtt, kint bukolikus nyári é j 
szaka, de örökösen faggató hiányérzetünk nem engedélyezi, 
hogy szeressük ezt az éjszakát, fel sem figyelünk azokra az 
imbolygó, kísérteties fényekre, ott a folyó felett, meg sem lep 
bennünket a szoba ablakán időközönként becsapódó szúrós, fa
nyar kátrányillat, meg iszappára, a folyó éjszakai lélegzetvé
tele . - . Semmi közünk hozzá, veszteg maradtunk. 

Egyenletes éjszakai zúgás, bűnös cirpelés, a fű álma, a l eve 
lek összetett mozgása, távoli kutyák ádáz harca a holdfénnyel, 
buta, buta idill, pásztorének, furulya, csip-csip, erip-erip, misz-
masz, eperfa, gesztenyefa, akácfa, meggyfa, barackfa, búza, ku
korica, rendetlen éjszakai megszokottság, unalmas, undorító, 
undok' képek, a por hűl lassan, lassú, nyomtalan együgyűséggel, 
néha még roppan a fák törzse. 

„Menjünk ki, sétálni", mondta Helén. Bagoly nehéz röpte a 
ház" fölött. Utána minden csendes, mintha koporsó úszna a ba
goly után. Mégis bevillant egy pillanatra a bagoly szeme hoz
zánk. „Félek", mondta Helén, és egészen szorosan mellém állt. 
. Rosszat álmodtál?" — kérdeztem. „ N e m álmodtam, semmit 
sem álmodtam", mondta. A fák között alig van szabad tér: 
mindent kitöltött az éjszaka. Bizonyosan nem múlik. „Menjünk 
sétálni", mondta újra Helén, de lemondással. „Nincs értelme, 
aludni kellene, az ilyen éjszakai séta csak valami kényelmet
len, romantikus, buta fényűzés l e h e t . . . " — válaszoltam. Helén 
hozzámért. Érintésére újra zúgni kezd a fejem, de most mé
lyebben, most mintha marna, mintha húsomat fosztaná. Már 
nemcsak a fejemben van zúgás. Talán a hátam közepén is érez
hetném ha lehetne. Méreg csöppen az asztalra, már nem mene
külhetünk. Robbanás. Nagy, szilaj erő szabadult fel. Üvegszi
lánkok. Láng. Füst. S semmi, semmi több. 

Másnap későn ébredtünk, már rég elmúlt felettünk a reg
gel. Rétiek vártak bennünket, lesben álltak, talán ők előbb 
tudták, hiszen megtudhatták, volt rá alkalmuk, hogy még azon 
a napon elutazunk, s ez a távozás csúfos lesz, csúfosabb, mint 
bármikor eddig. Magukra hagyjuk őket, és megértik majd, hogy 
magányuk már végérvényes, a pusztulást már nagyon szépen 
kinevelték magukban, minden este megvetik neki az ágyat, s 
ez még sokáig eltarthat. Bár sohasem érthetik meg azt, hogy 
visszajövünk még, hamarosan, futva, hogy minél előbb meg
szabaduljunk tőlük, hiszen tárgyakká váltak, olyan tükörré, 
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amiben ellenőrizhetjük kételyeinket, mert képtelenek vagyunk 
végigjárni a magunk életét, anélkül, hogy bukásainkat ne v i 
szonyítanánk valami egészen reális t á r g y h o z . . . Rétiné a kert
ben volt, virágágyásai között tett-vett, de semmi különösebbet, 
még csak nem is gyomlált, csak néha lehajolt, de azután visz-
szarettent, két lépést tett előre, vagy hatra, s alakjának, ennek 
a változatlan tartású szerkezetnek minden mozdulatában ott 
élt, kelés gyanánt, a korai fonnyadás, fakulás nyoma. Réti a 
szobájában ült, asztala előtt, mint mindig — ameddig csak 
vissza tudok emlékezni, minden reggel így találtam •—, mintha 
tervezgetné azt, amit nem lehet kitervezni, mintha számadato
kat keresne a kivonáshoz meg az összeadáshoz. Sohasem ér
heti meg, hogy miért kellett itt maradnia, miért kellett cselek
vöt játszania, hogy elfonnyadhasson. 

Meleg, őszi reggel. „Induljunk", mondta Rétiné Helénnek. 
„Induljunk, mert nagyon meleg lesz. „S elmentek ketten, H e -
lén még visszanézett a kapuból egy pillanatra, a tornácon áll
tam, nem voltam biztos benne, hogy bemegyek-e Rétihez. 

De Réti kijött. „Lemegyünk a pincébe", mondta, és felmu
tatta a nagy vaskulcsot. 

Rétiek pincéje most a ház alatt van (valamikor muskátlikat, 
meg virággumókat őriztek itt minden télen, nyáron meg olyan 
hideg volt ott a homok, hogy sokszor görcs fogta meg a lá
bam, s akkor menekülnöm kellett, futni fel a napra, a nyári, 
tiszta, szép árnyékba), csak néhány kisebb hordó van ott, azo
kat a ház mögötti szőlő borával tölti meg Réti minden ősszel, 
és az óbort sohasem éri be az újbor. Mindig savanyú, színtelen 
a bora, inni alig lehet. Réti mégis szertartásos buzgalommai 
jár le a pincébe egy-egy pohár borra, s ilyenkor komorabb, 
mindig hallgatabb. Sohasem ivott meg talán három pohárnál 
többet, mert mértéket tartani, azt nagyon tudott mindig. K ü 
lönös volt, amikor a pincéből feljövet beszédesebb hangulat
ban találtunk rá, ilyenkor mindig másról beszélt, megkerülve, 
figyelmesen mindazt, amire évek során gondolt, most nem a 
számtani művelet, hanem az időjárás, a folyó vízállása, a halak 
párzási ideje volt a beszédtémája, de ez olyan ritkán történt 
meg, hogy rendszerint meg is feledkeztünk az ilyen hangulat
változásokról, és ezért hatott ránk meglepetésként. 

A pincében üres, horpadt dongájú, borköves hordók, alig 
néhánynak van meg minden része. A falon ujjnyi penészréteg, 
néhol átütött rajta a gyöngyláncként felsorakozott vízcseppek 
fonala, a bejáratnál meg levegőjárat sorvasztotta el a penész 
finom mívű szálait. A homok elpiszkolódott már, lekopott. A 
dohos, fanyar, áporodott levegő hűvös volt; lucskos, nyirkos 
érintése a bőrömön fut végig. Kabátot kellett volna magamra 
venni, de már nem mehetek vissza, talán nem maradunk sokáig. 

Előttem Réti egyenes, sovány, szikár alakja. A z ajtón beszű
rődő fényben csupán árnyék, akkora, mint maga az ember, 
vagy kisebb. Előttem halad, a pince mély és hosszú torkából 
csak a sötét, ritka pillanatokra áttetsző levegő csap felénk, vá 
ratlanul, megbolygatva az előzetes képet. Csak ilyenkor, ritka 
alkalmakkor, amikor nyitva marad a pince ajtaja cserélődik a 

levegő. Előttem hatalmas sötét folt. „Emlékszel rá", mondta 
Réti, „valamikor ott, a pince végében a szellőztető nyíláson át 
mutattam meg neked a csillagokat. Zavarba jöttél akkor, nem 
akartál hinni nekem. S végül annyira értelmetlenné vált a 
helyzet, hogy kifutottál a pincéből, magamra hagytál. Azóta 
már rég beomlott a nyílás." „Emlékszem", mondtam, „bár so
hasem voltam biztos, szemfényvesztés, vagy tényleg csillagok 
azok. Sokat gondolkodtam rajta, de az sohasem jutott eszembe, 
hogy magára hagytam. Talán meg is bántottam?" „Nem, nem 
fontos, mindegy volt", válaszolta Réti, „csak később magam 
sem voltam biztos, hogy valóban csillagok lennének azok, s 
megnyugodtam, amikor beomlott a nyílás." „Én is csináltam 
magamnak akkoriban éjszakát, de sohasem láttam csillagokat. 
A szekrényben." Mindketten elnevettük magunkat, soha ilyen 
közel nem voltunk egymáshoz. Nem nevettünk sokáig, de a vá
ratlanul létrejött kapcsolat tartós volt. „Ma sem hinnéd el?" — 
kérdezte azután Réti hirtelen, nagyon komolyan kérdezte, és 
egyre csak sürgette a választ, mintha nem tudhatná, hogy 
milyen könnyű lenne úgy válaszolni a kérdésre, hogy tovább 
tartson a kapcsolat közöttünk, „Nem, ma sem hinném el, de 
ez nem változtat semmin sem", válaszoltam. „Nem, nem vá l 
toztat semmin sem", mondta vontatottan, mintha nem értené 
teljesen, hogy min is történhetne változás. Kisvártatva felém 
fordult: „Abban a kis hordóban van a bor", mutatott előre, 
„most már megszokta a szemünk a sötétet, odamehetünk. „ K i 
csi az a hordó, de ha bor van benne, annyira jó, hogy egy po
hár után nem is kívánod meg a másodikat", nevetett. „Kevés" , 
mondtam. „Elég", válaszolta gyorsan. „Kár , hogy nincs itt H e -
lén, ő szereti a bort", mondtam. N e m válaszolt. „Jobban, mint 
én", tettem még hozzá, de mintha nem is hallotta volna. 

A bor savanyú volt, meg könnyű. Lassan ittam ki a poha
rat, mintha ízlelném, hideg, hideg, a fogam is elvásult, a nyelvem 
összezsugorodott, de a kortyok, bentről, lassan mégis melegíteni 
kezdtek. Két kézzel tartottam a poharat, így szertartásosabb. A 
pohár itt áll mindig, a hordó dugójára fordítva, s a mosatlan
ságtól mintha zsíros lenne; a bor tiszta, tiszta-savanyú; lassan, 
bár alig ízleltem meg, mégis lassan ittam ki a pohárból és azt 
hittem akkor, ha bárhol is iszok bort, mindig felismerném ezt 
A borral ittam le a pince minden nyirkos csöndjét. „ A bor min
dig megmondja, amit tud, sem töobet, sem kevesebbet. A ré
szegség is onnan vesz, ahol talál", mondta egyszer Helén. 

Réti elvette tőlem a poharat, töltött magának, de nem ivott, 
előbb még azt mondta, „egyetlen pohárral iszok meg naponta, 
azt is a pincében, jól tudod, hiszen sz asztalnál nem jó bort inni". 
Nyelvemen volt a bor íze, de igazán csak akkor ízleltem meg, 
amikor Rétit inni láttam. Szikár teste feszes tartással fogadta a 
poharat, csak a feje mozdult, mintha a pohár parancsolna az egész 
testnek. Vékony, már ráncos nyaka, a fej tartását egyenletesen 
változtatva, a korty ütemét szigorúan betartó fegyelemmel kö
vette a bort, a bor útját. Arcán semmi változás, csak a szemhéj 
ereszkedett mind mélyebben a szürke szemre. S láttam, a korty 
több volt közönséges kortynál, olyan szabálvos volt és meggon
dolt, de a látszat ellenére is a tombolás, a szilajság megfékezését 
véltem kiolvasni, ha nem is Réti mozdulatából, inkább a magam 
benyomásából, abból a majdnem súlytalan állapotból, melybe 
testem zuhant, amint beléptünk a pince ajtaján, bár mindeddig 
ellenállt, szívósan, kitartóan. Most lebukott. Megszűnt az el len
állás a testem meg a savanyú bor kesernyés íze, a pince pené
sze, a kikopott homok között. Réti mutatta meg az ellenállás 
feleslegességét, azzal, hogy kiitta a poharát, ő hívta fel a f igyel 
memet arra, hogy tombolni, szilajon, csapzottan élni is csak úgy ér
demes, ha kint, egészen rajtunk kívül, a testünkön nem áruljuk 
el az égési sebeket. A bort is csak azért kell inni, hogy lehűtse 
a sebek lázát, buta lenne, ha bor ejtene rajtunk sebet. „Kérek 
még egy pohárral", mondtam. 

Azután hosszantartó csönd közöttünk. A poharat tenyerem 
között melengettem, azután újra csak lassan kiittam. 

Később a kertben sétáltunk. „Sokszor azt hittem, hogy csak a 
pince tart még életben, az a napi néhány perc, amit lenn töl
tök, mintha megváltoztatna", mondta Réti. „persze csak szim
bolikusan, mert semmiféle változásba nem tudok beletörődni. 
Nem tudnék belenyugodni abba, hogy bármi is történjék. Nézd, 
itt a virágok között, mindig csak arra gondolok, hogy vissza kel
lene mennem a pincébe, leköltözni oda, de nem merem sohasem 
megtenni, visszatart az, hogy ott még történhetne valami." „De 
mire vár akkor?" — kérdeztem. „ N e m ingathatsz meg abban, 
amire feltettem az életemet: elkerülni minden történetet." „Ért
hetetlen, csupa képzelődés", mondtam. 

Sokáig sétáltunk így egymás mellett, már egészen felmelege
dett. A kert kicsi volt, alig néhány virágágyás, néhány virág
bokor, meg a három silány akácfa, de azok alig vetettek árnyé
kot. Réti még beszélt nekem, előadta a kivonás meg az összeadás 
néhány változatának komplikált hatását a gondolkodásra . . . meg 
a télről beszélt, meg a tájról, meg arról, hogy fogva tartja mind
az, amire gondolni tud, egyetlen gondolatsor képezi csak az életét, 
de az sem más, mint a marasztalás. . . azután mind távolabbra 
került tőlem, mert nem válaszoltam neki, alig hallgattam, csak 
ritkán figyeltem fel egy rövidebb, egyszerűbb mondatára, de az 
is elszállt, e l tűnt . . . a verebek serege szállt át a ház fölött, a 
csoportból néhányan megpihentek egy pillanatra az akácokon, de 
azután, hogy felnéztünk rájuk, tovább szálltak, apró kis golyók 
felettünk, süví tenek. . . a virágágyások közötti kitaposott út 
olyan keskeny volt, hogy nem mehettünk egymás mellett. így 
hangosabban kellett Rétinek beszélnie, hogy meghallhassam, amit 
mond, de talán nem is volt számára fontos, hogy értsem is ami-
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ről beszél, hiszen a beszélgetésnek van egy olyan változata is, 
melyben csak a szavak léteznek, valamiféle lázadás a cselekvés 
ellen, valami együgyű, gyakorlatlan elutasítása a gondolatnak, 
annak, amit minden beszélgetés létrehozhat, a megértésnek . . . 
nem értettük egymást, s ez elég volt ahhoz, hogy sokáig tartson 
a beszélgetés, s hogy mind értelmetlenebb legyen, mind üresebb. 

„Elfáradtam, bemegyek", mondta Réti, „ha visszajöttek, mond 
meg Helénnek, hogy jöjjön be hozzám, szeretnék megmutatni 
neki valamit." Tudtam, hogy még mielőtt bemehetne, elmegyünk. 

Már délfelé járt amikor Rétiné és Helén visszajöttek. „Indul
junk", mondta Helén, amikor Rétiné odébbállt, „mennünk kel!, 
minél előbb." A hangjából az eltökélt szándékon kívül semmi 
sem csengett ki, legkevésbé az, hogy mi történt a délelőtt f o 
lyamán, merre jártak Rétinével, mit mondtak egymásnak, s hogy 
mi köze van ennek az elhatározásnak ahhoz, ami egyáltalán 
megtörténhetett. Rétiné már bement a házba, talán ebédet készí
teni, mi ketten pedig leültünk egy pillanatra a cédrusok alatti 
Padra, de nagyon odatüzött a nap, az éles déli napsütés, a me
leg izgatottá tett bennünket, talán bizonytalanná is. 

„Ahogy a füzesen mentünk", mondta Helén. „Rétiné megállt 
egy pillanatra, egy kis dombra mutatott, azután odamentünk, 
előttünk a leapadt folyó szürke, mozdulatlan víztömege, s az 
agak közül éppen odalátszott a homokos part egy kis része. ..In
nen néztek a falusiak, nagy erős falusi legények, amíg fürödtem, 

s én ezt jól tudtam, legnagyobb érzéki élményem a z volt, hogy 
mind többen gyűltek össze, mind hangosabban néztek", mondta 
Rétiné, s ahogy végignéztem rajta, arca sápadt volt, haja csap
zott, szemében indulatos izzás. „Sohasem ért hozzám egyik sem 
közülük, akkor azt hittem, akár hányan volnának mind befogad
hatnám, ma biztos vagyok abban, hogy ha valamelyikük is meg
kísérelte volna, hogy megérintsen, talán azon nyomban bele
halok, annyira kívántam, annyira üres volt a testem, hogy egyet
len érintésre is rombadőlhetett volna", remegett, s a remegés 
időtlen időkig eltarthatott volna, ha nem fogom meg a kezét, azt 
akartam neki mondani, hogy elég a vágy is ahhoz, a kedv, a kép
zelet, de nem mondhattam, mert elvágódott és sokáig feküdt ott 
a szúrós, őszi fű között, fölé a száraz gallyak különös hálót fon
tak, szemét lecsukta, néhány indulatosabb remegésroham után 
megnyugodott, éppen, mintha nem is egyedül feküdne ott. az
után már mindegy volt, hogy hová vezet." 

..Menjünk, induljunk el", mondta most már követelőzve, mert 
nem érthette mi történt. 

S úgy mentünk el, hogy nem is köszöntünk be Rétiékhez, 
csúfos volt ez a távozás, minha menekülnénk, s ha egyikőjük is 
utánunk kiáltott volna, talán sohasem jövünk ide vissza, de minél 
távolabbra értünk a háztól, annál világosabbá vált, hogy hama
rosan visszatérünk, mert bármilyen csúfosan is akarjuk, nem 
szabadulhatunk Rétiek vonzásából. 

tolnai ottó 

a lábmosás 
A folyóról jöttünk, a hídnál egy nagy, forró vascsőnek tá

maszkodva napoztunk. Barátom, nagyjányával, és én. 
A kis, sovány gyerkőcöket lestem, ahogy a híd felső ívéről 

merészen ugornak a vízbe. Egész idő alatt azon tanakodtam, mi
ért nem mehetnék én i3 fel, és miért ne ugorhatnék én is? 

Véletlenül vettem észre, hogy a fürdőzők mind a barátom 
nagyjányát nézik. Tényleg szép lány volt. Tizenhárom szemölcs 
volt az arcán. Sötét, fejlett testén meg még több. 

Megkérdeztem barátomtól, le merne-e ugrani? Az t mondta, 
nem hinné, lusta, meg jól ki kell még használnia ezt a pár napot, 
mert nemsokára ősz lesz, és úgy érzi, nagyon kevés meleget rak
tározott az idén csontjaiban. Fél, nem fogja kibírni ezt a telet, 
s ha netán valahogy pénzre tenne szert, mindenféleképpen me
legebb vidékre költözne, és persze én is vele tartanék. 

Ké t kisgyerek cigarettát kért tőlünk. A z egyiket Rozsának 
hívták, nagy. mérges szeplői voltak, és egy rossz ezüstgyűrű volt 
a hüvelykujján. Kacsingatva kérdezte, miért nem kezelem ezt 
a szemölcsös lányt? Mondtam, kap egy egész doboz Vist ha l e 
ugrik a hídról. Leugrott. Azután gyonsan eltűnt a cigarettával. 

Barátom egy kicsit bosszankodott. Már délelőtt felbőszítette 
valamilyen emlékmű az egyik újságban. Elmeséltem neki azt a 
humoreszket, amelyben az egyik kiirtott erdőnek emelnek emlék
művet. 

A z emberek nem merték fennhagyni kerékpárjaikat a hídon, 
le-föl cipelték a lépcsőn, a sütős homokon. Volt nálam egy könyv, 
de ki sem nyitottam, bosszankodva figyeltem, hogyan görbül fe 
dőlapja a napon, hogyan rakódik lapjai közé a homok. 

Megkérdezték, mit csinálok estére? Az t mondtam, semmit. 
Igaz, szerettem volna mászkálni egy kicsit, mert valamelyik este 
szereztem egy női övet sálnak, és szeretném kipróbálni fehér 
in.sremhez. (Együtt aludtam végre azzal a lánnyal, akitől azt az övet 
kaptam, és azt mondta, fáj. Mi? Kérdeztem. A z t mondta, a térde.) 

Mikor átértünk a hídon, mondtam jöjjenek be hozzám egy 
üveg tejre, mert magam vagyok az egész házban, három háziasz-
szonyom, a nagymama, a lánya és annak a lánya, nyaralni ment, 
a hűtőszekrény tele tejjel. A konyhában leengedtem a függönyt 

és az asztalhoz ültünk. A z t mondták, nem kell pohár, jobb így 
üvegből. Milyen jó lenne egyszer hazautazni és tarhót enni, mond
ta barátom, de nem lehetett, mert megfejnék az öregek, a múltkor 
is írták, hogy összedőlt a fészer. Tényleg, mondtam. 

Nézd, mondta a lány, egy kis kagyló ragadt a bokádra. L e 
guggolt mellém, megfogta a lábam és hosszú, ezüst körmeivel 
lefeszítette a csöpp kagylót. Tenyerébe tette, és sokáig nézte. Én 
az egyik szemölcsét néztem és örültem, hogy nincsen rajta szőr, 
mert én nem szeretem az olyan szemölcsöket, amelyekből szőr nő. 
Vannak olyan kagylók, mondta a barátom, amelyek kilyukasztják 
a hajó oldalát. Ez remélem nem olyan. Remélem, mondtam. 

Te. mondta a lány (szeme éppen olyan volt, mint egy vad
gesztenye, csillogó, feketepöttyös vadgesztenye, amikor becsukta 
hosszú szempilláit, olyanok votak, akár a mérges tüskék), még 
mindig nem engedve el hegyes bokámat, te, majd megmosom a 
lábad. Jó? 

Nem értettem miről van szó. Barátomra néztem. Ö sem ér
tett semmit, mintha oda se figyelt volna, akár egy nagy, fekete 
macska szürcsölte a tejet. A kis kagylót megtörölte mutató- és 
hüvelykujja közt és a szájába tette, mint egy selyemcukrot. 
Megszorította a lábom fejét. Nem feleltem. 

Hol tartjátok a lavórt, kérdezte. Valami végigfutott a lábom 
szárán, egészen a csípőmig. Ott, mutattam a téli takaréktűzhely 
felé. Kivet te , kirakta belőle a rongyokat és a csapnál teleengedte 
vízzel.Elébem tette. Odahozta a szappant is. Leült a citromsárga 
linóleumra, lába közé húzva a mosdótálat. Összefogta a lábai
mat és vigyázva beletette őket a vízbe. 

Vacogni kezdtem. 
Legalább egy óra hosszáig mosogatta őket. Még a térdemet is 

beszappanozta. Akkor vettem észre, hogy nem is mossa, simogat
ja lábaimat. Hosszú körmeivel csiklandozva őket. 
Előbb nevetgéltem, viccelni próbáltam a barátommal. 

Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; és egy kendőt 
vévén, körülköté magát. Azután vizet tölte a medenczébe és 
kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, 
amellyel körül vala kötve. 

De barátom úgy tett, mintha semmit sem látna, vagy lega
lábbis semmi feltűnőt, nevetgélt, és már a második liter tejet ve t 
te elő a hűtőszekrényből. Behunytam a szemem. A lány is. 

Méne azért Simon Péterhez; és az monda néki: Uram, te 
mosod-é meg az én lábaimat? Felele Jézus és monda néki: 
A mit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd 
megérted. 

Rettegve követtem ujjait. Barátom mind hangosabban neve
tett. Majd le esett a székről. Máshol nem tartatok tejet, kérdezte? 
Nézd meg ott az éléskamrában, mcndtam. Bement. Barátom ta
lált egy bögre tejet. Valahogy elnézett felettünk, vagy az asztaltól 
nem is láthatott bennünket. Megint beszélni kezdtem hozzá. 

Monda néki Péter: A z én lábaimat nem mosod meg soha. 
Felelte neki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi közöd 
sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter: Uram, ne csak 
lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is! Mondta néki Jézus: 
A ki megfürödött. nincs másra szüksége, mint a lábait meg
mosni; különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem 
mindnyájan. 

A lány vizet váltott. Valamit szólt barátomhoz, térdével be 
lökte a hűtőszekrény ajtaját, letette a mosdótálat, és ismét bele
rakta lábaimat. Barátom elcsendesedett. Most meg én nevettem, 
mind hangosabban. 
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Tudta ugyanis, hogy ki árulta el őt; azért monda: Nem vagy
tok mindnyájan tiszták! Mikor azért megmosta azoknak lá
bait és a felső ruháját felvette, újra leülvén, monda nékik: 
Értitek-é, hogy mit cselekedtem veletek? 

o o o 

Este felkötöttem a sálamat, és sokáig mászkáltam. 

lépcsők a madaraknak 
Majdnem egy hónapig éltünk abban a Porta Marinánál levő 

különös házban. 
A kapu feletti nehéz márványcímer már majdnem megkopott, 

teljesen elvesztette pajzs alakját. Deformálódott. Egyedül még 
csak mi tudtuk, hogy címer. Tán .polipot vésett rá egykor egy 
mester, vagy valami hasonló szörnyet. Csak mi láttuk újnak, 
mert a levegő és a tenger mindig újraformálja a követ. Azér t is 
léphettünk be olyan nagy áhítattal, azért mozoghattunk egész idő 
alatt olyan természetellenesen, hogy még most is félek, amikor 
visszaemlékezem arra az időre, amíg a Porta Marina-i házba 
zárattunk. És a kapu sem volt már kapu. A márvány, a kő 
megfeketedett, pórusai sárgán kinyíltak, beteg-piros téglával 
foltozták, benőtte a moha, a moszat, mintha néha egy-egy időre 
a tenger alá süllyedne, hogy kátrányvérű állatok járjanak át 
rajta, előbb egyenkint, megküzdve a pajzscímer százkarú polip
jával : de érdekes, éppen csak azért, mert a kapu túlsó oldalán, 
nincsen semmi, csak a végtelen, mozdulatlan víz, és ismét csak 
a végtelen, mozdulatlan, fekete víz. 

Thea, a szőke kis svéd lány parafapapucsa — vékony piros 
szíjakkal fonta lábára, egészen térdig — elmerült a tetőalakban 
rakodó porban. 

Talált egy gyertyacsonkot és elindult fel a hálószobába. A 
ház padlója tele volt gyertyacsonkkal. Talán éppen ez volt a 
szerencsénk, vagy éppan a végzetünk. Megtömtük vele zsebe
inket. 

Különös, krokodil- meg piros táskákat cipelt. Vol t vagy tíz, 
rugós, muzsikáló csigákkal tele. Orvostáska formájuk volt. Sze
rettem a régimódi orvostáskákat. Egy rongyos orvostáskával 
jártam ki az iskolákat. József éppen úgy talált rá a félsziget 
felén — ahonnan a kis város hol kék, hol mészfehér, hol lila — 
az üres, nagy üvegszállodában, forgó, zenélve ugráló csigái között 
hasalva, nagy homlokát már akkor is ijesztően összeráncolva. 
Egy napon, még ott a szállodában, elvágódott József ajtaja előtt. 
Hosszú, piros kimono volt rajta. Vékony érben folyt szájából a 
vér. József karjaiba kapva szaladt vele körül a félszigeten. A z 
emberek azt hitték, piros zászlóval rohan. 

Lehajolt apró állatnyomokat fedezett fel a porban. Letérdelt. 
Egyenkint forró gyertyát csöpögtetett a csillag alakú kis nyomok
ba. De akkor a forró gyertya elfojtotta a lángot, és ő a sötétben 
kaparászott tovább a kiöntött nyomok után, halkan ismételgetve: 
d ö d, d ö d . . . 

Őzlába megfeszült, orrlyukai kitágultak. Rövidtávon mindig 
az emelvény legmagasabb fokán állt, az egyik képes magazinnak 
adott interjújában a z en- rő l mesélt, mire szülei szörnyen meg
ijedtek, aggódni kezdtek (legalábbis ő így mondta, igaz Don a 
Csendes leukémiára gyanított), és eltiltották a rövidtávtól, v i lág
nak engedték inkább, Montreaux-ban dolgozott egy ideig, soha
sem érezte magát annyira egyedül, az egyik nagy zöldségkeres
kedés levelezője volt, teljesen kimerült, nem hiszi, hogy valaha 
ismét dolgozni fog, nagyanyja híres portréfestő, s mindig küld 
utána pénzt, ha sikerül valamit eladnia, olyankor mindig orszá
got változtat, ugrik egyet, például Hamarksjöld-verseket sza
valt Toledóban, Oraz gróf temetése alatt: a kép, különösen a 
felső része, mint egy spirál, de különben egyenként minden 
Greco-figura is, hatalmas szellőztetőszerkezet módján húzta fel, 
fel a magasba, a mennyei trón elé, és tovább, előbb én is meg
nyúltam — mesélte —, majd szárnyakat kaptam, Szent Terézt, 
Unamunót („az egzisztencia őrület") Olvasott, és úgy keveredett 
valahogy Velencén keresztül ide, a hatalmas templom, Szent 
Eufemia alá. 

Én a kcnyhafalakra szegezett teátrálisan süllyedő hajókhoz 
húzódtam. Gyertyacsonkommal az egyik kép szélére írt betűket 
böngésztem: 

N A V I G A R E NECESSE EST 
V I V E R E N O N NECESSE 

József leült a padlóra. Maga köré gyűjtötte a törmelék fás
lit, amit a fiókokban talált, s hozzálátott újragöngyölni őket. 
Ügy számította, három napját veszi igénybe ez a munka. A fás
lik sárgák, de tiszták voltak. Furbó, az öreg, halott halász, lába 
rohadt egykor. 

József magához vette Furbó narancsszínű görbebotját. Grizli 
magához ölelte Graciéllát, a galambot. Halott papagályról m o 
tyogott. 

Egyik éjszaka kiszöktünk a házból, és hajnalig a kőfalakon 
ugráltunk, valahol a dáma istállója alatt. Akkor találtuk Graci
éllát, a fehér galambot: átrepülte a tengert, és többé nem bírta 
mozgatni, használni szárnyait, lábait. 

Azon az éjszaka meghalt. 
Négy hatalmas albatrosz, gyertyákkal szárnya alatt temet

te, vitte le a lépcsőkön, le, le egészen az é g b e . . . 

szentjánoskenyér 
Negyed kiló szentjánoskenyérrel a zsebemben értem fel a 

dombra. 
A vékony, lyukacsos hóréteget mintha már egy kicsit meg

emelte volna a fű. Cipőm zöld nyomokat hagyott. 
Még volt egy pillanatom. 
Pontosan már nem is tudnám megmondani, miért határoz

hattam el magam, hogy felkapaszkodjam a dombra. 
Éppen a napokban találtam meg kis, piros kalendáriumomat, 

az egyik láda fenekén, abban akadtam erre a mondatra: „Elmél
kedni a halálról annyi, mint a szabadságról elmélkedni." Egye
dül erről a mondatról, meg arról a naplementéről tudnék csak 
valahogy valamire következtetni, és persze a szentjánoskenyér
ről. De az is meglehet, nem én firkáltam tele ezt a kis, piros ka
lendáriumot, hiszen már nem tudom felismerni akkori kézíráso
mat, azóta csak egy-két képeslapot címeztem meg, már nem is 
tudom kinek, betűim primitíven megnőttek, elszakadtak egymás
tól (akárhány komoly betegséget szedtem is fel azóta, de a gra
fomániából, azt hiszem, véglegesen kigyógyultam), ezek a betűk 
a kalendáriumban viszont olyanok, mint valami ideges, apró 
kígyók, az utolsó betűk végei hirtelen előreugornak, akár a két
ágú fullánkok. 

A tengerről jöttem oda a fenyvesbe. A szálloda üres volt. 
Szerettem az új, csikorgó falépcsőkön mászkálni. Igaz, szörnyen 
fáztam, féltem, megbetegszem. 

Éjszaka bementem a takarítónő szabájába. Nagy, fehér háta 
himlőhelyes volt. Fát dobtam a kandallóba, és lekuporodtam a 
sarokba. 

