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Vannak ma olyan hangulatok, érzések, érzékiségek, helyze
tek, melyeket a korszerűnek ítélt próza tudatosan elkerül. Vagy 
ha nem tudja elkerülni, akkor a megszokottól eltérően értelmezi. 
Ügy hisszük, az újdonság lázas-beteges hajszolásának egyik alap
köve ez: bizonyos emberi helyzeteket (főként a hagyományosab-
bakat) úgy elkerülni, mint a járványos területeket. Mintha csak 
megfertőzhetne. 

Látszólag emotív ez a viszony a megbélyegezett fogalmakhoz 
(nyíltság, önzetlenség, szerelem, szép), s mintha vétenénk a ná
lunk imár szokásossá vált intellektuális meghatározás ellen, ha azt 
állítjuk, hogy ezen az érzés-viszonyon alig jutott túl prózairodal
munk. Mert csak menekülünk a banális látszatától, sohasem hatá
rozzuk meg pontosan, mi is a banális. Ha elutasítunk egy egész 
sor fogalmat, emberi jellemvonást, azzal, hogy ma már nem rele
váns, életérzésünknek nem része, sőt árnyékot vet azokra a he
lyekre, melyeknek mindenképpen világosoknak kellene lenniük, 
akkor minden bizonnyal feltételezünk egy fogalomsort, lehetőleg 
újat, nagyrészt éppen ellentétest a meglevővel, a megszokottal. 
Mégis azt kell meglátnunk, hogy éppen ez az új fogalomsor hi
ányzik, ez az új helyzet, az egyénnek a mához való sorsdöntőbb 
viszonyának meghatározása marad homályban. Megalkotásához 
idő kell, de mert csíráit már láthatjuk, nem érdektelen hozzá
szólni. 

A jugoszláv irodalomnak ma van egy egészen szemmel látható 
törekvése a regény felé. Anélkül, hogy ennek a tendenciának 
minden vonulatát kutatnánk (erre még nem ért meg a helyzet, 
bár bizonyos jelenségek máris evidensek), az egyik lehetséges 
forráspontot határozzuk meg csupán: míg az elmúlt évtizedben a 

költészet terén történt kimagasló előrehaladás, addig az utóbbi 
években az értékek (a költői értékek is) lassan átmentek a próza 
területére, itt alakult ki egy fejlődő vonal, egy fontos kiugrás. A 
regényben fedezték fel azt a lehetőséget, hogy a világhoz való 
viszony költői tartalmát közvetlenebbül, maradéktalanabbul fe
jezhessék ki. A regény nem válthatta fel a költészetet, de az 
utóbbi néhány évben, paradox módon, a költészet kritériumával 
mérve is jelentős eredményeket ért el. Feltevésünk tehát ez: a 
regény alkalmas arra, hogy befogadja a világ érzékenységének, 
tartalmának költői vonásait is. 

Természetesen a vajdasági magyar próza is előrehaladt: ebben 
az írásban ennek eredményeivel, tévedéseivel foglalkozunk. Hát
ramarad még írásunk után a valorizáció, de ma fontosabbnak 
látszik az általánosabb vonások kiemelése, hiszen nem vagyunk 
biztosak abban, hogy olyan mű született már, mely elviselheti az 
utána következők súlyát. Mindenesetre az eddig megjelent mű
vek olyan kérdéseket vetettek fel, melyeknek megoldásához már 
hozzá kell látni. 

A z emberi szituáció vizsgálatának meg kell előznie az egyé
niség vizsgálatát, állítja Erich Fromm. Nem lehet ugyan szétvá
lasztani •— különösen a regényben nem — ezt a két pólust, de 
mindenesetre nyilvánvaló az, hogy a helyzet determinálja az 
egyént, s fordítva is így áll, tehát a szituáció és az egyéniség kö
zött termékeny feszültség létezik, interakció. Mi követjük Erich 
Fromm ajánlatát, először a helyzetre vetünk néhány pillantást, s 
utána igyekszünk majd meghatározni az egyéniség (regényhősök) 
fontosabb vonásait is. 

1. 

Irodalmunknak van egy egészen nyilvánvaló szemfényvesztési 
iránya. Egy olyan törekvést ismerhetünk meg ebben az irányban, 
mely felmenti magát, és menekül a kezdeményezés felelősségétől. 
Nem mintha nem vállalná az újat, az újabb törekvés veszélyes, 
kockázatos kalandját, hiszen minden értéket rendszerint éppen 
ebben a kalandban kell keresni. Sokszor nem hoz méltányos ered
ményt ez a kaland, sokszor puszta tévelygéssé fajul. Mégis, a 
kockázatos kaland hozta értékek egy értelemben relevánsabbak 
a megszokottnál, a hangyományosnál: a kutatás, a kísérletezés ér
telmében. Fontosabbak a jegecesedett szokásnál. Letűntek már, 
úgy látszik végérvényesen, a vidékiességnek azok a vonásai, me
lyeket legkönnyebb volt leépíteni: a templomtorony-perspektíva, 
a bableveses megelégedettség, s nem utolsó sorban a kritika meg
vetése. De e^zel egyidőben, szinte a kalandos, kockázatos kísérle
tezéssel párhuzamosan kiépült egy ma már egészen evidens más
fajta vidékiesség: a szellemi bizonytalanság, az elmélyedni nem 
tudás, az életstílusnak választott üres csapongás, a divat míme-
lése. Mindehhez hozzájárult a legveszélyesebb jelző is: a modoros
ság, mely azonos, csak más szinten, az említett megelégedettség
gel. 

A vidékiességnek ez a veszélyesebb változata egyrészt intellek
tuális megalkuváshoz vezet, másrészt, az előbbit fejlesztve to
vább, az erkölcs aprópénzre váltásához. S mindez palástoltan j e 
lenik meg, az elvontnak hitt, de üres, minden elmélyedést nélkü
löző „esszéisztikus" elméletek formájábE-n, a lehetségesnek vélt, 
de kiagyalt történetek leple alatt. Képzelet-egyének, álomképek, 
üres jelképek mondanak „világot értő", fantáziátlan védőbeszé
det önmaguk silánysága, meddősége, puhánysága fölött. Vagy 
éppen szárnyra kel egy valahonnan véletlenül kiolvasott, de soha 
át nem élt élmény, melynek élesen körvonalazott gyökerei lehet
nek meghatározott körülmények között, de átültetéskor elsatnyad. 
Egzisztenciális szituációk, s ezekhez aztán hozzá lehet képzelni egy 
agyafúrt elméleti hátteret is, s így minden megvan, hogy megszü
lessen a mű. Tétel is, esemény is, élmény is. 

Mindenesetre a szemfényvesztéshez ennyi is elég. 
Biztos, hogy az újszerű, az eredeti, a szokatlan elég ahhoz, 

hogy megingasson valamit, amit végérvényesen értéknek tekin
tettek, hiszen azzal szembeállít valamit, valami mást, s ezt min
denkor méltányolni lehet. Sohasem szabad szemet hunyni előtte. 
De az is biztos, hogy ez még, enyiben, nem elég a kibontakozás
hoz. Már megjelenésével bizonyos célt ért el, s ezért áldozatokat 
hozott, de rendszerint abban botlik el, hogy nem tudja betölteni 
a teret, melyet szabaddá tett. Kétségtelen, hogy az újdonság ke
resésének, az eredetiség utáni vágyakozásnak van egy pozitív, 
nagyon fontos szabálya: a megszokott, megmerevedett, begyepe
sedett helyzetek, állapotok, viszonyok feloldása. Persze nem min
dig a teljes elutasításból indul ki ez a törekvés, a megvetésből, de 
mindenkor az újabb tartalmakkal, értelmezésekkel való feltöl
tésből. Mert szellemi szegénység volna azt hinni, hogy az eredeti
ség attól függ, milyen mélyen szánt a hagyományos értékstruk
túra felborítása; sokszor emlegették már, hogy az eredetiséget 
a részletek mutatják . . . Nem a részlegességért szállunk síkra, ha
nem a hagyomány megértéssel való leépítéséért, méltányos túl-
haladásáért. 

Prózánkkal szemben, éppen mert a vidékiességnek veszélyes 
ismertetőjeleit ismertük fel az arcán, egy alapvető kérdést vethe
tünk fel: hogyan, is állunk a valósággal? 

A kérdés összetett, megoldásához nemcsak alaposabb elméleti 
felkészültség, vagy akár a valóságnak megközelítően átfogó, ér
vényes megfogalmazása, hanem művek is szükségesek. Olyan 
prózai alkotások, melyek alkalmasak (értékük szilárd, érvényes), 
az ellentétes szempontok kimutatására. Mert hiába minden erő
feszítés: elvontan is végig lehet mondani egy megközelítőleg e l 
fogadható gondolatsort, el lehet jutni bizonyos számottevő követ
keztetésekig, de művek, mintegy alap, szilárd váz nélkül csak még 
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sötétebbé, még kiúttalanabbá tennénk az amúgy is csak itt-ott csí
rázó prózai alkotások (regény, elbeszélés) méltányos meghatáro
zását. Mennyiségileg az elnémult néhány év prózai termése a fölüle 
tesen vizsgálódó szemében ellentmond ennek. Ha azonban figyel
mesebben olvassuk el azt a néhány regényt, elbeszéléskötetet, ami 
napvilágot látott nálunk, akkor a mennyiségi mérték értelmet
lenné válik. S ezt mindenekelőtt azzal bizonyíthatjuk leginkább, 
hogy annyira jelenvalónak tűnik fel a valóság kérdése: hogyan 
is állunk vele? 

Művészetről lévén szó, a valóság nem .azonos a mával vagy a 
tegnappal, és aligha vezethető le egy területre, vidékre, környe
zetre. Sokkal összetettebb. Annyira, hogy az egyik megfogalma
zás kötelezően feltételezi az ellentétest. Persze ez a lényegbevágó 
bizonytalanság nem teheti érvénytelenné a felvetett kérdést, mert 
ami biztos, körülöttünk, napjainkban, világunkban megdöbben
tően valóságízü helyzeteknek, állapotoknak lehetünk szemtanúi, 
minden napunk, ha emberhez méltó érzékenységgel és intenzitás
sal éljük át, olyan mélyen hat ránk, hogy nem tagadhatjuk: ha 
nem is fogalmaztuk meg, de élünk a valóságban. Mert élünk, ha 
emberien élünk. S ha ez így van (nézzünk végig magunkon, meg
látjuk, így van) akkor a felvetett kérdés érvényéhez már nem fér 
kétség. 

Ha vállaljuk is az eklektikusságot, mert elutasítunk mindent, 
ami leszűkíthetne bennünket, és azt állítjuk, hogy nem tudjuk a 
valóságot végérvényesen meghatározni (sajnos, nagyon sokan van
nak, akiknek ez nem kérdés), érzékenységünk azért nem csal: ha 
élünk és tudunk, teljesen fantáziátlannak kellene lennünk ah
hoz, hogy ne tudjuk, miben élünk. 

Tehát, ha a valóságot legszélesebben értelmezzük: úgy, mint 
az autentikus művészi megnyilatkozás lehetőségét, akkor a már 
érintett új típusú vidékiesség: a szellemi impresszionizmus, vala
mint az egyetlen kritériumként feltüntetett bizarrság: az eredeti
ségnek betegesen túlhajszolt megnyilatkozása együttesen azt bi
zonyítja, hogy a valóság kérdése nem a valóság puszta megfo
galmazásának a kérdése mindenekelőtt, hanem a valóság válságáé. 
Teljesen téves volna egy olyan feltevésből kiindulni, hogy a világ 
belső nagy harcaiból a művészetnek is ki kell vennie konkrétan 
a részét, mert ez mindenekelőtt külső, a művészetre, lényegére 
alig kiható követelmény, illetve közvetlen velejárója minden va ló
ban művészi megvalósulásnak. Ha a művész autentikus, ha tehát 
belső kényszeréből következik az élet értelmezése, ha élni tudja 
és ki is tudja fejezni az életét, akkor már elkötelezett is. Részt 
vesz egy irányitható folyamat kiépítésében, még akkor is, ha az 
árral szemben úszik. Újabb prózánkból kimaradtak, nagyrészt e l 
tűntek a lokális ismertető jelek, de úgy maradtak ki, hogy helyü
ket nem töltötte be egy másik, evidens hovatartozás. A z , hogy 
egy más vidék felé fordult, csak fokozza ezt a hiányt. 

A valóság válsága nem a valóság, vagy ahogyan sokan értik, 
a vidék, a hely hiányából fakad. Már sokszor szemére vetették 
prózánknak, hogy bárhova, a világ minden tájára elhelyezhetné 
cselekményét; jelentése esetleg ott is érvényes lehet. Ezzel szem
ben mindenesetre meg kell védeni. Ahhoz, hogy emberien fontos, 
jelentős hatást érjen el, hogy szituációja, a mű jelentése érvényt 
szerezzen magának, elsősorban a műben foglalt, a műben kiépí
tett viszonyoknak, az intellektuális vagy emotív közléseknek le
hetséges valóságára van szükség, nem pedig a vidékhez, tájhoz, 
ambiensekhez való ragaszkodásra. Ez egyrészt elég bizonyíték az 
említett szemrehányás ellen, másrészt viszont éppen ennek a nél
külözhetetlen érvénynek a hiányára utal. A válság tehát nem a 
vidék, a környezet letűnésében, hanem éppen az autentikus köz
lés, az emberien fontos valóság értelmezésének hiányában van. 
Meglátjuk majd később, hogy az egyéniség válsága is ide vezet
hető vissza. 

A valóság válságának egyik lélektani vonását is ki kell emel
nünk. Majdnem minden alak, a mellékszereplőtől a főhősig: kü
lönc. Nem olyan értelemben, hogy kivált abból az irányból, amely 
ben. a többség halad: álmai mindenkinek vannak. Inkább oly
képpen, hogy nem is ismeri a többség hatalmát, mert különcsége 
sohasem jár következménnyel. Persze,, tudni kell, hogy a megíté
lés, a megvetés, a tanúság legkevésbé sem oldhatná fel ezt a prob
lémát. Azér t különcök ezek a hősök, mert másra nem képesek, 
hiányosak, korcsok. Jellemző az, hogy törekvéseik rendszerint el
lentétesek a tetteikkel. Egyikük hasznos akar lenni, de hogy hasz
nos lehessen, ahhoz nem a hasznosság felé vezető utat választja, 
hanem éppen az ellentétest. Sziszüphoszi komplexummal áldotta 
meg őket a szerző. A másik előkelő akar lenni, de minden gon
dolata, minden tette ellenáll ennek az arisztokratikusán üres j e l 
szónak. Tehát, ha látszólag különcök is, mindenképpen beletartoz
nak egy áttételes valóságba, egy felemelkedési tendenciába. N e m 
ismerik lényegesen azt, amiben élnek, így csak képzeletükben te
hetnek az ellen vagy azért bármit is. Ez a lélektani vonás a va ló
ság válságát a művészi autentikusság területéről egy reálisabb 
vidékre viszi át: a környezethez, a többséghez való viszonyra. 
Nem ismerik fel belső, személyes lehetőségeiket, tehát nem ismer
hetik fel életük vonulatait sem. 

A valóság válságának tézisét éppen ez húzza alá leginkább, 
így kerül előtérbe: prózánk alakjai zártak. Viszonyuk a valóság
hoz a megvetést mutatja. Persze ez a specifikus viszony nem hat
hat ki a művészi alkotás fajsúlyára, de éppen a művészi autenti
kusság hiánya eredményezi azt, hogy a valóság szublimált belte
rületté válik, a különc külön világává. 

A valóság válságát tehát így fogalmazhatnánk meg a legpon
tosabban: a regény vagy elbeszélés, mert hatása egészen jelenték
telen, a leszűkítés, a mértéktelen áttételesség felé halad. A való
ságot egy evidens felemelkedési folyamatban látjuk, képletesen, 

a lebegésben. Nincs más szerepe, minthogy háttér legyen, dekorá
ció. Kontárul összetákolt kép. 

Azt azonban mégsem állíthatjuk, hogy prózánk érzéketlen a 
korral szemben. Mert felvet olyan kérdéseket, amelyeknek a 
megoldása, még ha mellékes részletkérdések is ezek, fontos fela
dat lehet. Érzékenysége azonban nem olyan finom mívű, hogy 
felfoghatná mindazokat a hanghullámokat, melyek minden irány
ba terjednek. A múlt néhány jelentős vonását, a jelen néhány ér
dekes kérdését is felismerhettük már prózánkban. De az már nem 
állítjuk, hogy bármelyik irányba is mélyfúrást végzett, oly érte
lemben, hogy a felhozott hordalékból kiválasztotta volna a kin
cset. 