Mit csináltam eddig, kérdezte, ha jól emlékszem. 
Egy nappal ezelőtt még a tengernél voltam, ha jól emlék

szem, és egy lánnyal a naplementét néztem. Pontosan egy kis 
sziget mellett bukott le a Nap. A sziget éppen olyan kicsi és 
éppen olyan nagy volt, hogy tökéletesen fedje a sziget szót. So
káig vártunk (elég hideg szél fújt már, valahol valami világított, 
biztos hajó) amíg eltűnt. Akkor a lány valami olyasvalamit mon
dott, nem is gondolta, hogy ilyen gyorsan forog a föld. Én meg 
biztosan azt mondhattam, én sem gondoltam, hogv ilyen gyorsan 
forog a föld. A kis szigeten három olajfa volt. Nemsokára tel
jesen besötétedett. 

Aztán hajnalig hallgattunk. A kandallóban a sötétség és a 
fényesség bonyolult játékát figyeltük, s azt hiszem, még egyszer 
dobtam a tűzre. 

Reggel megkérdezte, talán a vér sós illatáról éreztem meg, 
hogy nem lehet? Az t mondtam, igen. Mosolyogva csóválta a 
fejét. Felálltam, sétáltam a szobában és kivettem kötőjéből egy 
százast. Tudtam, hogy lát, de azért mégis úgy tettem, mintha 
lopnék. 

Lenn az üzletben vettem negyed kiló szentjánoskenyeret. Dé l 
előtt ott ténferegtem a szálloda körül. Tobozt dobtam a taka
rítónő ablakára, egy mókust követtem. Amikor a delet kongat
ták elindultam fel a dombra. 

Életemben sosem éreztem magam olyan magabiztosnak, mint 
akkor a szentjánoskenyérrel a zsebemben. A z egyik termésben 
már csörögtek a magok, mint valami kis, kétélű penge szorult 
combomhoz a másik. 

A Kőrösnél, a fejetlen Szent Jánosnál szedtük mindig a 
szentjánoskenyeret, meg a zsidómeggyet. Olyankor ősszel már 
nem volt meg a feje. Mindig ősszel ütöttük le. Nagy ritus vol t 
a z . . . Az t mondtuk, ősszel Szent Jánosnak is szomorúnak kell 
lennie, és az ember, ha szomorú, akkor semmi szüksége sincs 
a fejére. Tavasszal újraöntötték a fejét a kőművesek, kékre fes

tették a palástját. Ahogy messziről jöttünk a szentjánoskenyér-fáik 
felé, a ködben a fejetlen Szent János imára kulcsolt kézzel, hosz-
szú köntösében, úgy fej nélkül, olyan szomorúnak tűnt, beleol
vadt a töltés, a veteményes árterület (amit Firenzének hívtunk, 
fogalmam sincs miiért), a fölyómenti kopasz, fésűs fák alkonyi 
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hangulatába, hogy már egyikünk sem merte hazavinni, otthon 
rejtegetni a cementlabdát, a szent fejét: ijedve fordultunk össze 
szenljánoskenyér-ikardjainkal kezünkben. 

Ls akkor rohanni kezdtem le a dombról. Csak a szentjáros-
kenyér magjainak csörgését hallottam. 

Meglehet lőttek is utánam, komolyan mondom, nem emlék
szem. 

a tuskó 
Tegnap meglátogattam a barátomat. 
Tulajdonképpen már őt sem nevezhetném barátomnak, de 

valahogy őhozzá volt még kedvem ellátogatni, amikor ebbe a 
városba értem. A többieknél nem szeretem azt a selyemgubók 
bűzére emlékeztető jellegzetes illatot. Gondoltam, őt fogom meg
látogatni, hiszen senkivel sem nevettem olyan jóízüket, mint 
egykor vele. A nevetőgörcstől néha már négykézláb másztunk. 
Mondhatnám, évekig mást sem csináltunk, csak nevettünk. Iga
zán szépen tudtunk nevetni. 

Hátha sikerül megint nevetnünk. Talán csak ezért is jöttem. 
Már majdnem esteledett, amikor nagy nehezen megtaláltam a 

börtönt. K i gondolta volna, hogy egy ilyen kis, kopott, baromfi
ketrecre emlékeztető házikó lenne. A 100 libát kezdtem fütyülni. 
Szép idő volt, sokan voltak az utcán, kicsit furcsán néztek. Nem
sokára meg is jelent a dróthálós ablakon. Bent már sötét volt, 
csak nagy, fekete szemei csillogtak a háló mögött. Azt mondta, 
próbáljak bejönni az udvarba, mondjam, hogy rokona vagyok. 
Ügy kapaszkodott, mert hallottam, ahogy leugrott. 

A kiskapun egy tágas udvarba 'léptem. Megmondtam, kit ke
resek, hogy rokona vagyok, és hogy csak átutazom. 

Azt mondták, de csak pár percre. 
Szép tavaszi este volt. Megzavart az udvar közvetlen, ottho

nos hangulata. Éppen olyan volt, mint egy iskolaudvar. Ké t -
három rab bakot ugrált, amott a sarokban meg segreverőcskéz-
tek. Az t hiszem, hogy egy kis park is volt az udvarban. De a ra
bok legnagyobb része, kb. százan zsebre dugott kézzel az udvarban 
ácsorogtak egy óriási tuskó körül. 

Barátom kopasz volt. Nem is tudtam, hogy ilyen nagyok a 
fülei. Jócskán piszkosak voltak. Megkínáltam cigarettával, majd 
odaadtam neki az egész dobozt. 

— Mit csinálnak azok ott a tuskó körül? — kérdeztem. 

— Nézik azt az alakot. 
— Valóban, még sosem láttam ilyen hatalmas tuskót, akkora 

volt, mint egy ház, mint egy fél tengeri polip. 
— Mit csinál vele? — kérdeztem. 
—. Hét nappal előbb fog kimenni, ha összedarabolja. 
— És ti? 
— M i csak nézzük. Lelkesítjük, tanácsokkal látjuk el, foga-

dozunk, veszekszünk, mulatunk körülötte. Délelőtt kint dolgo
zunk a városban. 

Ügy tűnt, mintha csak szikrázna baltája alatt a tuskó. 
— Miért nem vállaltad el te? — kérdeztem mosolyogva. — 

Valami Henry Moor-os motyót faragtál volna belőle. Vagy valami 
hatalmas emlékművet. 

— Kinek? 
— Nem tudom. 
Nevettünk. Ismét jóízűt nevettünk. 
— Mikor jöttél fel a víztől? — kérdezte. 
— Most — mondtam. 
— Miért? 
— Nem tudom. 
— Lent már süt? 
— Már egészen. 
— Visszamész? 
—• Nem tudom. Az t hiszem nem. 
— Miért? 
— Sehol sem találom a helyemet. Mindenütt ferde nekem egy 

kicsit, de itt nálatok valahogy tetszik. Különösen ez a hatalmas 
tuskó. Kedvem lenne nekiveselkedni. 

Nevettünk. Jött a rendőr. Elköszöntem. Ismét megkínáltam 
cigarettával, és ismét odaadtam neki az egész dobozt. Visszasom
fordált a tuskóhoz. Megkínálta barátjait. Én is megkínáltam a 
kapust. Ö is fegyenc volt, csak biztos a megbízhatóbbak közül. 

Már esteledett, ahogy kiléptem a kapun. Éppen újhold volt. 
Megcsörgettem az aprópénzt. Köptem. A holdat kezdtem vizsgálni. 
Sehogy sem tudtam rájönni, mire is emlékeztet. Az t gondoltam, 
hogy a törökök azért választhatták, mert olyan mint egy penge, 
de engem most valami egészen másra emlékeztetett. Később vég
re rájöttem. Kisgyerek koromban otthon volt egy kenyerestál
cánk, arra emlékeztetett. Nem tudom miért, de pontosan tudtam, 
hogy arra. Egy kerek üveglap volt, félkörben lyuggatott alumí
nium lemezzel. 

A folyó felé indultam. Amikor utoljára jártam erre, akkor 
még ki akart önteni. 

O M O L Y T A L A N 

Ü N N E P 
A H A S V É R U S V . 

Századforduló volt, és ilyenkor mindig a Halállal találkozott 
Ahasvérus. Ezért födél alá húzódott hát, W.-ben egy félreeső 
utcában; lapuló takaró alatt feküdt, sápadt arccal meg fekete 
karikás, tágranyílt szemekkel, ahogyan már ez egy ideiglenes 
haldoklóhoz illik. 

A beavatottak, az írástudók, persze, tudták, hogy ez csak af
féle százévenként megismétlődő komédia, szerződésileg is régóta 
rögzített kompromisszum, kényszerű, unalmas látogatás csupán: 
Ahasvérusnak továbbra is élnie kellett, tehát még csak nem is 
tréfálhatott a Halállal, legfeljebb — mert hosszú volt az éjszaka 
— mindennapi problémáiról fecseghetett neki, mint valami út
széli, fából faragott, bajuszos, pogány szobornak, amelynek lábai 
gyökeret eresztettek a fű alatt, homlokából pedig görbe, zöld le
velű ágak csavarodnak. . . Sűrű. nyirkos erdőkben találhatok 
még ilyen szobrok, elfelejtett, nehezen járható ösvények mellett, 
és eléggé valószínű, hogy Ahasvérus, aki már a fél világot bejárta, 
találkozott is néhánnyal, és nem lehetetlen, hogy ilyenkor hosz-
szasari időzött lábaik előtt, hogy az évszakoktól függően az élet
ről, a szerelemről, vagy más efféléről meséljen . 

De kevesen voltak az írástudók még W.-ben is, ebben a régi 
egyetemi városban, ahol lehajtott fejjel járkáltak a fiatal teoló
gusok, és az ünneplőbe öltözött emberek borzongva néztek a po
ros ablakú padlásszoba felé. ahol Ahasvérus meghúzódott, es 
ahová csak nyikorgó falétrán lehetett feljutni. És ezúttal mégis 
c sak az ünneplőbe öltözött embereknek volt igazuk. Ahasvérus 
most komolyan készült a találkozásra. Előző nap még ormótlan 
cipőit is eladta. Meglepően szép összeget kapott érte. 

Sok apró szemű fehér hó hullott ezen az északán, puhán es 
zajtalanul lépkedett hát a Halál, csak a rozoga létra reccsent 
meg alatta, mert a Halál valójában — és ezt még az írástudók 

sem tudták, mert ezt titkolni kellett a mítosz, a mese épsége 
miatt — egy jó táplált kóborló szerzetes volt, sötétbarna csuhában, 
Péternek, Jánosnak. Pálnak vagy minek hívták, mindenesetre 
nagyon közönséges neve volt, és már régóta ismerte Ahasvérust, 
még lelkes prédikátor korából, amikor vörös arccal piszokban 
fetrengő disznóknak és oktalan gyümölcszabálóknak nevezte a 
Szent. Földre induló páncélos lovasokat, akiknek végezetül mégis
csak üdvösséget ígért, mert azért derék fiúk voltak ezek a v i 
tézek, nem sértődtek ők meg Pál barát gorombaságán, sőt sze
rették is, tovább mesélték hangulatos prédikációit, idézőjelekben 
gyakran maguk is ledisznózták egymást, miközben istentelenül 
unták Ahasvérus bölcselkedéseit, aki az isteni igazságról papolt 
nekik, ha pedig Gileádról vagy Judeáról beszélt, ahol a parittyás 
David elődei és utódai a homokba szurkálták széthulló csontjai
kat, türelmetlenül csörömpöltek sisaktaréjukkal, akár azok a ké-
sőnjött, magabiztos etellektüelek, akik Gileádot csak amolyan 
földrajzi viccnek tekintették. Eleget csodálkozott ezen Ahasvérus 
ott a hosszú hajú gallok földtúró utódai között, akik meg a csö
römpölő vasasokat bámulták idegenkedve; itt találkozott ugyanis 
Ahasvérus először Pál baráttal: éjszakánként sokat ittak a hegy
oldalba vájt pinceüregekben, nappal meg rekedtre ordítottak 
magukat a lelkes buzdításokban. Aztán egyszer csak szó nélkül 
otthagyta Ahasvérus Pál barátot, mint ahogy minden barátját 
előbb-utóbb faképnél hagyott, idegesítették az ismétlődő arcok 
és beszédtémák, az erdők felé vette az útját, ahol csak ritkán 
találkozott néhány szűkszavú favágóval. 

Messze járt már Ahasvérus. amikor a türelmetlen, jókedélyű 
vitézek hatalmas keresztet rajzoltak mellükre, és egy szép na
pon tényleg elindultak Kele t felé a száradó csontokat megkeresni. 
Pál barát pedig, mert kivételes gyakorlati érzékkel áldotta meg 
a sors. megtömte zsebeit száraz kenyérdarabokkal és a kocsmák
ban fémkupákkal ütögette a taktust, ha népdalokat énekeltek 
a részeg parasztok. í g y jutott el W.-be, ahol az egyik suszter
műhely cégtáblája alatt meglátta Ahasvérus ormótlan cipőit. E l 
árvultan lógtak ott a kacsaorrú, sáros cipők, és a megrökönyödött 
Pál barátnak a pókhálós ablakú padlásszoba felé mutogattak a 
vigadozó emberek, aztán meg fázósan összesúgtak a háta mögött. 

— Ezek a barmok azt hiszik, hogy én vagyok a Halál — 
mondta dühösen Pál barát, amikor szuszogva felmászott a létrán 
Ahasvérushoz. — A z ember ne ünnepeljen egyedül — bizalmas
kodott, mintha tegnap látták volna egymást utoljára —. mert 
néha hallani kell saját hangját, hogy megtépázott önbizalma hely
rebillenjen. 

Elnyűtt csuhája alól borosüvegeket szedett elő, és azt mondta, 
hogy szívesen megtanítja a haldokló Ahasvérust néhány nép
dalra, amelyek arról szólnak, hogy az ember csak akkor lehet 
igazán boldog, ha reménytelenül szerelmes. 
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— Bár lehet, hogy nem is népdalok, de vannak ennél még 
ostobábbak is — bizonygatta Pál barát •—, reggelig azokat is 
megtanulhatod. 

Ahasvérusnak azonban most nem volt kedve énekelni és tré
fálkozni sem, mert ő előző nap eladta szimbolikus cipőit az egyik 
vállalkozó szellemű suszternak, és elhatározta, hogy az ünnepek 
után előadásokat fog tartani a lesütött szemű ifjú teológusnak, 
és minden szombaton gondosan megszámolja majd a honorált 
garasokat. (Persze, egy hét sem telt bele és Ahasvérus arány
lag tisztességes polgári ruhában ugyan, de már ismét a falakon 
kívül kóborolt, sőt, akik később találkoztak vele, a hatalmas ön
tözőcsatornák partján, ahol pedáns szakemberek ellenőrizték a 
vízállást, azt állították, hogy éppen olyan pószikos és elhanyagolt 
volt, mint régen. Dehá t honnan -iiudhatta mindezt Ahasvérus ezen 
az éjszakán, amikor az időnként eihatalmaskcdó rögeszmét szo
katlanul komolyan vette.) 

— Egészen jó üzletet csináltam — magyarázta Pál barátunk 
—, fanatikus koromban sohasem gondoltam volna, hogy ennyi 
pénzt kaphatok ezért a vacak lábbeliért, amely különben annyi
szor felhorzsolta a bokámat, ha végigcsoszogtam a városok .köves 
utcáin. Üj , puha és könnyű cipőket vásároltam, meg ezt a pók
hálós szobát is kifizettem fél évre előre. 

— Kitűnő szoba, fenemód kitűnő szoba — mondta Pál ba
rát, és az egyik homályos sarokba nézett, ahol meleg egérfészke
ket sejtett. Kénytelen volt egyedül inni, és ez '2gyre jobban dühí
tette. — Fekete kalapot is kéne vásárolnod, meg kemánygallárú 
fehér inget. Meg az ajtóra is táblát kellene akasztani, és bölcs 
mondásokat írni rá, hogy meghatódjanak a piros arcú, tájéko
zatlan tanítványok. 

„Mert célom ez: a garas bőven essen, 
nem pedig, hogy lelkük fehérre fessem. 
Mi t bánom én, hogy haláluk után 
tévelygő lelkük a pokolra száll!" 

Ezt mondta Pál barát, és hangosan röhögött hozzá, ami csak 
azt bizonyította, hogy máris alaposan berúgott, bár még mindig 
nem eléggé, mert ha tökrészeg volt, elszavalta ő elejétől végig a 
„Bűnbocsánatárus meséjét". 

Ahasvérus még mindig beesett szemekkel feküdt, orra kes
kenyen megnyúlt a gyertyafényben; ez a íölirathistória tény
leg jó ötlet volt, csakhogy ő sokkal komolyabb, tömörebb és pa-
tetikusabb jelmondaton gondolkodott, amely esetleg így kez
dődött volna: „Bajtársaim, kik körülöttem vagytok a sötétben . . . " 
de hát az ilyen mondat csak az agyoncivilizált nagyvárosban élő 
művelt írónak juthat eszébe, aki a Szentföldről visszatérő pate
tikus lovagokat csak a könyvekből ismeri. 

— Nem tetszik nekem ez az útszéli cinizmus — mondta v é 
gül is bosszankodva. — A z ember előbb-utóbb megkívánja, hogy 
puha egérfészkek közelében aludjon . . . 

— Meg hogy garasos üzleteket kössön — bólogatott a derék 
szerzetes meglepően józanul. 

— Tisztességes üzletet — hangsúlyozta Ahasvérus és a rneny-
nyezet felé emelte jobb kezét, mint egy eivaKult alkimista, aki 
még hisz a test feltámadásában. — Hangsúlyozom, tisztességes 
üzletet, tisztességes nyereséggel. A suszter, a főutcán, az is meg
mondhatja . . . 

— Elég — szakította félbe Pál barát, aki mellesleg hírhedt 
volt modortalanságáról. A suszter, a fő utcán, gyalázatosan be
csapott. Jó ég, mennyit fog az keresni ezen az üzleten. „ íme, em
berek, a bogaras jeruzsálemi varga cipői! A fél világ útjait be

járták! Kimondhatatlan nevű országokban dagasztották a sarat 
és taposták a port!" 

Lelkendezett még egy ideig Pál barát, de most már akadozott 
a nyelve és beleunt a lármázásba. A z asztalra rakta a kezeit és 
elérzékenyülve bámulta őket. A bútorok és a sok kacat egyre 
nagyobb és rángatózóbb árnyékokat vetettek a falra. Ideje volt 
már fvertyát cserélni. 

— Mégiscsak jobb lesz, ha magam is iszom — mondta Ahas
vérus, mert életében olyan ritkán fogadott vendéget, hogy i l 
lendőnek tartotta ezt a messzemenő alkalmazkodást. Meg hát ez
zel Pál barátot is megnyugtatta egy időre, bár szeretett volna 
még vitatkozni, de csak józan elvszerűséggel, az érvek módszeres 
felsorolásával, ami egyelőre lehetetlennek látszott. 

Ezért sokáig csönd volt a pókhálós padlásszobában. Éjfél már 
régen elmúlt, észre sem vették. A hó magasra nőtt a háztető
kön és világosabb lett az utcákban. A virrasztó emberek ilyenkor 
vagy elájulnak, vagy kijózanodnak. Ilyenkor talán még egy dü
hös szerzetessel is szót lehet érteni. 

— Rendezett, nyugalmas város ez — jegyezte meg óvatosan 
Ahasvérus. 

Nem, nem akart ő a polgári jólétről vagy a kényelemről me
sélni, hiszen csak tegnap vett magának új cipőt, csupán a lelki
ismeretes tudományos munka eredményességét szerette volna 
ecsetelni, mert a szellemet nagyon tisztelte Pál barát is. Hiszen 
azelőtt, a néhai hosszú hajú gallok földjén olyan sokat beszélget
tek ők a fejlődés üdvösségéről. Eredeti meglátásai voltak Pál 
barátnak. 

De még mindig nem ismerte őt eléggé Ahasvérus. Mi t neki 
a kijózanító, szürke, reggeli fény. Vörös arccal fölkelt az asz
taltól és a sötét sarokba botorkált. Megfordult, széttárta kezét, 
mint 'egy rutinos jellemszínész a főpróbán, és hangosan, hogy az 
utolsó sorokban is jól hallják, hibátlan artikulációval beszélni 
kezdett. 

— Én vagyok a Halál. Ezt megmondhatják a W. - i polgárok is. 
—• Itt szünetet tartott, és dobbantott a lábával. Talpa alatt két
ségbeesetten vinnyogtak a vaksi, rózsaszínű egerek. Aztán még 
hangosabban, célzatos szünetekkel folytatta. — Áll í tom, hogy a 
legközelebbi dolgok vannak a legmesszebb . . . A nyomorult te
kergőn nem segít egy pár új cipő. A nyomorult költő is hiába 
kérte Mózes, Buddha, Jézus stb. istenét, szóval ezt az igen te
hetős istent, hogy gyúrja őt át jóravaló molnárlegénnyé. F e 
kete játékkoporsót vásárolt ő. és rövid, dallamos verseket írt. 
Küldjél nekem egy fekete játákkoporsót . . . — Ahasvérus felé 
meresztette a kezét. 

Ez már ripacskodás volt. Észrevette ezt Pál barát is és ked
vetlenül kijött a sarokból. 

— Akkor hát megyek — mondta klasszikus tömörséggel és 
kinyitotta az ajtót. Hideg, savanyú levegő jött a szobába. Kint 
minden fehér volt és tiszta. 

— Kellemetlen lenne, ha részegen látnának az emberek — 
mondta szokatlan élénkséggel Ahasvérus. — Részeg Halál. Nem 
stílusos. Szertefoszlana a csiklandós mese. 

— Majd kitalálnak egy másik mesét. A z emberek szeretnek 
meséket kitalálni — mondta Pál barát közhelyszerűen és g o 
rombán, s lebotorkált a rozoga falépcsőkön. 

Fölösleges volt aggódnia Ahasvérusnak. A z emberek ügyet 
sem vetettek a dülöngélő Pál barátra. Mindannyian sápadtak 
voltak és borgőzösek. Még mindig feszítette őket az önbizalom, 
és kizárólag csak magukkal törődtek. Ünnepnapokon ez már így 
szokás. 

Cassou: A mai napig az vol t 
a benyomásom, hogy a maga 
festészete mindenekelőtt ener
giája és dinamikus kvalitása 
miatt volt érdekes, szerintem 
ez ösztönös festészet, mint a 
modern amerikai festészet leg-
nagyob része, egyszerűen szól
va, mely Pollocktól származik, 
lendületes festészet, dinamikus, 
nagy gesztusokkal kifejezett, iz
mos és vitális. Röviden, egy 
festészet, mely valamiképpen 
biológikus, de biztosan nagyon 
érdekes. Vegye Pollockot, ő na
gyon nagy művész volt, igazán 
inspirált természet, aki óriás i-
an stimulálta az egész modern 
festészetet. Ezért vol t az a be
nyomásom, Paul Jenkins, hogy 
maga is kötve van ehhez az is
kolához, melynek szellemét to
vább kívánja éltetni. 

Miután a műtermében lát
tam festményeit, megértettem, 
hogy ez nem valami egészen 
más, sőt sokkal meggondoltabb, 

P A U L 
JENKINS 

mint azt előszörre hittem. 
Mindenesetre áibt is megvan az 
a vitális lendület, az organikus 
impulzus, mely országára 
olyan jellemző, s amely alap
ján önt is a inad amerikai isko
lához sorolhatjuk, de itt igazi 
nagy „művészet" is felfedező, 
és ez már maga a f e s t é s z e t . 
Érezni festészet iránti szerete
tét, vigyázó kidolgozását, ala
pos, meggondolt irányítását. Je
lentős az affinitása és a tempe
ramentuma. Ez a különleges 
fekete szín, folyamatosan g y ö 
nyörű sűrűséggel kihordva, 
maggal és tartalommal telítve, 
nemcsak indítója egy mozdulat
nak vagy kifejezése egy gesz
tusnak, hanem a kimunkált 
festészet eredménye, nemcsak 
egyszerűen vászonra kenve, ha
nem kidolgozottan. Végül, van
nak itt színösszetételek, melyek 
minden festményen külön sze
repet kapnak. 

Paul Jenkins 1923-ban szüle
tett Kasas City-ben. Nagyobb 
európai utazásai után 1953-
ban telepedett le Párizsban, 
és azóta ott él. Mint abszt
rakt festő a N e w York- i iskolá
hoz tartozik, egy társalgás 
közben igyekszik megmagya
rázni Jean Cassou-nak művé
szete célját és technikáját. A z 
egyszerűség és a vitalátás, 
amely annyira jellemző a mai 
amerikai művészetre, jelen van
nak Jenkins merészen színezett 
festményein is. Jenkins művé
szete valóban az újbóli felfede-
dezés művészete: „az az élmény, 
amikor megkülönböztetjük ön
magunkat, a valódi v i lágegye
temet, a másiktól, mélyen át-
tántorgunk. Szerintem a termé
szetnek akkor van igazán ér
telme, amikor azon az állapoton 
át, amelyben létezek, képes va 
gyok megtalálni az értelmét, a 
vizuális értelmeket." 



vadásznapló 

^. kutyák messze előreszaladtak 
mintha lenne ólmunk. 

A szigetre nem jöttek velünk, 
összezavarodnának az iszapkockáikon. 

I I . 

Egyenként merülünk a 
meleg vízbe. 
Jó várni amíg lemossa 

rólunk a sarat. 

(A csillagok fához ütődnek.) 

A z emberek pontos varsáit 
bántjuk. 

V A D Á S Z N A P L Ó I I . 

A maroknyi sörét 
visszanyomta a madarat, 
tán, 
azt hitte falnak röpült, 
vagy felállt a föld. 

Aztán meggyé alvadt 
szemében a vér. 

V A D Á S Z N A P L Ó I I I . 

Ma kányára mentünk. 

Nagyok — piszkosak. 

A z ólom kiengedte belőlük 
azt a valami abszolút feketét. 

V A D Á S Z N A P L Ó I V . 

A z a legnagyobb vad 
persze elszaladt 
és azt mondják 
ha meg nem halt 
taflán még ma is 
labdázik pitvaraiban 
azzal a kis fekete söréttel. 

V A D Á S Z N A P L Ó V. 

Amikor a sás 
hasogatta már a napot 
és rajta trónolt 
a békakirály, 
fenn a tojások ketyegése 
egészen kitisztult. 

Csak úgy lövöldöztünk. 

Egy kicsit mindannyian 
leengedtük a csövet, 
•az is meglehet, 
már egymást kerestük. 

TOLNAI 

bale 
Kövei t tányéntiszitára 
8 pestis nyalta, 
míg benn a kúptemplomban 
B-AAL ereklyéit : két lyukas fogát, 
valami zsákdarabot, avas hajtincsét, 
zöld érmeit, üveggolyóit, 
nyáLas kukacok zárták gubókba, 
hogy majd lepkévé, szél idején a fényben, 
szárnyaik porának csillanó csíkjává 

[vádjának. 

Es akkor érkeztünk <mi. 
Ugyanis itt a környék egyetlen 
homoko s strandja, 
amit mi még véletlenül sem 

[nélkülözhetném k. 

tisza 
(„mikor vékony ív" ) 

I. 

A partifecskék jól látták: 

egy rák mászott ki 
és elindult, 
előre. 

I I . 

Éppen virágzott. 
Megijedtem. 
Sarkamnál kagyló vizelt. 

I I I . 

Arra, 
ahol egészen földszínű, 
járni lehetne 
és nem tükröződik, 
— nincs halász. 

I V . 

Göröngyöt dobtam 
rá, . 

Amott áttörte a gátat 
és hátulról 
jön, 
egyszerűen jön. 

A fák, 
egyéni elképzeléseik szerint, 
most, 
komoly architektúrái vállakózásokba 
bocsátkozhatnak, 
hiszen: 
víz van elég. 

V I . 

A homokbányában 
csontokra akadtak. 

Nem temettek tán 
valakit ide? 

V I L 

Éppen virágzot t 

V I I I . 

kanizsa 
Szerencsére, 
még 
labirintusba rendezhetem 
zsákutcáit, 
ásott kutaáiba húzódhatok, 
körte alakúak 
és a víz is körteízű 
lent, ahol már bemosta. 
A sok haszontalan bogyó 
megenni jó, 
szerencsére. 

Meg háncsból ha 
rostot húznák 
és vállam felett 
magiamra 
erőseket csapinak. 

Mert körül, 
a szárkúpok közepe 
magától begyullad. 



E lső v e r s N e g y e d i k v e r s 

Nagy most az öröm minálunk 
itthon van Póji a kedves 

a város minden háza 
parányi köve szemete 
testemből mindegyik részt remél 
és én szétosztom magam 
megritkulok akár a levegő 

nagy most az öröm minálunk 
itthon van Póji a kedves 
útjából érzem most kitérnék 
mi köze hozzá hogy szeretem még 

M á s o d i k v e r s 

Esett 

reggelre ismét fölszáll a por 
majd mozdonyok indulnak a napba 
és tiszta szemembe 
és fecskék röpülnek a 
gyűrött víz fölé 
hogy kifeszítsék és kilyukasszák 

ám a galambokat jól ismerem 
ilyen szépen csókol 
más 
mást 

vetró íereiic 
versei 
H a r m a d i k v e r s 

A földbe szúrt acélzaj se 
peng 
csak két csigaház forr fülemre 

levágom a karom hogy az 
ujjak ne tapintsanak! 

betöröm az orrom 
ne szagoljon! 

kitépem a nyelvem 
ne ízleljen! 

kihányom szememből a 
sokaságot! 
hogy tőled vegyem érzékeimet 

Megfogom a másik kezedet 
és sétálok úgy 
mint megfelezett 
de ja j ! egy szájból kell 
hallanom 

mindkét füllel ugyanazt: 

ha meghalok 
két sírt ássatok 

két hant legyen 
két fejfával 

engem két koporsóba temessetek 

Ö t ö d i k v e r s 

Vigasztaló 

Egyik szívből a másikba térsz 
ám a mag is 'kiperdül 
a könny a pillákról lepereg 
távozol 
és otthagysz valamit ha nem is akarod 
lassan kitfosztanak 
üres leszel és bánatos 

egyik szívből a másikba térsz 
szem kar köröm nélkül 
de kérdezd meg az embereket 
voltál-e egyedül 

bánat Minden angyal vesztett hite 
Ruhátlanul itt terül, 
Fájdailmában így került 
Erre a viselős tájra, ahol szabadon szétrúghat. 

Messze a hegy! 
Távo l az ég! 
Alattunk vian e föld, hogy ne legyen közöttünk különbség. 
Alattunk ez feketenkemény. 
Atkában is kemény. 
Vérünket issza! 
Csapolja! 
Kitárja körénk a taallangók szemét, 
Uszítja a földtől elvált .szellemét, s azt 
A m i a rögökből kiömlött: 

Hogy megragadjon bennünket a vetés, 
Hogy megfogjon bennünket a vetés, 
A nagy herés fölfogja estünk, ha már nem tudjuk 
Életünket itt. ezen a tájon .tovább mélyíteni. 

Mér t oda a szemünk világa 
Mert oda a lábunk járása 
Nélküle 
Nélküle 
Árnyékunk sem gerjed, 
Nem jön a lány tilalomba, 
Zöld halomra, fekete földre — 
Hiába zsaroljuk, mert ime, valódivá tette napjainkat. 

rr. 
Gazdag lombozatú vadfa-árny, 
Magját Mába irtják — 
Remetéhez illőn kitart 
Míg megalapozza hatalmas 
Föld-c sülag-íongóját. 

I I I . 

Tenyérnyi bár a hely, de nem ostoroz! 

Bennünket itt 
A csontok oszlopa 
Fogva tart. 
Ha összedől — végképp elborít, 
S a z oktalanul megnyitott 
Mély sebekben ilyenkor tisztulunk, 
Nyelvünkben tisztulunk, mint a méh 
Amely megszülte már a gyermekét. 

Mind áldott s egyben átkozott 
E mindennapi hely, 
Ha egy rakásba gyűl 
A bölcsesség köré. 

Ez lett az erősségünk jele. 
Ennyi hatalmasságot legalább megengedhetünk magunknak 
Fegyverek idején 
S a magzatok idején, 
Ak ik átélik a dicsőséget e föld lelett 

Akik kibírják a vereséget e föld alatt 
Ha megcsóváljuk a fejünket. 

I V . 

A termés már megkövült csontjaink körül 
De nem vesszük észre. 

Minden helyre a szemünk ül. 
Tenyérnyi az a hely, amit nem ostorozna! 
Á m nem hisszük el! Esetleg 
H a rniár a képünk a falon is kihűlt. 

V . 
Már úgy látszott, hogy legyőzzük 
A tűzzél mindazt 
Ami a látóhatár mögé húzott 
Nagy véres szaruvályúkhoz, 
De a szikes gyorsan lelohadt 
És a Gonoszt fuitni hagyta. 

Ekkor volt egyedül nyugalom itt, ezen a tájon: 
Lehetett a tankok nyoma éppen úgy, ahogy a vetőgépeké! 
Ekkor volt egyedül nyugalom itt, ezen tájon: 
Fényes nappal kilopták az embereket a határból! 
Szemükben még sokáig kerítések fényiettek! 
Lelkükben még sokáig árkok éktelenkedtek! 

V I . 

Belevesztünk a parancsba: 

Pókfonat vo l t ez, 
ö lében kelt a várakozás, 
S elég is Lett végre ez az életre keltett 
Félelem-fullánk, az élőknek 
Szoktatásul, mert a halottakra szabták kivétel nélkül: 
Vétkük szerint 
Életük szerint 
Haláluk szerint, 
A hiitük nem volt fontos, sem a nemzetségük. 
Csak a galambok voltak (fontosak, hogy ellepjék őket. 
Mint a hulllamosók, 

Akikkel együtt hozzák a bókét és a megnyugvást. 

VTI. 
A z arcunk néha sötét, mint az árny 
Ha megjelenik a vadvizek fölött, s úszkál — 

N e m hagy rtásztutoi — 
Nem hagy égbe néznfi. — 
önmagunkba beLemúlni, ami az egyetlen 
Marasztaló cselekedet lenne, míg megjelennek 
A z áztató esők, az e lver t por, a sár. 
Mindezek után föltörhet a gyökér, 
Kúszhatnak indák, 
Erősebb száradásnál vállhat .porrá minden — 
Előbb mint az emberek, 
Sajgóbb fájdalmakkal, mint ahogy kibírnák — 
Mert a virradat úgyis meghozza a változást. 
Amikor mindegy az égre vagy a vízbe nézni. 
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SÁROS SZÁRNYÚ 

i ka rosz 
A N T U N Š O L J A N 

( B e p i l l a n t á s 
a h u s z a d i k s z á z a d 
h o r v á t k ö l t é s z e t é b e ) 

Korunk szcientizmusa lassanként az absztrakció megszállott
jaivá változtat betonunkét: egyre nehezebben tudunk ellenállná 
az általánosítás átkának. Még azokra a területekre, ahol köztu
domásúan a mellékes dolgok csodás rendetlensége, a különös 
következetlensége és felelőtlensége, az egyéni isteni szabadsága, 
a különcség borzas tangensei uralkodnak, ahol a törvényszegés 
az egyetlen tartós törvény, még a konfúzió e tiszta forrásaiba is 
behatol az egyértelműség fojtogató iszapja, az egzaktság kísértete 
— DaM ládikós nőfigurája, a végső képletek mitológiai szörnye: 
az általánosítás egyfejű sárkánya. 

Lassacskán botorkálunk ezen aerodinamikus sárkány és 
papjai után; méghozzá gyártó emberi módon annyira lassan, hogy 
a távolság köztünk folyvást nő, immár jövőbeli messzeségekben 
tündököl, akár valami hatalmas fluoreszcens istenség; és semmit 
sem tehetünk ellene, hinnünk kell vakon, mint ahogyan az Istent 
is hittük; ő irányítja helyettünk a világot. 

Lehetőségeinkhez képest mindannyian áldozatta] járulunk a 
telhetetlen istenség elé: áttekinthető, megszámlálható sorokba tö
mörülünk, s apró általánosításokkal hizlaljuk. Szívélyesen szó
longatjuk, mintha azt remélnénk, egy szép napon felénk for
dítja jövőbe bámuló pofáját, és sorjában, szervírozott pogácsa
ként, befal bennünket, gyomrának nedvei az emberiölöttiség 
tésztáját dagasztják valahányunkból, s tán észre sem vesz min
ket egyik galaktikus ételadagjának fogyasztásakor, mindőn csil
lagok reccsennek szét egzakt fogai alatt. 

A költészet, a szüntelenül újjáalakuló számtalan világ nyug
talansága, a mai szellem egének állhatatlan csillagköde mindig is 
megzaboiázhatatlain, gyönyörűn-haszontalan lázadást jelentett, az 
egyén beszámíthatatlan, tiltakozó gesztusát a „valóság ócskavasa" 
ellen, és ma is elleniszegül korunk hűvös, higiénikus csillagásza
tának. Igen, gyakran beszélünk első és másodrangú csillagokról, 
plejádokról és konstellációkról, a költészetben is, de még min
dig nincs, és nem is lesz egyhamar fixált csillagászati térképünk 
az ember szellemének mértanával. 

És mégis, ha költészetről értekezünk, ha „irodalomtudo
mányt" írunk, melyet naigy túlzással és annyira önhitten nevez
nek így, mi, e rendszerető kor gyermekei, még ha öntudatlanul 
még ha csak a csillagászatból kölcsönzött analógiákkal is, de 
erőszakot követünk el az immár talán egyetlen (igazán emberi 
erőszak-megvető sikoly ellen. 

Épp ezért, amikor most a huszadik századi horvát (költészet
ről írok, s felteszem a kérdést, vajon a költői világnak e gazdag 
makrakozmoszában van-e valami közös, központi, valamiféle a 
korszak és a nemzeti sajátságok sugallta struktúra, mely lehetővé 
tenné, hogy az európai poézis egészéből kiragadva külön egység
ként tárgyaljuk (éppúgy, mint mondjuk, egy-egy író opusát), tu
dom, hogy menthetetlenül a rendszerezés tárgyává fokozom majd 
te, egy lehetőség Prokrusztész-ágyába kényszerítem, hogy volta
képpen pontosan annak ellenkezőjét kutatom, mint amit kutet-
nom kellene: ugyanis e költészet lényegében épp a másik olda
lát manifesztálja és kínálja hihetetlen bőkezűséggel — az e g y 
mástól ^annyira különböző, különös, osztályozhat a tlan, autochton 
alkotók, a „képzelet tájain" bolyongó magános vizsgálódók tar-
kabarkaságát, sokszorosságát, egyediségét, ariginalitását. 

Öt 
horvá 

I V A N S L A M N IG 

A K Ö T É L 

Nem sokkal dél előtt láttam: az égből kötél csüng alá. 
Elmentek mellette és én csodálkoztam, 
miért nem kezd mászni senki sem fölfelé. 
Lehetséges, hogy megzavarta őket az, 
hogy a kötél nyomtalanul ért véget a kékségben, akár a horgony 

/lánca? 
Mászni kezdtem rajta fölfelé: most ránéztek 
és jegyezni kezdtek finom üvegtollaikkal, 
melyek az e célból meggyilkolt szüzek vérével voltak töltve. 

A TENGERÉSZ 

A kocsma előtt egy tengerészt láttunk. 
Sört ivott valami különösen nagy korsóból, 
Ült, szembenézve mindannyiunkkal, 
és a pincérnő őt szerette. 
Magyarázott, 
hogy ő mindig magával hordja házát 
és megmutatta a kék, tetovált házat 
szétrántott inge alatt a mellén. 
Nevetett 
és mindannyiunkat nézett 
készen arra, hogy kegyelmet kapjon, hogy megbírságolják, 
talpa keményen feszült a földre 
(ha az netán hánykolódni kezdene). 
A tengerrel harcolt ő még mindig 
és mi tenyerünkkel eltakartuk 
pislákoló szorongásunkat. 

J U R E K A Š T E L A N 

B A L E S E T U T Á N 

Elvesztettem emlékeimet. Csak rángások maradtak. 
Ha a szél összehordhatna, de senki sem közelíthet meg 
itt, ahol vagyok. Kúszok és repülök és sem egyiket, sem 
a másikat. Végül semmi az egészből. Semmi. Semmi. N e m 
létezem, s ez, ami helyemben van, lehetne bármi más, ami össze
szedhető lapáttal. Senki sem közelíthet meg itt, ahol 
vagyok. A kígyók sem. Seriki. Szükségét érzem a sírásnak, de 
nem bírok. Semmit sem bírok. Sohasem tudtam, hogy érzékem 
volna az esésre. Minden lehullott, mindigre összetört, mindétig. 
Legyek röpködnek át rajtam és a por piócái. Csak ez az érzék 
nem hagy el. Mindentől megszabadulok, s nekem semmi 
sem marad. Senki sem közelíthet meg itt, ahol vagyok. 
Csak cz a megközelíthetetlen érzék, melyben tetű fészkel. 
Egy-egy tetű. Már sehová sem jutok. 
Semmi sem történhet többé. 

M I L I V O J S L A V I c E K 

V A L A M I A V I L Á G B A N 

Minden városban él valami amiről a város majdnem semmit 
/sem tud 

sem azt hogy honnan van sem hogy valójában miről is van szó 
/sém hogy mit akar és mit nem 

A z meg csak nagynéha mesél a téren ahol köréje gyűlnek 
vagy valahol egymagában mesél 
Csodálatos minden városnak van valami ilyenje 
de sohasem tudni hogy szerencse-e ez vagy szerencsétlenség 
jobbára azt gondolják zavarosan és csak menet közben hogy 

/itt valami nincs rendjén 

Minden városban él valami amit sok régi lakos sem látott még 
harminc vagy száz éve egyszerűen nem ismerik 
Minden városban — a kisebbekben is — van valami ilyen 
de senki sem tudja hogy valójában miről is van szó 
és hogy egyáltalán szó van-e valamiről 
S ha végül valaki föl is jegyzi mindezt 
még akkor sem tudni semmit és az adat 
valami életbölcsesség lesz 
de lehet hogy valaki még kérdezi is: 
mi ez és mit lehetne tenni 
és hogy ez az -e vagy mi ez a Világban 
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I I . 

I I I 

D é 1 

I S M E R L E K kék víz test tiszta felülete 
Pillantásom te tüdőmből vagy megadón kerengek utánad 
Minden redőd megjegyzem mikor gégémen szorít 
Hívásaidra vagyok ének mosoly s álom 

I Ha szél libbenti hevesen e selyemfátylat 
! T e ajtómban készséges víz fénylőbben tündökölsz-e 
| Dalnok legyőzött harcos s az a mezítlábas fiú voltam 

Most pohár borodnak bármeddig hajtasz is fel 

Arany pánikjaim pikkelyeiből víz te 
(Mert magamból én többet adok mint elveszek) 

: Sietős árbocok de higgadt vitorlák vize 
; Test vagyok mely tartamát reménnyel ízleli 

| Azér t jöttem-e hát hogy mindenről lemondjak 
És szemem a megnyesett fáira rátalált 
Akarom kik megmenteni akartak hagyjonak 
Csak egy napot döntés nélkül egy kék delet 

Akarom hogy többet használjak hagyjonak 
i Veled víz szabadon mind tágabb légzésben 

Szikla vagyok s kellenek éhes sirályaim 
Napom hogy minden könny mélyebb fényű legyen 

Mindenből s mindenkiből kinek szüksége van rám 
A vízig lehajló égbolt örömével vagyok 
Szilárdan gyökerezem minden irányba ' 
De van elég hely az álmoknak is 

A páfrányokkal éneklő erdők jóságával 
Többé nem tudom: fölfelé vagy a vizek mélyébe 
haladok-e e pillanatban tudom hogy nem adom fel 
Bárki is legyen ezzel én s azok kik maradnak 

A tó s az én felsebzett de állhatatos kezem 
Arany felhőkkel álmodó dél aljáig elmerülten 

V E S N A P A R U N 

A V A K S Á G Ü N N E P N A P J A 

Ha valódi szemünk volna, ha nem vakon születünk, 
Nem a tájat látnánk magunk körül, nem a szilvásokat, 
Látnánk, hogyan vénül a város, mint haldoklik a szél, 
Látnánk, hogyan helyeződnek egymás közt a játék indítékai, 
Lényeget lényeg hogyan érint, mozgást gondolat. 
Látnánk elalvó embert óriás növény tenyerén, 
Ahogy viszi őt az éjben, mely árnyat bont neki. 
Magunkat látnánk, nem másoktól környezve: metszve 
Rövid pályájuktól, áttetsző húsunkon keresztül. 
Látnánk magunkat a tükörben, velőnkkel már másokba nőtten, 
S ahogy a vihart nézzük, úgy néznénk egyenesen a 
Kölcsönösség megrázó drámáját, magunk is belekeveredve. 
Ha a delek agg tornyainak szeme volna, mily nagyon elszégyellné 
Magát ez a mi nemlétező énünk, 
És térdre omlana. 

B r a s n y ó I s t v á n f o r d í t á s a i 

Ilyenképpen a század költészetének első, általános je l lemvo
násaként a közös nevező hiányát említjük meg, a botatólkábam 
járatlan ősi hajósok jelentéstételeiből ismert dús lombú, legendás 
gyümölcsfát, melynek minden ága más-más termést hoz. 

E fatörzs gyökérzete -nemzeti történelmünk számos geológiai 
katasztrófáján és törésén át kétségkívül a dubrovniki és dalmá
ciai régi horvát irodalom dús táptalajáig terjed — az anonim 
népdalokig, a népi egyház „sekveneijáüg", a nyelvünkön írt arab
betűs poézisig. A történelem egy-egy korszakában olykor-oly
kor elhalt vagy elkorcsosult e gyökérzet, de a históriai aszályok 
és zivatarok szünetében újra friss ágakat hajtott. 

A múlt század vége is egy ilyen pangása időszak; ,a folyfco-
mosság halódik, de nem a fin-de-sieele jóllakottságtól, hanem a 
sovány talaj miatt. A Kranjcevic magányos, gigantikus alakjá
val kezdődő, napjainkban is tartó korszakot ezúttal nem nevez
hetnénk másként, mint második megújhodásnak (hogy megkü
lönböztessük az első, az illír újjászületéstői). 

Mind a megvalósulások, mind a jelentős kötbtök egész soina 
folytán ez a korszak a leggazdagabb a horvát poézis történeté
ben, csak ezt mérhetjük a dubrovniki-dalmáoiaihaz, belső struk
túrája csak ennek aranyira organikus, mint azé, s fontossága', 
a kimagasló müvek és az. általános irodalmi színvonal jelzik. 

A korszak rövid — hetvenegynéhány év —. de mivel időben 
igen közel áll hozzánk, hajlamosak vagyunk egységét periódu
sokra bontani: noha az irodalomtanulmányozás segédeszköze
ként számos ilyen korszakosító kísérleteknek van bizonyos igazolt-
sága, mégis úgy tetszik, inkább irodalmon kívüli eikok — világ
égések, államösszeomlások, forradalmak, hidegháború — és nem 
e költészetből fakadók hozták létre őkat. Ez az egyik oka annialk, 
hogy már több ízben elleneztem a „kát háború között' terminus 
használatát, mely Oly könnyön és oly indokolatlanul vert gyö 
keret nálunik. 

Lényegében a generadlos tagolás sem jelent sokkal többet: 
áttekinthetőbbé tehetjük vele a korszakot, de egyetlenegy föl
parcellázás esetében sem tévesztheti ük szem elől a szellem belső 
egységét, az értékmércét, a törekvések célját, és éljünk a továb
biakban is a tudományos termii/nológiával — a második megúj
hodás struktúráját. Ha egy kis szerencsével valamiképpen végig-
vánszarog a század, abból a távlatból épp olyan osztliatatlan 
egésznek látjuk m-ajd évszázadunk első falét, mint a dubrovn-iki-
d.almáaiai irodalmat ma. 

A második megújhodás egyik jellegzetessége, s ezt már e 
feltételes elnevezés is magában foglalja, hogy a horvát nemzeti 
szellem ütötte rá bélyegét (ezt az aránylag sok politikai és prog
ramszerű költői megnyilatkozás is mutatja) — mint ahogy, fo ly
tassuk lanailógiánkat, hasonló nemzeti-megújhodási szellem uralja 
a dubrovniiki-dalmáciai irodalmat is, ahol azt nyelvünk haszná
lata, az olasz és latiin elvetése is kifejezésre juttatja —, de para
dox módon és a dubrovnikival megint csak analógiásán ugyan
akkor a kozmopolita, európai szellemet is megközelíti, s ezzel 
még egyszer bizonyítani látszik, hogy csakis önálló organizmus 
lehet egy nagyobb közösség egyenrangú tagjává, hogy e tagság 
nem -az egyéni jellegzetességek elsorvadását, hanem épp ellen
kezőleg, kidomborítását jeleníti. Ahol újabb poézisunk sajátosabb, 
népibb, ott európaibb is. 

Noha a modern horvát költök több jellemvonásuk folytam 
kozmopolita, európai áramlatokhoz, iskolákhoz és irányzatokhoz 
tartoznak, kapcsolatuk -a legjelentősebb modernista törekvésekkel, 
az lav&nítgarde-dal ós az extrém (kísérletekkel közvetlen és nyi l 
vánvaló, mégis, rnimtha állandóan szem előtt tartanák, hogy „e 
népet nem -a hadvezérek tartották fenn létért való küzdelmében, 
hanem -a poézis", s ezért költészetünkben a forrásokhoz, a népi
hez, a hagyományoshoz való vissza-visszatérést fedezhetjük fel: 
politikai, pedagógiai, szentimentális és patetikusan nemzeti, fel
világosító törekvéseket. Mindig érzik, hogy kevesen vannak, hogy 
nagy a szükség rájuk; népi szellemük, mintha a nemrégi haló
dás, tengődés, sorvadás emlékét őrizné. Ekképpen sokuknál ész
lelhetjük majd résziint a konzervatív és hagyományos, részint az 
avantgardista és kozmopolita elemeknek csodálatos, olykor gro
teszk keveredését. 

Ez az amteusii kapocs, nevezzük így, melynek súlyát örökké 
és tragikusan érzik legjobb költőink, kettős elágazású: egyrészt 
(s ez kissé gyanús előny) megóvja őket a szélsőségek zsákutcájá
tól, -a meddő bolyongástól a kiagyalt ezoterikus szférákban, ami
nek természetes vége a művészet negáoiója, a bátrak esztelen-
ségétől — s látmi fogjuk, hogy a kísérletezés, a formai finesz, az 
artisztikus tour-de-force, a bizarrság a bizarrságért, az egzoti
kum és a mértéktelenség valójában marginális, nem központi a 
horvát költészetben, s i ly módon inkább a verstechniika és forma 
részleteiben jut -kifejezésre, semmint egy-egy mű, egyéniség vagy 
mozgalom egészében — , másrészt azonban kétségkívül megterhe
lő, silány horgony, mely a költőben, műve és környezete viszo
nyóban örökös óvatosságot, a szüntelen visszapillantás szükséges
ségét, a megtett út rekapitulállását, a következő lépés józan eszű 
megokolását, a „számunkra" hasznosságának szentesítését, a szár
nyalás megfékezését eredményezi. Mive l a huszadik századi hor
vát költészetről van szó, bármennyire szeretnénk is megkerülni, -Ok
vetlenül beszélnünk kell e kis nép irodalmának szociológiájáról: 
a költő vórtanúságához — örök és feloldhatatlan összetűzésben 
áll az istenekkel — Ikarosz mártíromsága társul, akiitől a kis nép 
irodaimi szükségletei — ő pedig nemcsak hozzátartozónak, de a 
népi jelleg felelős őrének érzi magát — meghatározott feladato
kat követelinek meg: társadalmi megrendelést, közvetlen „anga-
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zsáltságot", s ezzel a földre feszitik. szánnyát. Néhány ritka ki
vétellel, szociológiai értelemben, a horvát poézis története már
tírok története, lázadóké, kik félnek a végső lázadástól, vizioná-
riusaké, akik rétegnek teljesen elválni a talajtól, megtépázott 
Prométheuszoké, a kor miarcanigo.lt gyermekeié. 

Á m e köldökzsinór, mely táplálja, de meg is fojthatja a gyer
meket, e kényszerű korlátozottság ellenére is megszólal e költé
szetben az európai modernizmus és nemcsak lokális visszhang
ként, hanem eredeti hangon is: a szimbolizmustól és expressszóo-
niizmustól kezdve a háborús éveket követő nyers disszonanciákig 
a dubi'cvni'iki-dailmáciai irodalom korszaka után először nem érez 
zük akutnak a világ mögötti „lemaradást" — Kranjcevüc, Matos, 
Somié, Krleza és Ujevic hótmérföldes lépteivel (e túlzott sietés, 
ez a tékozlás, ez a dacol ás a sárral gyakran személyes nagyságu
kat nyomta el; csak mellékesen, a társadalmi munka peremén, a 
fellélegzés ritka pillanataiban mutatkozhattak meg igazán) csök
keni": a távolság, és ma Mihalic és Slamnig az igazán korszerű 
költök, méghozzá nemcsak számunkra, akik ötven évvel lema
radtunk Európától, hanem korszerű a Weltgeistban ás, a világ 
rnai irodai mának komplexumában, mely szervesen ós lényegében 
is egyre inkább kozmopolitává változik. Annyi idő után ez a 
költő,i generáció valósította meg a kapcsolatot Európával — angol 
vagy francia, lengyel vagy orosz kar társaik között alkalmasint 
ne mjut nekik túl nagy hely, de annyi bizonyos, hogy nem is anak
ronisztikusak, mint ahogy távolabbi múltunkban nem egy nagy 
poétánk az: fenséges anakronizmus. 

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha megállapítjuk, 
hogy e kapcsolatteremtést nemesek a legutóbbi fél évszázadban 
rendkívül sokat fejlődött és gazdagodott költészetünk tette lehe
tővé, hanem az európai irodalomban tapasztalható fáradtság, óva
tosság is, az avamtgardizmus alkorcsosulása, sőt bizonyos dezori-
enibáoió, az Üj kivizsgálatlan területeire való hirtelen ás heves 
betörés utáni fokozatos visszahúzódás a tradíciókhoz, s költésze
tünk specifikus jellemvonásai a hagyományőrzés, óvakodás a fék-
telemségektől, a szüntelen kapcsolat a nemzeti alappal, a talaj-
vesztéstől való feledem csak meggyorsították a közeledést. 

III. 

Említettük már, hogy a második megújhodás Krancevictyal 
kezdődik. Poéziisunkniak Kranjcevic annyit jelent, nv'mt a vi lág
irodalomnak az angol romantika és Baudelaire együttesen. K ö l 
tészete emberfeletti erőfeszítések tői sugárzik — az akori horvát 
verselés teljességgel elsatnyult a romantikus konvenciók gizga-
záiban, nyers, és messze elmarad költőnk prométheuszi, autoch
ton fölizzásától. „Vers rude et g,roissier''-ja voltaképp a horvát 
költök sorsát példázza sziimbolikusan — a sáros szárnyú Ika
roszt; Kranjcevicet úgy őrzi majd meg irodalmunk történelmi 
Panoptikuma, mintha alakját Mestrovic véste volna ki: patetiku
san^ megfeszülőmak, szörnyű erejével is tragikusnak, nagyságának 
kínjai miatt olykor groteszknak. Noha a romantikáinak, az e l 
csépelt hazafiasságmiak, a kor olcsó közhelyeinek is áldozott, ő 
mennydörög a horvát költök új pl ej árijának kezdetén, a próféta 
'és lázadó, az új hit sámája, a majdhogy nem krisztusi figura 
egy rohadt világ széthullásának végén. 

A sok kisebb költő kompromisszum-utálatának, .illetve kiéle
zett lázongása tragikumának létrejöttében pontosan kimutatható 
Kranjceviic részessége —• ilyen például Pol ic-Kamcv, aki a maga 
patetnkus „a rút esztétikájá"-hoz költőnkben keres tápot —, de 
hatásának erejét nem mérhetjük fel igazán, ha nem méltatjuk 
tanít vén yar'nak nagyságát: Kramjcevic közvetlen kapcsolata K r -
lezával, irodalmunk másik nagy harcosával és lázadójával m í 
toszrombolójával és prométheuszi alakjával (természetesen nem
csak a költészetben), aiki végképp romba döntötte azt a világot, 
melyet Kramjcevic kezdett ki, világos ás lényeges strukturális 
vonala a korszaknak. 

A megújhodás másik szellemi atyja kétségkívül A . G. Matos, 
aki artizmussal, a mívesség új színvonalával, új értékmércével 
gazdagította a koir költészetét, felfrissítette és modernizálta a 
verselést, a dikciót, és elsőként egyesítette az újjászületés mtad-
kéit jellemvonását: előtérbe hozta a kapcsolatot a nemzetivel, 
mégpedig nem filléres hazafiúi szólamokkal, hanem a horvát i ro
dalom első igazi poditiiikai költészetével, de ugyanakkor, mint fá
radhatatlan fáklyahordozó és propagátor fontosnak látta .az ösz-
szeikottetést Európával és az irodalmi modernség forradalmával is. 

Didaktikus szerepe és a környezettől való szédületes el távo
lodása miatt Kranjcevichez hasonlóan ő is keservesen megfize
tett: igazán nagy talentuma szétforgácsolódott a szélrózsa min
den irányába. Matos a költő és író nemcsak a saját szavaiban él, 
hanem követőinek és tanítványainak a müveiben is. 

E korai forradalmi időszakban potenciáljának igazi kifejezé
séhez, megénefcléiséhez Vidric áll a legközelebb, Öunic—Vucice-
vic óta ő az első valóban tiszta lírikus a horvát költészetben. A 
kis irodalom e Verlaime-je a nyelv zeneiségének virtuóz ismerete 
— nem lehet lefordítani a kritika nyalvére, vagy mellékesen 
mondva idegen nyelvre —, talentumának tisztasága és ezoterikus-
s ága, a társadalmi megrendelés figyelembe nem vetole, különös
sége folytán még mindig nem talál kellő visszhangra irodalmunk 
panteonának termeiben. 

Mive l itt csak a megújhodás legfontosabb jelenségeit vehet
jük számba, ezennel költészetünk kát monumentális alakjához 
érkezünk, A . B. Simichez és Tin Újéviéhez; talán bennük telje

sedett be leginkább a megújhodás szelleme. E két költő jelentő
ségét még mindig nem tudjuk teljességgel fölmérni, rajtunk ke 
resztül mindkettőjük a jövőbe lép. A z expresszien/izmus asszimi
lációja az egyiknél vagy a szimbolizmusé a másiknál, az európai 
mozgalmaknak e lokális változata mellékes mozzanat. Ellentéteik
kel szánté kiegészítik egymást az új poézis spektrumában: míg az 
egyek klasszikus tisztaságú, fegyelmezett, aprólékosan gondos, v i 
lágos programú, s így az artizmus korszerű megszállottjának ra
gyogó példája, addig a másik eruptív, végtelenül gazdag, lát
szólag hagyományos formákat ápol, a nyelv varázsának mestere, 
a konvenciók kíméletlen megszegője, s ekképpen a „fantázia dik-
taiúrájának" misztikus homályát jelenti — mindketten az új va l 
lás, a művészet önfeláldozó misztikusai. 

E két költő nagy elődeivel, Krancevictyal és Matossal ellen
tétben nem annyira nemzeti bárd, sokkal inkább korszerű költő, 
nem annyira iikonoklaszta és lázadó, mint építő és kutató. K ö l 
tészetük a megújhodás első igazi terméke. 

E gazdag aratásban külön helyet erdemei Krleza Éjszakának 
virrasztója c. műve, poézisunk kettős irányulása fejlődéséről vá 
zolt tézisünk kitűnő illusztrációja: a lázadó és romboló lázongá
sának hitelessége végett történelmi analógiát keres, igazolást, 
népi szubsz.tratomot a szó szoros értelmében, és egy remek ar-
tisztikus tour-de-ferce-szal, egy artificiáiis, csak első pillantásra 
történelminek tetsző nyelv megalkotásával, tehát egészen modern 
eljárással, megleli a nemzeti epopéiát. 

E kíméletlen kertészek keze nyomán, akik jótékony vihar
ként gyomlálták kn a dudvát. tördösték le a fonnyadt hajtásokat, 
a horvát poézis törzse minden irányban szétfutó ágazattal dús 
lombot hozott, és sokfajta gyümölcsöt érlelt: egy Tadijanovic 
nyelvezetének robosztus egyszerűsége, egy Cesaric lírai kantilé
nája, egy Krklec metafizikus hagyományápolása a kettős elágazás 
hol egyik hol másik pólusát közelíti meg, de mindig figyelmesen 
óvja a kapcsolatát a törzzsel. 

A horvát költészet törzse megújhodásának vitalitását és ma
radandóságát a második világháború szörnyű zivatarában Gorán 
klasszikus tisztaságú és fényű Tömegsírjával bizonyította és Kaá-
telian éneklésre bírt Tífuszosaivad, de erről az életrevalóságról ta
núskodik a háború utáni jegességben is, melyet a felfeslö rügyek 
anyás ápolgatásával (elsőként a többiek között) Vesna Parun se
gített fölolvasztani. 

S végül a háború utáni költök plejádjában a megújhodás 
jegyei Mihalic és Slamnig poézisában jutnak kifejezésre a legerő
sebben. Slamnig talán mindeddig legnagyobb artistája költósze-
lüniknok, a nyelvi lehetőségek, a tematika, a forma legmerészebb 
kutatója, friss, eredeti szellem, örökké új, derűs kötéltáncos, s 
lehet, hogy költészetünkben az lesz a szerepe, mint •ami az angol 
ós amerikaiban Ezra Poundé: hogy asszimilálja az európai ha
gyományok gazdag színképét, hogy a sajátunkévá tegye (Ujevic 
mellett naki van a legnagyobb befogadóképessége poézisunkbain), 
és ugyaniakkor aktualizálja a miénket. 

Mihalic műve egy program szilárd költői architektúrája, k o 
runk időszerű kommentárja, tehát eszmék poézisa, de mindig köl
tői megvalósulásban. E látszólag kompromisszumot nem tűrő m o -
deirmistáhaa, mintha szintézis jött volna létre — igaz, kissé dez-
illuzionáHt, pesszimista, egyáltalán nem patetikus —, mely egész 
újabb poézisunk lázadó, disszidens, eretnek elemeit egyesíti. 

Ha meghúzzuk e két költő származásvonalát a múltba, azt 
mondhatjuk, persze naigyoltsn és metafizikusain, hogy Slamnig 
A . B. Simic követője, Mihaüc pedig Ujevicé. S e kettősség itt v é 
gül a poézis világában jut kifejezésre, nem a mindennapi klisék 
vonalán. 

Ugyanannak a törzsnek a hajtása Slamnig is, Mihalic is. De 
velük újabb szféráikba nőtt a lombozat, ahoninam gazdagabb es 
bővebb ózont szívhat magába, ,s egyre kevesebbet kell a sárnak 
adóznia. Kritériumukkal, szellemükkel, állásfoglalásukkal és mü
veikkel ők az első európai költőink a régi dubrovnii'ki-dalmáciai 
kczrncpoilitizmus után. 

For. Utasi Csaba 

http://miarcanigo.lt
http://ubsz.tr
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(Kassák Lajos, a lírikus) 

VÉNYEK ÉS KÉPEK 

A magasság, ahová az érő, forradalmi évekkel, hónapokkal 
felkapaszkodott — érzelmi volt, s annak örvényei várták a for
radalmi hullámok gátba ütközése, megtörése után a versnek 
égből letaszított, bukott, angyalát. Érző, de nem értelmes, vi lág
fájdalmak járják át verseit, de ennek a világfájdalomnak semmi 
közé sem a szentimentalizmushoz, sem pedig a század végi hangu
latokhoz. Magatartása nem klasszikus költői viszonyulásokból 
született, nem a sajgó test és a fájó szív intimitásai érdeklik, bár 
a maga személye és személyessége, amely a tízes években a 
„látó" és a látottakat képekbe szerkesztő személytelenség eszmé
nyét közelítette meg a világra figyelő intenzív érdeklődés sugal
lataira, most a vers ihlető mozzanatai felé volt indulóban, kimoz-
dultan mutatja magát statikus helyzetéből. 