Mindenesetre, ha nem is érzéketlen a korral szemben, pró
zánk ma még a felszínen mozog, csak ritkán, akkor is inkább v é 
letlenül, mint tudatosan, jut el a kérdések magváig. 

A válságot mindenesetre termékenynek hisszük. Ahogy min
den válság megtermékenyít. 

2. 

A zagyvalék-egyének védelmében mindig üdvös a nem-konszo
lidáltat emlegetni. A konszolidált megvetése, jogosan, a nem-kon
szolidált egyéniségének kialakulását szorgalmazza. Mindez akkor 
válik „tartalmassá", amikor a nem-konszolidált érvényesítése alatt 
megcsúszik az etikai talaj. A látszat helye egészen lényeges, ha 
nem éppen leglényegesebb a nem-konszolidált életében. Nem a 
véletlennek jár ki ez a fontosság, ahogyan azt sokan hiszik, mert 
azzal számolni kell minden félnek, hanem a látszatnak, .ami lé
nyegileg alig kötelezi valamire is. Ha kötelezné, akkor már aligha 
beszélhetnénk látszatról. Bizonyos helyzetben, jól megválasztott, 
tehát nem minden helyzetben, a különállás jó szerep, a banális
sal ellentétes, a giccset elítéli. Attól eltekintve, hogy végered
ményben mégiscsak látszatra vezethető vissza, a különálló szerepe 
nem nélkülözi azokat a vonásokat (áldozatkészség, a megvetés 
vállalása), melyekhez etikai alap kell, hogy ne váljanak üresekké. 
Tehát etikája annak is van, aki magára ölti a különálló szerepét: 
hol mindenki piros ingben jelenik meg, oda ő fehéret húz magára. 
Ha azonban bizonytalanná válik a különállás értelmezésének eti
kai érvénye, akkor a szerep, melyet magára vállalt, kényelmetlen 
lesz számára, annyira kényelmetlen, hogy igyekszik megszaba
dulni attól. Nem adja fel ugyan az előzetes szerepet, azt a látsza
tot, ami már nem jövedelmez, hanem inkább elvesz valamit ab
ból, annyit, hogy ne vesszen el egészen. Bizonytalanná válik, s 
biztonságát is akkor éri el, ha könnyedén, minden megerőltetés 
nélkül tudja feladni vagy megváltoztatni szerepét; hiszen ez is 
beletartozik a szerepébe: a vereség vállalása. S ez hozza létre a 
nem-konszolidált, pontosabban a látszatra nem-konszolidált egyé
niségének a zagyvaságát: egyrészt vállalja a különállás szerepét, 
megjátssza azt mindaddig, amíg nem válik számára veszélyessé, 
amíg nem kell végigmondania, mindaddig, amíg nem kerül sor a 
visszahatásra — ez bizonyítja, hogy különállása nem létkérdés, 
hanem a hangulat kérdése —, másrészt a biztonság (pénz) arra 
kényszeríti, hogy engedményeket hozzon, hogy feláldozza nem
konszolidált hitvallásának azon részeit, melyekért biztonságot sze
rezhet magának — ez bizonyítja, hogy nem eretnek. 
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A különálló etikájának megfogalmazása mindig bizonytalan, 
hiszen ritkán lehetséges — s akkor már az eretnek etikájáról be
szélünk — bármiféle általánosságba sűríteni. Mindenesetre annyi 
meghatározható, hogy általában mindig valakitől vagy valamitől me 
nekül, megveti , nem hajlandó elfogadni a külső erő törvényét. 
Sohasem jut el addig, hogy a külső erő determinálná — bár e l 
lentétesen — belső, egyéni erőfeszítését, sohasem akarja azt, amit 
a józan ész törvényesít. A rútat dicséri, az amorálist teszi mo
rálissá. Ez a látszólagos ellenállás határozza meg talán legponto
sabban a nem-konszolidált etikáját, az eretnekével szemben. 

A különállás valamiben, mindig etikai állásfoglalás, tehát bizo
nyos határokig a nem-konszolidáltat komoly meggyőződésnek ki
járó tisztelettel fogadják. Nem mintha beleegyeznének abba, amit 
a különálló igyekszik érvényesíteni, hiszen sohasem hiszik gazda
gabbnak vagy tartalmasabbnak maguknál, hanem pusztán a té
vedés jogának érvényét látják szerepében. S itt a nem-konszoli
dált hatása pozitív: szerepében másoknak is helyet biztosít, leg
alábbis szerepe céljaiban. 

Ez mindig így volt rendjén: a csavargó, a különálló leggyako
ribb típusa, mindig megértésre és részvétre talált az emberekben, 
sokszor olyannyira, hogy a vele való osztoszkodás kimagasló erény 
nyé vált. A csavargónak adni az utolsó falatot, már a népmesében 
is jótett számba megy. Mert: jótett helyébe jót várj . 

A csavargó erre mindig számít. Mindig ott érinti az emberi 
érzékenységet, ahol meggyőződése szerint leginkább bőkezű. Ra
vaszsága éppen itt látszik meg leginkább. Sohasem tud semmit 
visszaadni, mindig adós marad, de ezzel is számít, mert így nem 
önmagát, hanem másokat kötelezett le magának. Beérte annyival, 
hogy az emberek emlékében maradjon, s elég ravasz meg kör
mönfont ahhoz, hogy ennek az emléknek biztosíthasson egy ró
zsaszínűbb vonást is. Mert azért mindig ad is valamit, cserébe, 
bár nem adakozó szellemű, hiszen semmije sincs, sokszor gondo
lata se ahhoz, hogy adhasson, de megjelenésével, alakjával, zagy
va egyéniségével mindig felébreszt valamit az emberekben, min
dig ott érinti őket, ahol érzékenyek. Alapjában véve tehát nega
tív, de hatása egy fokon pozitív is. De nem ellenérték. 

A csavargó egyéniségével képviseli azt, amire mások nem ké
pesek: ő kiválasztott. S mindenekelőtt azért az, mert olyan vala
mit tett, mást, amire mások nem képesek, amit nem mernek, mert 
túlzottan feszesek a láncok, amik lekötik őket. A csavargó meg
jelenése tehát vágyat ébreszt az emberekben, de olyan erős vá
gyat, melyről eleve jól tudják, hogy betölthetetlen. Nem vál lal
ják a szerepét, egyéniségének .vonásait, életfilozófiáját, életstílu
sát, nem vállalják a csavargó áldozatait, mert statikusak, ezért 
hiányérzetüket a vágyakozással töltik be. Ezért nem jelent szá
mukra lemondást, ha adhatnak a csavargónak, hiszen mintha sa
ját vágyaikba fektetnének be. De a befektetés után üres kézzel 
maradnak, így aztán még inkább szentesítik vágyaikban a csavar
gót, mert arra nem számíthatnak, hogy nekik is adjanak. A csa
vargó oreolt visel. 

A csavargó nem hős, ezt jól tudják. Nem lehet hős, mert ra
vasz. Tudja, pontosan tudja, hogy mit kell tennie, mire kell vál
lalkoznia ahhoz, hogy megértésre találjon, hogy részvétet kelt
hessen, hogy megélhessen, s ezért nem jelent számára megpróbál
tatást, ha fel kell adnia elveit. 

Igaz, hősnek hiszi magát. Hiszen felrúgott valamit, elátkozott 
valamit, amit mások, sokszor közmegegyezésre vagy a hatalom 
kényszerére, szó nélkül elfogadtak. Látszólag nem statikus. Soha
sem biztos, hogy meg tudná fogalmazni azt, amit felrúgott, csu
pán megtalálta magában azt a képességet, hogy felrúgjon valamit. 
Hogy mit, azt másokra bízza, azokra, akik esetleg elgondolkodnak 
tette fölött, mert különösnek látják, olyannak, amilyenre maguk 
talán nem is képesek. Nem fognak össze sohasem a csavargó el
len, még akkor sem, ha bizonyos fokon rákényszerítik a megszo
kás törvényét: elítélik. Ha összefognának ellene, akkor a csavar
gót érvényesítenék, vállalnák azt, hogy tévednek, a tévedés vál
lalása pedig nem jelzője sem a nem-konszolidáltnak, sem pedig 
a konszolidáltnak. A csavargó mindig megmagyarázza azt, amit 
tett, mindig megtalálja annak érvényét, mindig van elég morális 
alapja ahhoz, hogy visszatérjen, bár másoktól elvitatja az ellen
állás morális alapját. Ravaszsága ebben a leggazdagabb. A kon
szolidált vesztene, ha tévedne, ezért tesz engedményeket a csavar
gónak, nem érti teljesen. Mindenesetre azt tudja, hogy a csavargó 
egyénisége, szerepe, gondolatvilága és a világ általános összetevői, 
a megegyezések, a szentesített szokások között feszültséget hozott 
létre, melynek megszüntetésére egyik pólus sem törekszik, hacsak 
a csavargó nem vállalná esetenként az öngyilkosságot, vagy a 
konszolidált a meghasonlást a csavargóval. De ez mindkettőjüknek 
ellentmondana. 

A csavargó, bár hősnek hiszi magát, sok esetben azt is tuda
tosan vállalja, hogy .nem hős. De ezt ritkán vallja be: igyekszik 
mások előtt bizonyítani, hogy tette, minden mozdulata a hősiesség, 
a nagy tett, a sorsdöntő határozat jelzőit viseli magán. Ez fontos 
ahhoz, hogy részvétet kelthessen, hogy megszeressék. Életérzésre 
és életstílusra hivatkozik, s ha mindenben megveti is az értelmet, 
abban azonban pontosan meghatározott értelmet lát, ahogyan él. 
Nem az életet éli — ezt azokra bízza, akik törekvésük lényegének 
azt választották, amit valami külső erő is részben vagy általá
nosan meghatároz —, hanem azt a látszatot kelti, hogy az élet 
ellenében, az életet megvetve él. Ebbe is beleszól ravaszsága: azt 
hiszi, azzal, hogy magára vállalta, az életérzést érvényesítette, de 
azzal nem számol, hogy csak a halál után dől el, mit is ért egy 
életforma. A z eretnekek életükben rendszerint az áruló szerepkö
rében éltek, árulónak hitték őket, csak haláluk után váltak eret
nekekké, csak akkor lettek folytatóik, amikor már létrejött egy 
sokszor ködös, zavaros és nemegyszer hazug legenda alakjuk körül. 

Bizonyos korok nyilvántartott eretnekeit később árulóknak látták, 
mert megengedték nekik, hogy eretnekek legyenek, így aztán csa
vargókká, (látszatra nem-konszolidáltakká) váltak: elég ravaszok 
voltak ahhoz, hogy tudják, meddig szabad és meddig nem szabad 
elmenniük. 

A különálló, bármennyire erőlködik is. nem válhat hőssé. Nem 
lehet hős, hiszen ravasz, s ezenfelül kételyei sincsenek. Tetteit 
nem az motiválja, mint az eretnekét, hogy kételkedik a megszo
kott értékekben, morálját sem az, hogy a megegyezésből fakadó 
erkölcs kételyt szül benne. Képtelen arra az erőfeszítésre, hogy 
kételkedjen, képtelen, mert felületes. De legkevésbé sem kételke
dik önmagában, sohasem merül fel benne az a kérdés, hogy hely
zete téves lehet, hogy állásfoglalása talajtalan. Ügy érzi magát biz 
tonságban, hogy nem hajlandó kételkedni. Abban a pillanatban, 
amelyben elvállalná a kételkedést, mindent elölről kellene kezde
nie. Nincs egy szilárd pontja, egy szilárd meghatározója, melyből 
kiindulva eljuthatna kételyének esetleges megfogalmazásáig: bár
milyen nagy utat tesz is meg, bármennyi városba jut is el, bár
mennyi veszélyt vállal is, bármennyire megvet is minden lehe
tőséget, lényegében mégis mozdulatlan, hiszen szökése inkább té
velygés, távozása vesztés. De ez a kétely nem merül fel benne 
sohasem. Ha megvet bizonyos fogalmakat, ezt nem azért teszi, 
mintha kételkedne azokban, hiszen alig volt hozzájuk bármi köze 
is, inkább azért, mert rosszul érzi magát a közelükben. M e g v e 
tése nem a kételkedés (gondolkodás) eredménye, hanem pusztán 
hangulati vonás. S mi más bizonyíthatná inkább hazugságát, áru
lását, ürességét, mint az, hogy motiválatlanul él, pusztán a han
gulattól függően, annak megfelelően. Egyik pillanatban fellángol, 
felbuzdul valamin, s egyáltalán nem zavarja, hogy a másik pil
lanatban éppen annak ellentéte hozza izgalomba. Nem gazdagsá
gát, tartalmasságát, széles befogadóképességét bizonyítja ez, ha
nem ürességét. 

A csavargó egyik lényeges vonása (a látszólagos nem-kcnszo-
lidáltnak talán legpozitívabb meghatározója) a kezdeményezés. A 
kezdeményező érvényesíteni akar valamit: a hitét, a személyét, 
gondolatát, te t tét . . . Mindent feltesz erre a lapra: elérni valamit. 
Bármit. 

A világban legtöbben úgy élnek, hogy a kezdeményezés leg
kisebb jogától is megfosztotta őket a hatalmasnak hitt, látszóla
gos többség. A csavargó nem hajlandó vállalni ezt a szerepet, azt, 
hogy kezdeményezés nélkül éljen, hogy a kezdeményezés jogát 
másokra hagyja. Semmi esetre sem a többségre. A kezdeményezés 
alapfeltétele az emberi tevékenységnek. A csavargó ezt nem tud
ja, mert nem ezt akarja érvényesíteni, nem a tevékenységet, a 
cselekvést magát, pusztán csak annyit, hogy kezdeményezhessen. 
Kezdeményezése azért vaklövés, mert céljában nem a meglevő át
alakítására, hanem megvetésére törekszik. A kezdeményezés leg
jobb útjának a bizonytalant választja. Azért kezdeményez, mert 
bizonytalan. S ezt játssza meg a világ előtt is, önmaga előtt is. 
De ezt is úgy, hogy az alkalmas pillanatban visszaléphessen. Nem 
torpan meg, csak egyszerűen lemond a kezdeményezésről. A csa
vargó tehát mindig tesz valamit (tele van ételetekkel és ajánla
tokkal), mindig el akar érni valamit (kezdetben lön a tett), s min
dig mást, így aztán lemondáskor nem feszélyezteti a szégyenér
zet, nincs lelkiismeret-furdalása. Mert indítványából abban a pil
lanatban eltűnik a hit, a gondolat, a személy érvénye, tehát az ini 
ciatíva lényege, mihelyt a megvalósítás elé akadály gördül, hiszen 
a csavargót a kezdeményezés semmire sem kötelezi, így minden pil
lanatban feladhatja, letépheti a hajtást, s ez nem jár nála meg
rázkódtatással, hiszen nem tud kételkedni. Személye sérthetetlen. 

A z eretnek is kezdeményező, a csavargó is az. A különbséget 
közöttük éppen a kezdeményezés értelmezése adja meg. A z eret
nek valami belső termékenységből, telítettségből építi ki egyéni
sége vonásait, az eretnek tartalmas. Kezdeményez, de indítványa 
egyenes arányban függ belső telítettségétől, tartalmától, s ezért 
nem mondhat le, nem .adhatja fel a kezdeményezés jogát. A z eret
nek-sohasem válhat azonossá azzal, amit más tesz, ő csak önmagát 
érvényesíti: élni tud abból, amiről azt hiszi, hogy megkaphatja. 
A csavargó üres, mert bizonytalan, tette nem egyéniségének függ
vénye, pusztán hangulatának a következménye. A csavargó sema
tikus. 

Nincs más hajtóereje a csavargónak, mint a leszűkítés: a tá
volságokat választja, hogy minél szűkebb keretek között marad
hasson; az elkopás: egyéniségének kialakulása, megvalósulása az 
üresedés jelét mutatja, még attól a kevéstől is felszabadítja a 
szellemét, testét, amit felületesen bár pozitívnak láthatnánk: az 
akarata és a lehetősége közötti feszültségtől. A csavargó mindig 
azt akarja, hogy előkelő legyen, hogy gazdag legyen, hogy tekin
télye legyen, hogy vezér lehessen. Erkölcstelensége kihívóan arisz
tokratikus amoralitás. 