Elmozdulásoknak nyilvánvalóan le kellett játszódniuk. A ka
taklizma, amelyet a világ Kassák körül átélt, sokkal nagyobb 
v o l t annál, mintsem, hogy hatását ne éreztette volna: a világ 
nem ott folytatódott, ahol az első világháború kitörésével abba
maradt. A „vándorolni, vándorolni, vándorolni" kassáki biztatás 
tehát nemcsak a fegyelő szemre irányult, hanem egész,, fizikai 
valójára" is, azon túl, hogy egész világa mozgó állapotban volt, s 
a tótágast álló világ képét mutatta. Amikor emigrációba költözik, 
a „vándorolni"-motívum is több lesz jelszónál: a költői szituáció 
körvonalait kapja meg, amelyben a tótágast világ olyannak lát
hatja meg magát, amilyen, s így a költő zűrzavarának lényegét 
ragadhatja meg, túljutva immár a „morális kásahegyeken", túl 
a logika üveghegyein — a lehetetlenség elvarázsolt Óperenciáján 
is túl, egy olyan világban, ahol „gyalázatosan ránkszakadtak a 
kilusszák, már az sem bizonyos hogy 2x2=4: 

a parasztok nagyvárosi poloskákat tenyésztenek a szal
mazsákokban 

világunk kereke hogyan fog tovább szaladni az illatos 
konty nélkül 
temetésrendezők kartelen kívül akcióba léptek min
denütt uram isten az utcák fekete szekereket gargalizál-
niak fölöttünk kétszarvú angyalok hárfáznak Boccaccio 
emlékirataiból 

és: 

minden összegabalyodik a rozsdás föld felett minden 
levetkőzik és összeházasodik önmagában a Mindennel 
ó ellenőrizhetetlen számlák a főpincér tarisznyazse
beiben . . . 

Költői leg tehát el sem képzelhető más, minthogy éppen az ilyen
nek látott s versekben megmutatott világ képe nyilvánuljon re
álisnak és a kassáki költői szituáció legyen az, amely lényegét 
és belső törvényeit fölrajzolja és érzékivé teszi, „láthatóvá" a 
versek elemeinek felgyorsulásával, a gesztusok szaporításával, 
képein a vonalak sűrűbb hálózatával, s költői körének kisebb, 
az ember köré húzottságában szorosabbra vevő sugarában. 

Verseiben ekkoriban szűnik meg a figyelés függőleges irá
nyú mozgása. Ha a tízes években írt versei egy állandóan fe l 
felé mutató irányt hirdetnek, az elemek torlódása már-már f i 
zikailag is érzékelhető felgyűrődést hirdetnek, itt „ irányvál
tozás" játszódik le. A vers belső s mozgó tere vízszintes irányok
ba indítja el a figyelmet a szabad térességnek olyan felszabadító 
illúziója nélkül, amelyek régebbi verseiben eleve adottak voltak. 
Mintha az emigráció sziget-jellege lenne az a tenyérnyi hely, 
amelyen meg lehet kapaszkodni, s amely térül kínálja magát. A 
megbomlott harmónia tehát nemcsak a költő és a világ reláció
iban mutatja magát Kassáknál, hanem a költemény szuverén 
önkörében is érezteti hatását, anélkül, hogy pusztán csak ihlető 
tartalomként volna jelen, mint a korszak olyan költőinél álta
lában, akik a klasszikus költői tartástól nem tudtak megsza
badulni, és verseik éppen ezért lélekállapotaik viaszlenyomataivá 
váltak, alkalmakká, amelyekben elsírhatták bánatukat, közöl
hették panaszaikat. Kassák is a megbomlott harmónia, a felbi l 
lent egyensúly, a teljesség-hiány költője •—• de, tegyük hozzá: a 
realitásoké mindenekelőtt, aki verseiben a megbomlott harmónia, 
a felbillent világegyensúly képeit szerkesztve, effektusait hívja 
elő, s ez előhívó feladat szolgálatába állítja a verset a képek 
kiváltotta érzéki benyomások, a verskép konstrukciójának akti
vitásával. Így, ha alapvető költői szándéka és költői termé
szete csorbítatlanul vészelte át a válságos éveket, képszerkesztése 
folytonos változásban volt : a húszas évek elején pedig a tótá
gast álló világ realitásának „képiesítését" vállalta, amelynek v e 
zérgondolatát talán ez a kassáki sor adhatná: „ki ne őrülne meg 
a káposztásfazékba esett kórházakban". 

Dadaizmus — mondják az ekkoriban keletkezett Kassák
versekre. Holott Kassák nem azért írt ún. „dadaista" verseket, 
mert magáévá tette a dadaisták elméletét, hanem mert „látott 
világa" realitásai a versképnek olyan szerkesztését sugallták, 
amelyek dadaista versek benyomását keltik, s Kassák túl van a 
„lázadó és tiltakozó gesztusokon" azon a szűk körén, amelyet 
az izmusok, s így a dadaizmus leegyszerűsített változata általában 
jelezhet. Kétségtelenül volt ebben a kassáki dadaizmusban az 
Arany emlegette gazda magatartásából is, aki a szőlőjét elpusz
tító jégverés láttán maga semmisítette meg a még megmaradt 
termést, mondván, uram isten, mit tudunk mi ketten, azonban 
hiba lenne pusztán csak erre a mozzanatra csökkenteni a húszas 
évek elején keletkezett költészetét. A meghökkentő gesztusoknak 
kétélű a kardja, s ha a versek egyes részleteiben a képzettársí
tásokkal és kapcsolásokkal kihívni is akar, a megmutatás törek
vése is benne van. Elszigetelten a vers egészétől az ilyen részle
tek pl. „dadaista" törekvéseket mutatnak: „1920 december har
mincegyet élünk a fejünk reménytelenül vonít combunkra nyo
mott pénztárcánkban ki tudná felmérni jól táplált fájdalmunkat 
zsidók sárga foltja belesett a pápa teás findzsájába s most még 
nehezebb lesz nyelvünk alól kiszedni az enyvtáblákat egyedül a 
rózsavíz vagy a levágott ökrök segíthetnének de ők mélyen al
szanak az áruházak pénztárkönyveiben ó de mindez mit is jelent 
a mi érző keblünknek". Á m a vers egészében (a Világanyám 
harmadik könyvének 6. verse) ez a „kih ívó" jellege e résznek 
csökken és funkciót kap, része lesz annak a gondolatnak kiépíté
sében, amelyet a vers első soraiban a „bizony jó lesz ha min
denki aludni takarodik a tyúkokkal szörnyű éj szörnyű éj szörnyű 
é j " motívumában összegeződik, és mint ilyen, annak a bizonyos 
„emberi éjszakának" apokaliptikus jellegét hivatott érzékíteni, 
amelyben a „lenyelt logika" a maga torzságát hirdeti. Mert volt 
valami a képtelenségből abban a helyzetben, amelybe a forrada
lom leverésével az emigrációba szorulta"!? és az otthon maradottak 
is csöppentek. A dualisztikus várakozások (gondoljunk arra a lég
körre, amelyet Sinkó Ervin rajzolt Optimisták című regényé
ben!) felfokozottsága az irrealitásba ragadta az embereket, s a 
húszas évek elején annál keserűbb volt az ébredés, annál i l logi-
kusabb és irreálisabb jegyeit érzékelte a világ valóságára meg
nyíló szem. A versből kiabáló abszurdum a világban dühöngött, 
s a realitást látszott megidézni még az olyan költői képtelenség 
képe is, amit ez: „szeretett tűzoltóink försorakoztak a tohuva
bohu folyó partján", s az abszurd helyzet teljessége felé tapogat 
a vers ilyen képe: „tudósok szentjánosbogarakat gumirabiku-
moznak a szakállukba s a süket pusztákban valaki fölhúzta a 
gramafónokat". A megzavarodott rend, a helyüket, értéküket, 
értelmüket vesztett dolgok látványa kínálja magát ezekben a ké
pekben s a képtelenség sugallata, amely nem a képelemekben j e 
lentkezik külön-külön, hanem egymáshoz kapcsoltságukban annak 
reflexeként, hogy az ember és a világ kapcsolatai hibbantak meg, 
s a versek 'éppen ezért nemcsak visszhangozzák immár panaszként 
az így támadt fájdalmakat, hanem a visszásságok értelmetlen
ségét akarják képi eszközökkel mintegy előállítani, érzékeinket 
a benyomás totális sokkjának áramába kapcsolni. 

A z érzelmek depoetizálása ez, amely az olvasóban a krit i
kai magatartást ébresztget, viszonyulását a világhoz akarja befo
lyásolni, s a keserű józanság állapotába hozva a világ egy új 
konstrukciójának szükségességére akarja figyelmét irányítani. 
A z ilyen költői magatartás ugyanakkor elképzelhetetlen anélkül, 
hogy önmagában is ne tartalmazná ennek a „keserű józanságnak", 
„istennel versenyre kelő keservnek", ironikus-groteszk fintor
nak az elemeit, amellyel a „való vi lág" jelenségeit szemléli. Ép
pen ezért Kassák dadaizmusa nem pusztán depoetizáció és 
dekompozíció, s már-már nem is nevezhető dadaizmusnak. Kas 
sák, mint már jeleztük, csak távolról, s kevés érintkező pon
tot mutatva tartott kapcsolatot az izmusokkal, így a dadaiz
mussal is, másodsorban pedig Kassák költői formátuma sokkal 
nagyobb volt, mintsem hogy belefért volna akármelyik izmus 
keretébe, s temperamentuma sem a „törvényeket meghallgatóé", 
hanem a „törvényeket alkotójáé", aki mindenekelőtt az új költő-
iesség után nyomoz, s ezzel a világ egy új konstrukcióját is 
kutatja. Ehhez pedig az is tartozott, hogy a felkínálkozó jelen
ségeket kimerítve haladjon tovább, a „vándorolni" jelszavát a 
költőinek erre a területéne is kiterjesztve. 

A költőinek tehát nem egyértelmű a jelensége Kassák ..dada
ista" verseiben sem. Egyfelől ugyan előállítja a tótágast-világ és 
az abszurdumot érzékelő ember képeit, a dekompozíciót majdnem 
a végletekig feszítve letép a valóságról minden fátylat, hogy a 
nyers való mutatkozzék meg, a tény fellebbezhetetlensége. más
felől a világ szétdobált elemei között egy új költőiség építő
köveire is figyel. Nem lesz véletlen, hogy együtt találni verseiben 
ilyen konstatáló elemeket: 

holnap talán már senkit se fog érdekelni hogy a kis
városi szatócs kutyákat tolt be a májashurkákba . . . 

a rideg tények világaként a „dadaista" tótágast-képzetekkel: 

ó jajjaj oda van az asszony ó ó jaj aki vitriolt és 
kék liliomokat hordott a térdkalácsában 
most a szoba közepére húzták papírmasé fejében tal
paikkal fölfelé állnak a szekrények . . . 

s ezek ilyen hibátlan áriába tudnak torkollni: 

. sírjatok lányok a szűz falak között s ti szegény prole
tárok hagyjátok benn körmeitek alatt a gyászszalagokat 
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gyerekek már hiába visítanak a meleg tejforrások felé 
a fák lemondtak a legközelebbi tavaszról és fejjel 
beleálltak a víztükörbe . . . 

vagy: 

hej de neki vagyok keseredve 
add ide a rózsaszínű szálasokat hogy a szívem fölé 
köthessem a mosdótálat 
mindenre el kell készülnünk 
az újságok megírták hogy a harangok visszavándo
roltak az országba a békák zöldselyem ruhájukban 
ráültek a szökokutakra s az asszonyok is kürtökbe 
akasztották gyönyörű lábszáraikat 

E versek horizontján „levágott fejű fák zarándokolnak üres 
darázsfészkekkel a hónuk alatt", s belső tartalmaikban a költő 
>,elszabadult lendületekre apellált" s arra biztatott: „köpd ki 
magadból a langyos területeket", hogy mind nyilvánvalóbbá vá l 
jék annak az emberi-költői helyzetnek a ténye, hogy „hát valóban 
kihúzták alólunk a gyékényeket", s hogy „valami elátkozott ros
tán csöppenként minden keresztül hull". „Tartalmát" és „formá
ját" is ez adta a húszas évek elején keletkezett Kassák-verseknek 
— egységben, ami a magyar költészetben elszakadni látszott a 
nem kassáki költői gyakorlatban. A költőiség diadala volt ez, 
mert intenzíven a valóság problematikus voltára irányította a 
figyelmet, s még inkább azért, mert ha emberi világnézetként nem 
is, de költői világképként a világ megszervezése lehetővé vált, a 
dekomponáltság zárt szerkezetet kapott, a disszonáns hangokból 
Pedig egy új konszonancia csendülhetett ki — az ártatlanság mo
dern énekeiként, amelynek sejtelme és ösztönzése ott dolgozik 
rnár a Világanyám utolsó verseiben is: 

az lenne a hivatásod hogy az első ruhatári számot 
visszaragazd a világ homlokára 
különben mit ér ha valaki le tudja nyelni a ventiláto
rokat fizetett váltóőrnek mindig akad más dolga is 
föl a logikával és a tyúkszem vágó bárdokkal 

csak egy út van egyenes 
és ez az uttalanság 
az lesz a mi első szép napunk mikor találkozni fogunk 
a kisgyerekkel 
ki előtt még ruha nélkül mer megállni az anyja 

Jövőbe pillantó költészet ekkor is Kassáké, s ha a húszas évek 
elején keletkezett versek zöme a jelen bűvöletében keletkezett, 
s a múlt a Máglyák énekeinekben harn.vadt e » mind intenzívebb 
a jövő felé fordulás is, a jövendölő magatartás, amelynek sajá
tos hangjai oly jellegzetes kassáki ízekkel telítik majd verseit. 

Tragikus versek születnek ekkoriban: 

ilyen a reális élet 
mindjárt ebédhez könyökölünk s lehet hogy a fanatikus 
kőművesek megint asszonyvért kevernek a malterba 

s felfedezi, költői világa vonzásterébe helyezi a költői Én-t, 
amely eddig csak közvetett módon nyilatkozott meg. Most mint 
a költészet hőse is jelen lesz, s megszűnőben, felbomlóban levő
nek mutatja a költő és a világ addig oly szoros harmóniáját. 
Kassák költészetében eddig az Én mint költői probléma ritkán 
jelentkezett, akkor is beleolvadva a problematikus világról szóló 
mondanivalóba, a költő a szem volt, amely akkor is a világot 
látta, amikor önmagára pillantott. 

kutyák ellepték az udvart s némelyek a holdtányérba 
mártják orrukat 
hidd el alig láthat valamit az ember önmagán kívül 

Kassák verse tehát mintegy fixálja, tudatosítja és konstatálja 
is azt az új költői szituációt, amely versei belső erővonalainak 
mozgásirányából alakult ki, s jelzik ezek a költemények általában 
is, hogy Kassák a szürrealista törekvések felé költői logikájából 
következően, öntörvényeinek engedelmeskedve indult el, de azt 
is mutatják, hogy költői törekvései előbb adtak hírt magukról, 
mint ahogy költői programként s tudatosan immár meg is fogal
mazódtak. 

A felismerésnek, hogy „alig láthat valamit az ember önma
gán kívül" költői következményei voltak tehát. Megszülettek az 
ártatlanságnak a mondern énekei, a kassáki dúrba a lágyabb 
moll hangjai vegyültek, másfelől pedig a képversek lírája csen
dült meg ismét csak az érzelmesség felé mutatva. S ha van a 
Kassák-verseknek egy szürrealista képalkotási technikája is a 
felszínen, úgy mélyebb rétegeiben is ott lapul a szürrealista ér
zékenység mozzanata, amely az Én-költészet egy sajátos válto
zatát jelenti — messzebb a láztól és közelebb az emlékezéshez, 
ám nem azonosulva a klasszikus magyar költői magatartás vál
tozataival sem. A „látó" Kassák így hajlik lassan a „merengő" 
költői szituáció felé, s lesz elégiák írója és a képversekben a 
daloké, jelezve, hogy „Sappho napjai" múlhatatlanok. Egy nagy
zenekar fortissimója után a néma csendet így váltja fel Kassák 
költészetében egyetlen gordonka szólójának andante tétele a 
képversekben: 

Le hát 
a hálósipkákkal 
elmúlt a 19 nap 

a sövény mellett 
mária átölelte fiát 
és könnyeket virágzott 
de ez sem ért már semmit 
elröpültek 
a madarak 
elúsztak 
a halak 
s a harangozó 
örökre 
elaludt a kötélen 
szegényke 
kivilágított 
városok fölött 

vagy: 

Anna 
Ami ácskáin 
Az Ür 
megjelent a vizek fölött 
és keservesen 
sír 

Azzal , hogy a divatnak tulajdonítjuk a képvers megjelenését 
Kassáknak, elkendőznénk e versek lényegét és szerepét a költő 
alakulásában. S amennyire a divatra gyanakszunk, legalább 
olyan mértékben kell a „látó" költői természetre is gondolnunk, 
amely nem mond le a vizuális hatásokról, még az olyan rövid s 
csak líraiságot tartalmazó versekben sem, mint a fentebb idé
zettek. S ha a lírai ökonómia ki is szorította a kassáki képszer
kesztés immár hagyományosnak is tartható „ technikáját", az 
legalább a sorok komponálásánál akarta éreztetni hatását, s így 
kapott a rövid lírai futam is képszerű jelleget, másfelől pedig 
határozott konstrukciót, s lesznek ezek a versei „daloló képek", 
ilyenekként pedig Kassák festményeivel tartanak szoros kapcso
latot: azoknak ikertestvérei. A költő belső fejlődése, alakulása 
szempontjából tehát a képversek jelentős állomást képviselnek, 
mert mutatják: egyfelől a legtisztább lírai rezdüléseiben sem a 
dallam fogja a kezét, hanem a vizualitás vezeti versformáló 
munkájában, másfelől jelzik az érzelmi-elégikus elemnek jelent
kező hatásait, munkája irányait, amelyekből egy oldottabb vers
típus születik majd meg, s uralkodik el a húszas évek második 
felében Kassák költészetében. 

2. 

A húszas évek derekán a költői Én már betöltötte Kassák 
költészetében az egész látóteret, a vers fókuszából szól az emlé
kező, az evokatív vallomás: 

Itt az ideje, hogy elhullott napjaimmal számoljak, 
hogy megfeleljek a kérdésekre, amik az emlékezés üveghá

zában virrasztanak 

Valóban: Kassák emberi helyzete, amelyből világérzése táplál
kozni kezdett, s érzelmesebb tónusokkal futtatta be a verseket, 
emlékeztethet „az emlékezés üvegházára", amit végső fokon a 
magánossá vált, egyedül maradt, a társadalmi mozgalmak poli
tikai vonalától elszakadt emberi helyzet hozott létre. A z az em
beri közeg, amelynek sűrűbb levegője a tizes években körülvette, 
most ritkulóban volt, s az emigráció, életeleméből való kiszaka-
dottság is megkérte az obulusait. Egész későbbi költészetének 
alaphelyzete alakult ki ekkoriban, amelynek esak következményei 
változnak, tartalmaiban mutatkozik meg hatása, de a világhoz és 
a művészethez való viszonyulása megállapodik és kristályosodni 
kezd. Több mint másfél évtized forrongása után, a külső, látvá
nyos izmuskodások mélyén meghúzódó, egyenes vonalú alakulási 
folyamat után kristályosodni kezd a Kassák-vers, a konstruk
tivizmusban elvére lelve költői világát kezdi majd kiépíteni — 
mint aki megtalálta helyét, felfedezte azt a pontot, ahonnan 
vers-világa harmonikus szerveződése a legcsorbítatlanabbul m e 
hetett végbe. Ebben a költői világban a szürrealizmus kötetlen, 
szabad ömlését, az asszociatív körök felszabadultságát a konst
ruktivizmus „architektúrája" egyensúlyozta és mérsékelte, s e 
kép-architektúra a szürrealizmus belejátszásával melegebb ár
nyalatokat kapott, anélkül, hogy szerkesztettsége tisztább logikára 
törő voltáról l e kellett volna mondania. Kassák költészetében te
hát a szürrealizmus „ülogikus" természete adott találkát a konst
ruktivizmust teremtő s vállaló „tiszta logikával" és statikával 
— mindezeknek emberi-költői vonatkozásaként pedig a rend és 
a logika bűvölete szól a költő ajkán az összekúszáltságában 

veszett világban. Egyensúly-eszmény ez, amely itt költői cél
ja felé 'tört: „Ma, amikor a társadalom materiális erői fenntartás 
nélkül egymás élete ellen törnek, bizonyságául annak, hogy alat
tunk és körülöttünk önmaga hibáiból ég a világ, a művészet 
természetes követelménye a fejlődésnek következő szakasza kell, 
•hogy az egyensúlyállapot megteremtéséért való munka legyen" 
(Az új művészet éL Cluj-Kolozsvár, 1926.). A költészet síkján 
létrejövő harmónia ígérte magát Kassák e kori törekvéseiben, 
amelyekben a konstruktivizmus rendező elve, geometriája jelen
tette a szilárdságot, az összetartó erőt, s azt az illúziót találta, 
hogy legalább a költői világot rendezni lehet:" . . . az új művészet, 
ha valóban új, illetve a mi életünk kifejeződése, akkor kell hogy 
az építő eszme képviselője ós első materializáló ja legyen" — 
hirdette Kassák. 
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Látszólag 'kompromisszum árán tört Kassák e művészi har
mónia felé társadalmi-politikai vonatkozásokban, hiszen a húszas 
évek derekán immár nemcsak a levert forradalmak látványa 
volt tény, hanem a világháború után kialakult társadalmi-emberi 
helyzet is megszilárdult, s Kassák ezt adottnak fogta fel, amely
ben a világot megrengető „destrukció" a jövő ígérete lehet csu
pán, de nem közvetlen akcióprogram, függetlenül attól, hogy va l 
lotta: „az átalakulás intenziven élő korszakában vagyunk", ám 
riadozott a „romantikus szenvelgéstől" és „ tény- és tárgyszerű
ségre" esküdve állapíthatta meg, hogy „a művészet destruktív 
jelentősége ma másodrendűvé lett". Nyi lván e nézetei kialakulá
sába belejátszott az a tény is, hogy ekkor már a politikai moz
galmakból kiszorultán csak a művészet területein dolgozhatott, 
s e tér maradt számára máig is szinte egyetlen akció-lehetőség
ként — amelynek jegyét költészete konstans elemei az ezeket az 
időket követő negyven évben eléggé dokumentálnak. A reálpoli
tikának egy sajátos és egyéni változata épült így ki, s bár sze
mét később is a világ dolgain tartotta, s a „homo politicus" 
magatartásáról sem mondott le, tény, hogy költészetében elő
térbe nyomulnak művészi és emberi következményei, anélkül, 
hogy költői célját kaphatta volna tevékenységének ettől a pol i 
tikumtól, amelyet ő eleve adottnak, s költészete tartalmi alapja
inak fogott fel. S ez az a pont is, ahol Kassák „izmusai" élesen 
elkülönülnek a kortárs-Európa hasonló jelenségeitől. Kassáknál 
a kezdet vol t az, ami a többieknél a véget jelentette. Erre mutat 
a tény is, hogy a szürrealisták és expresszionisták egy része a 
harmincas években a forradalmi mozgalmakhoz csatlakozik, hogy 
a futurizmus Marinettivei a fasizmusba, Majakovszkijjal a kom
munista mozgalomba fut, s a politikával szorosabb kapcsolatra 
ezek az egykori izmusokra esküvők mintegy művészi forron
gásaikról lemondva léptek, lényegében az egy Brecht kivételé
vel, aki makacsul ragaszkodott expresszionizmusához. 

Nem lesz tehát véletlen, hogy Kassákot a húszas évek de
rekán elsősorban ez foglalkoztatja: „ki vagy és mit csinálsz 
ma?" A z „ember világhelyzete" érdekli, s példáját már önmagá
ban fedezi fel, magára mutatóan énekel s hirdeti a „valóság 
egyszínűségét a szívben": 

Valaki fölszedte mögöttem a síneket, most egyedül vagyok 
|az új dolgok kezdeténél. 

De mégis azt mondom, ime a nagy gyűjtőlencse is én 
[vagyok. 

én vagyok az elveszett fűzfasíp és a mezítelen állatszelí-
| dítő is én vagyok . . . 

Mintha folytonosan erre a „ki vagy és mit csinálsz?"-ra akarna 
válaszolni a cím nélküli versek sorában, jellegzetes funkciót 
adva magának a cím nélküliségnek is, amellyel az alkotás „tiszta 
realitásában" magára a verstestre irányítja a figyelmet, nem 
maga vall a címmel, s nem maga vállalja a gondolati összege
zést, hanem a közvetlen hatásokat engedi érvényesülni. ö_ maga 
csak meg akar mutatni egy emberi állapotot és egy világhelyzetet, 
amely azért olyan amilyen, mert a „harcok trombitái összetörtek", 
s az ember kiabál hiányai után, panaszolja magányát, elveszett-
ségét profetikus hangon továbbra is, de már tompább éllel, lázas 
izgalom helyett borongós bánattal, mindenekfelett pedig a fe l 
mérés és a megértés szándékával, hiszen a verssorok képekként 
ennek az emberi helyzetnek az újabb és újabb definíciói, a köl
tő minden versében és szinte minden verssorában ismételten ú j 
raszerkeszti ezt az emberi helyzetet, s akárhogy is húzza meg 
vásznán a kiinduló vonalakat, akárhová helyezi is képei tenge
lyét, ugyanazokat az ábrákat kénytelen felrajzolni, nincs koor
dináta-rendszer, amely ne ugyanazt a világot és e világban a 
magános embert, lezárt horizontjaival, mutatná. 

Forrongását elveszített, statikussága súlyával ható világ 
nyomja ezt az emberi helyzetet, nincsenek lángok a horizonton: 

íme, az utakról letörölték az oroszlánok lábnyomát, ólom-
mezők alá takaróztak a virágok s a városokból valami 
vad szél kisöpörte a lámpákat. 

Halott itt minden, a mélység és a magasság, a kinyitott 
szem, a vágy, a nyershúsú anyag . . . 

vagy: 

Itt nincs többé semmi, amit érdemes lenne számon tartani, az 
idő megette pókhálóból szőtt barátaimat s a részegek 
nyelvéről leszakadtak a dalpántlikák 

A „süket tér" képzetei ihletik képei alkotása közben, s a szürre
alizmus szabadabb asszociációs tendenciáit felhasználva párat
lanul plasztikus képekben tudja az embertelenül üres és kifakult 
világot s benne az elveszettségének láncain vergődőt megmutatni: 

Süket a tér, csak egy fa emelkedik a pusztában acélsö-
[ vénnyel dereka körül 

s lehet, hogy a lány ott áll a nagy fa alatt, 
de a nagy fa, sárga rózsákat virágzik 
és eltakarja kedvesem 

S deklaratíve, az önmagukért beszélő s önmagukat hirdető kép
sorokon túl is versben írva találjuk ennek a világhelyzetnek 
nemcsak emberi, de költői következményeit is: 

E pillanatban azt hiszem, halottak vagyunk mi is, meglán-
[colt farkasokkal a mellünkben. 

Az ének, amit fájdalmaimból szakítok, hogy ragyogjon, fá-
[radtan lebeg ma fölöttetek, akár a füst, 

a gyárak és műhelyek elátkozott füstje, a vonatok és ha-
[jók füstje 

Költészetében azonban az En helyzete s állapotának rajza az el
sődleges, anélkül azonban, hogy klasszikus Én-költészetet művel
ne: versei az ember és világa oly eleven kapcsolatát tételezik fel 
és hirdetik, amelyek az Én-re összpontosuló figyelmet nemcsak 
megsokszorozzák és kiterjesztik érvényét millió más emberre, 
hanem ezt az állapotot mint eleve millióknak adottat rajzolja, s 
ezen a téren is egyensúlyi állapotot keres az Én és a világ kö
zött. „Egy cscmó vagyok én is sorsotok fonalán, eleven része az 
egésznek" — mondja egyik versében. Képei tehát éppen ezért az 
objektivizációt szolgálják, s nem az Én köré fonódnak — általá
nosabb érzések és gondolatok hirdetését kapják lépten-nyomon 
feladatul. Magánélete apró tényei, amelyekkel a lírai költők álta
lában építkeznek, költészetéből még ekkoriban is kimaradnak, a 
költőnek magánemberi életrajza alig játszik szerepet e költészet 
konstruálásában, ami nem jelenti természetesen azt, hogy ref
lexei, objektivizáltan ne éreztetnék hatásukat. Még csorbítatlan 
„az ember" költői fogalma nála, s majd csak később jut el az 
„egy ember élete" relációinak művészi érvényesítéséhez is. Á m 
>nem absztrakt, s nem az elvontságok énekese, mégha a „ki v a 
gyok és mit csinálok?" kérdései bizonyos tételszerűséggel hatnak 
is a versek idításaiban. 

Kassák költészetének van egy gyöngédség-motívuma ezekben 
az időkben, alighanem szürrealizmusa hatásaiként, amelyek a 
konstruktivista rációt enyhítik és melegséggel töltik meg — fel
fedve a Kassák megénekelte emberi helyzet és világállapot lírai 
szövetét. Le tudja fojtani patetikába emelkedő hangját egy 
fátyolosabb árnyalattal: 

Fájnak a dolgok, mikre emlékeznem kell 
s egyáltalában én vagyok-e az, aki itt ül vagy a testvérem 

la halálraítélt? 
valaki nevemen szólít, keresem a sötétben, de csak saját 

[ lépéseimet hallom. 

S a versek zárlataiban, ezekben a sajátos kassáki megnyilatkozá
sokban, szinte az objektivizált állapotnak lírai következményei 
levonásaként hatnak ezek a gyöngédség-motívumok, amelyeknek 
visszfénye mintegy lágyabb pasztellszínbe tudja vonni a vers 
nagyobbik felét képező szigorúbb és zártabb, racionálisabb j e l 
legű kompozícióit. Ha a vers indítása Kassáknál rendszerint dúr-
hangú, kijelentésszerű tényközlés, akkor a zárlat ennek moll-só-
hajként való megismétlését adja, egy oktávval mélyebben és 
oldottabban: 

Ritkán megyek emberek közé, szomorú vagyok, néha egé-
[szen szememre húzom a kalapom. . . 

kezdi a verset, hogy így fejezze be: 

Szeressétek az elzárt tereken élő báránykákat. 

vagy: 

Lámpák vörös fejét kibontani a ködből, ez a feladat 
és a vér, ami megtört kezeinkből csepereg . . . 

de: 

A nap megitatja az állatok szemeit, 
nyomorúságunk fészkeiből megszületik a kiáltás és a 

[gyöngy, 
ami a vizek színén világít. 

Lírai miniatűrök csokrát lehetne összegyűjteni ezekből a zárla
tokból, amelyekből nemegyszer a nagy költészet szárnysuhogása 
hallatszik k i : 

Emlékek száradnak a nyelvünk alatt — 
a szerelem közeli rokona az olajnak: súlyos és beleissza 

[magát a csontokba. 

vagy: 

A fájdalom lehull a tűz előtt és fehérbe öltözik. 
Kinyíltak a szavaim és étnek, 
egy madár szállt a fűre, 
vizek tükröket remegnek, 
a szőke elefánton, a nagy égi állaton utazom szakadatlanul. 

vagy: 

Fehér madarak szálltak a víz fölött, énekeltek és csőrükkel 
[megsebezték az alacsony felhőket. 

Nemcsak a „természetet" hozzák ezek a zárlatokban megmutat
kozó képek, nemcsak a világot ültetik a versben megszólaló Én 
köré — hanem elégiába is ragadják, s fényükkel mintegy érzelmi
leg is hitelesítik a vers egészének tényszerűségét, a helyzet fata-
lisztikus meghatározottságát. Ugyanakkor mozgalmasságukkal, di
namikájukkal a statikus állóképet is érzelmileg dekomponálják 
— a vers elemeinek összhangját és egyensúlyát hozzák létre, mint 
ahogy egyensúlyra jutott a szürrealizmusra emlékeztető képzet-
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társítások és képkapcsolások törekvése a költő „konstruktív logi
kájával", amely az absztrakcióban az egyszerűsödés lehetőségét 
villantja fel, s vele a képzelet burjánzása is féket kapott, s lett 
a vers a végletek találkozóhelye. 

A magyar költészet költői érzékenysége még meg nem írt 
történetének egy jelentős szakaszát képezik ezek a versek, s hogy 
mennyire felszívódtak Kassáknak ekkoriban kimunkált költői 
eredményei, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a nálánál fiata
labb nemzedék költészetében nemcsak nehezen vesszük észre 
Kassák költészetének 'termékeny befolyását, hiszen a köztudat 
sem nagyon tud róla, hanem hajlamosak vagyunk eredeti vonás
nak tudni azt, ami Kassák versében öltött képet. 

Kassák fentebb idézett zárlatában az elveszettség elégikus-
lírai kifejezéseként egy kisgyerek-képzet bukkan fel. Előbb 
szelíden: 

Nem mondom ki a neved, a szél és a vizek örvényei rólad 
[beszélnek 

és a szoba, ahol játékaim között ülök. 

majd m.'nd jobban kiélezve a magány rettenetességet, visszhangos 
sivatagát az „elveszett gyermek" figuratív plaszticitásához nyúl: 

Az utca mélyén elveszítettem a gyermeket, aki én voltam, ó, 
kettéhasadva kárpitfalak és tetők, melyekből a keserű 

[múlt szivárog. 

Ezt a képzetet variálja tovább pl. az ártatlanság színeibe öltöz
tetve a magány képét: 

A harangok elvándoroltak a városokból, 
a bányászok széthullatták bíbor vércsöppeiket, 
a munkások részegek voltak, 
s csak egy pirinyó gyermekkel nem számolt senki: 
a porban ült és házat épített fölből és vízből. 

— hegy végül a K ö v e t dobtsm a magasba . . . kezdetű versében 
már a negyedik sor hordozza e képzet legtisztább és legegysze
rűbb megfogalmazását líra és konstruktivitás harmóniájában, 
egyúttal pedig annak az emberi szituációnak a rajzaként is, 
amelyből ezek a versek táplálkoztak: 

Árva gyermek vagyok én, akit szál ingecskében itt felej-
[ tettek a város közepén, 

az idö múlik fölöttem s én egyhelyben forgok emlékeim 
[ hintaján.. . 

József Att i la költészetében él tovább ez a „gyermek-képzet", s 
nem véletlenül, egy sokban hasonló élethelyzet rövidzárlatának a 
kifejezéseként. 

De Radnóti Miklós is, amikor fojtogató elhagyatottsága és 
halálraííéltsége állapotát megénekelve képet keres, a Kassák
vers képzete dolgozik benne tovább: 

Kérdezek tőle, nem is válaszol 
és hiába kérdezem az angyalt is, aki ott áll a halottas ágy 

[fejénél 
ő sem válaszol. 

A klasszikus értékű Kassák-vers típusa tehát a húszas évek 
második leiében elkészült, s lett a maga számára törvény, túl
lépve és elhagyva esetlegességeit, retorikus sallangjait, A képző
művészeti indítású versszerkesztés költőileg is felszívódott, s nem 
véletlen, hogy szinte mindegyik verse nemcsak „látott' vers, hanem 
a költemény mélyén Kassák képzőművészeti alkotásainak geo 
metriája is dereng, s egyszerűségében, mint Jean Cassou mondta 
Kassák konstruktivista képeiről, a gáncstalanság, hajlíthatatlan-
sága, kristálytisztaság képzeleteire hivatkozhatott. S ezt a. vers
szerkezetet az érzékenység lágyabb és gyöngédebb foltjai-képei 
töltik ki (ilyenek is pl.: „Viharok síró liliomokat fésülnek"), hogy 
teljessé tegyék a vers kassáki formáját. 

Így oldódott fel költészetében az az emberi holtpont, amely 
a társadalmi mozgalmakból való kirekesztettsége egyenes követ
kezményéből ered. S ezért lehetett útja is éppen ellentétes a 
magyar költők legnagyobb részének útjával. Ö nem „váltság-
kcltészetet" művelt a bukott forradalmak után, hanem kitelje
sítette azokat a kezdeményeket, amelyek jegyében már a tízes 
években énekelt, s harmóniába tudta szelídíteni tapasztalatait: 
folytonosan felfelé tört, izmusos váltásai egyúttal új szelek vi tor
lába fogásai is voltak, és amikor a húszas évek derekán „csúcs
ra" ért, olyan fennsíkon találta magát, amelyen, íme, immár 
negyven esztendeje termékenyen és mind újabb és újabb kötői 
forrásokra lelve énekel. A maga élete motívumainak erezete 
futja be majd költészetét ezután, s a magyar költészet szerelmes 
verseinek pl. egy szép köre éppen az ő költészetében születik meg. 

A z ember világa —• mint költői tárgy, ez foglalkoztatja, s 
ezt énekli a maga, jellegzetesen kassáki módján és művészete 
intencióival. Kassák „fújta csak furulyáját" akkor is, amikor a 
magyar költészet útjain már nem volt az ö útjelzője, s lettek 
versei a „tölgyfa levelei", ahogy egyik utóbbi kötete címe je l 
képesen sugallja, lombozat, amely több mint fél évszázada kínál
ja magát rendületlensége monumentalitásában, megkapó egysze
rűségében, gazdagsága változataiban. S az is immár bizonyos: 
ezt a „magános költői tölgyet" nem lehet megkerülni, ha a X X . 
századi magyar költészetről van szó. Rendíthetetlen? A húszas 
években megtalálta azt a költészeti koordináta-rendszert, előző 
eredményeit folytonosan tagadva, de értékeit át is mentve, amely 
költői alkata és esztétikai nézetei érvényesülését biztosította — 
s negyven esztendőn át ennek kiteljesítésén, elmélyítésén dol
gozott. Zárt rendszert teremtett, s teljes világképpé fejlesztette e 
koordináta-rendszert állítva tengelyébe azzal az állhatatossággal 
és hűséggel, amellyel csak egy A d j ' dolgozott még rajta kívül. S 
Kassák nem tévedéseihez ragaszkodott csökönyösen, hanem meg
talált igazságaihoz — az egyetlen költőként, aki a magyar avant
gárd mozgalmait, éppen ezért, diadalra vitte — a maga költésze
tében. Kassáknak nemcsak költészete van, hanem szuverén köl
tői világa is — mind tartalmi, mind esztétikai vonatkozásai tel
jességében. 
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Csütörtök 

Ha most akarnám, mondhatnám azt is, hogy Beával jól érzem 
magam. Igen. Miért ne? Mert itt az ideje, hogy én is jól érez
zem magam. Torkig vagyok már azzal, hogy mindig arra gondol
jak, bajban vagyok. Mert ugyan mi bajom lehetne nekem? Sem
mi. Semmi. Csak egy kicsit ravaszabbnak, ügyesebbnek kell len
nem. Ennyi az egész. Az t hiszem, a többi már magától megy. 

Bea valóban jó lány. Arra gondolok, hogy vele már nyugod
tabb vagyok, és gyorsabban múlik az idő. Néha, amikor elbúcsú
zok tőle, örömömben nevetni szeretnék. Mindig ki tud találni 
valami érdekeset, amitől az ember nem unatkozik. Egész nap tal
pon vagyok, nincs egy másodpercnyi időm sem a pihenésre. Mint
ha tudná, hogy el kell rabolnia az időmet. És ez irtó jó. Amikor 
elmegyek hozzá és tesz-vesz a szobában, én mindig leülök egy 
ódivatú karosszékbe, igazán úgy érzem magam, mint egy úr. N é 
zem hajlékony lábszárát, arányosan kiszélesedő térdét, nézem a 
kezét, nyakát, testének vonalait, és ez irtó elszórakoztat. T u 
dom, minden az enyém. Figyelem. Szeretnék a veséjébe látni. 
Pontosan megtudni, mi lesz velünk. Szeretném pontosan meg
mérni, van-e elég ereje. Fé lve gondolok arra, lesz-e elég ereje, 
hogy olyanná tegyem, mint amilyen a többi ember. Egészen egy
szerűvé, akinek semmi sem fáj. és mindene megvan. Néha meg
ijedek, és újsággal takarom el az arcom. Nem akarom, hogy 

észrevegye — kételkedem benne. Nem. Mert ha megtudja, mit 
várok tőle, akkor lehet, hogy egyszerűen faképnél hagy. Ha látná 
az arcom, amikor megriad, ha látná a szemem, amikor üres, ha 
akkor látná az ujjaim, a karom mint krétafehér csontdarabokat, 
biztosan ő is megijedne. Ha látná, hogy tönkrementem, hogy nem 
is szeretem őt, csak menekülök hozzá. De ne is mondjam, azért 
én ió színész vagyok. Néha azért nehéz elviselni az egészet. Pé l 
dául tegnap. Tegnap egészen véletlenül találkoztam Tanjával az 
utcán. Az t mondta, hogy mostanában rengeteget unatkozik, de ez 
nem tart sokáig, m'ert nyáron az öregje Görögországba viszi. Ele
inte alig tudtam kiejteni valamit a számon. A zsebemhez kap
tam, mint mindig, ha ideges vagyok. Ezek a mozdulataim csakis 
őt idézik. A szokásaimba marta magát, mintha megbélyegzett 
volna. Cigaretta, gyufa után kutattam. Majd rágyújtottam, s egy 
rövidet szívtam. „ A z öregem akarja, hogy lássam az Akropo-
liszt" — mondta. Mondtam neki. hogy engem nem érdekel az 
Akropolisz. Soha nem fog érdekelni. Az t mondta, őt sem, de ez 
az egész görögországi utazás érdekes, mert az apja most leg
alább kinyitotta a pénztárcáját. A z öregje azt akarja, hogy most 
jól felöltözzön. Aztán mesélni kezdte, hogy milyen ruhákat vesz 
a görögországi útra. Mondhatom, irtó jó tervei voltak. És drá
gák. Igen, gondoltam, az öreg valóban kitesz magáért. 

Az t mondtam neki, hogy valóban stramm dolog az Akropo-
liszt a legdivatosabb ruhákban nézni. 
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Nevetett . 
Ez felidegesített. Néha egészen fel tud piszkálni azzal, hogy 

feleslegesen nevet. K e d v e m lett volna valami gorombaságot mon
daná, de nem mertem. Meg aztán hülyeség is lenne. Jól tudtam, 
hogy nekem előbb magamat kellene leszidnom. Magamat saj
nálnom. 

Vizsgálgatni kezdtem. Hogy legalább egy kicsit kárpótoljam ma 
gam, kerestem a hibáit. Nem kis kárörömmel állapítottam meg, 
hogy a dereka nem elég karcsú, sőt tömzsi, lábszára, bokája is 
némileg vastag. És persze a lábfeje is nagy. Biztosan nagyobb a 
kelleténél. 

Észrevette, hogy vizsgálom. Lesütötte a szemét. 
„Ir tó élvezi" — gondoltam magamban. „Abszolút örül, ha va

laki így vizsgálja. Akárki ." 
Kíváncsi voltam, hogy mit gondol most rólam. De nem kér

deztem semmit. Tudtam, úgysem mondana igazat. Gyorsan k i 
találna valami mesét. 

De az arca még irtó szép, meg a combj a, a fara . . . — gondol
tam magamban. A z t vettem észre magamon, hogy mérleget ké
szítek. Akárcsak a kamaszok. S hogy milyen nagy hülyeség ez, 
ne mondjam. Csak Pud lehetett annyira naiv, hogy nagy, fekete 
betűkkel felírta szobánk falára: 

E G A L I T É , S E X U A L I T É 
Az t mondja, ez a jeligéje. Én már csak nevetni tudok ezen. 

Pud valóban naiv. Nem tudja, hogy nem olyan világban élünk, 
ahol ez jelentene is valamit. Ma, akinek van egy kis esze, sok
kal fontosabb dolgokon töri a fejét. Ez igaz. 

Ahogyan Tanja mellett lépkedtem, csöndben, mintha teme
tésre mennék, Pud még inkább naivnak tűnt. Ebben a csendben 
még siralmasnak is. Mert most már tisztábban látom: egy-egy 
lány nem a húsát, tisztaságát rejti magában. Nem. Nem a pisz
kosságát, nem a lányságát, vagy az ilyen költői dolgokat. Nem. 
Minden porcikájuk csak arra jó alkalom, hogy a lábunk meg
vessük valami biztos talajon. Ezért van az, hogy mindenki olyan 
lányt szeret, amilyen elgondolásai vannak az életről. Minden at
tól függ, hogy az ember mit képzel el magának. Mert itt van 
pl. Tanja. Amikor csak őt látom, mögötte mindig felsejlik egy 
világ, amit én akarok. És ott minden olyan, ahogy Merkurosz 
mondaná, előkelő. Én inkább azt mondanám, hogy normális és itt 
mindennek van értelme. Itt, itt és csakis itt. Ezért van az, ha vele 
vagyok, hiszem, hogy komolynak tartanak az emberek. Normá
lisnak. Különben csak úgy. Lehet, hogy egyszerűen kinevetnek. 
És azt gondolják rólam, hogy összevissza ügyetlenkedők. Gon
dolhatják azt is, hogy olyan ember vagyok, akinek semmi sem 
sikerült. Igen. Gyenge ember. S ez nemcsak mese. Istenem, nem
csak mese. Sokszor gondoltam már arra, ha tudnám azt, hogy 
mindig ve le lehetnék, akkor megmondanám az öreg Síknak is, 
G. N.-nek is, meg a többieknek is, hogy menjenek a fenébe. És 
azt hiszem, Csi-Csivel is beszélhetnék akkor. A magam mód
ján. Komolyan. Megmondanám neki, hogy egyszerűen gyaláza
tosak vagyunk, mert engedjük, hogy csak úgy kinyírjanak, tönk
retegyenek bennünket. És még mintha élveznénk is ebben. Ü g y 
beszélünk róla, mint valami jó italról, örökösen arról pletyká
zunk, hogy tönkremegyünk. Ilyenkor szemünk helyén már nincs 
is szem, csak üszkös üregek. A szánk fogatlan, öreg slágeréneke
sek szájához hasonló. Testünk kiszikkadt bárbohócok teste. 

„Elkísérhetnél a cipészhez" — hallottam Tanját. „Olyan c i 
pőt csináltatok, hogy eláll szemed-szád. Érdekes masni is lesz 
rajta." 

Mondám, hogy rendben van, elmegyek vele, úgysem tudok 
mit csinálni. A cipész is a központban volt, közvetlenül a Duna 
utca mellett. Tanja hosszan magyarázott neki valamit a cipő or
ráról. Arró l a hirtelen tompított vágásról, amihez kitartóan ra
gaszkodott. Meg persze a masni szélességéről. Ahogy kivettem, 
valóban szép cipő lehet. Azután a bulvár felé tartottunk. 

„Szép lesz" — mondtam Tanjának. 
„Tudod mit hozok Görörgországból neked?" — kérdezte. „Mi t ? " 

„Egy liter bort. Egy liter jellegzetes görög bort, jó?" — kérdezte. 
„Jó" — mondtam. S ennek meg is örültem. Még sohasem ittam 
görög bort. „ M e g egy doboz görög cigarettát, azt mondják na
gyon jók a görög cigaretták." Bólintottam. Tetszett, hogy gondol 
rám. Még ha nem is hozna semmit sem, akkor is örülnék. A m i 
kor a lakása elé értünk, megálltunk. Felötlött, elhívhatnám mo
ziba. Ügyis azt mondta, hogy unatkozik. De azután Beára gon
doltam. H. emiatt biztosan kinyírna. Üjra kezdené a régi mesét. 
Megmagyarázná azt, hogy oda akarok tolakodni, ahol nekem 
nincs helyem. 

Erre gondoltam, amikor hirtelen Tanja keze után nyúltam. 
Érdekes, hogy még sohasem fogtunk kezet. Most is nagyon nevet
séges volt az egész. Mint a diplomaták a híradófilmekben. 

De szerettem volna így tartani, fogni a kezét. S valami ko
molyat mondani vagy kérdezni. De nem. Elengedtem a kezét 
(sokkal melegebb volt, mint az enyém), és cigaretta után nyúl
tam. Annyit már én is tudtam, hogy neki komolyat mondani, 
vagy tőle kérdezni — illetlenség. Ö is, meg a hozzá hasonlók is 
csak nevetnének ezen. Akárcsak akkor, amikor azt mondtam 
neki, hogy megbüntetném a felnőtteket, mert nem olyanok, ami
lyennek gyermekkorukban elhatározták. Emlékszem, milyen k í 
nos volt. Ö meg Zorica is úgy néztek rám, mintha más világból 
jöttem volna. Elengedtem tehát a kezét, és nem szóltam semmit. 
Igen. Jól megjegyeztem azért, hogy komolynak lenni illetlenség. 
Félni illetlenség, őszintének lenni, szegénynek lenni, különbözni, 
kockáztatni, ez mind, mind illetlenség. 

Ránevettem. 
Mondtam neki, hozzon görög lányokat is. 
„Hányat?" 

„Sokat." 
„Mégis?" 
„ N e m tudom. Még sohasem láttam görög lányt. Csak fi lme

ken." 
„Tetszenek?" 
„Nagyon." 
„Jobban, mint én?" —• kérdezte és kislányos pózba vágta 

magát. 
„ Igen" — mondtam túl komolyan. 
„Hozok" — mondta, és meghajolt előttem. 
„És jól legyen felöltözve" — mondtam neki, és nevettem. A z 

a fontos, hogy nevessek, gondoltam magamban. Hogy jókedvű le
gyek. Higgye csak, hogy jól érzem magam. Nekem is szükségem 
volt erre a nevetésre, még ha erőltetett volt, akkor is. Éppen 
ezért. 

„De találkozunk még addig" — mondta, amikor a kilincs 
után nyúlt. 

„Persze, tudod, hogy az utcán vagyok. Még mindig" — 
mondtam. 

„Tudom" — mondta, és megfogta a kilincset. 
Amikor hátat fordított, hirtelen komolyan végigmértem. Mint

ha oda akarnám szegezni a tekintetemmel, ahol van. Legalább 
még egy kicsit. Mintha meg akarnám hipnotizálni. Tavaszi ka
bátja irtó jól állt rajta. Éppen ezt a modellt láttam a napokban 
az egyik francia divatlap címoldalán. Néztem, hogy milyen jól 
áll a haja, s ahogyan kinyitotta az ajtót, a résen át belestem a f o 
lyosóra, szememmel végigsimogattam a lépcsőket, amelyek az 
ajtóhoz vezetnek, egészen be azokba a szép, nagy szobákba, abba 
a rendezett lakásba . . . 

„Mégis szép a vi lág" — motyogtam magam elé, majd zsebre 
tettem a kezem és szétnéztem a bulváron. 

Dél volt. 
Még másfél órám volt, amig Bea kijön az iskolából. 
A túloldalon Gru-grut láttam piros ingében. Gru-gruval az 

utóbbi hetekben ismerkedtem meg. Az t hiszem H. hozta. Vagy 
legalábbis ő szervezte be. Én irtó sajnálom, még nagyon ártatlan. 
Akár egy kisgyerek. De H. biztosan megdolgozza majd őt is. Be
rántja mindenbe, és addig beszélget vele, amíg egy szép napon 
Gru-gru maga is belátja, kívül-belül piszkos, és nem ér sem
mit. Persze nem csinál H. semmit, csak a helyzetet magyarázza 
meg. Okos fiú. Mindenki beláthatja, hogy igaza van. „Nézz kö
rül" — mondja majd Gru-grunak. „Mit látsz? Mi lesz belőled? 
Semmi. Nincs erre semmi lehetőséged. Mindannyian tönkremen
tünk már. Nem szégyelleg magad, még pénzed sincs". Meg így. 
Egyre komolyabban, egyre részletesebben. Most még Gru-gru nem 
érez semmit. Van neki egy kis manékenje, intelligens ala'kú kislány, 
mondhatom. Azzal látom mindig. Esküszöm olyanok, mint a gye 
rekek. De egyszer Gru-gru megunja majd az egészet és elpattan 
benne minden. Először át akartam menni a túloldalra, hogy ne 
legyek egyedül. De aztán meggondoltam magam. Ha átmennék, 
csak H-nak segítenék én is. 

H. különben most irtó szeret engem. Amióta Beával járok 
irtó jó barátok lettünk. „Stramm lány" — mondta töbször is. Is
meri. Én csak szorgalmasan bólogatok. Nem merek ellentmon
dani. Nem is akarok. Mára pedig meg is hívott bennünket. Beát 
és engem. Az t akarta, hogy legyünk a vendégei. Este hétkor várt 
meg bennünket a nagytemplom előtt. A z is irtó érdekes volt. De 
előbb meg kellett várnom Beát. Fél kettőkor jött ki az iskolá
ból. Amikor Tanját elhagytam, dél volt. Ráértem. 

Kimentem a Duna-partra. Még sohasem mondtam, hogy meny
nyire szeretek itt. 

Amikor elegem van mindenből, kiülök ide, leülök egy padra, 
és nézem a Dunát. Nem gondolok semmire. Semmire. Egyszerűen 
csak a vizet nézem. Napokig tudnék itt ülni. Itt mindig van 
annyi erőm, hogy ne gondoljak semmire. Erről a helyről már 
sokszor eszembe jutott egy regény. H. adta. A címét meg az í ró 
ját elfelejtettem. Régen olvastam már. Meg azokban a napok
ban nem is értettem az egész regényt. Ar ró l van benne szó, 
hogy egy kis szivar kiszökik a városból az erdőbe, és egy ideig 
ott él. És ott hallja meg a FÜ ZENÉJÉT. S ez irtó stramm volt, 
tetszett neki. Mikor visszament a városba, még mindig emléke
zett rá. Igaz, én sohasem hallottam még a víz zenéjét. De hát 
az ilyesmi csak a regényekben fordul elő. Csak ott, és sehol más
hol. Mert én itt nem hallottam semmit. De nekem ennyi is elég. 
Ülök és nézem a vizet. De arra jól emlékszem, hogy én itt sírtam 
egyszer. Nem tudom elképzelni, mi volt velem. Irtó dühös voltam, 
amikor leültem a padra. Hogy miért, azt már nem tudom ponto
san. Annyira dühös voltam, hogy meg tudtam volna ölni akár
kit is. Van az úgy néha . . . Vagy legalábbis szerettem volna olyan 
lenni, mint a filmekben azok a könyörtelen szivarok, akik egy 
szempillantás alatt megcsinálják azt, amit akarnak, és utána j ö j 
jön, aminek jönnie kell. Igen. 

És kijöttem, leültem a padra és néztem a vizet. Nem tudom, 
talán a víz folyása miatt éreztem, hogy egy kicsit megszédült 
a fejem, elhomályosodott a szemem. Aztán egy könnycsepp j e 
lent meg a szememben, egy egészen kicsi könnycsepp. És va 
lahogy ez nekem irtó jó volt. Még nevetni is tudtam volna. 
Egészen őszintén. Felálltam, egészen közel mentem a Dunához 
és hízelegni szerettem volna neki. Ügy, ahogy a húgom hízelgett 
valamikor (amikor még otthon voltam) az öregemnek, ha valami 
rosszat tett. A z ölébe dugta a fejét, de mindig vol t elég ideje, 
hogy közben egy ravasz pillantást felém is vessen. 

Persze ez az egész egy kicsit nevetséges. Mert egy normális 
ember tudja jól, hogy szégyen a Duna előtt sírni. Ha Tanja meg
hallaná, azt gondolná, hogv meghülyültem. Ü g y is annyiszor 
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mondta már: „ T i si šašav", és nevetett. Meg a többiek is. Lehet, 
hogy Csi-Csi nem szólna semmit. Mert neki vannak még bo
londos ötletei. 

Aztán elmentem a gimi elé, és megvártam Beát. „Feleltem." 
— mondta. „Miből?" — kérdeztem. Legyintett. „Magyarból". Er
ről jutott eszembe az öreg Sík. Az t mondta, hogy még ebben a 
hónapban át kell adni a szemináriumi dolgozatot. „ A z élet rö
vid, a művészet hosszú". Igen, ezt. Már a számon volt, hogy vál 
toztassuk meg a címet így: „ A művészet rövid, az élet hosszú". 
De mégis hallgattam. Eszembe jutott Pud. Az t hiszem, mégis 
igaza volt. A z öreg még ki is rúgna. Ügy látszik, ez a kedvenc té
mája. Azér t is adja fel minden évben. Majd szólok Púdnak, hogy 
szerezzen egypár ilyen dolgozatot, és én majd átmesélem őket 
a saját szavammal. így lesz a legjobb. Nem szóltam az öreg Sík
nek azért sem, mert irtó szigorúan vizsgált. Biztosan az ünnepély 
miatt. 

„Élnek még a szüleid?" — kérdezte. 
„ Igen" — válaszoltam. 
Látszott rajta, hogy még valamit akar kérdezni tőlem. Ezért 

álltam ott az asztala mellett és vártam. A múlt hónapban ki
cserélték az íróasztalát. Ez sokkal nagyobb és tekintélyesebb. F e 
kete. Aztán hirtelen, mintha ő is meg akarna szabadulni az egész
től, megszólalt: 

„Mondja, kérem, kivel dacol maga? K i v e l ellenkezik?" 
Lehajtottam a fejem. „Senkivel" — válaszoltam lassan és 

halkan. 
„Félek attól, hogy erről van szó, csak maga nem tudja kivel 

ellenkezzék. Gondolkozzon ezen" — mondta. 
„Jó" — válaszoltam közömbösen. 
„Szeretném, ha egyszer őszintén beszélgetheténk" — mondta 

és felállt. „Lehetséges?" 
Az t mondtam, igen. Kezet nyújtott, aztán fekete aktatáskája 

után nyúlt. Ki fe lé indult. A z ajtónál elköszöntünk egymástól. 
O a könyvtár felé tartott, én pedig kifelé a fakszról. Még ebben 
a hónapban megcsinálom neki a szemináriumi munkát. 

„És tudod mit kérdeztek?" — kérdezte Bea. „Mi t?" „ A d y 
Endre szerelmi költészetét." „Tudtad?" „Al ig-a l ig . A l i g pozit ív
ra." „Ennyi elég is." — legyintettem. „Te , te mit gondolsz A d y 
Endre szerelmi költészetéről?" — kérdezte. Ez már idegesített. 
Tudhatja jól, hogy az ilyesmi felidegesít. „Semmit" — mondtam 
neki. „Nekem meg kellett tanulnom egy szerelmes versét kívül
ről. Két napig magoltam." „És?" — kérdeztem mechanikusan. 
„Tudod, hogy nem értem az egészet." „Én se." — válaszoltam 
neki, és javasoltam, hogy menjünk be a központba, mutatni aka
rok neki egy pulóvert, amit, ha lesz pénzem, okvetlenül meg
veszek. „Jó" — mondta. Megnéztük a pulóvert, aztán elmentünk 
hozzá ebédre. Megjátszotta a háziasszonyt, főzött. N e is mond
jam, hogy mi mindent kellett ennem. Egész délután együtt vo l 
tunk. Estefelé bementünk a központba, sétáltunk a korzón, hét 
óra felé a nagytemplom elé mentünk, ahol már H. várt ránk. 

Látszott rajta, hogy nagyon megörült nekünk. Javasolta, hogy 
menjünk ki a Fruska gorába valami értelmes helyre. „Mondjuk 
Sražilovora. Taxi t én biztosítok." Kicsit meghökkentem magam
ban. Sohasem volt ennyi pénze. Vállat vontam, és azt mondtam, 
rendben van, s közben egy lépést tettem a szembe levő taxi
állomás felé. 

„Ir tó dilettáns vagy" — mondta és megfogta a kezem. M e g 
álltam. 

„Milyen kocsin akarsz utazni?" — fordult Bea felé. 
„Mercin" — mondta Bea nevetve. „Imádom a Merciket, a 

Ferrárikat, Rolls Royce, meg minden előkelő kocsit a v i lá 
gon. De a Mercik a legigazibb arisztokrata kocsik " — mondta 
Bea. 

„Jó" — mondta H. „Mercin megyünk". 
Első pillanatban csodálkozva néztem rá, de aztán közömbös 

arcot vágtam. Még a fejemhez vágja majd, hogy félek, kinevet 
és mindenkinek meséli majd. Nem, ezt nem engedhetem meg 
magamnak. 

„Jó" — mondtam. „Rendben van." 
Elindultunk. Bea mindkettőnket átkarolt és A d y Endre sze

relmi lírájáról mesélt. H. szemmel láthatólag unta az egészet. 
Aztán egy kis mellékutcába vezetett bennünket. Tele van v i l lá 
val. I t t vannak a legszebb villák a városban. 

Ebben az utcában lehet a legstrammabb autókat lopni" — 
mondta H. egy előkelő kézmozdulattal rámutatott a villákra meg 
az autókra. 

„Igen, tudom." — mondtam neki halkan. 
H. hátrafordult és figyelt. „Nincs senki" — mondta. Én is 

megfeszített idegekkel figyeltem az utcát. 
„Bea válassz!" — mondta H. 
„Ez Merci" — mondtam Beának, és rámutattam az egyik ko

csira. 
„ ö r e g " — mondta Bea. 
Tovább mentünk. „Ez az" — állt meg Bea az egyik kocsi előtt 

és megfogta a vállamat. „Nézd meg. milyen gyönyörű. Ugye, 
hogy gyönyörű?" 

„ Igen" — mondta H. és jelezte, hogy menjek előre, Bea pe
dig visszafelé, , 3 a jön valaki, fütyüljétek a Dzso-dzsot. Ha kész 
leszek, én is ezzel jelzek. A szerelmespárok nem számítanak." 

Előre mentem vagy száz métert. Nekitámaszkodtam az egyik 
villanykarónak és egész testemben remegtem. Féltem, bár a leg
jobban attól reszkettem, hogy nem veszem észre, ha jön valaki. 
Még az árnyékomban is ellenséget sejtettem. Beának könnyű. 
Neki mindenki megbocsátana. De ha én tévednék, senki sem 
tudna megbocsátani. Semmi neszt nem hallottam. Csönd volt 
mindenfelé. Milyen szép is ez az utca. A z arcomat a levegőbe 

fúrtam. Néhol már a fák is virágoznak. Érzem. A levegő árulja 
el. A l ig vártam már, hogy H. jelezzen. Hogy kész az egésszel. 
Mert ha együtt leszünk és úgy kapnak el, az már nem lesz baj. 
Jöjjön, aminek jönnie kell. N e m félek tőle. Abban az esetben 
senki sem mondhatja rám, hogy ügyetlen voltam. De így, min
den egészen más. A tények nem érdekelnek senkit. Elfelejtik 
őket az emberek. Csak azt jegyeznék meg, hogy tévedtem, hogy 
elárultam barátomat. Mindenki azt gondolná. Bea is H . is, Csi-Csi 
is. H. például azt mondaná, hogy ő ezt előre megérezte. Néhány 
lépést még előre mentem. Egészen a mellékutcáig. De senki sem 
jött. Ekkor H. jelzését hallottam. Végre, gondoltam. Most már 
éreztem, hogy mindenre képes vagyok. Óvatosan, de határozott 
léptekkel mentem a kocsi felé. Bea már ott volt. Nekitámaszko
dott a kocsinak és engem várt. Odaléptem hozzá és megcsókol
tam. „Féltél?" — kérdeztem. „ N e m " — mondta. „Ez nem is volt 
annyira nehéz". „ A Mercedes zárja irtó kellemetlen. Sokáig kell 
bajlódni vele. Azért tartott ilyen sokáig" — magyarázta H. B e 
ült a kocsiba. Kinyitotta a hátsó ajtót. „Üljetek hátra, úgy e lő
kelőbb" — mondta. Beültünk. H. babrált a motorral és elindul
tunk. A régi hídnál jobbra fordultunk. Csak arra emlékszem jól, 
hogy Beát szorongattam. Sohasem szerettem úgy, mint ezen az 
úton. Szinte neurotikus kapaszkodással fogtam át testének min
den porcikáját. H. egész úton hallgatott. Csak a vállát láttam, 
amint néha-néha megmozdult. Egyszer szólalt meg. Az t mondta, 
hogy ilyen kocsit a legnagyobb élvezet hajtani. Egészen másként 
érzi magát, ha kormánykereket tart. Később lefékezett. Kiszállt, 
körülnézett, aztén bedugta a fejét a kocsiba. „Szálljatok ki gyor
san és észrevétlenül. Itt kell hagynunk a kocsit". Aztán egy kis 
mellékútra vezette a kocsit. Visszajött. Az t mondta nem mehe
tünk tovább. Van még fél kilométer a kávéházig, azt gyalog is 
megtehetjük. K i tudja, mikor veszi észre a tulajdonos, hogy hi
ányzik a kocsija. Nem mehetünk vele a vendéglőig. Ott gyorsan 
elkapnának bennünket. 