A nem-konszolidált csavargó típusa sohasem fejezhet ki töb
bet, mint amennyit a hangulata kifejez. 

Appendi;x 

Prózairodalmunk szinte egyenes irányban halad a nem kon
szolidálódó, de önmagát éppúgy nem ismerő töredékalakok, zagy
vaegyéniségek, részlethősök kifejezése felé. De kell-e ezért j a j 
gatni? Hiszen az alakok teljessége meghatározza ugyan a mű ér
tékeit, de éljünk az annyira szeretett paradoxon jogával: a rész
letalakokat kifejező mű ás részletaLkotás, talán tudatosan ilyen. 
Ezzel természetesen nem védtük meg ezt az irányt. 

A valóság válságával együtt jár, mert elválaszthatatlan része, 
az egyéniség válsága is: prózairodalmunkban ez úgy nyilvánul 
meg, hogy az eretnek helyett a renegátot választották eszménynek. 
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Célunk nem a kierőszakolt, mesterséges „oppozíció", még ha az 
csupán lelki marad is — de különösen nem célunk akkor, ha a 
külvilág, az objektív valóság felé irányul. Sajnos, amikor a cé
lok és ami szépen megtervezett, nem eléggé világos, az első pil
lanatokban nem valami vonzó annak a bizonyosnak; amikor a 
megválasztott forma és eszköz az emberi célok elérésével nincsen 
összhangban, amikor hagyja magát vakvágányokra terelni — 
akkor a föltételek és körülmények eleve elősegítik és létrehozzák 
a nonkonformista megnyilatkozás különböző formáit. Hogy milyen 
jellegű lesz ez a nonkonformista szituáció, hogy milyen szociális-
politikai stb. föltöltődése lesz, hogy nem csupán puszta, szimpla 
asszociációja lesz a „klasszikus" értelemben vett nonkonformista 
szituációnak — azt elsősorban nem az izolált egyén határozza meg, 
hanem a társadalmi-gazdasági viszonyok, azoknak stádiuma, és 
nem kevésbé az a mód, amelyet a fejlődéshez választott. 

A z utóbbi időben nagyon divatossá vált a konformista és a 
nonkonformista jelleg és jellem szemlélése, csupán olyan szem
pontokból, amelyek a nonkonformista beállítottságnak adn~k 
előnyt, és felsőbbrendűséget — anélkül, hogy ezeket az ítéleteket 
mélyebben, oikozati összefüggéseikben tárgyalnák, megelégszenek 
a kérdéskomplexum fogalmi, pszichikai, verbális-logikai elemzé
sével. Ilyen módon csak egy metafizikai leszámolásig jutnak el, 
ahol a fogalmakat önmagukkal magyarázzák, s nem a mélyebb 
összefüggésekre összpontosítják figyelmüket, talán azért is, mert 
így biztosítva van számukra (a megváltozott társadalmi valóság 
megkerülésével) az olyan végkövetkeztetés, amely már előre azt 
a célt szolgálja, amelyet kitűztek maguknak, amelyet bizonyítani 
vagy igazolni szándékoztak. Ez a verbális-logikai módszer, vagy 
nevezhetnénk logikai-gondolati erőszaktételnek is, ami olyan je l 
lemző az utóbbi időben megjelent egyes írásokra — nemcsak spe
kulatív érveit, hanem jelentkezési formáit is átveszi a kapitalista 
társadalomból, annak idealista szemléletéből, és behelyettesíti 
ebbe a valóságba anélkül, hogy figyelembe venne alapvető kü
lönbségeket. Megfeledkezik az adott, a megváltozott társadalmi 
viszonyokról. Szemet huny, vagy fel sem fogja a megváltozott 
személy—társadalom relációit. Ideális emberi szituációjába bevo
nulnak a hipsteri és a beatniki hősök, akiknek magatartásához 
igyekszik hasonlót keresni és kialakítani. Ez az egyszerű mimelés 
tárgytalanná tesz előtte olyan dolgokat, amelyek az effajta „non
konformista" szituációnak nemhogy tartalmat, de még vázat sem 
adhatnak. így borul lassan föl a valóság, hogy pozitívabb helyet 
kapjanak benne a „nonkonformisták", hosszú hajjal, gitárral a 
kezükben, és a lelkükben nagy, nagy unalommal. 

Mindezek után fölvetődik a kérdés: az erkölcs normái szük
ségszerűen konformista szituációt vonnak-e maguk után, illetve 

gátat jelentenek-e a személy kibontakozása előtt a társadalmiság 
és a közösség totalitásának javára; olyan ideálok hordozói-e, ame
lyek a személyes kritériumok, vélemények legnagyobb méretű 
adaptációját és beleegyezését tűzik ki célul? A kérdéseket tovább 
feszegetve eljutunk a leglényegesebb kérdésig, amelynek megol
dása adhat szerintünk kielégítő választ azokra a problémákra, 
amelyek a konformista és a nonkonformista szituációjához fűződ
nek. Más szóval: a konformista mennyiben kapcsolódik, mennyi
ben veti magát alá az általánosan elfogadott erkölcsi normáknak, 
mennyiben kell ezekre a normákra úgy tekintenie, mint konfor
mizmusra — és mennyiben kell a non konformistára úgy tekinte
nie, mint „kivételre", „eltérésre" stb., mennyiben határozzák meg 
személyes okok, illetve determinálják azt társadalmi-gazdasági 
feltételek, viszonyok; mennyire van szüksége a társadalomnak (és 
melyik társadalomnak) a konformista erkölcsre az emberi és a 
társadalmi viszonyok normalizálásában; és nem utolsó sorban v e 
tődik fel az a kérdés, hogy mi Ls az, ami megváltozott (és így 
megváltoztatja a konformista és a nonkonformista szituációk tar
talmának értelmét) a szocialista társadalomban, mi is az, ami le
hetővé teszi, megköveteli hogy más szemel nézzünk egyes jelen
ségeket, amelyek a kapitalista társadalmi viszonyokban Ls elő
fordulnak, és a mi valóságunkban is, van-e köztük különbség, 
vagy már elnyerték végleges definíciójukat? Hogy is állunk a tár
sadalom—egyén relációjának a kérdésével, vajon ugyanazzal a v i 
szonnyal találkozunk, és elég a problémák behelyettesítése, átvi
tele — vagy más-más körülményekről van szó, amelyek eleve 
megkövetelik a tartalmak más-más irányú kimutatását? 

Nem az absztrahálás a célunk, mert ebben az esetben nem 
vezet bennünket a problémák tisztázásához, hanem a gyakorlat 
közelebbi vizsgálása, annak a tisztázása, hogy valóságunkban mi 
lyen szerepe, milyen tartalma van a konformista és a nonkonfor
mista szituációnak. Egyazon formában fedi-e a fogalom azokat a 
jelenségeket, amelyek nálunk is előfordulnak és a kapitalizmus
ban is — és vajon egyforma értékelést kell-e nyújtani nekik? Es, 
ha nem, akkor hol és mi is az a különbség; miért is kell feje te
tejére állítani az eddig olyan sokszor elhangzottakat? 

I I . 

A z erkölcs feladata, ami természeténél fogva jelentkezik, hogy 
rendezze a társadalmi viszonyokat és azokat az összetett kapcso
latokat, amelyek létrejönnek az emberek között egy közösségben. 
A z a „kaptafa", amely az erkölcsre jellemző, automatikusan ma
gával von egy meghatározott fokú konformizmust, ami annak a 
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következménye, hogy az erkölcs mindenáron a tipizálásra törek
szik, hogy ezáltal megkönnyítse és elősegítse a harmonikus tár
sadalmi életet. A z ebben az értelemben vett erkölcs a társada
lomban bizonyos szempontokból a személy fejlődését, annak sza
badabb kibontakozását gátolja. Tehát fontos szerepet kap az egyén 
és a társadalom között fönnálló viszony, sokkal fontosabbat, mint 
az ember belső pszichikai mot ívumának a tisztázása nélkül, hogy 
figyelembe vennénk a fönt említett viszonyt, ami végső fokon 
determinálja az ember cselekvésének milyenségét, tartalmát és 
céljait. " 

Ha abból igyekszünk kiindulni, hogy végső fokon az ember 
elemi szükségletei, az a gazdasági alap, amelyen az adott társa
dalom nyugszik, határozzák meg és alakítják ki az erkölcsét, ha 
ehhez még figyelembe vesszük azt is, hogy az egyén is aktívan ki
veszi ebből a részét, azáltal, hogy minden szituációt különfélekép
pen él át, ha arra gondolunk, hogy a humanista erkölcsnek szük
ségszerűen abból kell kiindulnia, ami az ember lényegét képezi, 
ami nem más, mint maga az ember (Marx) — akkor rájövünk, 
hogy nem lehet csupán egyszerű behelyettesítésről szó, nem lehet 
a reális valóságot, az adott társadalmi viszonyokat mellőzve í té
leteket hozni, absztrakt fogalmi axiómákat szülni, azzal, hogy osak 
az emberi „tulajdonságokat" vesszük figyelembe, a külső emberi 
„gesztikulációkat", nem lehet csupán a pszichikai indítékokra épí
teni, amelyek még ilyen formában is csak látszólag indetermi-
náltak. 

Mindezek után juthatunk csak el egy olyan tényhalmazhoz, 
amelyben a konformizmus és a nonkonformizmus egészen más, 
újabb megvilágítást kap, és a dimenziója mellett sok esetben he
lyet is kell, hogy cseréljen a klasszikus „konformizmus" illetve 
„nonkonformizmus" — mert valóságunkban egészen más tartal
mat és értelmet nyernek. Mert a cselekvések háttere nem azonos 
egy szocialista és egy kapitalista társadalomban. Mert nem egyfelé 
mutatnak. 

Mindezt azért tartottuk fontosnak elmondani, mert az utóbbi 
időben megjelent egyes írásokra az volt a jellemző, hogy abszt
rakciókba fulladtak, kiindulásuk eleve téves volt, mert az ál
talánosból indult, közeledett az egyes felé, és így nem tudta föl 
mérni az adott társadalmi valóság jelentőségét és annak a gya
korlatnak az értelmét, ami a mi viszonyainkra jellemző, akkor 
amikor ezekről a fenti problémákról volt szó. Így csak nagyobb 
zavart okozott: nem kereste az emberi cselekvések, gesztusok hát
terét, hanem megelégedett a puszta konstatálással vagy a legjobb 
esetben egy bio-psziehikai magyarázattal. Így történhetett 
meg az is, hogy a „konformista" ugyanolyan elmarasztalásban 
részesült, függetlenül attól, hogy a „konformista szituáció" hol, 
mikor és milyen társadalmi körülmények között jelentkezett. Így 
történhetett meg az is, hogy a „nonkonformista" ugyanolyan dics
himnuszokat kapott, attól függetlenül, hogy milyen társadalomban 

jelentkezett, i l letve az a jelentkezési formája milyen viszonyokra 
volt jellemző és adekvát. í gy történhetett meg az is, hogy az ér
vek ugyanazok voltak itt is és ott is, habár tudjuk, hogy az indí
tékok és az ezekkel elérni szándékozott célok nagyon, de nagyon 
is különbözőek. Tudjuk, hogy nemcsak az indítékok, de a megol
dás lehetőségei, azoknak eszközei is mások, hogy az EMBER — 
T Á R S A D A L O M R E L Á C I Ó V I S Z O N Y A A L A P J Á B A N K Ü L Ö N 
B Ö Z I K , ÉS E N N É L F O G V A K Ü L Ö N B Ö Z N I K E L L A Z E M B E R I 
C S E L E K E D E T E K É R T E L M É N E K , M O T I V Á C I Ó J Á N A K IS. Nem 
elég két cselekvést, két szituációt izoláltan szemlélni, absztrahálni 
csupán mint emberi cselekvés-formát, akkor, amikor alapjában 
véve mindkettő más-más felé mutat. Lehet, hogy az előbbi viszo
nyulás kényelmesebb és kockázatmentesebb — de sajnos nem v e 
zet a megoldások felé, hanem csak jobban elkendőzi azokat, elho
mályosítja, mer t gyakorlatunk jelentőségét zárja ki az emberi 
cselekedetek és szituációk determinánsai közül. Márpedig enélkül, 
esetleg csak jó , szép hangzású mondatok születnek, esetleg logi
kai sorrendben, de úgy, hogy a legkisebb szellőben is lebegnek. 
És különben is lebegnek. A fogalmak verbális-logikai fejlesztése 
még nem vezet célhoz, olyanhoz, amely megfelelne az igazságnak. 

Nem elég a marxista marxistájának a marxistája lenni, ennél 
fontosabb, hogy marxisták tudjunk lenni a saját valóságunkban, 
a saját gyakorlatunkkal. 

I I I . 

A modern társadalomtudományokban lassan az a törekvés vá
lik uralkodóvá, hogy a személy és a társadalom viszonyát sokkal 
dialektikusabban kell szemlélni és felfogni, azaz ebben a viszony
ban az egyik legfontosabb tényezőt, az erkölcsi normákat úgy kell 
szemlélni, mint ennek az egységnek (egyén-társadalom) a dialek
tikus termékét. Ezért tartjuk a továbbiakban is fontosnak ezt a 
viszonyt és ennek a viszonynak a kölcsönhatását elsődlegesnek, 
nem tévesztve szem elől a végső okozati összefüggéseket. Hogy 
milyen lesz ez a viszony, sokban függ az egyén aktív és alkotó 
viszonyától, attól, hogy csupán „része"-e, mechanikus íüggvénye-e 
ennek az „egésznek", de sokban közrejátszik maga az „imperszo-
nális" társadalom is, különösen azokkal a lehetőségekkel, amelye
ket az egyén erejének, kreatív sodrásának a kibontakozására bo
csát. A z embernek ekkor jobban a módjában áll, hogy „nemet" 
mondjon azokra a jelenségekre, amelyek kevésbé, vagy egyáltalán 
nem felelnek meg alapvető követelményeinek. Ezekben az ese
tekben jut sokkal jelentősebb szerep a nonkonformistának a tár
sadalom irányításában, forradalmasításában stb., mint a konfor
mistának, aki csupán végzi a feladatát, anélkül, hogy apró belső 
lázongásainak, elégedetlenségeinek, külső és megfelelő formát 
találna, illetve igyekezne találni. Természetesen tévednénk, ha 
csak emberi okokkal akarnánk magyarázni ezeket a problémákat, 
ha csak a felvilágosultságra és a tudásra apellálnánk, nem pedig 
az egyén társadalmiságának és elszocializálódásának gazdasági 
okaiból indulnánk ki. Arról van szó, hogy a társadalomnak a ka
pitalizmusban más a funkciója, és ezáltal más viszonyt követel 
és állít fel önmaga és az egyén között: az, hogy az egyén bele
egyezik a társadalom szabta normákba, nem más, mint elfogadása 
egy olyan szituációnak, melyben ő csupán egy kis csavar, s igyek
szik a legjobban elvégezni feladatát, hogy ki ne kerüljön ebből 
a varázskörből, mert akkor kiszolgáltatott lesz, és kérdéssé vá
lik az egzisztenciája is. A társadalomnak csak addig célja ez a 
viszony, amíg hasznot tud húzni belőle, amíg nem akadályozza 
a még nagyobb méretű önállóságát. Így történik azután, hogy az 
egyén konformista hozzáállása a végső fokon önmaga ellen irá
nyul, mert csak még jobban és zökkenőmentesebben segíti elő 
azt a szakadékot, ami közte és a társadalom, annak rendeltetése, 
céljai között van. A z egyén alkalmazkodóbb, mert kiszolgáltatott, 
és nincs közös nevezőjük. A társadalmiság nem hordja magában 
az egyén közvetlen érdekeit, nem ideálja, hanem eszköze. A tár
sadalom célja a rendszer, annak fönntartása. Megerősítése annak 
a rendszernek, amely nem az emberi ideálok hordozója — esetleg 
csak deklarációja. 

Ezt a szakadást még elősegíti a személytelenség kultusza, a 
szabályok szigorú rendszere és a szűk szakmai specializáció. 

A bizonytalanság ösztönzi az adaptálásra. Egyeseket viszont ez 
a bizonytalanság a tagadáshoz vezet, olyan nonkonformista szi
tuációkhoz, ami mindenesetre pozitív, ha ezzel szemben a kon
formista alkalmazkodást szemléljük. Van benne pozitív annak 
ellenére is, ha ez a tagadás pusztán formai jeleket visel, ha nem 
nyer is teljes szociális és politikai tartalmat. Azonban az, hogy a 
kapitalista vagy a konformista „arcába köpnek", *a polgári világ 
számára bosszantó, de nem jár következményekkel. Természetesen 
fölvetődik a kérdés, hogy milyen teret és értékelést adnak az 
ilyen és hasonló szituációknak társadalmunkban, illetve a szocia
lista társadalomban. 