Kiszálltunk. H. becsapta az ajtót. Némán mentünk előre. Beá
nak néha-néha eszébe jutott egy-egy sláger és félhangosan du
dorászta. Mindig másikat. 

Szerettem volna elkezdeni a beszélgetést. De ebben a pilanat-
ban teljesen lehetetlennek éreztem. Igen. Ügy éreztem, H. vala
mit végérvényesen bebizonyított. Mit is mondanék én, éppen 
most? Most látom, hogy H. az igazi. N e m fél. Nem torpan meg 
minduntalan. Kemény gyerek, mondhatom. 

A z autóbuszállomás előtt megálltunk, és megvártuk az autó
buszt. Amikor az emberek kiszálltak, mi is csatlakoztunk hozzá
juk, bementünk a vendéglőbe, mintha velük jöttünk volna. Mind
ezt H. irányította, anélkül, hogy meg kellene szólalnia. M i gépie
sen követtük minden mozdulatát. 

Amikor leültünk az asztalhoz, H. megszólalt, nyugodtan, mint
ha mi sem történt volna. 

„Halat eszünk, és bort iszunk" — mondta. Beával bólintot
tunk. „I r tó érdekes volt ez az út" — mondta Bea. H. elnevette 
magát. 

„ A z a fontos, hogy jól szórakoztál" — mondta H. és Bea felé 
fordult. Mintha csak neki mondaná az egészet. Most vettem észre, 
hogy Beának szörnyen imponált a lopás. Szemei csillogtak, moz
dulatai lányosabbak lettek. Mintha megfiatalodott volna. Nem 
tetszett, hogy H. az előbbi mondatával engem ki akart zárni a 
beszélgetésből. Legalábbis úgy éreztem, ezt akarja. Bea arca 
eléggé kipirult, és ez nagyon jól állt neki. Rajtam valami szo
rongás vett erőt. Arra kezdtem gyanakodni, hogy Beától elkoboz
tam valamit. Igen. Azt , hogy fiatal. H. tehát ezt akarta bebizo
nyítani ezzel a lopással. Pontosan ezt, és persze azt is, hogy nincs 
jogom erre. 

Bea azt mondta, hogy szörnyen jól érezte magát. 
„Mindenesetre kitűnő dopping arra, hogy az 'ember ne alud

jon el" — mondta H. 
„Kitűnő dopping" — mondtam és is, hogy valamiképpen be

kapcsolódjak a beszélgetésbe. 
H. tenyerébe hajtotta az arcát és néhány percig így ült. Csend

ben. Meg sem mozdult. Nagyon szép, fekete sörénye van. Ez és 
a szeme a legérdekesebb rajta. Érdekes, hogy milyen keskeny 
válla van. Ezt most vettem észre először. Mindig valami sportos 
típusnak képzeltem el. Pedig nem az. Azt hiszem, sohasem spor
tolt. Ha jobban megnézi az ember, láthatja, hogy elég sovány. 
Majdnem vézna. Ahogy kezének csuklóját néztem, madarak 
csontjai jutottak eszembe. De talán éppen ez adta meg mozdula
tainak fisseségét, keménységét. 

Amikor felemelte fejét, komolyan, mondhatnám, barátságo
san a szemembe nézett. Láttam rajta, hogy szomorú is. 

„Mondd, Bub" — mondta — „mondd meg őszintén: féltél?" 
Felemeltem a poharam és a két kezembe fogtam. Nem éreztem 
semmi izgalmat, amikor azt mondtam, hogy igen. Utána gyor
san Beára néztem. Támogatást vártam tőle. Ö azonban lesütötte 
a szemét, és úgy tett, mintha az asztalt vizsgálná. Elfordítottam 
a tekintetem. M e g is bántam, hogy ránéztem. Miért segítsen ép
pen rajtam — gondoltam magamban. 

„Sejtettem" — mondta H. s aprókat bólogatott fejével. 
„És te nem féltél?" — kérdeztem tőle energikusan. 
H. körülnézett a teremben, aztán Beára nézett. Arcvonásai 

nyugodtak voltak, kisimultak, csöndesek voltak, mint éjjel a 
nyílt tenger, 

„Én leszoktattam erről magam"— mondta. — S elkezdett 
beszélni. Az t mondta, úgy érzi, hogy neki már nincs is joga félni, 
meg ilyeneket. Többször is töltött a borból. Látszott rajta, hogy 
jólesik beszélnie. Ügy tűnt, hogy újra csak Beához szól, nem hoz
zám. Ez irtó zavart. Az t mondta, hogy azért nem fél, mert nincs 
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mit vesztenie, s ennek irtó örül. Szabad ember. Mert nincs sen
kije és semmije. Pontosan azt csinál, amit akar. 

Amíg beszélt, Beára pillantottam. Többször is. Kíváncsi vo l 
tam, milyen arcot vág. Hogyan reagál. Láttam, hogy irtó figyeli 
H-t. Mintha minden szavát meg akarná jegyezni. Igen. Láthat
tam most, H. számára milyen fontos Bea. Az t gondolja, hogy ak
kor majd engem is megfog. Mind jobban. Irtó alak, mondhatom. 
Mindig azt gondolja, hogy megfoghatja az embereket. Mindig. 
Hogy olyanok legyünk, mint ő. Éreztem, nekem is szólnom kel
lene valamit, hogy megszabadítsam Beát, és magamat is. Valami 
fontosat kellene megmagyaráznom. Meg kellene kérdeznem tőle, 
nem gondol-e arra, hogy mi csak véletlenül vagyunk együtt. V é 
letlenül vagyunk hasonlók. Ezért vagyunk barátok. Csak azért, 
mert mást nem tehetünk. De nem szóltam erről semmit. Ügy 
éreztem, hogy úgysem tudnám ezt megmagyarázni. Mert nekem 
is zavarosnak tűnt az egész. 

Mindhármunknak töltöttem és rágyújtottam egy cigarettára. 
„Jó" — mondtam. A z t csinálsz, amit akarsz. De mit akarsz 

csinálni? Erre irtó kíváncsi vagyok" — kérdeztem tőle. 
H. végignézett rajtam. Ügy nézett rám, mint a székre, asztalra, 

pohárra, mintha nem is ember lennék. Aztán mély lélegzetet 
vett, mintha szólni akarna valamit. De hallgatott. Jó sokáig hall
gatott. Tekintete ide-oda röpködött, mintha a pincérek mozgását 
figyelte volna. Aztán eloltotta félig elszívott cigarettáját, és 
csöndben, mintha csak magának beszélne, megszólalt. 

„ A z t te sohasem értenéd meg" — mondta és legyintett. Az t 
mondta, ahhoz, hogy én őt megértsem, mindennel fel kellene 
számolnom. Minden ambícióval, minden vággyal. Mindent ki 
kellene űznöm magamból, mint az ördögöt. Ha egyszer őszintén 
érezném azt, hogy nem akarok semmi lenni, akkor megérthetném 
az ő logikáját. De így nem. Soha. Mert nekem minden csak félig 
sikerült. Félember vagyok. Ezért van az, hogy annyira ragaszko
dott ahhoz, hogy rendes ember legyek. Egyre gyorsabban ivott. 
Nem tudtam, mit válaszoljak. Éreztem, hogy nincs is mit beszél
getnünk egymással. Fáradtak voltunk. Meg sokat ittunk. Jól lát
szott ez rajtunk. Még jó, hogy itt volt Bea, legalább táncolhat

tunk. H. irtó ügyesen táncolt. Bea is. Mindenki őt nézte. Én nem 
mondhatom magamról, hogy jól táncolok. Az t hiszem, nem is 
tudok táncolni, csak ügyetlenkedek. Űgy teszek, mintha tudnék, 
de azért többször is felkértem Beát. Igaz, nem tudtam élvezni 
a táncban, de azért jó volt táncolni vele. Tánc közben arról be
szélgettünk, hogy mit csinálunk holnap. El akartam felejtetni 
vele ezt a mai napot. Az t ígértem Beának, hogy holnap majd jó 
stószokat csinálunk. Az t akartam, hogy örüljön nekem. H. miatt 
is. Igaz, nem voltam féltékeny H.-ra, mint fiúra. Nem. Inkább 
csak meg akartam szabadítani Beát a hatása alól. Tudtam, hogy 
másképpen nem számíthatok rá soha. 

Amikor a zenekar végképpen elhallgatott, újra beszélgetni 
kezdtünk. De semmi fontosról sem szóitunk. Csak arról, hogy mi 
lyen filmek játszanak, meg ilyeneket. Egyszer kiböktem, hogy 
levelet kaptam Csi-Csitől. Gondoltam, ezzel majd megpiszkálom. 
Amikor meghallotta Csi-Csi nevét, egy pillanatra megrezdült. De 
nem szólt semmit. Irtó jól megjátszotta magát — gondoltam. R é 
szeg fejjel még arra is gondoltam, hogy egész este csak meg
játszotta magát. Azér t lopott kocsit is. Irtó nagy színész. Mintha 
rajtunk próbálná ki, hogy mire képes. Még az is megvillant a 
fejemben, amit sohasem mondott. Csak a stósz kedvéért beszél. 
..Sportból", ahogyan Bea mondaná. 

Amikor kiértünk a friss levegőre, már ki is ment a fe jem
ből. Átölel tem Beát és irtó jólesett, hogy nem vagyok egyedül. 
Néha eszembe jutott, hogy mi lesz a kocsival. Magamban nagyo
kat nevettem, ugyan milyen arcot vág majd a szivar, ha kijön 
a villája elé, és keresni kezdi a kocsiját. Ezen jót nevettem. 
Mondtam Beának is, hogy a szivar szörnyen meg lesz keveredve. 
Ö is nevetett ezen. Beszálltunk az autóbuszba és tíz-tizenöt perc 
múlva a központban voltunk. Éjszaka volt. H. elbúcsúzott tőlünk. 
Azt mondta, megy a bárba. Mi nem akartunk vele menni. Job
ban örültem annak, hogy Bea velem van. 

Sokáig csavarogtunk a városban és néztük a kirakatokat. 
Megígérte, hogy vesz nekem egy kockás inget. 

(Foivta -.á.=5 követitezl<> 

M I R O S L A V K R L E 2 A 

fantázia az újszövetségből három képben 
h a r m a d i k k é p 

A szél a vértanúk jajgatása és sírása közepette az inkvi
zíció korának sötét és ocsmány perspektívájától terhes. Borús 
ég, a középkor szűk utcái; máglyák, jüst, bíbornokofc talárban, 
püspöksüvegek, txarák és püspökök. A távolból harangzúgás 
hallatszik. Szerzetesek végeláthatalan sora halad el leeresztett 
csuklyákkál, kezükben viaszgyertyával, s ajkukon kétségbeesett 
Miserere'.-vel. Miserere! S a gyertyák narancssárga lánggal és 
kormos füsttel égnek, s a levegőt még nehezebbé, még sűrűbbé 
teszik. Amíg ez történik, az olajfák alól hallatszik a halászok 
horkolása. 

A Z Á R N Y a szerzetesek éneke közben, akik kórusban éne
kelve a, Misererét, menetelnek: Csodálatos házakat építettek a te 
nevedben, uram! Sötét van azokban a házakban, hidegekés kelle
metlenek, akár egy sörcsarnok. Csak ritkán szökik át egy-egy 
fénysugár a színes üvegeken. Bennük tömjént égetnek, bort isz
nak és életeket lopnak, és mindezt a te nevedben! Hazugságokkal 
csábítják az embereket ezekbe a házakba, és hívőknek nevezik 
őket, a te nevedben, uram! És csodálatos edényeket öntöttek, 
melyeket ütőkkel vernek, csodálatos sípokat hoztak, és mindeme 
lármát a te nevedben csapják, uram! Selyemlobogókra hímezték 
alakodat és pártokra szakadtak egyházadon belül. S amikor a 
csodálatos fegyverrel, mely tüzet ont magából, egymásra csap
nak, akkor vannak, akik fekete csuhában azt kiabálják, hogy ez 
is a te nevedben történik! És koronákat árulnak, és a királyokat 
szentelt olajjal kenegetik, megáldják az ágyukat, és tudást pré
dikálnak a hadaknak, és mindezt a te nevedben, uram! Ha va 
laki ölt, megölik, ha vétett, megbüntetik; és semmit sem bocsá
tanak meg neki. Békesség lakozlik-e lelkükben? Selyembe, da
masztba és biborba öltöztek, és azt az elsőt, akit fejüknek hív
nak és a te örökösödnek, ugyanazt csipkékkel ékesítik, akár a 
fehér viaszbábot! Papucsát csókolgatják és csalhatatlannak 
hívják, szent széken magasba emelik és hordozzák, mint a szent
ség és a csalhatatlanság csodáját, és azt állítják, hogy ő a T e 
megtestesülésed és tanításodé a véres és sáros földön. És mind
ama bolondokat, akik korbácsolták magukat és pusztaságban é l 
tek és tagadták az életet — mindannyiukat szentté avatták. Fá
ból vagy köböl véstek nekik szobrokat, és térdre hullnak előt
tük, és imádkoznak hozzájuk, mint halott bálványokhoz. S ezek
ből a szobrokból több van mint hívőkből, és talán az, ami egyik
től a másikig vonzza őket, talán az a békesség lelkükben? — 
Szél és kacaj. 

JÉZUS felindultan: Ha így tesznek, nem tudják mit cselek
szenek, és meg kell bocsátani nekik. 

A Z Á R N Y : Persze, hogy nem tudják, de te sem tudod, uram! 
— Msg van időd visszatérni! Köpj minderre és térj vissza, mie
lőtt a halálmadár még egyszer gúnyt űzne belőled, mielőtt a féle
lem másodszor is meigszállná lelkedet. 

JÉZUS: Nincs többé félelem lelkemben! 
A Z Á R N Y : Nincs benne többé félelem, de felettünk elke

rülhetetlen és közeli, biztos halál leselkedik! Jelentősen: Elá
rulnak! IskarCotes Júdás fog elárulni! 

JÉZUS nyugodtan: Tudom! 
A Z Á R N Y : A z éjjel tüzet láttam felvillanni szemében! M e g 

győződésből fog elárulni! 
JÉZUS még nyugodtabbaii és lialkabban: Tudom! 
A Z Á R N Y : Azon az éjjelen .amikor Lázár hazatért sírjából, 

egész világ omlott össze szemeiben! 
JÉZUS: Tudom! 
A Z Á R N Y : Ö szerelmes Máriába, Lázár nővérébe, és nem te

het róla, de Mária meg téged szeret, és ő sem tehet róla. Jézus 
hallgat. Szünet. 

A szélvihar, amely az előbb, míg Jézusnak jelenései voltak, 
vadul tombolt, szellővé lanyhult, és később megszűnt valamer
re. Csak a megtépázott fellegek maradtak, melyeken nyugtalan 
csillagok tűznek át. Később azok is eltűnnek, csak néha-néha 
röppen át egy-egy akár egy hattyú a békés, csöndes tavon. 

A Z Á R N Y : Hallgatsz? Hosszú szünet — majd jelentőségtel
jesen: Jobb élni! Hosszabb szünet. 

Még van időd visszatérni, uram! Jézus hallgat. A z életbe 
uram! Nem a halálba! — Hogy visszatérj az életbe! A kicsiny, 
korlátozott életbe, ahol a kecsketejjel teli harmatos bögrék illa
toznak, ahol az emberek izzadtan és fáradtan pihennek otthonuk 
küszöbén. 

Abba a lehiggadt mozgolódásba asztalod körül, amikor az 
ember figyeli, hogyan mozdul felesége ádámcsutkája, 
hogyan rágja a kenyeret és issza a vizet, s az ember boldog és 
nyugodt! 

JÉZUS teljes békességgel, megbizonyosodással: Bizony, bi
zony mondom néked, túlontúl apró az a te életed ahhoz, hogy 
vissza akarnék térni abba a korlátozott, nyomorú szánalmasság
ba! És ha vissza is térnék? A fiatalos álmokhoz mint vénember 
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térnék meg! Túl messzire jutottam az igazság útján ahhoz, hogy 
a kérődzésbe, a rágásba és az alvásba térjék vissza. 

A Z Á R N Y : Tudtam! Már a pusztában tudtam, hogy így fog 
végződni. Ó, te oly merészen építettél, oly magasra, hogy már 
akkor tudtam, össze fog omlani az egész. — Már rég össze is 
omlott! Azon a holdvilágos éjjelen ingott meg teljes egészében, 
és azóta szakadatlanul hanyatlott, mind lejjebb és mind mé
lyebbre, míg ma éjjel meg nem rendült alapjaiban! S amikor 
kacagtam a hiteden, elkergettél! Hol van most a hited — uram?! 
Jézus hallgat. Szünet. Kacaj. 

A Z Á R N Y : Füst volt a te hited, uram! És hiába csatangol
tál álmatag tekinteteddel, akár a füstkarikákon, és felejtettél el 
földi dolgoknál melegedni. De még van időd uram, hogy ott
hagyd a füstöt és melegedj a tűznél. 

JÉZUS: N e m tudtam a tűzről, s te sem a füstről! Mindkettő 
hazugság! 

A Z Á R N Y : Igen, uram! Hazugság! Á m a tűz földi hazugság, 
amely világít és melegít, míg a füst félrevezet és sötét. Hagyd 
ott a füstöt és melegedj a tűznél. 

JÉZUS: Én nem tudtam a fényről, és te sem a sötétségről. S 
mindkettő hazugság! 

A Z Á R N Y : Hazugság, uram! Csakhogy a fény vígsággal tölt 
el bennünket, s könnyekkel a sötétség! 

JÉZUS: N e m ismertem vígságot — s te sem könnyeket! És 
mégis: Mindkettő hazugság! 

A Z Á R N Y : Igen, uram! A vígság is és a könnyek is hazug
ság! De a vígságban élet, és a könnyekben halál van. 

JÉZUS: N e m tudtam az életről, s te sem a halálról! És bi
zony mondom néked, az élet is és a halál is — mind csak emberi 
csalódás és hazugság! 

A Z Á R N Y : Mindez hazugság, uram! De mire szolgál akkor 
az igazság! Hosszú szünet. — Jézus gondolkozik. 

JÉZUS: N e m találtam meg az emberi és a földi életben. És 
hogyan térjek hát vissza azok alá a rothadt názáreti tetők alá, 
mikor az öröklétben sem találtam meg az igazságot. Hogy talál
hatnám meg egy asszony csókjában, mikor a csillagok mögött 
sem találtam. Hogy állapodhatna meg tekintetem az asszonyi 
kebleken, mikor a századok viharában sem tudtam megállapodni! 
O, itt sem találtam rá, ahol az örök kezet akartam meglelni, az 
örök szeretetet, az örök elmét s az örök okot. Én nem találtam 
ezt az örök okot, hát hogy állapodjam meg egy gyönge asszony 
karjaiban? 

Hogyan merüljek a názáreti mindennapok csalárdságaiba, 
amikor minden alkalommal, ha a csillagos éj egéről fordítanám 
el tekintetemet, kérdeznem kellene: honnan ez — és hová mind
ez? És ahányszor csak elaludnék, az élet fáradalmaitól k ime
rülten, szívem mindig ezt verné és vérem ezt hörögné: honnan 
ez— és hová mindez? És mindig, amikor csak el akarnám fe le j 
teni, megjelenne előttem újból a kérdés: honnan ez — és hová 
mindez? Tehát hogyan vessem magam a te meghatározatlan, va 
lódi és földi életed karjaiba, amikor nem tudom, honnan van, 
sem azt, hová tart. Hát csak azért éljek, hogy keressem? 
Hosszabb szünet. 

JÉZUS: Én nem vagyok gyönge földi árny, amely a földön 
kúszik, hogy élvezni tudnám egy jelentéktelen asszony ragyogó 
tekintetét, én nem vagyok öröklét és igazság, hogy magammal és 
nagyságommal legyek teli. Én húst és vért hordok magamban 
tebelőled, aki a földön kúszol, és sejtéseim vannak, melyek meg
sejtik az örökkévalóságot. És hogy meg tudjam találni az igaz
ságot az örökkévalóban, örökkévalónak kell lennem, mint maga 
az örörkkevalóság. És ha nem vagyok az, azzá kellene válnom. 
Ügy véltem, hogy a lépcsők, melyek abba az örökkévalóságba 
vezetnek, a szeretet, a felebarát önzetlen, tiszta, emberfeletti 
szeretete felebarátjával szemben Szünet. 

S azok, akiket lelkemből szerettem, azok részegek! És hor
kolnak! És elárultak!! Ó, őbennük túl sok van a te földedből 
és a földhöz kötött apróságokból! Ezért nem foghatják fel az 
igazságot. Túlságosan a földön vannak, semhogy elhagyhatnák 
azt és fölkapaszkodhatnának, hogy értsenek engem! És épp az, 
hogy úgy gondoltam, lelkeikkel beszélek, épp az volt az én hazug
ságom! A z volt életem hazugsága, hogy egyáltalán beszéltem e 
szegény halászok lelkéhez. A halászoknak, akik hálókat kötnek 
szeretetemből és cirkuszt csinálnak belőle! Hogy új emberek 
keresésére induljak ismét, akik örökkévalóvá akarnak lenni? 
Hogy elölről kezdjem? Hogy ismét eláruljanak, és ismét ke
resztre feszítsenek? — Komor gondolatokba merül. 

A Z Á R N Y : Köpj minderre, uram, mielőtt még másodszor 
csúfot űzne belőled a halálmadár. 

JÉZUS: búskomoran: A halálmadár? Hát én vágyakozom a 
dala után, és tudom, hogy eljött az idő! •— Már késő éjszaka 
van. Messze a hegyek fölött hunyni kezdenek a csillagok. Nem
sokára megszólalnak az első kakasok. 

JÉZUS: Itt az ideje, hogy elinduljak a csillagok felé! 
A Z Á R N Y : De utad a csillagokig vértől és verejtéktől ázik 

majd. És keresztre feszítenek, mint akármelyik gonosztevőt, 
u ram eltörik bordáidat és megköpdösnek majd, mint egy be
törőt ! 

JÉZUS: De eljön majd az az óra, amikor nem leszek meg
köpdösött! Majd ha csillagokkal leszek megmosva. 

A Z Á R N Y : A kezeid — e kezeket gennyes, véres sebek mar
ják majd ki az ujjnyi vastag szegektől! 

JÉZUS: De eljön majd az az óra, amikor nem lesznek sem 
sebek, sem szögek. 

A Z Á R N Y : Kimarják majd a sebek, melyek a rozsdától 
lesznek, ami véreddel átitatódott. És eltörik majd csontjaidat. 

ahogy a vihar tördeli a fiatal kőriseket! És sokáig éjszaka lesz 
majd, u r am 

JÉZUS: De eljön majd az az óra, amikor nem lesz többé 
éjszaka! 

A Z Á R N Y : És kopjákkal vájnak melledbe, ahogy a vakon
dok a száraz földet váj j ! 

JÉZUS: De eljön majd az az óra — 
A Z Á R N Y : És fiatal, egészséges asszonyok sírnak majd te

temed fölött, Uram! És te nem tudsz majd egyetlen vigasztaló 
szót se mondani nekik! Mer t ajkad száraz lesz, és kék ereid
ben nem folyik többé vér. 

JÉZUS halkan, mintha könnyekkel küszködne: És akkor 
nem leszek már! 

Es szőke hajú feje nagy terhektől nyomva az álom ölébe 
hajlik. E dráma utolsó jelenetét álmodja: Csupaszon, mint egy 
sírból kiásott koponya teteje, meztelenül, mint a meztelen ha
lál, úgy áll a Golgota, a jeruzsálemi asszonyok és gyermekek 
réme, vesztőhely, ahol senki meg nem fordul, csak hiénák és 
sakálok lopakodnak behúzott farokkal. 

És ott messze, a Jeruzsálemi völgyben, mint egy sötét tig
ris, mely megdermedt a rémülettől, mint egy bibliai rém száz 
parázsló szemmel, amely kinyújtotta nyelvét zsákmánya után. 
S az a zsákmány a koponyán van és nem mozdul: három ke
reszt egymás mellett, három halott egymás mellett. És mind
ezek felett ott a hold, akár egy véres pecsét a felhők megté
pázott rongyain, amelyek megrohanták a tiszta kékséget. A ka
tonák, akiknek őrt kellene állaniuk, elhúzódtak, talán egy szik-
le mögé, és kockát vetnek. Ezért itt nyugalom van, halálos csön
desség. Csak a középső kereszttől nyúlik el az Árny a karszton; 
a zavaros vér színében játszó árny, akár a bolondok szeme. És 
ez az Árny, ez a véres, zavaros árny mintha titkon nevetgélne. 
— Hosszú szünet. — Azután látszik, hogy az úton, mely a vá
rosból -indul, sápadt asszony vonszolja magát: Mária, Lázár nő
vére, Bethániából. Letört, halotti léptekkel a középső kereszt 
elé megy és ott összecsuklik a bánattól és a tehetetlenségtől. 
Es csókolgatni kezdi azokat a lábakat, melyeket annyiszor hin
tett be csókjaival. Csókolja azt az alvadt vért, mely kiserkedt a 
hatalmas szög alól. Csókolja mindazt a verítéket, mely a gyön
géd, áttetsző bőrön gyülemlett össze. Es míg, akár a borostyán, 
ráfonódik a száraz meggyfára, görnyedt árny lopózik végig 
ugyanazon az úton, amelyen ő jött. Ez Iskariotes Júdás — az 
áruló. Szemeiben szenvedély ég a szűzért, aki csókolgatja a 
Mestert, a sötét éjben, a vesztőhelyen. 

M Á R I A azzal a szenvedéllyel, melyet sokáig titkolt, de 
amely most vulkánként tör ki belőle: Szerelmem keserű, ahogy 
életem is az! És tüskékkel teli az én szerelmem, és könnyekkel 
teli az én szerelmem! 

És te jéghideg vagy, tanítóm, uram, szerelmem! Hideg az 
én szerelmem, akár a halál. — Zokog. Szerelmem olyan volt, 
akár a tenger, melynek partjain Ö élt — az én Uram! Akár a 
csendes, zöld víz, amelyben visszatükröződött, ö , a tanítóm, 
volt a szerelmem! És most sötét bánat szakadt rám, nincs többé 
O, hogy sétáljon partjaimon! Nincs többé, hogy hallgassa éne
kemet, nincs többé, hogy pillantását bánatomba mélyessze. — 
Sír. — Szünet. 

A Z Á R N Y : Hallod uram, hogy sír? 
JÚDÁS,aki egész idő alatt rejtekhelyéről leskelődött, mel

léje oson most és megérinti, ő felsikolt. A hold bevilágítja ar
cát, haját összekuszálta a szél és szája vigyorgóra áll, káröröm
mel teli, akár az éjszaka. 

JÉZUS: És az mit keres itt? 
A Z Á R N Y : Öt keresi egész éjjel. Vol t a forrásnál, de ott 

nem találta, Lázároknál, az olajfaligetben, de ott sem talál
ta. A z utcákon sem — 

JÉZUS: De mit akar tőle? 
A Z Á R N Y : Öt akarja, Máriát, és miatta adott el téged a 

rómaiaknak. Pénz kellett neki, hogy olajfaerdőt és szőlőt v e 
hessen, és földet a falak alatt és házat, hogy neki ajándékoz
hassa — Máriának, Lázár nővérének, aki rólad álmodik egész 
éjjel. 

JÉZUS nézi ahogy Iskariotes Júdás Mária előtt térdepel, a 
Lázár nővére előtt, a középső kereszt alatt, ahogy nyújtja neki 
az ezüstpénzeket, de ő méltóságteljesen visszautasítja. A moz
dulatokból látszik, hogy Mária sohasem fogja meghallgatni a 
szenvedélyes Iskariotes Júdást. 

JÉZUS: Ö visszautasítja a földet is, a házat is, az ezüstöt is 
ós a szőlőt is! 

A Z Á R N Y : Ö visszautasítja a földet is, a házat is, az ezüs
töt is és a szőlőt is, de kedvese jéghideg és halott a kereszt
fán! 

JÉZUS: És ő? 
A Z Á R N Y : Júdás, akár a hiéna vonszolta magát a l igetek

ben, míg Mária az ő lábait csókolgatta. Júdás elárulta Dávid F i 
át, hogy hozzáférkőzhessen e fehér asszonyhoz! Júdás tudta, 
hogy ö egyiptomi borral altatta el fivérét, és azt is tudta, hogy 
a bethfágai kőfaragó, aki Lázár sírját véste, néhány titkos nyí
lást hagyott a kőlapon, hogy Lázár meg ne fulladjon. És amíg 
ő emésztette magát az álmodozó miatt, aki éjszakákat beszélge
tett át árnyékával, Júdás leselkedett utána, akár a rühes kutya! 
És azon az éjjelen, amikor illatos balzsammal mosta meg az ő 
lábát ebben a ligetben, azon az éjszakán Júdás elszánta magát a 
tettre! Vagy Dávid Fia, vagy Iskariotes Júdás! És most ő el
hozta neki véres ezüstjeit ajándékba, s ő nem akarja elfogadni! 

Mintha közeli zsákmányt érezne, a sötét, tintafekete és el
ködösült égen szomorúan károgva varjúsereg röpül át. Mária, 
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Lázár nővére, keserevesen zokog a középső keresztfa alatt. Ár
nya, ahogy a hold egyre véresebbre válik, úgy tetszik, összefolyt 
a megfeszített árnyával, és mintha ölelkeznének. Iskariotes Jú
dás leverten és némán tűnik el a sötét golgotai éjszakában. 

A Z Á R N Y : Én vagyok annak az embernek az árnyéka, aki
ben ez a leány hitt, és elillanok majd, ha a véres hold elrejtő
zik a felhők mögött. És sohasem kacagok többé a csillgokra, és 
sohasem fogom többé nézni a meleg, fiatal, fehér asszonyokat! 

Mária az árny felett, mely emberi alakot öltött és a kereszt 
előtt áll, mint egy eleven testi teremtmény, húsból és vérből, 
szürkén lebegő lény az ájszaka szürke fátylában, a szürke gol
gotai föld felett. 

M Á R I A , valójában az árny előtt térdepelve: Te vagy Dá
vid Fiának árnyéka? 

A Z Á R N Y : Igen, asszony, én vagyok Dávid Fiának árnyéka! 
M Á R I A : És tudod-e mit jelentett nekam Dávid Fia ebben a 

siralomvölgyben? 
A Z Á R N Y : Tudom! 
M Á R I A : Akkor , miért nem szólaltál meg addig, amíg Dávid 

Fia élt? Ó, ha nekem itt a Gethsemane-kert holdfényében csak 
egyetlen szót súgtál volna. Csak egyetlen s z ó t . . . 

A Z Á R N Y : Akkor még ő élt! De most, amikor már nincs 
többé, most be merem neked vallani, hogy én, az ő árnyéka, 

kissé több vagyok nála! O sohasem vallotta be magának földi 
igazságait, ő költő volt, aki sír a holdfényben, de most, amikor 
véres lábait jöttél megcsókolni és ujjaddal bordáit megérinteni, 
most, amikor hideg, akár a viasz, most be kell, hogy vall jam ne
ked, hogy a Gethsemane-kertíben sírt fehér élete után, és te 
fehér voltál és meleg, akár az ő élete. 

Mária keservesen sír és elterül a kereszt alatt, boldogtala
nul, élettelenül. Hosszú csönd, csak az égen szállanak a felhők. 
Es magasan az éjszakában varjak kárognak. 