A legalapvetőbb tény, hogy ismét górcső alá helyezzük az 
egyén és társadalom viszonyát, aminek az ellentéte és viszonya 
arra késztette az embereket, hogy vagy adaptálódjanak, konformi 
zálódjanak, vagy pedig vállalják a harciasabb, sokszor nem any-
nyira tartalmas kiállást, ellenállást, ami létrehozhat egy nonkon
formista szituációt. 

Társadalmunkban, az egyén — társadalom viszonya mind f o 
kozottabb megvilágítást kap akkor, ha figyelembe vesszük, hogy 
magát az embert, az egyén boldogulását tűzte ki célul. Ebben a 
viszonyban, amikor az egyén társadalmisága, összhangja — ön
magának a célja, nem lehet, hogy ne támadjanak kételyeink az 
olyan szituációkkal szemben, amelyek egy kapitalista környezet-



ben még adekvát nonkonformista szituációk — viszont itt inkább 
deviációt, inkább visszaváltozott „konformista" szituációt jelen
tenek. 

Fölismerni az egyén szerepét, és azt tűzni ki ideálnak — akkor 
természetesebbé válik, hogy az összhang az ezzel való „adaptá
ció", ennek érdekében „konformistának" lenni a továbbiakban 
nem képes pontosan és igazán fedni azokat a jellemző tulajdon
ságait a konformizmusnak, amelyek már régebben kialakultak. A 
sztrájk, a lázongás, az excessz, az erőszak, a hisztéria, a zűrzavar, 
stb., stb. nonkonformista szituáció, a megváltozott társadalmi föl
tételekben többé nem a társadalom ellen fordul, hanem az egyén 
ellen, önmaga ellen, mert a társadalom célja maga az ember, s 
így lényegét diszkvalifikálja. Szükségtelen. A z ember nem vonul
hat ki önmaga ellen, szükségtelenné válik a zűrzavar, a hisztéria 
akkor és ott, ahol ő maga a cél. Itt már esetleg csak a lehetősé
gekről, eszközökről és módozatokról lehet szó, arról, hogy tudását 
saját érdekében és a társadalmon keresztül a lehető legjobban 
használja ki. Más dimenziót és más értékelést kap a konformiz
mus és a nonkonformizmus azáltal, hogy megjelenési formái más 
társadalom-politikai és gazdasági feltételek között jelentkeznek. 
Hogy valaki bátor legyen és vállalja a kockázatot, többé nem 
külső megnyilatkozási formát kíván, mert ha igen, és az „utcára 
kerül", abban a pilanatban önmaga céljainak negálásává válik. 
Míg a kapitalizmusban leginkább ezeknek a szituációknak külső 
megnyilatkozási formája vitt és biztosított számunkra egyfajta 
jellegzetes szituációt — nálunk, egy szocialista társadalomban úgy 
biztosíthatja csak, ha először is önmaga felé irányul, és csak azu
tán a külvilág felé. Saját magának kell lenni annak a formának, 
amelyben a cselekvés jelentkezik már azáltal is, mert a társa
dalom őt tűzte ki célul. Így válnak tragikomikussá azok a non
konformista szituációk, amelyek nemcsak a kapitalizmusban, ha
nem nálunk is jelentkeznek, és amelyeknek ugyanazokat az érté
keléseket adjuk itt is, mint ott. 

Valóságunkban a nonkonformista szituáció sokkal finomabb 
megnyilvánulási formát követel, mint különben — nincs szüksége 
teátrális eszközökre és módszerekre, nélkülük is van lehetősége 
arra, hogy elkezdődjön egy perszonalizációs folyamat, annál is 
inkább, mert a társadalmi és a munkásönigazgatás önmagába 
véve is olyan forma, ami ezt hivatott elősegíteni. így költözik „az 
utcáról" az emberekbe, az önigazgató közösségekbe, a munkafo
lyamatokba a nonkonformista szituáció. így az átmentett definí
ciós összetevők már többet mondanak. Sok esetben egyes jelensé
gek elbírálásánál pontosan a fejük tetejére kell állítani az eddig 
megszokottnak tűnt értékelést. 

Természetesen a megváltozott társadalmi feltételek nem von
ják automatikusan maguk után a nonkonformizmust. Viszont az 
sem lehet a célja, hogy dédelgessen egyfajta „nonkonformizmust 
csupán azért, mert az, az. Nem a totális tagadásban kell keresni a 
kiutat, és a jelmezes bohóckodásban keresni a nonkonformista szi
tuációt, hanem ott, ahol a tradicionális „konformista" szituáció 
nem tudott mihez kezdeni, mert kénytelen volt kimenni az „ut
cára". Most erre nincs szükség. Szükségtelen a sztrájkőr a gyár 
előtt, szükségtelen szembe köpni a nyugodtan haladó polgárt az 
utcán, ahhoz, hogy lázadókká és nonkonformistákká váljunk, hogy 
olyanok legyünk mások sezmében, akik nem adaptálódtak, nem 
konszolidáltak stb. Mert a konszolidáció itt nem fűződhet „rend
szerhez" — esetleg csak önmagunkhoz. Éppen ezért tűnnek nevet

ségesnek azok az írások, amelyekben hemzsegnek az effajta gon
dolatok. Mert mihez is ne adaptálódjon? Ahhoz a politikához, ah
hoz a társadalomhoz, mely őt magát tűzte ki célul? Önmagát ta
gadja meg, önmaga ellen álljon ki az utcasarokra? A z út előtte 
van, ezen lehet kreatív személy. Sajnos mindinkább a mesterséges 
oppozíciót szeretné vállalni, hogy abban találjon létére igazolást. 
Ez a legegyszerűbb, ebben a társadalomban a legkevésbé koc
kázatos — mert nem a valóságból fakad, hanem mímelése csupán 
s arra szolgál, hogy megkülönböztesse, különössé tegye, hogy kü
lönbözzön. Ebben a mesterséges oppozícióban éli ki magát. A v i -
világos, a megformált, a kialakult ellenállások után sír, akkor, 
amikor nem tud önmagával mit kezdeni, amikor nem tudja foly
tatni azt a gyakorlatot, amihez lehetősége van, amiben lehetséges 
volna és lehetséges is a fölszabadult kreatív erők mindennemű 
tobzódása. Tehetetlen a társadalmi gyakorlatban, ami számára 
nem azért rossz, mert rosszul van alkalmazva, mert egyes elvei 
nem eléggé világosak, hanem azért, mert önigazgatás. Ezért van 
szüksége arra, hogy fetisizálja a hibákat, az emberi gyöngesége-
ket, anélkül, hogy a forma kellő kihasználásáról szólna. Állandóan 
ellenpólusokat keres magának, nem baj, ha azok látszólagosak is, 
csak az legyen a lényeges, hogy minden megerőltetéstől mentes 
maradjon. A z ideálisért, a jobbért, a szebbért nem harcolni és má
sokat nem tanítani akar, hanem viszonya csupán a M E G K Ö V E 
TELÉS. 

Nem volt célunk a naiv erkölcsi optimizmus, de az sincs szán
dékunkban, hogy csak úgy egyszerűen igazat adjunk azoknak, 
akik beleélik magukat az erkölcsi pesszimizmusba, anélkül, hogy 
valamit megpróbálnának előremozdítani, a gyakorlatban. Ujabb 
formákat, eszközöket ajánlanak, gondolván, hogy ez automatikusan 
megoldaná a problémát. í gy marad el belőlük a realizáció képes
sége, mert a valóságot és annak eszközeit csak a sajátos céljaik 
megvalósításában vagy nem megvalósításában mérik föl. A hu
manista erkölcs nem alapulhat a „konformista" erkölcsön, viszont 
ebben a valóságban az olyan „nonkonformistákra" sincs még jobb 
híján sem szükség, akik csak éppen azzal nonkonformisták, hogy 
erkölcstelenek. 

A humanista erkölcs ideálja maga az ember. Valóságunk ide
álja szintén az embert tűzte ki célul. Éppen ezért az ember tár
sadalmisága, szocializálása, az ember összhangja, az ember „kon
formista" viszonyulása a társadalmi normákhoz többé már nem 
valami kívül álló cél érdekében történik, hanem saját maga érde
kében. Ez a társadalmiság, ez az Összhang csak út és mód, hogy 
az emberből „emberi" lény váljon, abban a környezetben, amit 
társadalomnak nevezünk, s ami nélkül, amin kívül nem lenne 
képes ezt az ideált megvalósítani. 

Tehát, hogy azzá válhasson, .ami a lényege tulajdonképpen a 
szocializmusnak és a kommunizmusnak — a szocializálódás folya
matán keresztül társadalmi lénnyé kell, hogy váljon, olyan sze
méllyé, aki dialektikus viszonyban tud maradni valóságával, gya
korlatával, környezetével. Hogy ennek a társadalmiságnak milyen 
lesz a funkciója az ember emberré válásában, az sokban attól 
függ, hogy milyen a személy és a társadalom viszonya, illetve 
attól, hogy milyen társadalmi rendszerben él és tevékenykedik. 

Az t hiszem, hogy ebben az esetben — a valóságunkkal kap
csolatban — senki sem vonja kétségbe, hogy szocialista társada
lomról van szó. 



S Z E R D A 

Tegnap reggel meglátogatott H. Én még az ágyban feküdtem, 
s arra gondoltam, jó volna felkelni, és ennivaló után nézni. A m i 
kor kopogást hallottam az ablakon, először azt hittem, hogy Pud 
jött meg. Már három napja eltűnt. A z t sem tudom, mi van vele. 
Nem először történt ez meg. Gyakran megesik, hogy hirtelen 
nyoma veszik. Kérdeztem tőle már többször is, hol volt, de soha
sem akart válaszolni. Néha valami misztikus dologról motyog, de 
őszintén szólva, én nem értettem meg belőlük soha semmit. „Ha 
eljárnál azokba az alagutakba", mondogatja ilyenkor, „ha lát
nád a csavargókat. Ott az egész alvilág. S milyen érdekes nők . . . " 
Egyszer mesélt is egy i lyen nőről. Akkor részeg volt. Az t mondta, 
hogy a nő orrát már lemarta a szifilisz. Olyan az arca, mint egy 
szép szoboré, amelyről lekopott az orr. „Patinája van ennek az 
arcnak. Patinája", mondogatta. Nagyon érdekelt ez az eset. De 
sohasem hívott magával. Ezek speciálisan az ő útjai voltak. En
gem nem akart beleavatni. Mondtam neki, hogy fantasztikus 
gyerekek lehetnek. Ekkor elkomolyodott az arca. Kis, kövér, ko
mikus arca van. Sehogy sem illik a testéhez. Ez az aránytalanság 
azért mindig jól állt neki. De emlékszem, akkor hirtelen más ki
fejezést kapott az arca. Megmerevedett, s megfeszült rajta a bőr. 
„ N e m fantasztikusak, hanem szegények", mondta. Az t is észre
vettem, hogy Pud egyre többször ejti ki a száján ezt a szót: sze
gények. Egyszer Bea előtt mondta, aki erre nagyot nézett. Mintha 
kételkedett volna Pud szavaiban, úgy nézett rá. Pud erre e l 
kezdte magyarázni, hogy sem én, sem Bea nem tudjuk, hogy 
milyenek az igazi szegények. Én azt mondtam, hogy engem egy 
cseppet sem érdekelnek a szegények. Tanja jutott eszembe, aki 
egyszer azt mondta az osztálytársáról: „Pa zašto mu nije sra
mota što je bedan?" Amikor ezt kimondta, én egy kicsit rosz-
szul éreztem magam. Féltem attól, hogy ez rám is vonatkozik. 
Igen. De megnyugtattam magam. Nekem legalább van mit en
nem. Űgy-ahogy, persze. Azelőtt sokkal rosszabb volt. De mióta 
a mérnöknél dolgozom, azóta legalább biztos vagyok benne, hogy 
holnap lesz mit ennem. Meg elmehetek moziba. És megihatok 
valamit. És megnyugtatott, hogy mégsem vagvok olyan hely
zetben, mint az a szivar. A z néha ellopja a lányoktól az uzson
nát, félrevonul a sarokba, és mind magába tömi. Az t gondolja, 
hogy senki sem látja, pedig már mindenki tudja. Titokban le 
sik, hogyan tömi magába a kenyeret. Elképzelem, mit is gondol
nak róla. „Pa zašto mu nije sramota. . ." 

Ezért mondtam most Púdnak ezt. Elvégre csakugyan nem az 
én dolgom, hogy rájuk gondoljak. „De ha látnád őke t . . . " , mond
ta Pud, és elhallgatott. „Még szerencse, hogy nagyon ritkán j e 
lennek meg. Ezek az emberek elbújnak, érted? Nem is olyanok, 
mint mi. Még a kisujjuk is más, az alakjuk is más." 

„Púdnak mindig voltak bogarai", mondtam Beának. „Azelőtt 
napokig tudott vitatkozni a szabójával a marxizmusról." 

S még homályosabbá teszi az ügyet az, hogy néha egészen 
különös, amikor megérkezik ezekről az utakról. A ruhája egé
szen gyűrött, piszkos, foltokkal van teli. Jó párszor láttam már 
azt is, hogy nagy verekedéseken ment át. Arca csupa seb, v é 
kony, japán vérrajzok mutatják, hogy vérzett. De rom akarja 
megmondani, hogy pontosan mi történt vele. Csak ruhástul ágy

nak dől, és sokáig hallgat. Ezek azok a ritka pillanatok, amikor 
Pud hallgat. Különben mindig jár a szája. S néha eltart ez egy
két óra hosszat is. Szemét egyetlenegy pontra szögezi, és nézi 
azt a pontot, mintha imádkozna. Öt vártam tehát, mert engem 
irtó izgatnak ezek a pillanatok. Nem szeretném elmulasztani, 
hogy lássam, amikor megérkezik. Mindig bízom abban, hogy 
majd részletesebb lesz, s mindent elmesél pontosan. 

Ezért nagyon megörültem, amikor meghallottam, hogy valaki 
veri a rollót. Kibújtam az ágyból, és kipillantottam a résen. 
Amikor megláttam H.-t egy kicsit elkedvetlenedtem. A z utóbbi 
időben nem nagyon szeretek találkozni vele. Ha meglátom az 
utcán, igyekszem valahogy elbújni előle. Egyszerűen félek vele 
találkozni, beszélgetni. Minden szava elkedvetlenít. Haragudtam 
magamra, mert mindig olyan tehetetlen vagyok vele szemben, 
mintha meghipnotizált volna. Ha valamit tettem, mindig arra 
gondoltam, azért teszem, mert ő követeli azt meg úgy. Mintha 
minden dolgomba ő tette volna bele a kezét. Például ő hajto
gatja állandóan azt is, hogy ki kell tartanom a mérnöknél. Et
től az ember csak megizmosodik. Ezt mondja. Mert az utóbbi 
időben nem tetszik már az a munka. Gyakran gondoltam már 
arra, hogy jobb volna valami más munka után nézni. Vagy ~>edig 
végezni a fakszon, és kész. Akkor azután jól maggondolhatnám, 
hogy mit csinálok majd. El is határoztam, hogy komolyan neki
ülök Sík szemináriumi munkájának. Hisz nem lenne olyan ne
héz az egész. Csak ugyanazt csinálnám, amit a többiek. H. azon
ban kinevetett, amikor ezt elmondtam neki. Az t mondta, nem 
szégyenlem magam; engedem, hogy Sík azt csináljon velem, amit 
akar. Én meg csak engedelmesen lehajtottam a fejem. „De hát 
mit csináljak, mondd meg, mit csináljak?", kérdeztem dühösen. 
„Szeretném, ha valaki meg tudná mondani, hogy mit csináljak. 
Én már semmi okosat nem tudok kitalálni." „Már újra félsz?", 
nevetett a szemebe H. „ N e m félek, mondtam már", válaszoltam. 
„Akkor tedd azt, amit szeretnél", mondta. „ N e m tudom, magam 
sem tudom, hogy mit csináljak", motyogtam magam elé. H. a 
vállamra tette a kezét. Fontoskodva megveregette a vállam. 
Gondba ejtett, hogy miért nem tudtam pontosan válaszolni neki. 
Megzavart . Megpróbáltam legalább magamban meghatározni, mit 
is kellett volna mondanom. De csak arra jöttem rá, hogy feles
leges az egész. „Csak hiába kínzom magam", állapítottam meg 
többször is. „Jobb, ha az ember nem gondol semmi olyanra, ami 
irtó bonyolult." Mert akkor egyszerűen labirintusba kerül, s azt 
sem tudja megtalálni, hogy honnan indult el. Igen. H. mindig 
csak megzavar. Ezért pillantottam meg most olyan keserűen. Már 
otthon sem hagyja békén az embert. Nem hagyja nyugton se
hol sem. 

Intettem neki, hogy mindjárt megyek, és kizárom az ajtót. 
Bólintott. Megkerestem zsebeimben a kulcsot, s kimentem eléje. 

Nem lépett be azonnal. A küszöbön állt, s egy ideig komo
lyan vizsgált. Különben gyönyörű idő volt. Olyan idő, amikor 
legjobban érzi magát az ember az utcán. Volt a levegőben va
lami kedves, valami megnyugtató. Valahogy olyan levegő volt 
kinn, amitől az ember egyszerűen megrészegedik. Al ig volt me
leg, s csak annyira sütött a nap, hogy az ember kiskabátban me
hetett az utcán. A szemben levő ház előtt két öregasszony ült. 
Irtó szép öregasszonyok voltak, mondhatom. Nagyon tisztának 
tűntek, s ez valahogy furcsa az öregasszonyoktól. Mert legtöbb
jük visszataszító 'egy kicsit. Igen. De ezek nem olyanok. Már 
évek óta figyelem őket, s tudhatom jól. Ezek olyanok, mint a 
gyerekek. Mindig együtt látom őket. Öreg, régimódi kalapot hor
danak, s nagyjából egyformán öltözködnek. Ülnek és beszélget
nek. Al ig mozognak közben. Látszik rajtuk, hogy megértik egy
mást, mert nem hadonásznak. Biztosan barátnők. Mint a mada
rak, csipegetik a szavakat. Kicsit irigyen vizsgáltam ezt a me
leg összetartást. Milyen nyugodtan, csöndesen tudják élvezni 
a nap első bágyadt sugarait. 

Karomat a levegőbe, az ég felé emeltem, és mélyet szippan
tottam a levegőből. Jólesett. 

H. egészen szorosan mellém állt, s ő sem szólt semmit. Talán 
ő is észrevette ezeket az öregasszonyokat, s lehet, hogy ő is őket 
nézte. Nem tudtam követni a tekintetét. Megkérdeztem tőle, be 
akar-e jönni. Bólintott, hogy igen. Amikor belépett, megkérdezte 
tőlem, hol van Pud. A z t mondtam neki, nern tudom, majd e l 
meséltem Pud furcsa kalandjait. H. jót nevetett. Az t mondta, 
ez neki nem is olyan csodálatos, mint nekem. Neki is voltak 
ilyen mániái. Igen, mert most már mániának nevezné. Majd Pud 
is kinövi őket. Aztán elmesélte, hogy amikor elkezdett a gimibe 
járni, volt néhány nagyon jó barátja, akiknek ki kellett ma
radni ez iskolából ,,S tudod, miért?", kérdezte. „Nem", válaszol
tam. „Azér t , mert nem volt pénzük. Csak azért. Mivel már nem 
volt mit enniük, visszamentek falura, vagy egyszerűen el
tűntek. Mindenki megfeledkezett róluk, egypár év múlva azt 
sem tudták róluk, hogy léteznek. Megfeledkeztek róluk, akik 
mellett ültek, megfeledkeztek róluk a tanárok. Azóta nem bírom 
őket. Ugyanolyan arccal jöttek be továbbra is, és ugyanolyan 
szigorúak, komolyak maradtak. S ugyanolyan nagy dolgokról be
széltek továbbra is. Isten tudja, miért nem érezték, hogy nevet
ségesek lettek. Hogy is bírták kimondani még azokat a nagy 
szavakat, nem tudom. Engem nagyon bántott az egész. Tudod, 
az öregem nagyon rendes ember. Az t hiszem, kevés olyan em
ber van még." 

Azután leült, és cigarettára gyújtott. Egy nagyon mélyet szí
vott a cigarettából, felállt, s zakóját óvatosan a székre helyezte, 
majd újra visszaült a székre, és gondosan az ablakot figyelte. 

(Folytatása a 9. oldalon) 
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g i o n n á n d o r 

félelemből 

Nehéz és fölösleges is volna Lulkács Györgynek ama megálla
pítását vitatni, hogy mindig hamis dolog jelentős írók müveit 
elméleti kijelentéseik alapján értelmezni. Egyik oldalon .a szándék 
kizárólagossága csak a mondathatárokra korlátozza a sokszor 
homlokegyenest ellenkező elveket és álláspontokat; hiányzik az 
alkotási korrektúra, amely szintetizálással megmagyarázná és 
egy magasabb fokon elfogadhatóvá tenné, vagy a maga módján 
éppenséggel megcáfolná a merev elméleti hitvallást, amelyet a 
tiszteletet parancsoló irodalmi háttér ideig-óráiig esetleg ínég 
éltet is, de azután szinte törvényszerűleg kinövi. A másik oldalon 
tehát mégis sor kerül a kiegészítésre, csakhogy ekkor már 11 
steril ars poetica szétszórt elemei olyan messzire karülnek a mű
alkotástól (Lukács, azt hiszem, nem véletlenül beszél jelentős 
írókról), hogy a közvetlen utalás és értelmezés tényleg hamis, 
vagy legalábbis merészen egyoldalú eredményhez vezetne. 

Bizonyos laza összefüggés a két vágányon futó gyakorlat kö
zött azonban mégis fennáll, és ez a kapcsolat érthetően annál 
szilárdabb, a párhuzam annál szabályosabb, minél műveltebb, 
filozófiailag és esztétikailag képzettebb íróról van szó. Ezt mu
tatja Thomas Mann példája, akinek valószínűleg a legmagasabb 
gondolkodási kultúrája vo'lt a korabeli Németországiban, és akinek 
tanulmányai és levelei, ha nem is megbízható értékelési alapul, 
de helyenként legalább az apró műhelytitkokon is túlmutató 
magyarázatul szolgálhatnak írói fejlődéséhez, amely éppen az 
olvasottság és a gondolkozása kultúra kifejlesztette igények és a 
maga támasztotta követetalények folytán naigyrészt átlalános 
jellegű és tipikus is. Persze az elméleti cikkek és levelek nyúj
totta magyarázat nem vezethet közvetlenül a kiforrott értékek 
pontos mérlegeléséhez, de nyíltan felfedi a választott alkotási 
mód legmélyebb indítóokáit, melynek igazolása már kizárólag az 
elkészült művekre vár. 

Thomas Mann-nál ez a nyíltan bevallott ösztönös indítóok 
az írói bizalmatlanság önmagával szemben, a félelem, amelynek 
tudatos levezetését a humor, a parodisztiiikus stílus tette lehetővé. 
,,A tudomány által felölelt tényállások világa hatamasan meg
növekedett, és az elméleti felismerés, a tudományok minden 
ágában, sohaseim sejtett mórtékben mélyül ki. A z emberi felfo
góképesség azonban szűk határokhoz volt és lesz kötve. És így 
elkerülhetetlen az, hogy egyes kutatók tevékenysége az általános 
tudomány egy-egy mindig kisebbedő szektorára szorul. Még 
ennél is rosszabb az . . . , hogy az általános tudomány, amely nél
kül az igazi kutató szellemnek szükségképpen meg kell bámulnia, 
pusztia megértése is a fejlődés haladásával mind nehezebb és 
nehezebb lesz. Ez olyan helyzet, amelyhez hasonló a bibliáiban 
a bábeli torony szimbolikus története." Albert Einstein, a vitat
hatatlanul jelentős tudós írta ezt egyik alkalmi méltató cikkében, 
és amit ő a tudományra vonatkoztat, az, ha nem is azonos for
mában és azonos mértékben, végső fokon a művészetre is é rvé
nyes, és talán miinden ágazat közül az irodalomra leginkább. 
Amíg a kutatót, a tudóst a nehezen áttekinthető bábeli zűrzavar 
folyton a segédmunkás posztjára akarja kényszeríteni, az írót az 
előtte és körülötte létrejött művek az erőtlen ismétlő, sőt örobu-

(Folytatása a 10. oldalon) 

(Folytatás a 8. oldalról) 

„ A z t hiszem, soha nem is mondtam neked", folytatta, „hogy 
az öregem részt vett a háborúban. Ebben. Már harmincöt éves 
volt, de olyan idealista, azt mondják, hogy ritkán találni olyat. 
Az t mondják, a háború után is irtó lelkes volt. Néha arra gon
dolok, jobban szerette ezt az országot meg mindent, mint engem 
vagy az anyámat. Igen. Itt haljak meg, ha nem igaz. Talán nem 
hiszed?" 

Bólintottam, hogy igen. 
„Becsszó, hogy ezt mesélik." 
Azután hosszabb szünetet tartott. Maga elé nézett, mintha 

valamire koncentrálna. Szeme összeszűkült, csak egy keskeny 
rést láttam az arcán, a szeme helyett. Mintha becsukta volna a 
szemét s egy képet nézett volna élvezettel, mert az nagyon jó l 
esik neki. Igen. Kicsit meghajolt, az egész gerincével hajolt meg. 
Néztem. Néztem, és most nagyon öregnek látszott. Öreg fiúnak, 
ahogyan mondják. Gyorsan én is tükör elé szerettem volna ug
rani. Mert nagyon hatott rám a fáradtsága. Nagyon. Ügy képzel
tem el magam, mint akinek nemcsak a szeme körül jelennek meg 
a ráncok, hanem a szeme fehérjén is. Elnevettem magam. Azt 
mondtam, nagyon természetes, hogy az ember nem emlékszik 
ennyire vissza. Számban közben kissé keserű nyál futott össze. 
Azt mondtam, én sem emlékszem ennyire vissza. Pedig lehet, 
hogy az én öregem is ilyen volt. Miért ne. Általában az öregek 
sok mindenről lemondanak, nagyon megváltoznak. 

Ügy éreztem, hogy vigasztalnom kellene. Nem tudom miért, 
de nagyon fontosnak tartottam ezt. 

De ő meg sem mozdult. Látszott rajta, hogy nem tartja na
gyon fontosnak, amit mondok. Rám se nézett. A parkettát bá
multa csupán, makacsul. 

Egy időre kínos csend állt be. Én is lehajtottam a fejem, és 
halgattam. Gondoltam, ha nem hallgat rám, akkor miért is be
széljek. Elvégre nem ez az én dolgom. 

De nem kellett nagyon sokáig várakoznom. Mintha tudná, 
hogy rajta van most a sor. 

„Mondom, én nem emlékszem minderre. Ezt csak mesélik. 
Azok mondják, akik mindig az öregemet állítják példaképül, ha 
engem kell szidniuk. Azt mondják, az apád így, az apád úgy. De 
én erre nem emlékszem. Sokszor próbáltam már elképzelni az 
öreget, nagyon sokszor. S mindig idegesített az, hogy sehogy sem 
sikerült. Mert én már csak arra emlékszem, amikor egészen más
milyen volt. Akkor már semmi sem tudta lekötni a figyelmét. 
Ha befejezte a munkáját, rohant haza, és egész nap még csak 
ki sem tette a lábát az utcára. Csak ült a szobában, nem szólt 
senkihez, csak ült, cigarettázott, s könyveket, főleg Marxot o l 
vasott. Igen. Még hozzám sem szólt. Volt egy barátja, az néha 
meglátogatta. Senkit sem engedett be közülünk, hogy hallgas
suk, mit beszélgetnek. Soha. 

Egyszer azt mondtam neki, hogy milyen ember az a szivar, 
még vízért is Mercedesen megy. Mert annak a szivarnak volt 
egy stramm villája a város szélén, s még új volt, s nem volt 
benne vízvezeték. Mondtam neki, milyen ember ez akkor. 

A z öreg azonban nem válaszolt, meg sem mukkant. Mondom, 
csak ült, cigarettázott, olvasott, és a nyugdíját várta. Meg azt, 
hogy meghaljon. Legalábbis én gyakran gondoltam erre. 

Egyszer azután kipecáztam azt a mercit is. Ha jól emlékszem, 
éppen Csi-csivel voltam. Amikor kinyitottam az ajtót, az öröm
től reszketett a kezem. Már többször léptem így olajra valami 
kocsival, de sohasem örültem annyira, mint most. Mert most az 
egyszer tudtam, hogy miért tettem ezt. Megsimogattam az ülést, 
ahová a vizeskannákat rakta mindig a szivar. Sajnáltam a ko
csit. Nagyon sajnáltam. Megfogtam a kormánykereket, s keze
men kidagadtak az erek. Összeszorultak, megmeredtek az ujjaim. 
Szemem előtt megvillant apám szigorú képe, és elkeseredetten 
megnyomtam a gázpedált. Amikor a merci nyílegyenesen kiug
rott, fellélegeztem, mintha nehéz kő esett volna le a szívemről. 
Igen. Nem hiszed el, hogy akkor nagyon-nagyon jól éreztem ma
gam. Tisztának éreztem magam, ahogyan Csi-csi meg te mon
danátok. Örömömben kedvem lett volna összetörni, darabokra 
verni, szétcsupálni azt a kocsit. De nem tettem meg. Ott hagy
tam valahol az erdőben. Mert mit értem volna el vele, mondd 
meg nekem? Semmit. Legfeljebb láttam volna a kocsi romjait, a 
lábam előtt. No és? Gondolod, hogy ez ért volna valamit? Sem
mit. A szivar kapott volna másikat, és újra hordani kezdte volna 
a vizet. Minden ment volna a régiben. És akkor tanultam én 
meg végérvényesen, hogy akármit teszek is, minden megy a ré
giben. Hát érdemes lett volna tennem valamit? Mondd meg te, 
te mindig tenni szeretnél valamit. Te még kitalálsz ilyesmiket. 
Nem. Tudod mit tehetünk még? Cserélhetünk inget, nadrágot, 
zakót, cserélhetünk lányt és szobát. No, itt van, ennyit jelent 
tisztának lenni. 

Amikor az öregemnek megmondtam, hogy megcsórtam azt 
a meredt, csak legyintett. Mert ő azt jobban tudta, amit én 
mondok most neked. Tudod mit mondott? Az t mondta, hogy már 
nem vagyok elég fiatal ahhoz, hogy komolytalan legyek, és higy-
gyek abban, hogy ezzel elértem volna valamit. Ez így mindössze 
bűntett. Bűntett lett volna még az atyaúristen előtt is. A z én 
magánügyem, amiért börtön jár. Mert ismeri ő azt a szivart. 
Nagy ember az a szivar. Nem akármilyen ember az. 

Ezt mondta az öregem. És igaza volt. Azóta nem nézem azt, 
nem gondolok arra, hogy igazam van-e, amikor megszerzem a 
kocsit. Nem. Csak arra gondolok, hogy sikerüljön, s baj nélkül 
megússzam az egészet. í gy csak jó szórakozás az egész. Igaz? 
Aminek semmi értelme nincs. Igaz? De látod, engem ez nem ér-
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(Folytatás a 9. oldalról) 

datlan utánzó szerepével fenyegetik. És -ezt a veszélyt nemcsak 
az irodalmi, tehát azonos véresoportiiba tartozó művek jelentik. 
Thomias Mananban 'éppen a Wagner-problémával vívódva tuda
tosodik a szégyenérzet idegen mesterek műveivel szemben, 
amelynek kcWetkezményét és előzményét — hogy minden mű
vészi gyakorlat a személyileg és egyénileg új és már magáiban 
nagyon művészi alkalmazkodása a művészethez általaiban — 
ugyancsak Wagnerről szóló tanulmányában fogalmazta meg, W a g -
nerra és önmagára is vooatlkoztatva. 