Jézus álmában sír, az árnyék eltűnt. A Kidron-völgyből vé
res fáklyafények szűrődnek át az olajfák ágai közt, kibontakoz
nak a római sisakok és a farizeus humuszok. Vértek és sisakok 
csörgése közepette közeledik a római hatalom, s egy púpos ve
zeti őket: Iskariotes Júdás. 

JÜDÁS odalép Názáreti Jézushoz, és amikor ez álmából az 
emberi morajra felriad, csókolja mindenki előtt, gúnyosan ka
cagva: Üdvözlégy Dávid Fia! 

Odalépnek a római páncélosok és Jézus vállára teszik a ró
mai kardot a törvény nevében. 

Függöny 

(Brasnyó István fordítása) 

9 e r o I d 1 ő 

fé lúton 
Jegyzetek a hatkötetes magyar irodalomtörténet 

vajdasági vonatkozású fejezetéről 

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézeté
nek hatkötetes, szintetizáló jellegű vállakózásának megjelente
tésével egyik legjelentősebb dátumához érkezett el a legújabb 
kori magyar irodalomtörténetírás és-tudomány. A mammut-
vállalkozás jelentősége, nagyszerűsége valószínűleg elvitathatat
lan. De — mint ilyen esetekben lenni szokott, gondoljunk csak a 
szintén nemrég megjelentetett Magyar Irodalmi Lexikonra — 
ez nem jelenti azt is, hogy az Irodalomtörténet esetleges hibái
ról, tévedéseiről, melléfogásairól hallgatni kell vele. Ellenkezőleg. 

Több mint valószínű, a dicsérő sorok mellett a támadások csí-
pősebb mondatai is helyet követelnek és kapnak majd az egyes 
méltatásokban. Ar ra sem erőnk, sem időnk, sem pedig szüksé
günk nincs, hogy ezúttal az egyes kötetek vagy mind a hat könyv 
értékelésére vállalkozzunk. Azonban a hatodik kötetben levő Ma
gyar irodalom Jugoszláviában (897—924. old., írták: dr. Bori Imre, 
dr. Szeli István és részben Tornán László) című fejezetet már 
azért is alaposabban és nagyobb érdeklődéssel, figyelemmel kell 
vizsgálnunk, mert végre, hosszú idő után a jugoszláviai magyar 
irodalom, főleg „kifelé történő, külső használatra készült" 'ér
tékelésének talán első, szisztematizáló, összefoglaló jelleggel bíró 
próbálkozását üdvözölhetjük ezen a néhány oldalon. 

A z úttörő munka felemlítése és méltatása mellett ezúttal szük
ségesebbnek tartom, ha a hiányosságokról ejtünk néhány szót. 
Már csak azért is, mert a fejezet melléfogásai egyáltalán nem 
jelentéktelenek, s főleg nem szabad elhallgatni őket. 

Röviden két pontban összegezném ellenvetéseimet: 
1. A z általános irodalmi helyzetképnek a múlt javára történő 

eltúlozása, és: 
2. egyének tárgyalása, felemlítése, mellőzése. 
A két pontba történő csoportosítás azonban nem jelent szi

gorú differenciációt, az általános kép és az egyének tárgyalása 
vagy mellőzése — amint ez alább majd kitűnik — elválaszthatat
lanul kapcsolódik egybe. 

A z első pontban az általános irodalmi klíma vázolásának a 
múlt javára történő aránytalan felduzzasztását említettem. Min
denekelőtt fontosnak látom leszögezni: nem tévesztettem szem 
elől, hogy irodalomtörténetről lévén szó, túlnyomórészt a múlt
tal kell és illik bővebben, alaposabban foglalkozni. Ez érthető, 

felesleges tovább vesztegetni rá a szót. De ha az összefoglaló j e l 
legű ismertetés legalább némi alkalmat nyújt a legfrissebb iro
dalmi körkép vázolására, törekvések, atmoszféra, változások, mü
vek felemlítésére (mégha ez nem is külön alcím alatt történik, 
mint a romániai vagy csehszlovákiai magyar irodalom ismerte
tésének esetében), akkor is élni kell az adott lehetőségekkel. A z 
persze külön a szerkesztőnek róható fel, hogy miért részesül a 
felszabadulás utáni jugoszláviai magyar irodalom terjedelemben 
és külön a figyelemkeltő, bizonyos fokig értékmérő alcím elma
radásával hátrányosabb megkülönböztetésben a romániai vagy 
csehszlovákiai magyar nyelvű irodalommal szemben, mégha 
mennyiségileg szegényebb is. Ugyanakkor valószínűleg a fejezet 
írói, a felkért munka vállalói is hibáztathatok, mert beleegyez
tek egy ilyen felemás, megkülönböztetéssel járó szituációba. Eset
leg ők részletesebben is foglalkoztak a jugoszláviai magyar i ro
dalom jelenével, mint ez a kötetből kitűnik, s a szerkesztők 
„húzták meg" a méltatást? Akkor pedig az ő dolguk, hogy erről 
tájékoztassák irodalmi közvéleményünket, tiltakozzanak. Jelen
leg mindez csak meddő találgatás lehet, bennünket a felmerülő 
hipotézisek helyett egyedül az érdekel és kell hogy érdekeljen, 
ami A magyar irodalomtörténet hatodik kötetében megjelent. 
Ezt pedig így foglalhatnánk össze: a mai jugoszláviai magyar i ro
dalomnak úgyszólván nincs is jelene, ez tűnik ki a fejezetből. 
I t t nálunk érdemlegesebb irodalmi jelentőségű esemény, vállal
kozás nem történt az utóbbi időben, s nem is történik. A régen 
elfelejtett, ma már úgyszólván egyáltalán nem számottevő írók 
hadával (Novoszel Andor, Gergely Boriska, Kristály István, M i 
kes Flóris, Diószeghy Tibor, Doktor Sándor, Fekete Tivadar, 
Kázmér Ernő, Berényi János, Borsodi Lajos, Kis Vilmos, Sziráky 
Dénes Sándor, Bencz Boldizsár, Adorjai András, Kende Ferenc, 
Kisbáry János, Arányi Jenő, Cziráky Imre, Aranyady György, 
Polácsi János, Draskózy Ede stb., stb.) szemben a felszabadulás 
utáni irodalmunk nemcsak értékekben, hanem nevekben és mű
vekben is szegényebb, jelentéktelenebb. Hinné és hihetné a k í 
vülálló, holott — minden „családi, háztáji" átkozódásunk, szit-
kozódásunk ellenére — is tudjuk, hogy nincs így. 

Nemrég éppen dr. Bori Imre periodizálta irodalmunk háború 
utáni fejlődését, s ennek a felosztásnak nyoma sincs a kötetben, 
noha minden irodalommal foglalkozó ember számára világos, 
hogy a közelmúlt irodalmi változásai diktálta időrendi szaka
szokra történő felosztás nem új találmány, nem a pillanat ered-
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menye, hanem már néhány éve ismert, tudott jelenség. Lásd: 
Bori Imre: Irodalmunk kiskönyve [Az én olvasmányaim soro
zatban), előszó 17—18. oldal, Fórum, Nov i Sad, 1964 (!)] 

Hiszen történt nálunk is egy s más, ha nem is sok minden. 
Például: A Hídnak nemcsak dicső múltja van, hanem ígéretes 

jelene is. Egy-egy évfolyama nyugodtan párba állítható a vezető 
magyar irodalmi folyóiratokkal. Esztétikai mércéje olykor igé
nyesebb is. Nem lehet rövid néhány soros megjegyzéssel elintézni 
a háború utáni Hidat, hiszen szépirodalmi szerepe a harcos Híd 
politikai erejével, kiállásával mérhető. Főleg az utóbbi három 
évfolyam bír nagyobb jelentőséggel az egész magyar irodalmi és 
szellemi élet szempontjából is. Erről sem esik szó a fejezetben! 

Továbbá: amikor szórványosan a mai jugoszláviai irodalmi 
életről írnak (919. oldal), akkor egy zárójeles megjegyzés ere
jéig szólni kellett volna a Magyar Szó és a hetilapok — Dolgo
zók, 7 Nap, Ifjúság — irodalmi mellékleteinek jelentőségéről, to
vábbá a húszéves Suboticai Népszínházról, a Nov i Sad-i Rádió
ról, a Bölcsészeti Kar Magyar Tanszékéről és könyvkiadásunk
ról is. Olyan eredmények és vívmányok ezek, amelyeket semmi 
esetre sem szabad elhallgatni, s amelyek egy kitekintést nyújtó 
fejezetben föltétlenül helyet követelnek önmaguknak. Természe
tesen nem kérkedő vagy parolaszerű, referátumokból átmásolt 
mondatokra gondolok, hanem egyszerű, minden affektív telített
ség nélküli, megállapító közlő mondatokra, vagy csak ennél is 
szerényebb, egyszerűbb zárójeles felsorolásra. 

Van ennek a „vajdasági" fejezetnek egy másik fogyatékossága 
is. Lakkozott, főleg csak a szépet és jót említő, tipikus irodalom
történetbe illő megállapításokat használ. Tartózkodik attól, hogy 
íróról vagy műről bíráló szót is ejtsen, s így hallgatja el irodal
munk egy részének regionalizmusát, lejáratott provincializmu
sát, mesterkéltségét, túlzott, felszínes modernkedését stb. az egyik 
oldalon, s a kritika, esszéirodalom (Herceg Papírhajó ját meg a 
Leányvári leveleket nevezi esszékötetnek!?) felnövését, elterje
dését, a szépirodalommal egy vonalba jutását, időnként vezető 
szerepét a másik oldalon. 

S ami mindennél szembetűnőbb mulasztás: a fiatalok vérát
ömlesztést, pezsgést hozó, a hatvanas évek elejére eső jelentke
zéséről ezúttal teljesen megfeledkeznek, hallgatnak. Kereken ki
mondva úgy tűnik: holmi furcsa, szándékos elhallgatási taktizá-
lás szellemében kiejtik irodalmi valóságunkból az utolsó néhány 
év eseményeit. Nemcsak hogy a Symposionról, a Symposion 
Könyvek sorozatáról (1963-ban indult!) nem esik szó, de az 
1966-os kiadású kötetben ilyen megállapítás is olvasható: „ A Híd 
négyéves interregnum után, 1945 őszén jelent meg ismét, s azóta 
a jugoszláviai magyar irodalom egyetlen (kiemelés tőlem G. L . ) 
irodalmi és művészeti folyóirata." (912. oldal) Csak ezt fűzném 
hozzá: az Új Symposion — művészeti-kritikai folyóirat — első 
száma 1965. január 15-én látott napvilágot. Korrekcióra volt bő
ven idő, s hiszem, hogy mód is. Csak talán egy kicsit többet 
kellett volna törődni a már leadott kézirattal. A z világos, hogy 
nem holmi dicstelen öntömjénezés Íratja le velem ezeket a so
rokat, hiszen előttem két évvel éppen dr. Bori Imre tett hasonló 
megállapításokat legújabb kori irodalmunkat illetően: 

, ,A gyökeres fordulatot, a jelek szerint, a hatvanas évek, az 
elmúlt négy év hozta meg. Egy újabb, előítéletektől már mentes 
nemzedék fellépése együtt járt a korszerű irodalmi törekvések 
eluralkodásával is, s ennek következményeként az irodalmi „ r é 
ginek" és a ma már inkább művészi „újnak" a harcából a friss 
és kötetlen törekvések kerültek ki győztesen. A korszerű jugo
szláviai magyar irodalom megszületésének az időszaka ez — ki
fejezéseként annak a szellemi és társadalmi légkörnek, amely
ben ma élünk. A társadalmiság új, (művészeti távlatai, a művé
szinek teljes kifejtésére és kifejezésére való törekvés, az írói e l 
kötelezettség jugoszláv és egyben világirodalmi értelmezése. 

s7ellemének szabadsága és érdeklődésének nagyobb sugarú köre, 
az „emberi" síkjainak vállalása — ezek ennék a most alakuló 
irodalmiságnak főbb csomópontjai. Olyan tulajdonságok ezek, 
amelyeket mindeddig, irodalmunk fél évszázados történetét átte
kintve, nem emlegethetünk. Annak az osztódási folyamatnak az 
eredménye ez, amely nálunk az utóbbi években lejátszódott. 

Ennek a hatását tükrözik kiadványaink is. A Híd mellett, 
amely a korszerű törekvések képviselője lett, az újságok i ro
dalmi mellékletei is (Kilátó, Visszhang) gazdagabb és változato
sabb formát kaptak. A z Ifjúság irodalmi melléklete, a Symposion 
elsősorban a legfiatalabb írónemzedék írásait közölte, s így jött 
létre a Symposion Könyvek című könyvsorozat is. 

A z elmúlt tizenöt esztendő során olyan jugoszláviai magyar 
irodalom alakult ki, miként Szeli István megállapította, „amely 
elsősorban jugoszláv és európai ihletésű, de természetszerűleg 
magán viseli az egyetemes magyar költészet nyelvi, képi-formai 
örökségének a jegyeit is." Irodalmunk mai pillanatának jellemzői 
ezek a vonások." (Irodalmunk kiskönyve 17—18. old.) 

Miért nem került ez így át az Akadémia gondozásában meg
jelent kötetbe? Ami t az Irodalom kiskönyvében vallunk, miért 
hallgatjuk el máshol, ahol talán még inkább tudomást kellene 
venni róla, jelenünk irodalmi helyzetével, klímáflával ismerkedve 
és azt ismertetve. Nem nevek, emberek és művek hosszú sorát 
vártuk és kérjük jogosan számon, hanem a jelenség — baráttól, 
rosszallótól egyaránt — elismert, tagadhatatlan jelentőségének 
felemlítését. 

Egyelőre ennyit az első pontról. Hátra van a második: egyének 
tárgyalása, felemlítése, mellőzése. 

A z nyilvánvaló, hogy senki sem lesz íróvá azáltal, hogy l ex i 
konban vagy összefoglaló irodalomtörténetben szerepel és for
dítva, enélkül még lehet valaki író. Esetleg az is érthető lehet, 
hogy egyesek szubjektív mérce, antipatía miatt maradnak ki, 
vagy rokonszenv miatt kerülnek be. Érthető lehet, de nem iga
zolható. 

Ügy tűnik, a jelen írói épp olyan hátrányos megkülönbözte
tésben részesültek a Kalangya és a régi Híd írói körével szem
ben, mint napjaink irodalmi helyzete a két háború közötti i ro
dalmi körkép ellenében. A z egyének és az általános kép azon
ban szorosan együvé tartozóak, egyik nélkül elképzelhetetlen a 
másik. 

A m i a legszembetűnőbb mulasztás, az mindenképpen B. Szabó 
György teljes mellőzése. Pedig irodalmi életünk irányítói között 
volt egészen haláláig. A Főiskola első tanárai között találjuk köz
vetlenül a felszabadulás utántól, sőt előtte is a Kalangya írói 
köréhez tartozott. Számos értekezése, s néhány könyve is megje
lent. Nélküle — három évvel halála után is — elképzelhetetlen 
a vajdasági irodalom és általában az irodalmi élet!! Ez a fe je
zethez csatolt bibliográfiából is kitűnik, hiszen korunk irodalmi 
életének éber, szorgalmas és tudós kísérője volt. I lyen gyorsan 
megfeledkeztünk róla? B. Szabó György mellett föltétlen említést 
érdemelt volna Lőrincz Péter, Csépé Imre, Kopeczky László és 
nem utolsó sorban Tolnai Ottó. Valószínűleg Ács, Fehér, Németh, 
Pap, Major munkássága is bővebb méltatást kívánna, ha már a 
múltból jó néhány amatőr számára jutott hely. 

Szólni kellett volna a vajdasági írók műveinek szerbhorvátra 
történő fordításairól és a jugoszláv irodalom magyar nyelvre 
való átültetésének jelentős eredményeiről. Ha röviden is, de l e 
hetőleg teljes képet adni irodalmunk jelenéről! 

Befejezésül: Ellenvetésem korántsem egyének, írók vagy szer
kesztők (hazai és külföldi) ellen íródtak, hanem egy káros gya
korlat tanulságaival, eredményei kapcsán a további vállalkozá
sok érdekében történtek, öntsünk végre tiszta vizet a pohárba: 
korrektül, tárgyilagosan számoljunk azzal és szóljunk arról, 
amink van, ha erre mód adódik. 
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műhely 

A V A T Á S 

A boltívek komor ünnepét 
ne zavarja a zászlók 
tojón nehéz lengése 
a szín csak különbözet 

Törvényt hirdetni jöttem 
vak ökleléssel siető vággyal 
beteljesedik vérembe ivódik 
a lehullás ősaiaki alma 

Harsona nem zeng dob se dobogjon 
fél lábbal már át ia sötétbe 
csempe űrt hagyok egy időre 
maradjatok csendben 

Nagy dolog a Csend 
U T A S I Mária 

S T Á C I Ó 

Minden üjjamba csőr-hegyes tüske vág 
Minden utam felszökő párolgó vér-tusa 
Metsző hideg kövek rab sikátorán 
Lüktet kövecses iszonnyal megdermedve. 

Gerincemet tarkómat golyó fúrja át 
Görcsben zsibbadt gyökerekre hányom 

[fájdalmamat 
Fölszáradva újra indulok a sorok sötét 

[vermébe 
Meddő csatákra kóbor oroszlánnal 

Meggyötört testem lágyveretű hús-ha-
[sábjain 

Magam-vérével kopozom a kín csontos 
[igazát 

Nyí l ik fénylik piros karmával a sikoly, 
Kifeszült asszonycombokkal szüllek az 

[égre 
U T A S I Mária 

S Z E R E L E M 

Fák — 
A szelek nászágyában. 
A z ösztön elemi rezgései. 
Nyugalom. 
A velünk született kegyelet, 
A beteljesülés, 
A mindenség nyugalma 
A tornyokból lehullt öntudatlanságban. 
Kristályok. 
A bőr felületén csípősen kikristályosult 

[mámor 
Apró háromszögei szigorú harmóniában 
őrz ik a percek örömét. 
Nyugalom. 
A mély rajzú agyvelőn fölreng 
A tudatalatti mozdulat, 
S kinyílik az ösztön ezerszirmú virága. 
Tűz. 
ö le lkező hegyfokok formálódnak 
S a kiömlő láva új csodát farag. 

U J F A L U D I László 

E M L É K E Z É S 

Kés hasít szemembe most, az emlék 
rámzúditja amiit félreternnék. 

A félelemből kicsüngő halott, 
keserű éhség, keserű várás, 
félős ölelés, egyéji szállás — 
úgy jöttek sorra, mint a napszakok. 

Szívem fölé krátert kavart tudásom, 
nem záras erdőt növesztett ölén. 
Átbotoltam ágbogas látomáson, 
s nem kőkereszt, egy árnyék nőtt fölém. 

N Y É K E S Mihály 

H A R M Ó N I A 

Csak a sötétség tud élni bennem 
és a merészen hallgató vonalak, 
melyek keményen környeznek. 

A szögletes világgal alkotok egészet. 
A nyers éleken hideg fények szisszennek, 
s bennem a homályos múlt sötétséggel 

[telítődik. 
Rajta bizonytalan visszfény dereng. 

T O L N A I Gábor 

E G Y E U R Ó P A I H O Z 

A kutyám csak tőlem fogadja el a koncot 
Én eszem bárhol ha szívesen kínálnak 

A lovam csak tiszta forrásvizet iszik 
Én szomjam pezsgő borral rizspálinká-

[val oltom 
A galambom párjával kotlik otthon 

Én ebben s^m vagyok háziállat 
B Ü K K Ö S D I László 

JAJ!, K I V A G Y , K I S Z O M O R Ú 
K E D V E S E M N E K HISZED M A G A D 

aranymálinkó kövek és v í z víz v íz 
miró kép macskával és homokpiramis 
moha lágytojással rúzsozott zuzmó 
elfojtott indiánüvöltés hangtalan 

[kakofónia 
szomorúságom köntösén népi hímzés 
margarétkoszorú polinéz szeretőm 

[homlokán 
eldalolt dal mire mindig emlékezünk 
papucsomból kiálló szög házikabátom 

[tüskéje 
gyermekkori szentkép mit hirtelen 

[megtaláltam 
szél hajamban turkáló akihez beszélni 

[lehet 
káromkodás mellyel kiöblítem a számat 
sámándobom maszkom és totem állatom 
könyvespolc álmok nosztalgiák tára 
kukaedény amibe majd belegyömöszölöm 

[magam 
B Ü K K Ö S D I László 

k. v i c s e k k á r o l y 

~ M A X WEBER 
SZOCIOLÓGIÁJA 

(Mihadlo Đurić: Sociologija Maxa 
Webera, Zaigreb, 1964) 

A Matica hrvatska könyvki
adó 1964-ben Sociološka hresto
matija címmel új sorozatot in
dított, aimelyniek az a célja, hogy 
'bemutassa a szociológia t/örtérue-
tót és válogatást adjon a legje
lentősebb szociológusok, i l letve 
filozófusok szociológiai művei
ből. A 12 kötetre tervezett soro
zatból eddig két könyv jelent 
meg: Rudii Supek: „Herbert 
Spencer és a szociológiai bioló-
gizmus" és M . Đurić: Max W e -
ber szociológiája" c. műve. 

Max Weber (1864-1920) az eu
rópai szociológia egyik legjelen
tősebb képviselője. Életében 
csak hazájában, Németország
ban vol t ismert, halála után 
azonban mind az európai, mind 
az amerikai tudományos körök 
egyre jobban érdeklődnek mun
kássága iránt. Németországban 
néhány é v v e l ezelőtt újra .kiad
ták műveit; főműve a „Közgaz
daság és társadalom" eddig an
gol, francia, olasz és spanyol 
fordításban is megjelent. 

* * * 

Weber tudományos tevékeny
sége a következő problémák 
megoldására irányul: 1. azt 
vizsgálja, hogyan alakult ki a 
kapitalizmus Nyugaton és 2. mi 
ért csak Nyugaton jött létre tő-
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kés rendszer? Hogy a fenti 
kérdésekre választ adjon, Weber 
alapos és mélyreható történel
mi, közgazdaságtani, vallás^szo-
cioiógiad és kultúrtörténeti ku
tatásokat végzett. Ezeknek az a 
célja, hogy bebizonyítsák a nyu
gati civilAazáció és kultúra kü
lönlegességét. Weber életműve 
azonban befejezetlen maradt; 
korai halála megakadályozta 
abban, hogy szociológiai,, gazda
ságtani stb. nézeteit egységes 
rendszerbe foglalja össze. Erre 
válailkoziik Duric a fent idézett 
könyvében. 

* * * 

A filozófia és a szociológia 
történetében szinte törvénysze
rű jelenség, hogy a jelentősebb, 
de rendszer nélküli gondolkodók 
nézeteit szisztematizálják. Csak 
néhány példára emlékeztetünk: 
Wolf — Leibnitz filozófiáját 
redszerezi; Lukács György — 
Lenin filozófiai és politikai né
zeteit foglalja rendszerbe; itt 
említjük azokat a imiairxiistákat 
is, akik „Dialektikus és törté
nelmi materializmus" c. tan
könyveikben Marx, Engels és 
Lenin filozófiáját igyekeznek 
szisztematizálni. 

* * * 

Duric úgy rendszerezi Weber 
szociológiai, történelmi gondola
tait, 'hogy azokat általánosabb, 
mélyebb filozófiaá-antropológiai 
és filozófiaiJtörténelmi alapel
vekre vezeti vissza. Duric ala
pos munkáit végzett a kb. 170 
oldalas tanulmányában, mégis 
lenne néhány kritikai jellegű 
megjegyzésünk. Duric írásának 
a<z a célja, hogy Waber szocioló
giáját minél közelebb vigye 
Marx történelmi materializmu
sához, és ezért kénytelen Weber 
nézeteinek egy bizonyos részét 
elhallgatni. 

Weber a kapitalizmus kelet
kezését a iprotestanfcizmus gaz
dasági etikájára vezeti Vissza. 
A gazdasági-társadalmi élet ra
cionalizálásában látja a tőkés 
rendszer lényegét és megállapít
ja, hogy csak a protestantizmus 
nak van olyan etikája, amely 
ezt a folyamatot létrehozta és 
erősítette, — ezért nincs kapi
talizmus a .mohamedán, budd
hista stb. vallású népeknél. 

Lukács (a weberi életmű kitű
nő ismerője) 'ezért teljes joggal 

állapíthatja meg, hogy Weber 
szociológiája tulajdonképpen a 
„marxismus cáfolatának fino-
miaíbb módja" (bővebben: L u 
kács Gy.: Az ész trónfosztása, a 
Max Weberről szóló fejezet.) 
Lukács ezenkívül Weberben a/, 
irracionalizmus és szociológiai 
formalizmus -egyik képviselőjét 
látja. (Hasonló véleményen vari 
V. Korac és V .Milic is.) 

Duric (megvédi Webert ezekkel 
az állításokkal szemben; megál
lapítja, hogy Wetaernek a törté
nelmi materializmusra vonatko
zó kritikája -nem Marx felé irá
nyul, hanem Marx dogmatikus 
követői félé; Weber Marxhoz 
való viszonya inkább pozitív, 
mint negatív" (129. old.) 

Miért próbál Duric minden
áron rokoni vonásokat fedezni 
fel Weber és Marx szociológiájfc 
között? Bizonyosan azért, mert 
csak így tud pozitív értékelést 
adni Weber tanításáról; a Marx
hoz való viszony ugyanis Du-
ricnál (nemcsak nála!) egyenlő 
az igazsághoz, helyes nézethez 
való viszonnyal — tehát minél 
szorosabb a kapcsolat Weber ér, 
Marx között, annál pontosabb, 
tudományosabb Weber redszere! 

^ ( A marxistáknál gyakran ta
lálkozunk ezzel a módszerrel; 
példaként említhetném még M . 
Zivotic — J. Dewey logikájához 
írt előszavát, Beograd, 1961.) 

Ennek a módszernek, szerin
tem, két lényeges .hibája van. 

1. állandósítja a Marx (ill. 
Engels, Lenin) tételeihez vaió 
dogmatikus viszonyt. (A prob
léma abban van, egyetért-e az 
ellető filozófus, szociológus 
Marxai , vagy sem; Marx tételei
nek helyessége nem kérdéses.) 
és: 

2. kételkedik minden olyan 
filozófiai ill. szociológiai gondo
lat igazságában, amelyekhez a 
kutatók a nem marxista tanok 
ismeretének segítségével jutot
tak. (A nem marxista tételt 
csak akkor illeti igazság, ha az 
„eretnek" tételt előbb marxistá
vá avatják!) 

•** 

A könyv második részében 
Duric egy kb. 200 oldalas vá lo
gatást közöl Weber müveiből. 
Nagyobb figyelmet érdemelnek 
A nyugati kultúra racionaliz
musa, A protestáns etika és a 
kapitalizmus szelleme, valamim 
a Bürokrácia c. részletek. 

p a s t ifik I á s z ló 

AZ ÍRÁíT 
CSAK BUBORÉK 

Koboldok követe a kritikus. 
Vagy éppen rokona, és ez 

nem is .meglepő. A több irányú, 
részletes vizsgálódás is ezt bi
zonyítja. Ezekből csak néhányat 
említsünk. 

A z irodalmi fricskában ott 
bujkál valamilyen erdei gro-
teszkség. ö röm. 

A torzságban is van emberi — 
csak más. És más. 

A koboldokat a képzelet ala
kítja. Sok -ezer. 

A z asszociációk mozaiklapjait 
ezzel máris összekevertük. 

A kohold-örömök, a játék és a 
csínyek, ez esetben talán elma
radhatnak. A homo ludens meg
békél, mert megittasult. Szem
lélődik, mert mit tiehet. A talán, 
a rezignáció e lve determinálja 
és besugározza ezt az írást; — 
megfejtésül vagy magyarázatul 
mindehhez, hogy a következe
tességet is gyakoroljuk, csakis, 
ismételten az unios-untalanig., a 
talánt, iaz elmosódó, ködös és 
mégis áttetsző Semmit adhat
juk. Valamin átlépünk ás az 
számunkra többé nem létezik: a 
Semmrjben folytatódunk. 

A Semmi léte a bizonytalan
ság és ingatagság. Ez lehet any-
nyi, mint alfa és ómega. Kezdet. 

A kritikusi vizsgálódás ős
forrása mindig az írás aktusa. 
Mive l irodalomról van szó. 

Megismerve a magam határa
it, kifejtem a véleményemet. 
Kri t ikát gyakorolok. 

Itt a vereség momentuma buj
kál, ami ismert és tudott. Mégis 
mindennapunk hurokba szorít
ja. Mégis adjuk magunkat. N é l 
küle nem írnánk szüntelenül. 
A z újraiprodukálás kényszer. A 
mítosz szituácaóját átérezzük és 
Oamus-vel gondolunk: mi is 
csak örömöt látunk. És így v e 
reségünk is csak pillanat lesz. 

Nézzük, miből léptünk át eb
be az írásba. Beszéljünk Deák 
Ferenc legújabb könyvéről A 
Nap gyökerei-ről (Fórum Könyv 
kiadó, 1965). 

Deák Ferencnél az alakítás és 
formálás meg-megújuló indula
tait tapasztalhatjuk. Világát, ezt 

az alakuló és forrongó koz
moszt mindig újabbnál újabb 
erősségben és dimenziókban 
akarja megmutatni. A z indulat 
itt nem véletlenül említődik. 
Deák alkotói magatartásában és 
így kozmoszában is a líraiság a 
döntő és mérvadó elem. N e f e 
lejtsük el , hogy költőnek indult. 
Bár ennek felemlítése inkább 
konvencionális eleme a kritiká
nak és az egész kérdésnek, mint 
lényeges; és mégis megmond
ható. Mert Deák festészettel 's 
grafikával is foglalkozik. 

Kozmoszának legpregnánsabb 
megmutatói A Nap gyökerei, 
Szakadásban, Idegen víz és A 
Naphoz hasonlító ember c. no
vellák. Bennük rejlik az igazi 
Deák; és itt a továbbot, a pers
pektívát értem. Ezek a novel
la-költemények felelnek meg a 
felvetett alkotói és -lényeges em
beri kérdéseknek. Gomolygó 
gondolatiságuk valorizálására 
számtalan lehetőség rejtekezik. 
A z aforisztikuis aiakítottság ért
hető és egyedüli alkotói tett, 
•ami út is egyben az ilyen auten
tikus kozmoszba való vezetésre 

De pihenjünk meg a kudarc 
nál. Deák sikertelen, nem ere 
detti (a szó kristálytiszta értel
mében) és felemás indítású no
vellákat is ír. 

Reminiszcenciára tapintunk. 
Es F. Kafkára bukkanunk. 

A Metamorfózis c. elbeszélés
ben az átalakulások és az ebből 
keletkező költői szituáció elég 
szimpla „rej telmeivei" ismerke
dünk meg. Ez mint keret és al
kotói ujjgyakorlat j ó lenne, csak 
nem mint novella, egész. A be
fejezés, a poén egyszeri törté
nést ad. Ezzel az alkotás felold-
hatalan és statikus lesz. A má
mort kereső hedonista: a befo
gadó képzelet merev faktum 
előtt áll. A bizonytalanság az 
elbeszélés éltetője, és éppen az 
nincs meg. 

A tető c. novella a legvasko
sabb valóságból — szinte az itt 
és most kritérium póznái k ö 
zött — formálódik (ki egy remek 
befejezésig. Csak itt ds Kafka 
kísért. A z ember halálában pók
ká -lett. 

A kötet homogeneitását, az 
előbb jelzett kozmoszt így még 
a Tükör és a Homályban c. no
vellák is bontják. Ezek képez-
mék a kitérőt és odavetve a kom 
pozíció kérdését. 