Ez a kétely vagy kishitűség, az átütő sikerek után is vissza
térő másnapos hangulat kezdettől fogva kíséri. Első novelláinak 
méltatását elérzékenyülve fogadja, és lelkendező leveleket ír R i 
chárd Dehrnelnek, és még évek múltán is bevallja, hogy a Par-
sifal meghallgatása után két hétig egy betűt sem tud leírni, vagy 
esetleg csak kicsinyben és nagyban halkan szeretne valami ha
sonlót csinálni." A mi színjátékunlk, kedves mester — írja 1925-
ben Hans Pflitznernek —, szeMemtörténetileg már rég lejátszó
dott, nagyszerű és reprezentatív formáiban: mi, maiak már csak 
egyik újságírósan aktuális esete vagyunk a Nietzsche—Wagner
ügynek." Ezek az önmaguktól kinövő és, úgy látszik, természet
szerű aggályok, az álszerénységet is leszámítva, gondos körül
tekintést és nagyfiokú óvatosságot követelnek az alkotómunkában: 
valahogy úgy, ahogyan azt az angol Connolly nagyon szellemesen 
és egy kissé felületesen megfogalmazta: ti., hogy az embernek 
nem lenne szabad túlságosan .hiúnak" lenni ahhoz, hogy vala
mit rosszul csináljon, sem túlságosan „gyávának" ahhoz, hogy 
azt be is vallja. Thomas Mann igyekszik nem túlságosan hiú 
lenni, de a középszerűség/tői való félelmet még a Doktor Faustus 
immár végérvényesen befutott írója is bevallja. És ez a félelem 
az alkotási folyamat tartama alatt az elméleti képzettség fej lő
désével együtt fokozódik, hogy azután a végeredménnyel meg
szűnjék, és helyet adjon a pillanatnyi indokolt szerénytelen ség-
nek is, a Tolsztojéhoz hasonló kijelentéseknek (fiatalkori művé
ről, a Gyermekkor, serdülőkorról Tolsztoj magabiztosan állította, 
hogy „Álszerénység nélkül szólva: Olyasmi ez, mint az Il iász"): 
„Csak tudnám már, mi lesz A Rudttenbrook házzal! Annyira 
biztosan tudom, hogy vannak 'benne olyan fejezetek, amilyene
ket nem 'tud akárki megírni ma, és mégis félnem kell, hogy a 
nyakamon marad" — írja Thomas Mann első nagyobb szabású 
művéről; jóval tartózkodóbib Tolsztojnál, és éppen ezért nagysá-
gánalk todatáiban is — önbizalmával szemben állandóan ott lap
pang az össEehiason'Mtásitól való félelem, a későbben jöttek lelki
ismeretes gyanakvása — óvakodik az egyoldalú magálLapításak-
tól, helyenként tehát mégiscsak egészen megbízható adatokat 
szolgáLtat szépirodallmá munkáihoz. Ez a bizonytalanság vagy f é 
lelem okozta immár túlzott tárgyilagosság azután furcsán és 
mégis szükségiszerűen állandó és egyre tudatosabb alkotóeszfcö-
zévé változtatta a humort, amely egyúttal védőpajzsul is szolgált 
elsősorban satfáit kételyei és vádjai eliLen. 

(Folytatás a 9. oldalról) 

dekel. Én szeretem azt, hogy nincs semmi értelme. Legalább job
ban élvezem. 

De akkor, amikor azok a szegény szivarok elmentek a g im
náziumból, akkor még egy kicsit másképpen gondolkodtam. N a 
gyon fájt, hogy elmentek, eltűntek, és én nem mentem velük. 
Mintha kínoztak volna ezért. Mi t vétettek?, kérdeztem többször 
is magamban. Semmit. Akárhogy is gondolkodtam, erre jöttem 
rá mindig. Akkor miért lettek mégis bűnösök, miért? De láttam 
a többit. A tanárokat például. Hallgattak, mintha megnémultaK 
volna, amikor a fiúk elbúcsúztak tőlük, S aztán tovább papoltak. 
Hát persze, megfizették őket. És mindenki igyekezett elfelejteni 
azokat, akik eltűntek. Hogy tiszta legyen a lelkük. Mert a tiszta 
lelkiismeret a rossz emlékezet problémája csupán. Pud is meg
tanulja ezt, mint ahogyan mindenki megtanulta. És ne gondold, 
hogy én nem tanultam meg. Sokkal okosabbnak tartom magam, 
minthogy ilyesmikkel kínlódjak. És nagyon könnyű, hidd el. B e 
hunyom a szemem, és valami irtó érdekesre gondolok. Akármire." 

Figyelmesen hallgattam végig H.-t. Észrevettem, hogy nem 
izgatta fel túlságosan magát, miközben beszélt. Ügy beszélt, mint
ha nagyon öreg volna már. Irtó öregesen ejtette ki a hangokat, a 
szavakat. Lassan beszélt, mintha tompa homokzsákokat dobált 
volna felém. Mintha azokkal készült volna betemetni, eltemetni 
engem. De nem akartam védekezni. Titkos ellenszegülésem e l 
tűnt, mint ahogyan a patak tűnik el a karsztvidéken. És, hogy 
őszintén megmondjam, nagyon jólesett, hogy beszél. Azért , mert 
hangjának remegéséből megéreztem, hogy őszinte. Istenem, hogy 
egy-egy őszinte szó mennyire le tud fegyverezni engem, ne is 
mondjam. Ha egy ilyen szót hallok, mindjárt jobban érzem 
magam. Csak H.-nál olyan különösen hangzik mindez, hogy az 
ember egy kicsit mindig megzavarodik. N e m meri elhinni, hogy 
mindent úgy gondol, ahogyan mondja. 

Arcomat szorosan a vánkoshoz szorítottam. Igyekeztem össze
szedni magam, s jól meggondolni, hogy mit mondott. Irtó meg
lepett, hogy H.-nak története van. Erről még nem is mesélt soha. 
Egy kicsit irigyeltem is ezért. Mindig irigyeltem azokat az em
bereket, akiknek van történetük, akik tudnak valamit mondani 
magukról. Én is szerettem volna mindig, hogy nekem is legyen 
történetem. Pár évve l ezlőtt ezeregy történetet ki tudtam eszelni 
magamról. 

Csi-csinek el is meséltem, hogy miket találtam k i . . . Irtó na
gyokat nevetett, azt mondta, hogy irtó érdekesek, és meg is ír
hatnám őket. Még jó pénzt is szerezhetnék velük. Mondtam neki, 
hogy az nem lenne igazságos. Mert én sem szeretem az olyan 
könyveket, amelyekben az írók mindenféléket kitalálnak. Mert 
hogy miket ki tudnak találni, ne is mondjam. Én olvastam egy
pár ilyen történetet, de elegem van belőlük, mindörökre. A z em
ber úgy kikészül tőlük, hogy azt sem tudja, hol van. Mondtam 
már Csi-csinek, hogy én azokat szégyenlem leírni. De ő csak 
bizonygatta, hogy mindenki így csinálja. Neki volt egy fiatal 
író szivarja, az is mindenféléket kitalált, és jó pénzeket kapott 
érte. Mindig valami madarakról meg kisgyerekekről írt. Ez volt 
a mániája. „Egyszer megkérdeztem tőle", folytatta Csi-csi, „hogy 
miért nem ír igazi dolgokról? Tudod mit válaszolt? Az t mondta, 
hogy az emberek nem szeretik az igazi dolgokat, mert félnek tő
lük, és nem tartják érdekesnek. Az t nem olvasnák 'el soha. K é r 
deztem tőle, hogy miket szeretnek olvasni. Az t mondta, hogy szép 
dolgokat, meg olyanokat, amiket nem értenek." 

H. története azonban egészen más volt. Ezt már meg lehetne 
írni. Ha valaki megírná, én irtó szívesen olvasnám. Mert egé
szen biztos voltam benne, hogy H. nem hazudik. Ezért is tet
szett a története. Ha nekem lenne egy ilyen történetem, mindjárt 
jobban érezném magam. 

„Tudod, H.", mondtam neki ekkor, „én nagyon szeretném, ha 
velem történtek volna meg ezek a dolgok". 

Megrezzent. 
„Miért?" , kérdezte. 
„Azér t" , mondtam, „mert velem nem történt soha semmi." 
S ez igaz is volt. Hiába próbáltam visszaemlékezni valami ér

dekesre, nem sikerült. Lám, ő tudja, milyen is az apja. Istenem, 
milyen az én apám? Vagy milyen az én anyám? Mit is mond
hatok valami fontosat róluk. Mit? Mert szeretnék olyan dolgo
kat mesélni velük kapcsolatban, amik az én számomra is irtó 
fontosak. Valamit, ami belém szívódott, mint az idegen, de jó l 
eső, életmentő vér. 

De most sem sikerült, mint ahogyan sohasem sikerült. Egy
szer Tanja megkérdezte tőlem, mit csinál az apám. Már a szá
mon volt, hogy nincs is apám. Hogy nincs apám, és nincs anyám. 
De ez a gondolat is nevetségesnek tünt fel előttem. Hisz annyian 
hencegnek ma ezzel, hogy igazán nem lenne stósz. Lehajtottam 
előtte a fejem, mint akit megbántottak. Aztán összeszedtem ma
gam, és azt mondtam, hogy az apám irtó fontos alak egy válla
latban. Tanja bólintott, mintha ennek természetesnek kellene 
lenni. Lehet, hogy még álmában sem gondolt arra, hogy mek
korát hazudtam. 

„ N e m tudom", válaszolta H. „Olyan ez is, mint a teher. L e 
het, hogy neked is nehéz lenne." 

„De talán jobb lenne mégis", mondtam. 
Bólintott. N e m tudtam igazánból tette-e ezt, vagy csak ezzel 

akarta befejezni a beszélgetést. 
De nekem még egy ideig a fejemben motoszkált ez a gondo

lat. „Ha H. autót lop, akkor ezt mégis meg tudja magyarázni", 
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(Folytatás a 10. oldalról) (Folytatás a 10. oldalról) 

Kezdeti elméleti tapogatózásaiban még csak a tehetséges mű
kedvelő büszkeségiével idézi A Buddenbrook ház egyik méltatá-
sából, hogy lám, „a vonzódás a szatirikushoz és groteszkhez, nem
hogy nem zavarja, sőt inkább támogatja a nagy epikai tormát", 
hogy később kategorikusan kijelentse, a stílus terén tulajdon
képpen mér csak a paródiát ismeri. Igazolást könnyen talál té
teléhez: Cervantestól kezdve Joyce-dg sokan szolgálhatnak pél
daként. Sőt ennek nyomán magát Joyce-hoz közelállónak mondja; 
és hiába hördülnek fel a 1 égtájékozottabb kritikusok is, akik tá
volról és felülről mézrve nyilvánvalóan tisztábban látják a kü
lönbséget kettőjük között, mégis úgy tetszik, hogy az önjellem
zésben nagy adag igazság van. Thomas Marin kétségkívüli el
túlozta a hason!aitosságot, hiszen az összehasonlítást egy olyan 
környezet talajáról végezte, amelyben állítólag a humorérzéknek 
mint életérzésnek a nagyfokú hiánya politikai szempontból mer 
többször is nemzeti tragédiát idézett elő, saját parodisztikrus 
felülemelkedését tehát a kelleténél nagyobb méretűnek látta, és 
így a formális hasonlatosság: az idő megkettőzése, továbbá a 
tárgy választás, a tematika látszólagos rokonsága kategorikus ki
jelentésekre adhatott okot, .amely talán még az ábrázolásmódot 
is félremagyarázhatja. Talán, Lukács ezen a ponton a lényeges 
különbség illusztrálására a Joyce, sőt Hemingway és Gide áb
rázolta emberek és sorsok kiúttalanságával szemben Thomas Mann 
szerinte szemmel látható progresszív előrarmitaitásával, kimon
dottan szocialista perspektíva felvázolásával érvel. Eiz, ha más 
nem, legalább ugyanolyan merész belemagyarázás, mint az í ró
nak a regényeihez kapcsolt esztétikai 'kerékkötőd, és még csak 
nem is próbálkozik a több oldali vonatkoztatással; megelégszik 
egyszerűen az esztétikai kategóriák eszmei síkú cáfolatával. 

Pedig ha már az összehasonlításnál tartunk, amelyig a töb
biektől függetlenül Thomas Mann éppen az összeegyeztetés hát
rányos eredményeitől vailó félelem nyomán jutott, többet kel
lene időzni az első lényeges, közös vonásnál, az utópia teljes 
hiányánál, ami persze még korántsem zárja ki az említett per -
pektívát — amely 'különben önmagában úgysem elegendő a nagy
méretű eltávolodás bizonyításához —, de föltételez egy tartóz
kodó és fölényes hozzáállást, és ha 'ez a fölény nem származhat 
•az enciklopedikrus összismeretből. kénytelen a józanul szatirikus 
ábrázolási módhoz folyamodni: kizárva a naturalizmus minden 
válfaját, sajátos, egyéni módon mégiscsak 'közel került Joyce-hoz 
olyannyira, hogy nemcsak kinövi de túl is haladja Joyce-ot. 
Thomas Mann, amint ezt bevallja egyik levelében, nagyon jól 
tudja, hogy nem született szatirikusnak és racionalistának, de 
az évek múlásával egyre inkább apollói írónak érzi magát, és a 
dionüszoszi elem egyre gusztustalanabbá vál ik számára, és még 
az annyira csodált Wagnert is gondolkodás nélkül messze Goethe 
mögé helyezi, hiszen amint a Faust költője, aki ahelyett, hogy 
ünnepelné m'ég az olyan emelkedett tárgykör nyújtotta elemeket 
is, mint a homályos 'és sötét tónusú mitológia, bizalmaskodni, 
játszani merészel vele, és éppen ezzel minden pontját láthatóvá 
teszi: Thomas Mann Józsefe is a humoros-pszeudotudományos 
alapozás, a jelkép és a létezés ötvözete után afféle mitikus szél
hámos lesz. „Végre valami új és .szellemileg is különös", írja le l
kesedve, nem is annyira az eredmény, mint inkább az alkotás 
folyamatát é lvezve, a goethei utashoz hasonlóan, aki rnem a meg
érkezés, hanem csupán az utazás miatt utazik. 

Ez a tulajdonság, amely szinte már vidékies alaposságra v e 
zethető vissza, és a majdhogy nem bosszantóan lassú kibontakozás 
folytán kizár minden modorosságot, a világfi fölényének hiányát 
enyhe, de következetes paródiával, tehát a félelmet ellensúlyozó 
valóságos fölénnyel pótolja. 

Ebbe a kategóriába, nem eléggé pontosan, Thomas Mann a ko
mikumot is belekeveri, szerencsére azonban csak értekező pró
zájában, és nem követi a számtalan Joyce-utánzó természetesen 
sikertelen gyakorlatát, hogy a fölény jogán az alacsonyabb rendű 
komikum torzító eszközeivel ábrázoljon. A félelem tiszteletet és 
mértéktartást parancsol, torzítás helyett csak a humort, több szó
lama, érzelmi hangsúlyú iróniát engedélyez, és megóv a felületes
ségtől. 

Thomas Mann ennek tudatában ds, végül mégiscsak elkezd, 
érthetetlenül magára lioitálni, méghozzá a nagyon érdekes és ta
lán aktuális kérdés nyomán, hogy „vagon nem úgy tűnik-e, hogy 
a regény területén ima csak az jöhet ^számiba, ami nem regény 
többé". A kérdéssel együtt résziben már a felelet is adva van, 
mégpedig egészen meglepő végletszerűséggel, és sokkal megle 
pőbb Ikonikrét (példákkal, nevezetesen saját regényeivel, A va-
rázshegy-gyel, a József-fel ós a Doktor Faustus-szal, amelyekre 
semmiképpen sem vonatkozhat ez a kétes értékű újdonságokat 
sejtető hipotézis, hiszen ez a három írásmű semmi esetre sem a 
regényíró hagyomány ellenpólusaiként jött Jetre, hanem annak 
rafinált és lassú aprólákossággal megszabott továbbfejlesztése. 

Ezért felesleges is tói sokat időzni ennél az egyetlen súlyo
sabb elméleti túlkapásnál, amelyet idegen szokásokhoz híven az 
alkotás korrigál, és a korábbi helyes esztétikai vonalvezetés is 
semmisnek nyilvánít, egyúttal pedig e lv i alapot teremt, ha nem 
is az egyetlen, de talán legcélravezetőbb, korszerű alkotási mód
hoz. Thomas Mann szépirodalmi műveinek nincs ugyan szüksé
gük semmiféle utólagos elvont megárndoklásra, de ars poeticájá
nak szórványos elemei legalább hasznos irodalomelméleti ada
lékul szolgálhatnak. 

gondoltam magamban. „Akármi t tesz is, mindent megmagyaráz
hat valahogy. De én semmit sem magyarázhatok meg. Én teljesen 
egyedül vagyok. N e m tehetek semmit. Vagy legalábbis nem te
hetek semmi olyan nagyot, mint amilyent szeretnék. És hiába 
bizonygatom H.-nak, hogy valami fontosat kellene tennünk, hogy 
olyanok legyünk, mint a többi ember. Hiába. Én is tudom, hogy 
hiába, de jólesik hajtogatni azért. Ha nem másért, legalább az 
ember mondhat valamit, és ettől egy kicsit megkönnyebbül. Job
ban érzi magát. Mert irtózom arra gondolni, hogy egy szép na
pon teljesen olyan leszek, mint H, S ha egyszer nem tudok már 
majd valamit kitalálni magamnak, amiben egy kicsit bízom, ak
kor már tudni fogom, hogy teljesen olyan lettem. Akkor már 
nem tudok majd cserélni sem inget, sem lányt. Mert H.-nak 
minden mindegy. Öt már nem érdekli semmi. Érdekes, hogy Csi-
csiért sem mozdítja meg a kisujját sem. Pedig tehetne valamit. 
Tennie kellene valamit. Mert egyre biztosabb vagyok benne, 
hogy ők ketten, együtt, érnek valamit. Erőt adhatnának egymás
nak. S már az is valami. Hisz olyan jó az, ha az ember kapasz
kodhat valakibe. Nem baj az, ha az is gyenge, akárcsak ő. Fon
tos az, hogy az ember ne legyen egyedül. Legyen mellette leg
alább egyetlenegy ember. És igazán érdekesek lennének ők ketten. 

De úgy látszik, megszokta, hogy minden így legyen, ahogyan 
van. Igen, Ha van ereje az embernek, akkor megszokja a' dol
gokat. És biztos vagyok benne, hogy H.-nak van ereje. Olyan 
embernek ismerem őt, aki ha akarná, felrobbantana mindenkit 
maga körül. Ha megindulna . . . Ha egyszer megvadulna, tudom, 
tudom, hogy irtó kinyírná ezt a finom társaságot, amelyik most 
kinevetni őt, vagy lenézni. Ha egyszer megtalálná azt a bizonyos 
pon to t . . . Akkor én is mondhatnám, hát jöjjön, aminek jönnie 
kell. S milyen sokan lennénk, ne is mondjam. Felismernénk 
egymást arról, hogy hogyan villan meg a szemünk, arról, hogy 
miként mozdul meg a kezünk. 

De most még elmegyünk egymás mellett, és nem is köszö
nünk egymásnak. Mindannyian le-föl csavargunk kinn az asz
falton, s éjszakára megbújunk kis szobánkban, és örülünk, ha 
estére találunk magunknak egy lányt. Istenem, hogy milyen ke
véssel is beérjük. 

„Mondjak egy újságot?", és felkeltem az ágyból. 
„Ma, a reggeli vonattal megérkezett Merkurosz", mondta. 
„És hol van Csi-csi?", kérdeztem ösztönösen. 
„ A z t mondja, hogy otthagyta egy sorsjegyárus fiúval" 

mondta. 
„És mit akar itt?", kérdeztem. 
„ A z t mondja, hogy mégis befejezi a könyvét." 
„Azt , amit rólunk akar megírni?", kérdeztem. 
„Az t " , válaszolta H. „ A z t mondja, őneki ez a feladata." 
„És mit mond Csi-csiről?", kérdeztem. 
H. ekkor elnevette magát. Nevetésében egyúttal valami fur

csa keserűséget fedeztem fel. 
„ A z t mondja róla, hogy képtelen akár egy pillanatra is nor

mális lenni", mondta. 
„Azt?" , kérdeztem ellenségesen. 
„Az t" , válaszolta. 
„És most meg akarja írni, hogy milyenek voltunk?", kérdez

tem. 
„Igen", válaszolta. „ A z t mondja, az utóbbi napokban Csi-csi

ről is részletes naplót vezetett." 
„Gyalázatos, nekem azt írta, hogy szégyenli már azt is, hogy 

egyáltalán írni akart rólunk. Az t mondta, hogy teljesen megért 
bennünket. A z t írta, hogy különbek vagyunk, mint ö." 

„De most már újra hajtja a régi dolgait. Megbeszéltük, hogy 
majd találkozunk a napokban." 

„Nekem is lenne beszélnivalóm vele", mondtam. 
„Ha lesz még időd rá", mondta nevetve H . 
„ L ó g majd eleget, ne fé l j" , mondtam én is, és a szobában 

utánozni kezdtem H. járását. 
„Én forgok leggyorsabban a nap körül", mondtam nevetve. 
„És gyávák vagytok és képtelenek", folytatta H. 
„És mindenkinek meg kell tudni, hogy ilyenek vagytok." 
„És mindenki meg fog vetni benneteket." 
Felléptem a székre, azután az asztalra. Szembenéztem H.-val, 

azután mélyen meghajoltam: 
„H. , tudod-e, hogy én most cirkuszt akarok játszani? Hogy úgy 

mondjam, Merkuroszt akarok játszani. Most meghajolok, látod, 
és tudod-e, hogy a fél világ nekem tapsol. Most még jobban meg
hajolok: így, látod. Most kiegyenesedem, és csak egészen titok
ban hajolok meg, hogy senki se lássa, csak az, akinek szántam 
ezt. így . Most komoly arcot vágok, és azokhoz szólok, akik tap
solnak nekem. Tudod, azt gondolják, hogy nagyon komoly em
ber vagyok. Becsaptam őket kegyetlenül. Annyiszor csaptak be 
ők engem, tehát minden rendben van. Na, most szólok hozzájuk. 
H., súgj, ha néha megakadok. 

Lássátok, emberek, ti komoly emberek. Lássátok, ti rendes 
emberek, családos emberek, dolgozó emberek, ti nagyon jó em
berek! 

Nézzetek rám, és hallgassatok rám! 
Akarom mondani, hogy hallgassuk meg egymást, mint az 

édestestvérek. Mosolyogjunk! így . 
örüljünk! í gy ! 
Fogjuk meg egymás kezét! í g y ! 
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brasnyó istván 

{ JÁTÉK 
& TUDATRÓL 

Tulajdonképpen önéletrajzot kellene írnom — olyan önéletraj
zot, amely elsősorban nem csak az enyém: olyan általános ön
életrajzot, amely csupa jelentésekből állana —, mintegy prena-
tális önéletrajzot, mivelhogy az nem szándékozna semmit sem 
tisztázni, sem értékelni, sem bizonyítani. Viszont nagy hátránya 
az említett műfajnak, hogy felelősséget éppenséggel nem igényel. 
Épp ezért nem is jöhet számításba, két okból: 

az egyik: hogy nem rendelkezem semmiféle meghatározott 
ténnyel, ami általában vonatkozhatna valamire és jelentésként 
lehetne megfogalmazni, esetleg úgy, miként egy adásvételi szer
ződést, hogy tartalma mindenekelőtt érvényes is legyen; 

a másik; mert hogyan állíthatnék bizonyos dolgokat anélkül, 
hogy ezeket mélyebben tapasztaltam volna másoknál, és nem 
kellene a visszájára fordítanom őket. 

Tehát az önéletrajz minden egyes esetben szükségmegoldás
ként jön létre, és ha netalántán létezne is valami funkciója, ak
kor az a lehetséges, aminek a végösszege annyit tesz, hogy ér
telmetlen is meg nem is. 

Mive l pedig én módfelett ragaszkodom az egyértelműséghez, 
lemondok arról, hogy pusztán a funkció által előállt helyzetről, 
i l letve az i ly módon megteremtődött viszony tulajdonságairól 
vitatkozzam, inkább egy szót sem ejtek a következőkben az ön
életrajzról, hanem ennek helyében meg fogom kísérelni egy lát
szólagos valóság ébresztését. 

Mindenesetre tagadással kezdem, méghozzá annak a tagadá
sával, hogy szükséges — akár érdekből, akár érdekünk ellenére 
— a bármilyen módon felmerülő helyzetek szolgálatába állnunk, 
tehát, hogy nem szabad árulókká lennünk (patetikus és roman
tikus árulókká), mive l ez esetben nem cinkosok keresése a cé
lunk, hanem egyenest bírákra van szükségünk. Mert sok min
denki hű akar lenni, tehát céltalan: mint maga a hűség. 

Mások támpontjainak felülvizsgálatakor, legalábbis úgy gon
dolom, igen helytelenül, sőt igazságtalanul járunk el, ha nem 
vesszük figyelembe mindenki általános igényét a korrektúrára — 
értem ez alatt azt, hogy minden emberi megnyilvánulás föltét
lenül azzal a szándékkal megy végbe, hogy az adott egyén szem
pontjából minél nagyobb mértékben lehetővé tegye a független-

(Folytatás a 11. oldalról) 

P É N T E K 

A sors ezekben a napokban úgy hozza, hogy egyre többször 
találkozom G.N.-nel. Leginkább a szemináriumban találkozunk, 
mert én az öreg Sík dolgozata miatt elég gyakran járok most oda. 
G. N . minden délelőtt ott van, és a poros könyvek között turkál. 
Látom, hogy nagy kedvvel teszi. Amikor bemegyek a szeminári
umi terembe, majdnem mindig csak őt találom ott, nagy könyv
rakások mögé barikádozva. Már vagy százszor elmondta minden
kinek, hogy a diplomavizsgáját készíti. Mintha ezt mindenkinek 
tudni kellene. Kérdezte tőlem is, hogy mit akarok én itt, mert jól 
tudja, hogy nem szoktam idejárni. Vagy legalábbis nagyon ritkán 
nézek be. A z t mondtam neki, hogy az öreg Sík szemináriumi dol
gozatát csinálom. Fontoskodva bólintott, és azt mondta, hogy en
nek már végső ideje, és megkérdezte, hogy haladok. Az t vála
szoltam neki, hogy elég jól. 

Míg a régi füzeteket lapozgattam, amelyekből ki kell másol
nom mindent (ügyesen ki kell szednem mindből valamit), G. N . 
gyakran vizsgált a szeme sarkából. Egyszer odajött hozzám, és 
amikor meglátta a füzeteket, meglepődött, és megkérdezte tőlem, 
hogy talán ezek alapján készítem a dolgozatomat. Egykedvűen 
azt válaszoltam neki, hogy igen. Erre azt kérdezte, hogy mi a té
mám. 

„ A művészet hosszú, az élet rövid", válaszoltam. 
Azt mondta, ez szép téma. Sokat lehet írni róla. Az t mondta 

még, hogy ez a Sík kedvenc témája. 
„Lehet hogy szép téma, de nekem nincs semmi kedvem hozzá", 

válaszoltam. 
Erre leült mellém, és lapozgatni kezdett a füzetekben. Nagy 

gyorsan átlapozott rajtuk, majd kíváncsian megkérdezte, hogy 
miért nincs kedvem hozzá. Ö például nagyon örült volna, ha ezt 
a témát kapja szemináriumi dolgozatul. 

I t t aztán az ember nyugodtan kifejthetné a véleményét. 
Elvettem tőle a füzeteket, és szép sorjában kiraktam őket a 

padra. Egy ideig nézegettem őket, és azon gondolkodtam, hogy 

És mondjuk kórusban egymásnak, hogy nincs semmi baj. 
Nincs semmi baj. Minél többször, annál jobb. Nincs semmi baj. 
Nincs semmi baj. 

Mert mi bajunk lehetne nekünk? Behúzzuk fülünk-farkunk, 
és örülünk. Minket nem bánt senki. 

Kedves emberek! 
Súgj! 
Még sokat akarok mondani, emberek. Nem, nem, semmi v e 

szélyeset nem akarok mondani. Ugyan! Hisz mindannyiunknak 
tiszta a lelke, nagyon, nagyon tiszta. Egészen egyformán tiszta. 
Fehér. Habfehér. 

Azután meglátogatjuk barátainkat, és elbeszélgetünk velük. 
Mondjuk, este hétig.Mert vannak családi barátaink is. 
Óvatosan beszélgetünk, persze. N e tegyünk kárt egymásban 

emberek, hisz olyan kevesen vagyunk! 
Rossz véleménnyel vagyunk azokról, akikről mindenkinek 

rossz a véleménye. 
Így illik. 
Emberek, ne lépjünk ki a sorból. Mert a sor az sors, mert a 

sors kötelesség. 
Vannak olyanok is, akik kilépnek, és ezt nem szabad elfelej

teni. Küzdeni kell ellenük. 
M i az, hogy fáradt? M i az? Mi az? 
Mi az, hogy néha fél, és nem illeszkedik be ebbe a tökéletes 

habfehér csapágyba, mi az? 
Nincs megelégedve azzal, hogy jól vagyunk, hogy emberek 

vagyunk? Hát illik ez? K ik ezek? Kik? 
Én mondom nektek, meg kell világítani őket a mi fényünk

kel, a mi emberi fényünkkel, és haljanak meg, hogy megbocsát
hassunk nekik. 

Vagy pedig tegyék homlokukat erre a poros földre, igenis, a 
mi poros földünkre, és mondják meg, hogy tévedtek, és mindig 
tévedni is fognak, és sohasem lesz igazuk. 

Hangosabban. 
így-
Jó. 
Még egyszer! 
Jó. 
Jó voltam, H.? Ugye, jó voltam? Tudom én." 
H. ekkor felállt. Odalépett az asztalhoz, és tompán mondta: 
„Elég". 
Kis szünet után még hozzátette, hogy nem szereti, ha az ilyes

mivel is cirkuszol az ember. Leléptem az asztalról, és azt mond
tam neki, hogy csak kiabálni akartam egy kicsit, mert tegnap 
láttam a filmen 'egy szivart, aki irtó jól szónokolt. 

öltözködni kezdtem. H. azt mondta, hogy megy be a városba 
egy kicsit lógni. Mondtam neki, hogy én is megyek, mert komo
lyan akarom venni a fakszot, s megyek órára, azután pedig Beá
val kell találkoznom. 

Nevetett. Amikor kikísértem, már egészen meleg volt oda
kinn, ingben is lehetett volna menni. 

„Szevasz", mondta. 
„Szevasz", válaszoltam. 
Néztem, hogyan tűnik el a saroknál. Járása lassú, imbolygó 

volt, lépésein észre lehetett venni, hogy nem tart sehova. 
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(Folytatás a 12. oldalról) 

A h e l y z e t e m m a g y a r á z á s a 

A z eső alkonyatkor sem állt el. Bár egy pillanatra kitetszett a 
felhők közül az áldozó napkorong, s nyugat felől szél támadt, 
hozva a még száraz vidékek porát — egy pillanatig tartott ta
lán —, majd átsurrant az eső huzaljai között, akár egy denevér, 
és némi tétovázás után már el is halt. 

A napot újra befödték a merőlegesen mozgó felhők. A fé l 
homály mindjobban megfeszült, és a szalmával teleszórt út két 
oldalát igyekezett teljesen elborítani. 

I lyenkor tétlenné válik az ember. 
— Ülök, és tarkómon összekulcsolom a kezemet. Ezzel mintha 

jelt adnék az esőnek: vastagon mossa arcomat; úgy érzem, szám 
két szögletén feltört a víz, és mellemen, két lábamon patak f o 
lyik végig. 

Kabátom még majdnem új — 61-ben vettem, és vízhatlan. 
1961-ben vettem 20 500 dinárért. 20 500 dinárért. Nagyon szegény 
voltam akkoriban. 

•— A z időt sohasem töltöm elmélkedéssel. Barátaim nincsenek 
•— így tehát vagy iszom, vagy pedig 'elüldögélek valahol egy
magamban. Mint most is. A tagjaimmal szoktam játszadozni, 
akár a csecsemők. Vagy — és ez micsoda bolond szokás! — v i 
rágot szedek. 

A nőkkel — ha egyáltalán valakikkel —, hát a nőkkel szemben 
bizalmatlan vagyok. 

Tanácsot sohasem kértem senkitől, valójában sohasem is volt 
szükségem tanácsra. Ösztöneim és reflexeim jók, egészséges va 
gyok, bár néha kissé megzavarodom. A dohányüzletbe is az ut
cán visítozó gyerekeket szoktam beküldeni, hogy elkerüljem a 
zavarodást, mert talán ritkán van pénzem vásárolni. A z utóbbi 
időben szeretőre tettem szert, akinél több-kevesebb időt töltök. 

Mindemellett szeretem a széna hűvösét, különösen amikor 
még nem száradt ki teljesen — akkor olyan, mintha víz alatt f e 
küdnék. A széna nem vet árnyékot és a víz sem. A víznek nincs 
árnyéka, ahogy az ősi elemeknek nincs, nem is volt, és nem is 
lesz, mert az árnyékon kívüli területen fekszenek. Ezekkel az 
elemekkel sohasem azonosulhatunk lényünk szerint — testünk 
egy kis része mindig túljár az eszünkön. 