A z emberi egzisztencia kérdé
sei fontosak Deák számára. 
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A WEÖRESI VERS 
Á T V Á L T O Z Á S A 

A lefordított vers, még ha 
nagy műgonddal, alapos mun
kával, költői ihlettel készült is. 
egészen más hangulati árnyala
tokkal érvényesül, mint az e re
deti. Ez nem jelenti okvetlenül 
és minden esetiben azt, hogy a 
fordító műhelyében •törvénysze
rűen elsikkad, megbénul s man
kón járó koldussá válik a köl
temény, hisz a fordítás gyakran 
éppannyira tiszta és megbont
hatatlan, akár az eredeti. De ne 
tévesszük szem elől, hogy ilyen 
esetekben sem adekvát az át
ültetés, és nem a két alkotás 
„azonossága" az elragadó, sok
kal 'inkább a tolmács virtuozitá
sa, teremtő erejének az a hőfo
ka, mellyel a lehetetlennel való 
küzdelmében egyenrangú (vagy 
épp jobb) új művet tudott létre
hozni. Pia az eredetit nem is
merjük, a „véres operáció" ered
ménye, az átgyúrt, újjáformált, 
ízeiben, effektusaiban megvál
tozott vers vajmi kevés alapot 
szolgáltat arra, hogy az elisme
rés szavait pazaroljuk a költőre: 
az ő világa mindannyiszor ment 
hetetlenül homályban marad, s 
neve többé-kevésbé a védjegyek 
szerepét játssza az új talajon; a 
vers eredetét jelzi csupán. 

Bízvást állíthatjuk, hogy a jó 
vers lefordíthatatlan, de ennek 
Okait nem a fordító gyámolta-
üanságában kell 'kutatnunk, ha
nem magában a versiben. A z a l 
kotó ás fordítója közti „erőkü
lönbség" a fordíthatóság aspek
tusából másodlagos jelentőségű. 
E mozzanatot meg kel l említe
nünk, mert olykor már-már e l -
hosszük, hogy „a nye lv inainak" 
működését kitűnően ismerők 
alapos verskulitúrával, kifino
mult ritmusérzakkel nagyszerű
en fordíthatnak, s aizt is, hogy a 
sápadt, laza átültetések egyet -

(Folyt. a 31. o l d ) 

s r a a n x a 

EX LIBRIS 
g e r o l d l á s z l ó 

HíGY MŰFAJ 
NYOMÁBAN 

(Ungvári Tamás: Modern tragi
kum — tragikus modernség, 

Gondolat Kiadó, Budapest, 1966) 

Ungvári Tamást, aki az idén 
két könyvvel is jelentkezett, ed
dig kiváló műfordító, szellemes 
részlettanulmányok, kismonog-
ráfiák írójaként ismertük, ide 
sorolva hadakozását, kissé fur
csán magára maradt — így tűnt 
távolról — kirándulását a M a 
gyar Irodalmi Lexikon első kö
tetének (sok szempontból jogos) 
bírálatában. Könyve , a Modern 
tragikum — tragikus modern
ség, ezt elöljáróban kell leszö
geznünk, sok szempontból újat 
jelent a mai magyar drámael
mélet kialakulatlan, ballaszto
kat cepelő, sallangoktól terhes 
irodalmában. Kissé — a szerző
től ellesett — meghökkentő 
megfogalmazásában akár azt is 
mondhatnánk erről a könyvről, 
hogy egyetlen szó jogosultságá
ért íródott. A N E M hitelét k í 
vánja igazolni széles körű drá
maelméleti és történeti ismere
teinek felvonultatásával. A z egy
kor legteljesebb, legfenségesebb 
műfaj, a tragédia jövőjéről k í 
vánja meggyőzni olvasóját — 
„Gondolatmenetünk végén, úgy 
érezzük, kimondható: van te 
hát jövője s megújuló lehe
tősége a tragédiának" —, szá
mos példán, évszázadok vá l 
tozásain megmutatva tagadja a 
tragédia és a tragikum végle
ges kihalását, elsorvadását a 
drámairodalom számára. 

Ungvári könyvének sajátos 
helyére a mai magyar drámael
méleti mezőnyben már futólag 
utaltunk, ehhez azonban feltét
lenül hozzákívánkozik magyará-
zatos értékelésként egyaránt: a 
Modern tragikum — tragikus 

(Folyt, a 32. old.) 

b r a s n y ó i s t v á n 

LÁTOMÁSTÓL 
MEGRÉMÜLT 

KÖLTŐ 
(Simái Mihály: Látás és lá

tomás. Versek. Magvető 
Könyvkiadó, Budapest, 1965) 

Simái Mihály a költészetnek 
azt a válfaját szándékozik mű
velni, amely már magában v é 
ve is — eredmények szempont
jából — a legrejtelmesebb. A z 
viszont bizonyos, hogy épp ezen 
a területen található a fontos 
megoldások legtöbb egyszerű, 
leegyszerűsített csalija. A kri
tika (a kritikus) általában ne
hezen szánja rá magát a mes
terség elemzésére. A tapasz
talt kritikus is legtöbbször igen 
szerény tapasztalatokkal ren
delkezik a mesterségek köréből. 
Még így is ritkán beszélhet a 
saját tapasztalatairól. A z azon
ban mindenesetre világos, hogy 
a költészetet általában a kéz
művesség bonyolult formáihoz 
hasonlíthatjuk — ám a költe
mény semmiképp sem lehet 
azonos egy fáradságosan össze-
csomózott szőnyeggel, hisz tud
valevően szellemi termékről van 
szó. A költeménynek tehát in
kább szellemi csomói vannak. 
És nekünk ezeket kell kibo
goznunk. 

„mindenütt frissen mázolt 
gondolataid palánkjai lógtak"-

Ez az idézet többé-kevésbé 
egyértelműen utal a könyv egy 
nagyobb egységére, és úgy tű
nik, magába is foglalja az egy
ség minden negatívumát. T e r 
mészetes, hogy a versekben oly 
gyakran előforduló poétikai hi
bákat mégsem elemezhetjük 
külön-külön, és mivel jobbára 

' (Folyt, a 32. old.) 

p a s t y i k l á s z l ó 

az írás 
csak buborék 

(Folyt, a 29. old.) 

Megmutatja a magunk nyomo
rúságát. A z emberek egymásnak 
csak fikciók, távoli ós rejtett v i 
lágok. A szóban nem adhatjuk 
magunkat és inkább meghalunk, 
hallgatunk. 

„Nektártól elnehezül 
a szó 
vissza-visszafordul 
minit a bogár 
a fényre lelkendezve 
száll beléd 
a mélyre 
ki se jön többé 
s így vész e l egymás után 
a sok-sok költemény." 

(Őszi librettó) 
A kenyér és a bor élvezésé

ben elveszünk. 
A z intellektus halála a hall

gatás. És ez a legnagyobb ve re 
ség. Ide nem kell több utalás. 

A lét másik deáká kérdése a 
boldogság. Merre szakad el a 
gondolat? 

A boldogság gyökere a múlt. 
Ezt próbálná megragadni és 
megmondani A nap gyökerei c. 
vers-novellla. 

Vers-novella. Mert itt a pró
za fegyvere, az analízis átlép ön
magán és Semmi lesz: ritmus, 
más eszköz. 

A novella megújuló, újra és 
újra nekifutó, analizáló részei 
ritmust ütnek és eksztatikus 
bukfenceikkel, érhetetlen kité
rőikkel verset konstituálnak. A 
hideg próza lüktető-pergő szuk
cessziója verssé fesiik. 

A prózának ez a verssé szer
veződése nagy eredmény. Ná
lunk szokatlan. 

A lét és a költői kozmosz — ó. 
nagy szavak — többi kérdése? 
A feleletek részben az írónál 
vannak. 

Deákot olvasni kell. Mert to
vábblépett ebben az anaszos ha
ladásban. Prózát ír. 
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a weöresi 
vers átváltozása 

len igaz oka a fordító felkészült
ségének hiánya. Elhitetjük ma
gunkkal, hogy nagyszerűen for
dítani csákugyan lehet: nevek
kel és versoírnefckel példái ó-
zunk, de csak akkor, mennyire 
jellemző, ha a lefordított művet 
kiszakítva, elszigetelten szemlél
jük, ha az eredeti anyagába 
foghíjas nyelvismeretünk vagy 
renyheségünk folytán nem tu
dunk, i l letve nem akarunk be
hatolni. A párhuzamos vizsgáló
dás mlindenkor józanító, miért 
ügyesen álcázott szakadékokat, 
hántó töréseket és hagulatkü-
lönbségekeit tár fel az olvasó 
előtt, s rádöbbenti, hogy a 'töké
letes fordítás naiv képzelgés: a 
Mers struktúrája és sajátos tu
lajdonságai eleve lehetetlenné 
teszik 'azt. Mindenekelőtt a köl
tészet Oh. Caudwell vallotta 
,/nem-szimbolikus" jellegzetes
ségére gondolok. „ A matemati
ka szimbolikus nyelve . . . igen 
könnyen lefordítható, ami lehe
tővé is tettbe egy egyetemes ma
tematikai nye lv kialakítását, a 
nem-szimbolikus költészet et
ilénben lefordíthatatlan . . . Egy 
költői mű fordításába csak .olyan 
mértékben lehet átültetni vala
mit költői sajátosságából, ami
lyen miértékben szimbolikus 
elemek vannak benne" — írja 
az Illúzió és valóság-bán. Á z 
„önmaga kristályos fehérségébe" 
behatolni képtelen költőnek 
nincs mondanivalója, s minden 
verse feszültség nélküli elemek
ből áll össze, frázisok halmaza, 
egysíkú, rezzenéstelenül fagyos 
személytelenség. A z .afféle köl 
teményeknek számtalan variá
cióját lehetnie megírni, anélkül, 
hogy bármiféle erőszakot követ
nénk e l ellenük. Pontosan azért, 
mert a „szimbolikus" elemek 
•uralják őket. Mindnyájan is
merjük Karinthy Frigy.es Sza-
holcska egész jámbor költősdi 
szereplését miegmosolygó „torz-
képének" alábbi négy sorát: 

Egyszerű és tiszta nóta 
Gólyafészek háztető — 
Nincsen benne semmi, ámde 
Az legalább érthető. 

Minden „szimbolikus" részle
tekben bővelkedő költészetre, 
minden monstruózus versgyár-
tásra ráillik Karinthy észrevéte
le. „Nincsen benne semmi" — ez 
azt jelenti, hogy ami benne van 
általános, s mert általánossá
gokkal akar helyet könyökölni 
magának az irodalomban, szük

ségszerűen divatnak hódoló. Az 
„érthetőség" logikusan követke
zik az előbbiekből. Ha általá
nosság kerül mellé, s így épül 
fel a vers rendszene, a vers ele
mek nem erősítik fel egymást, 
s niam hozzák létre azokat az 
imponderáb illákat, melyek a 
nagy vers 'tüzét, melegét adják 
meg. Ezek a versek csakugyan 
nagyszerűen fordíthatók, mert 
pl. a lágy szürkeség, a lágy esó, 
a szelíd ősz, az apró bánat, a 
puha kenyér, a szomorú homály, 
a tiszta jóság stb., stb. féle „kö l 
tői" képek minden nyelvben 
megvannak, s az, hogy alakjuk, 
hangzásuk ott máls, lényegtelen; 
átültetve is ugyanazt az üressé
get, lejáratottiságot manifesztál
ják, ugyanannyira „érthetőek", 
mint az eredetiben: a fordítás 
folyamán nincs minek szerte-
foszlania. 

Egy-egy költő teremtő erejé
ről közvetve sokat elmond az is, 
hogy műve mennyire fordítható. 

Weöres Sándor poózisa szívó
san ellenáll. Erről győződtünk 
meg a Fórum Könyvkiadó gon
dozásában nemrégen megjelent 
kétnyelvű versválogatásának át
böngészése után.* „ A lírai vers... 
lelke egy a testével, s megsam-
misül, ha ezt kicseréljük" — írja 
Komlós Aladár, s észrevétele e 
kötet kapcsán is nagyon igaznak 
látszik. Szükségtelen, felesleges, 
meddő válaflkozás volna a for
dítás? Semmiképp! A nap tüzét, 
éltető sugarait, igaz, csak hold-
fényként adhatja vissza, de 
egy-egy költászatben ez a hal
vány átáradás, beszüramlés ,is 
igen .nagy jelentőségű, és ugyan
akkor a „felnőtt" játszadozás 
egyik legszebb módját ,is nyújt
ja a fordítónak: anyanyelvének 
új, ismeretlen rétegéig hatol, 
birokra kel az alkotóval, s re
méli, hogy néki talán majd si
kerül a lehetetlen. 

A kötet első darabjában a 
Félálomban (Pólusán) Ivan V. 
Lal ié éberen ügyel a sorok szó
tagszámára, ,s mivel a versszak 
felépítése „egyszerű", nem kí
ván tőle .különösebb formáló 
erőfeszítést, sikerül szinte kizá
rólagosan ugyanazon jelentésű 
szavakat alkalmaznia, mint 
amelyek az eredetibein előfor
dulnak. I ly módon több-keve
sebb sikerrel megőrzi Weöres 
strófasaerkezetét, de a ritmus, 
a hangulat mégis föllaziul. 

Szigorú habok, 
csillogó esők, 
üveg-testű fák 
halkan ringanak 

stroge su pene, 
svetluca kisa, 
staklena stabla 
tiho se njisu 

Laliénál két weöresi jelző (szi
gorú, csillogó) állítmányosodiik, s 
ezálbal konkréttá, éles körvona
lúvá laszmak a habok, az esők, 
kézelffogható közelségbe kerül
nek, s megtörik a versszak f o 
lyamatos ringását. Ugyanokkor 
a saerbhorvát szöveg „énekel
hető" is, éppúgy, ahogy az elemi 
iskolások szavalnak. Nem is cso
da, hisz az eredeti egyetlen 
mondáiba három .különálló, kohé
zió nélküli részre hasadt. A ne
gyedik versszakban még szem
betűnőbb a fordítás megbicsak
lása: 

korsós kisleány 
jön a mély-uton 
rezgő ajkain 
zöld akáclevél 

đevojče stazom 
ide s krčagom; 
na usni trepet 
zelenog lista 

Weöres sorai a vizuális, zenei 
és értelmi élímiény tiszta ötvöze
tét adják. Egyrészt elénk vará
zsolják a közeledő lányalak rin
gását, mozgásának harmóniáját, 
másrészt pedig j.arnhifcus, lágy 
lejtésükkel mind csalogatóbban 
merítenek el bennünket a fel
élőin álom hangulatába. Laliénál 
megtörik a hatás. A „stazom" és 
„krčagom" rímelése fölborzolja 
a versszak nyugalmát, ideges 
rándulást, döcoenőt visz bele, 
hideggé, közömbössé változ
tatja azt. Ebban a vers
szakban a képek is szem
beszökő csorbát szenvednek: 
a „mély-üton" szóösszetétel 
nemcsak szerkezetében, hang
zóinak egymásutánjaiban, tehát 
nemcsak a két nyelv szavainak 
alaki különbözőségében tér Le a 
„stazom"-tól, hanem a jelentése 
is más. A fordításban a tiszta 
jamibusú akáclevél i s általáno
sul, „ levél lé" válik, .az utolsó 
két sor pedig elveszti zenéjét, 
szökellését, és egyszerű, szimpla 
kijelentő mondattá görcsösödik. 
S mégis a Pólusán a sikerülteob 
fordítások közül váló (ilyenek 
még pl. a Kamen i čovek, a Si
rene pred vazdušnog napada s 
még néhány). 

Weöres kötöttebb formáival 
még ennyire sem birkózik meg 
Lalié. A forma bizonyos jegyeit 
pl. a szótagszámot és a rímeket 
igyekszik megtartani, de ily m ó 
don még „merészebb" szóváltoz
tatásokra, Weöres szövegének 
miegtioldására, vagy értelmi-
emiocionális leegyszerűsítésére 
kényszerül. Ezt illusztrálandó 
figyeljük meg az Álom-vidékek 
első verséit: 

Tengermély kertben érik 
[három alma 

egyik ezüst: g a „tiltott 
[leány": 

másik arany: „két sóhaj 
[lakodalma", 

harmadik piros és neve 
[„talán". 

Vrtom na dnu mora tri jabuke 
[zriju: 

srebrna: „zabranjena devojka" 
[to je; 

zlatna: „svadba dva uzdaha 
[kad se sliju": 

treća je crvena, „možda Lmfc 
[joj je". 

A „tengermély kert" a népme
séknek .azt a csodakútját v i l 
lantja fel .az olvasóban, melynek 
fenekén az „alászállás" után 
csodálatos irracionális tájék 
pompázik nehéz ezüst- vagy 
aranydíszben. A tengermély je l 
zőnek nincs megfelelője a szerb
horvátban: jelentése csak körül
írással ftej.ezh.eto ki. Lalié jelen
tés változtatásra kényszerül, s 
Weöres sorának hímporát rázza 
le azzal, hogy a „tengermély 
kertet teljesen konkrét, valóban 
tengerfenéki kertté változtatja. 
De míg a fenti melléfogás a vers 
lefordíthatíalanságából ered, ad
dig a harmadik sor egy része 
(„kad se sliju") felesleges lađici 
hozzáköltés. A rímet sikerült 
ugyan megőriznie, de egyálta

lán nem olyan jól, hogy megol
dása feledtetné a bántó „többet -
momdást." A strófa másik két 
sorának ríme egészen rossz, s 
nem .egyedülálló e kötetben. 
Weöres csiszolt, rafinált rímeit 
nemegyszer váltja fel .ez a szá
raz kínrím dpi. dan j e — noć je ; 
šta j e — da je ; mi je — mi je) . 
A Szonettekben még veszélye
sebb a föl'lazulás (pl. az Animá-
ban, A holnap születésében, s 
talán az Animusban még in
kább), de recenziónkban ezekkel 
nem foglalkozhatunk. 

Néhány lényeges és a kötet 
összhatását alaposan lerontó 
mozzanatról azonban minden
képpen meg kell emlékeznünk. 
Mindenekelőtt az értelmi mellé
fogások fontosaik. Veöres két so
rát: „ki merne sírni igazán?", 
így fordiitija Lal ié: „ko istinski 
može zaplakati?" (Háromrészes 
ének); vagy: „ A társ terhemre 
van", fordításban így hangzik: 
„Ljudii mi na teret" (Panaszdal) 
vagy a „Szép városodban téve-
dezve jártam" így : „ U tvom lé
pőm gradu ja izgubljen lutah" 
(Dalok Conxy Pániból) stb. 
A z efféle dilsszanáns gócok se
bek a versek testén, de a leg
komolyabb kifogás mégsem e?e-
ket illeti. A z Első emberpár 
utolsó strófájának fordításából 
egy egész sor kimaradt! A Va-
riazioni következő sora: „fogva 
tart lézálmunlk", valószínűleg 
sajtóhiba folytán, szerbhorvát-
tul így hangzik: „valistiti sin 
nas drži robom". Annál is .in
kább bántó ez a súlyos elírás, 
mert értelemzavaró, nem úgy 
mint az Animusban a múlt idő 
jelének megcsonkulása („fillér 
is égetett, gatyámiat is sokall
tam"). 

A weöresi Köszöntésről, talán 
a kötet végén, meg kellett volna 
említeni, hogy a Tűzkútból szár 
mazik, hogy a Tűzkutat bocsá
totta útjára e iszavakkal a köl
tő. A beavatatlan szerbhorvát 
bizonyára úgy vél i majd, hogy a 
Pozdravot Weöres Sándor ép-
ipian e jugoszláviai versváloga
tása elé írta. 

Bori Imre utószója, tájékoz
tató tanulmánya nagyon helyén
való, de ami utána következik 
— kevés. Nem elég annyit tud
nunk, hogy Ács Károly válogat
ta a verseket, tudnunk kellene 
azt is, miért épp .ezekre esett vá
lasztása. Vajon a fordítás köz
ben (a nyersfordítást is Ács ké-
szítebbe) felmerülő nehézségek 
riasztották -e el, mondjuk, a 
Tűzkút néhány nagy versétől, 
vagy számára csakugyan .ezek a 
munkák jelzik Weöres költésze
tének legjavát, csúcsait? Ugyan
akkor roppant érdekes volna, 
ha az eredeti ós a fordítás mel
lett a nyersfordítás is helyet kap 
a kötetben. Illuzórikus követel
mény, de úgy .sokkal tisztább 
képet alkothatnánk Lalié mun
kájáról ,is, mintegy figyelemmel 
'kísérhetnénk a weöresi vers át
változásának minden láncsze
mét. 

A Preobrazenjában csak íze
lítőt kap az olvasó egy dús lom
bú költészetből. Noha a jó vers 
lefordííbhatatlan, hiszem, hogy a 
laliéi fordításnál jobbat is lehet
ne adni. Természetesen nem 
nyersfordítás alapján, hanem a 
magyar nyelvnek és Weöres 
költői világnak alapos ismere
tével. 

•Sándor Weöres: Preobraženia 
Fórum. N o v i Sad. 1965 

http://Frigy.es
http://ftej.ezh.eto
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g e r o l d l á s z l ő 

egy műfaj 
nyomában 

Folyt, a 30. oldalról 

modernség egy olyan színházi 
idényben jut e l az olvasó aszta
lára, amelyben többek között n 
Godot-vai és á Fizikusokkal a 
színipiadon is találkozhatott a 
drámakedvelő közönség. Ung
vár i művében, ebban az útika
lauznak és tankönyvnek egy
aránt nevezhető, izgalmas olvas
mányban Legnagyobb értéknek 
érezzük, pozitívumnak tudjuk, 
hogy szorosan elméleti munka, 
az analízis meggyőző módszeré
vei íródott, nem az eszmeiséget 
kutatja egy előregyártott recept 
segítségével, hanem szigorúan 
szakmai, sőt formaelméleti sziem 
pontokat követ. A tragédia es a 
tragikum változásait, módosulá
sait mutatja ki egyéni színezetű, 
de nagy jegyzetapparáíusra tá
maszkodó megvilágításában. A z t 
kutatja, hogy az „esztétikailag 

ideális állapotban született" mű
faj, amely „mint minden forma 
túlélte a létrehozó erőt és álla
potot, s amelynek „reneszánszá
ban, Shakespeare-nél igazából a 
tartalma is gyökeresen megvál 
tozott", miként senyved el ko
runkban, lett tragikomédiává, és 
mi is a jövője ; múzeumi csoda
bogár-e, vagy megújuló „jövőt 
áhító műfaj?" Ungvári válaszát 
már fent ismertettük, ő bízik rs 
tragédia újbóli — természetesen 
sokban módosult — megújhodá
sában, ezt a tézisét a (műfaj 
alapelemeinek szigorú és értő 
vizsgálataival bizonyítja, s te
gyük hozzá: teszi meggyőzővé. 

A z alkotóelemeik — dialógus, 
konfliktus, cselekvés, idő-kér
désének vizsgálatával kimuta
tott elmélet hitele mindig na
gyobb holmi ideológiai színeze
tű, sok esetben kierőszakolt, be
magyarázásnak is nevezhető 
elemzésnél, még akkor is. ha 
csak szigorúan formai jegyeket 
kutató munkával állunk is 
szemben. Ungvári könyve — sa
ját bevallása szerint — „java
részt formaproblémák" vizsgá
latában merül ki, a konstrukció 
és ennek építőelemeinél állapo
dik meg, hogy így, közvetve 

ki-kiruccanjon az eszmeiség si-
kamlósabb tájaina is. A z t már 
talán felesleges hozzátenni, hogy 
Ungvári módszere az alaposabb, 
a tudományosabb (noha könyve 
nem tudományos igényű mun
ka), következtései igazabbak, 
meggyőzőbbek. 

A tragédia és a tragikum útja 
a görögségtől az Erzsébet-koron 
áit egészen napjainkig annyira 
komplex kérdés, hogy vtitathat-
lanná válik: könyve tárgyát ná
lánál jobban más talán nem is 
ismerheti, esetleg a részletprob
lémákhoz, az egyes útszakaszok
hoz szólhat hozizá, ezért szűkül 
szükségszerűen ismertetővé a 
kritika, mindössze arra korlá
tozódik, hogy egyszeri olvasás 
után mit és hogyan kap az o lva
só a drámaelméletből az Ung
vári-féle megfogalmazásban, a 
sajátos hipotézisek és tézisek 
láncolatából. I lyen értelemben 
következő megjegyzéseink in
kább az olvasó, mint a bíráló 
véleménye. Ungvári az „elvi 
mag" követése közben, főleg a 
könyv első fejezeteiben, valószí
nűleg a sűrítés elvét tartva szem 
előtt, zsúfolttá teszi az egyes 
részleteket. Maj dnem minden 
mondata frappánsan megfogal

mazott szellemességgé válik, de 
nyelvi, stiláris, gondolati buk
fenced, szaltói miatt ugyanakkor 
tóssé fárasztóak is ezek a pa
radoxonra épülő mondatok (va
lószínűleg erre utal Faragó V i l 
mos asz ES 13. számában, amikor 
így idéz: „ A szellemesség olykor 
a szellem halála."). A z izgal
mas, kalandos utazás a mű de
rekától már nyugodtabb, széle
sebben hömpölygő mederben 
folytatódik, s így a Dialógus és 
változéisai, a Modern dráma és 
cselekvés, A tragikomédia, az 
Epikum ós tragédia és az Űj 
dramtuigliák. A tragédia jövője 
című fejezetekben már levet 
kőzi a képletszerű vázlatosságot, 
a jegyzetszerű tömörséget. 

Összegezésül: Ungvári műve 
szükséges, bizonyos értelemben 
korszakot nyitó könyv, amely 
elsősorban egy gazdag és inten
zív fordítói munka meg a gon
dolkodó ember mindenre érzé
keny reagálásának eredménye. 
De semmi esetre sem lehet a 
feladatproblémák végleges meg
fogalmazása, csak afféle indu
lás a drámairodalom-elméiét '<s 
-törtémat kalandokkal keceek-
tető, felkutatására sürgető tájai 
felé. 

b r a s n y ő I s t v á n 

látomástól 
megrémült költő 
Folyt, a 30. oldalról 

a magyar költészet egy kor
szakának általános hibáiról van 
szó, feljogosíthat a bővebb és 
szemléltetőbb leírásra, ami pe
dig mértéktartóbb esztétikai e l -
v eket követel. 

1. 

A z lenne az ideális, ha Simái 
költészete visszavonhatatlanul 
jelentené önmagát, ha hiányoz
na belőle a számtalan külső ref
lex, ami a poézis szempontjából 
egyáltalán nem jelentene sem
miféle felhósödést avagy ken-
dőzést — ám így, ahogy eredeti 
állapotában van, késedelem 
nélkül meg kell állapítanunk, 
hogy a szerzőnek csak kevés 
költeménye tarthat igényt azok
ra a régiókra, ahol már felsej
lenek a költészet határai; nem 
mintha nem tartanánk ugyan
úgy fonáknak és szánandónak 
azokat a helyzeteket, amelyek
be minden emberi egyed pusz
ta létének eredményeképpen 
igen gyakran belesodródik, vagy 
helyesnek a szerző politikai re
agálásait — viszont szükséges 
kiemelnünk, hogy bárki fülé
ben sokkal apolitikusabban 
csenghetnek ezek a versek, mint 
egy jól megszerkesztett, való
jában akár apolitikus, de elfo
gadható költemény. Minden
képpen nagyobb fegyvertény 
jó verseket írni, mint rossz na
pipolitikát. 

Már az hihetetlen, hogy a 
mai ember ne tudna megmér
kőzni a korszak problémáival, 
ahogy az is hihetetlen, hogy e 

problémák nem tudják kiállni 
a verspróbát. 

Itt feltétlenül ki kell tér
nünk arra az igényt formáló j e 
lenségre, amely nem az olvasó, 
hanem a költő mindennapi pol
gári létalapjának megteremtése 
érdekében bizonyítani igyek
szik az igazságot, hogy a költő 
kétségkívül teremtmény, anya
gi körülményei általában szű
kösek, tehát szegény, ha mű
vészöntudata nem is, de lakás-
szükséglete az átlagon felüli, 
ám foglalkozása révén nehezen 
tehet szert anyagi javakra, ne
hezebben, mint az „adott világ 
mérnökei" — személyes problé
makörébe a házinéni, a vil lany
számla, a lakáshivatal stb., stb. 
is beletartozhat, és ha beletar
tozik, erről verset szokás írni. 
í g y : 

„ A házinéni nyelvén zöld 
[eipeszalag. 

N e sírj, ha a felmondás 
[szívedbe szalad. 

Könnyeid úgyis 
Hiába hullanak. 

A legenda kopár albérletben 
lakik" 

vagy: 

és a villanyszámlán vibráló 
[összegektől 

is összeszűkülhet az ember 
[pupi l lá ja . . . 

és a számok utálatoson 
[következtések; 

nincs benne semmi költőiség, 
amikor kimondom 
egy forint nyolcvanam van 

[elsejéig". 
(Ellenbűvötő) 

ahogy ebben sincs: 
„Egy házra gondolok, 
melyet bizonyos hiányzó 

[összeg őriz 
előlem és szerelmesem elől, 
beton számjegy-kerítés, 

Tudom én, hogy korábban 
[kellett volna 

élesre fenni a forintokat, 
s betétkönyv-szegezve stb." 

<Egy házra gondolok; 

Ezek után úgy vélem, hogy 
hogy minden költő meg fogja 
bocsátani nekem azt a megál
lapítást — akár írt efféle soro
kat, akár nem —, hogy a fenti 
idézetek, és a versek is, melyek 
szerves részként zárják maguk
ba az említett idézeteket, tűr
hetetlenek, a költészethez sem
mi, de semmi közük. K ieme l 
hető, hogy együgyű, jelentékte
len fogalmakból nem is követ
kezhet más. Mint eset lehet ké
nyelmetlen, de a költészetnek 
legelső megnyilvánulásaitól 
kezdve más a dolga és más a 
feladata és célja, ha egyáltalán 
van feladata és célja. Hozzá
tehetjük, hogy többnyire, bi
zony, igen kevés a komfort eb
ben a világban. 

2. 
A másik szempont, amelyből 

ezt a költészetet még vizsgál
nunk kell, a versforma. 

Hivatalos formanyelven ezt 
úgy mondhatnánk, hogy a ha
gyományos, kötött forma me l 
lett a szabadabb változatokat 
is műveli a szerző. 

Viszont szó sincs ilyesmiről. 
A kötött formát Simal feloldot
ta, sőt állítható, hogy egyénien 
széppé tette, pl.: 

„Porbárány pásztora 
hova 
hova 

K é t fekete felleged 
üt egymással kosfejet 
Mennydörög az égi mező 
A z égalj nak gyökere nő 
Félrevert hajjal harangoz" 

Hellyel-hellyel túllépve az epi
kát határoló vonalon, új fogal
mait vezet be a költészetbe, a 
pusztán emóciókon nyugvó, a 
magában csak sejtető lírát, az 

asszociációk teljességét vonva 
maga után, amit nem mond
hatunk el a könyv már idézett 
részleteiről. Azonban egy vul
gáris, szabad forma dominál, 
valószínűleg a divat következ
ménye. 

Mive l olyan területen mun
kálkodunk, mely sohasem lehet 
eléggé világos, sem áthatolható, 
kénytelenek vagyunk feldol
gozni, vagy legalábbis érinteni 
az egyik cikluscímben mega
dott kérdéskomplexust, ez eset
ben a maszk problémáját. 
Maszk és balzsam. A z eset sok
kal jelentősebb, semhogy átla
pozhatnánk felette. 

A költemények során végig 
érezhető valamiféle — hol nai
vabb, hol intenzívebb — hit, és 
ez a hit a kulcsa a Simái köl
tészetének. Ar ró l a hitről van 
szó, melyet a maszk mutat és 
valósít meg. A versszerző ér
telemben kompromittált fogal
makon és gyönge verselménye-
ken túl megtalálja a statikust, 
a hitet, pontosabban a hit 
hitét. Ezzel szemben a látomá
sok, melyek a kötet gerincének 
dinamikus hajlékonyságát kel
lene, hogy jelentsék, már csak 
egyenetlen foszlányokra zsugo
rodnak, csak ritkán toppannak 
be a „láthatár forgóajtaján": 
amikor a szavak engedelmes
kednek, amikor uraikká le 
szünk. De mi következik akkor? 

Ezt >a költészetet teljes egé
szében át ke l l építeni. 

Simái költészetének a prob
lémái kétségkívül azonosak a 
modern költészet problémáival. 
Hogyan és miért? — talán e 
kettő képezi központi kategóri
áját, de az egész mű csupán a 
megfelelő módszer keresésében 
merül ki. Látomásoktól megré
mült költő. 