A z eső kissé alábbhagyott, és hatalmas szekereken parasztok 
érkeznek, szalmát hoznak, amit óriási halmokba hánynak szét 
az úton, hogy az valamennyire járható legyen. Kalapjukat mé
lyen szemükbe húzzák, hogy ne zavarja vagy akadályozza őket a 
munkában. A szalma szálai úgy szúrják át a sötétséget, akár a 
téli hold sugarai. A kápolnában harangoznak. Munkájukban 
ilyenkor érthetetlen okokból nem szabad őket megzavarni. N e m 
hogy szólni nem szabad hozzájuk, hanem lehetőleg még mutat
kozni sem előttük. 

— Érzem, hogyan szárad rajtam a bőr, érzem, hogyan páro
log el a víz testem minden négyzetmilliméternyi felületéről, m i 
ként kerít hatalmába a hideg, mint kezdek vacogni. A z apró 
harang hangja remeg a levegőben, didereg, csörren a szalma, 
amikor kupaconként lehuppan a sárba, egészen súlytalanul csör
ren, áttetszően, és a két hang határozottan ellentmond egymás
nak, ahogy a rózsa illata ellentmond a délszaki növények virá
gaiénak: az egyik egy pillanatig tart, a másik zeng, felbátorodva 
az eredményen, sohasem csitul, mintha kezdettől fogva létezne, 
és ott állna a tér számára kijelölt részében — ott állna örök idő
kig. Mert mi mást is tehetne, bizony? 

— A feladatokat el kell végezni. 
Ezek az emberek, akiknek naponta többször is harangoznak, 

mert, mi tagadás, mindig nekik harangoznak, körülbelül úgy, 
ahogy a halottakat fúvószenekar, rezesbanda kíséri végig valami 
kisváros főutcáján; és akik, ha belépnek a kápolnába, mindjárt 
magával az Istennel számítanak szembenézni, pimaszul, ahogy 
az idegenekkel — és csak a semmivel nézhetnek szembe — egyál
talán nem érzik magukat becsapottaknak. Inkább saját törvé-

(Folytatás a 12. oldalról) 

mit is válaszoljak G. N.-nek. Érdemes-e neki egyáltalán vála
szolni? Végignéztem rajta, és azon gondolkodtam, hogy egyáltalán 
mi közöm nekem ehhez az emberhez. Mert hogy menyire közön
séges alak, azt nem is kell talán mondanom. Olyan, aki egysze
rűen skatulyába született. Olyan, mint egy gép, esküszöm olyan. 
Amikor első nap találkoztunk a fakszon, véletlenül egymás mellé 
kerültünk. Irtó szorgalmasan jegyzett, és olyan fontoskodva f i -
g3 felte a tanárt, hogy rögtön hányingerem támadt. Ösztönösen 
megéreztem, hogy tetteti magát. S azóta egy cseppet sem vál to
zott meg. Mindig a tanárok nyomában van, mindig irtó szorgal
mas, mindig nyugodt, az ember valóban azt hihetné, hogy kifo
gástalan alak. 

No, és hányszor mondja, főleg a tanárok előtt, hogy nekünk 
ilyen meg olyan feladataink vannak. Az t hiszem, már mindenki 
megunta emiatt. Mindenkinek magyaráz valamit, senkit sem hagy 
élni a fakszon. Mindennap kitalál valamit, amit nekünk kellene 
megcsinálni. Engem a múltkoriban el akart zavarni valami gyű
lésre. Megkérdeztem tőle, hogy minek menjek oda. S erre még 
neki állt feljebb. Elkezdett rám kiabálni, hogy ő annyit jár gyű
lésre (egy percnyi szabad ideje sincs már, én meg mindig az ut
cán lógok), akkor igazán én is vállalhatnék valamit. „Minek 
jársz?", kérdeztem tőle. „Minek jársz? Kényszerít valaki?". Az t 
mondta, hogy nem kényszeríti senki, de az embernek kötelessége 
hogy elmenjen a gyűlésekre, mert ezzel tesz valamit a közössé

gért. Meg így. Erre azt mondtam neki, hogy biztosan valami 
haszna van belőle, és azért megy, és nekem ne találjon ki olyan 
általános dolgokat. És megmagyaráztam neki, hogy az én mér
nök ismerősöm is rengeteget jár gyűlésre, meg fel is szólal, és azt 
mondja, hogy ezt így kell tenni, mert az ember ma így érvénye
sülhet. És ezért nekem ne magyarázzon semmiféle általánosságo
kat, mert jól tudom én az egészet, és kész. Amikor ezt megma
gyaráztam neki, nem szólt semmit, csak sarkon fordult. De A d 
rianna mesélte, hogy néhány nap múlva az egyik gyűlésen, ahol 
az öreg Sík is ott volt, G. N . azt mondta rólam, hogy én annyira 
nem törődök semmivel, hogy legjobb lenne, ha egyszerűen eltá-
volítanának a fakszról. A z öreg Sík ezért egy kicsit leintette, és 
azt mondta, hogy nem kell azért elhamarkodni a dolgot. Minden
kinek meggyűlik a baja ezzel a G. N.-nel. Senki sem szereti, és 
nincs is barátja a fakszon. Mindenki haragszik rá, és mindenki 
kineveti. Mindenki „elnök"-nek nevezi, mert valami öt-hat helyen 
elnök. 

Egyszer Tanjának is bemutattam. I l letve ő jött oda hozzánk az 
utcán. Pár nappal később, amikor találkoztam vele, azt mondta 
Tanjárói, hogy „burzsuj". Mondtam neki, hogy ez engem nem 'ér
dekel. Ö azonban azt mondta, ne gondoljam, hogy ez majd sokáig 
lesz így, elmúlik ez majd egyszer. 

„Mikor?", kérdeztem tőle ekkor. 
„Az t nem lehet kiszámítani", mondta, „de egyszer biztosan e l 

múlik majd. Mert nem lehet ebben .az országban senki sem eny-
nyire gazdag. Hogy néz az ki, hogy mindene megvan, és azt sem 
tudja, mire költse a pénzt. Ismerem én az ilyeneket", mondta. A z 
tán még azt is mondta, szégyelljem magam, hogy ennyit vagyok 
ilyenekkel, amikor én nem vagyok az övéké. Igazán komikus do
log, hogy mégis sodródom feléjük, amikor nekem is ellenük kel
lene lennem. 

„No , még csak ez hiányzik", gondoltam magamban, és azon tör
tem a fejem, mit találjak ki, hogy ellógjak tőle. Mert ha ő elkezd 
nekem erről papolni, akkor sohasem lesz vége. Pedig nagyon jól 
tudja, hogy engem az ilyesmi egy cseppet sem érdekel. 

S így is történt. Ar ró l kezdett beszélni, hogyha egy kicsit is 
büszke lennék magamra, akkor nem állnék szóba az ilyenekkel. 
Zúgott a fejem a sok beszédtől. Hiába akartam valami másra te
relni a szót, nem sikerült. Felemlítettem neki, hogy milyen jó 
lenne, ha elutazhatna az ember valahova messzire, ha kedve ke
rekedik; beszélni akartam neki az új lányokról, akik ellepték az 
utcákat, akik rövid ideig szépek és érdekesek lesznek, de azután 
egyszerre elszürkülnek, elkopnak, és az emberek megunják őket, 
és várják az újakat. De nem sikerült. Ö csak mondta a magáét, 
mondta, mond ta . . . Mint egy gép. Végül én sem bírtam tovább, 
és azt mondtam, hogy elegem van ebből, én nem foglalkozom 
ilyesmivel, és nem is érdekel. Azzal vagyok, akivel vagyok, aki
vel lennem kell. Nekem ő ne adja a szentet, mert ő is ilyen. Min
denki ilyen. A fakszon például ki igyekszik annyira? Ö. K i az, aki 
mindig irtó komoly? Ö. Az t gondolja, hogy akkor jobb lesz neki. 
Jó, Én sohasem szóltam semmit. Csinálja mindenki a maga dol
gát úgy, ahogy akarja. Rendben van. Mert mindenki azt csi
nálja. Látom én. N e is mondjam, hogy az emberek meghalnának 
egy kis sikerért. Annyira törik magukat, hogy az már nem is nor
mális. Akkor taszítja ki egyik a másikat a sorból, amikor csak 
lehet. Rendben van. Szóltam én valamit? Nem. Soha. Engem ez 
nem érdekel. Én itt nem akarok semmit. „Akkor miért akarsz rá
kényszeríteni, hogy én is azt csináljam, amit te? Miért? Talán, 
hogy így nyugodtabb legyél? Hogy rendben legyen a lelkiismere
ted? Egyformák vagyunk. Elég", mondtam neki, és el akartam 
búcsúzni. 

De nagyon dühösen beszéltem. Csak néztem a szürke aszfaltot, 
és mondtam. Egy pillanatra sem tudtam megállni. Ügy éreztem, 
hogy mindent meg kell neki mondanom. Elejétől végig. Mindent. 
Nem szabad elhallgatnom semmit. Eleget, beszélt ő. Mert az em
ber hallgat, ha l lga t . . . De meddig bírja még? Igazán, meddig is 
bír egy ember hallgatni? Megy az utcán, és szüntelenül egypár 
dologra gondol. Azt hiszi, megmondja majd holnap. De nem 

ségét, oly értelemben, hogy léte másoknak ne legyen tehertétel 
(ellenkező esetben valószínűleg szellemi deformációról van szó). 

Ezzel — a tétel rövidsége ellenére — azt akartam mondani, 
hogy az árulásnak nemcsak technikai oldala van, hanem még 
egy, amely már eleve is a morális fokmérő tulajdonságait egye
síti magában, és az előbb említett oldalhoz jóformán semmi köze 
sincs. 

A már érintett „fölmerülő helyzet", sőt, hogy pontosabb le 
gyek, a „bármilyen módon fölmerülő helyzet" minden egyes, 
egymástól végtelenül független helyzetre vonatkozik ugyanak
kor, ahogy az egymástól végtelenül független, magányos és ön
álló gombák ugyanolyan független, magányos és önálló más gom
bák helyett is gyarapodnak — akár léteznek más gombák, akár 
nem; vagy miképp egy város házai más városok házai helyett 
is házak — ha el is hanyagoljuk a praktikus értelmet, még akkor 
sem beszélhetünk idealizmusról, mivel a föltevés helyes — f o 
galmilag, igenis, helyt áll önmagáért, bizonyos tartalmat jelöl 
meg, vagyis kizárja az ok létezését egy — valójában értelem nél
küli — területen, a dolgok, lények egy fajtájának tulajdonsá
gait emelve ki. 

Specifikus helyzetet zár magába, úgyszólván szakosít: felette 
áll az elismert általánosnak. 
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nyeik szerint igyekeznek élni, törvényeiknek megfelelő igazságot 
választva létalapul. És semmi mást. 

Benn, a lelkünk mélyén, többedmagukkal — mondhatnánk — 
történnek. Érzik egymást, de ha egyszer ki kell válniuk ebből az 
egységből, hogy önmagukban álljanak, ha egyszer el kell feledni 
vagy meg kell tagadni másokat (lelkük egy részét), abban a pil
lanatban képtelenek tovább élni. 

Itt nem kerülhet szóba a közös tudat harmóniája; az a válság 
mutatja inkább a képet, mely még válságnak sem elég tökéletes 
— nem elég fejlett —, nem eléggé idomtalan, és nem tudja fe l 
tölteni a tulajdon alakját. 

— Tudom, hogy a sötétség rémei csak bennem élnek, de 
olyan, mintha kívülről rohamoznának meg, s én újra kezdem a 
védekezést. És újra visszavonulok a meredek felhők alatt, akár
csak akkor, amikor egy végtelen szobában éltem elzárva; egy 
végtelen szobában, amelynek egyetlen falát sem láttam, de még
is tudtam, bár mozgásomban egyáltalán nem voltam korlátozva, 
mégis tudtam, hogy be vagyok zárva, bár ez formailag semmi 
változást sem jelentett, de mégis létezett egy bizonyos ajtó, amit 
nem tudtam meglelni — egy ajtó, a rabság szimbólumaként. 

Sohasem lehettem biztos abban, hogy a következő pillanat
ban nem ütközöm-e valamilyen szilárd tárgyba, amit talán el 
sem tudnék viselni; így tehát örökös kétkedés közepette nyoma
kodtam előre a sötétségben, míg egyszerre határozottan nem hal
lottam egy zár kattanásait, és nem éreztem — legalább nekem 
úgy tűnt — friss szénaillatot, de akkor újra eltávolodtam az a j 
tótól, sokáig tévelyegtem — órám nem volt, de tudtam, hogy na
pokig; akkor a nedves kövek és a salétrom szaga egy falhoz v e 
zetett. Én követtem azt a falat, de négy szabályos sarok után sem 

mondja meg. Visz mindent magával, mint egy óriási terhet. Hall
gat. Később, már nem is gondol arra, hogy megmondja. Az t gon
dolja, hiába minden. Űgysem segíthet semmit. Egy ember semmit 
se ér. Ez olyan bűn, ami a születéssel jár. Ha a véletlenek össze
játszanak, akkor még találkozhatnak sokan. De ki tudja, hogy 
mi lesz akkor is. A z ember nem tud előre semmit, bár mindig 
előre megy. Viszi magával a némaságát, mint a terhet. Megy, 
m e g y . . . De ha egyszer kifárad, és azt gondolja, hogy nincs ereje 
már, akkor megszólal. Csak a gyöngék mondják meg az igazat! 

Igen. Én is ezt éreztem, amikor G. N.-nek elkezdtem magya
rázni, hogy nem érdekel, amit mond. Egyre gyöngébbnek éreztem 
magam. Mintha eltévedtem volna végérvényesen, egyetlenegy 
pont körül. Irtó dolog ez. Mert mit is mondhatok neki? Akármit 
mondok is, úgysem értene meg. A z ő füle nem való ilyesmire. S 
ő pedig mindig válaszolhat jól betanult válaszokkal. Mert erre 
tanít bennünket mindenki. Például az öreg Sík. „ A művészet hosz 
szú, az élet rövid". Irtó szép válasz, mondhatom. Az t mondta ne
künk ezzel kapcsolatban, hegy ez az alkotó ember válasza a p i l 
lanat hatalmának. No . És G. N . ezeket a dolgokat megtanulta f e j 
ből. Fejből tud mindent. Akármit mond neki az ember, mindent 
tud fejből. 

S mennyien vannak! Akár a hangyák. Mennek előre, és nem 
fáradnak el soha, másra nem gondolnak, csak arra, hogy menni 
kell. S jaj annak, aki kimarad a sorból. A k i visszanéz, és látja, 
milyen üres ott hátul minden; az ember mindent letarolt. 

Félek, de nem vagyok gyáva. Akkor félek legjobban, amikor 
G. N . - t hallom. 

Néztem az aszfaltot, és beszéltem neki. Mintha az aszfalttól 
várnám, hogy súgjon. 

Dadogtam, dadogtam. 
G. N . elnevette magát. 
„ T e nem tudod mit beszélsz. T e nem beszólsz semmit", mondta. 

* „Nem" , mondtam, s felnéztem az égre. 
„Neked nem is mondtam semmit", tettem hozzá. 
„Hát kinek beszéltél akkor?", kérdezte magabiztosan. 
„Senkinek", válaszoltam csöndesen, és megálltam az egyik ki

rakat előtt. Megálltam, és nem akartam mozdulni. Nézegettem azt 
a sok érdekes árut, ami ott volt. G. N . egy ideig szintén ezt tette, 
aztán rám nézett. „Megyünk?", kérdezte. „Nem", válaszoltam. 

„I t t akarsz örökre maradni?", kérdezte. „Nem", válaszoltam. 
„Hát akkor mit csinálsz?", kérdezte. „Visszamegyek", válaszoltam. 
„Hová?", kérdezte. „Ahonnan jöttem", mondtam neki. „Hová?", 
kérdezte újra és nagyon határozottan. „Ugyanazon az utcán indu
lok el, melyen jöttem, és visszamegyek oda, ahonnan elindultam", 
mondtam neki, s nevettem. „ Ide érsz vissza", mondta gyorsan. 
„Meg tovább", válaszoltam, és hátat fordítottam neki. 

Ezután egy ideig nem szólt hozzám. Ügy tett, mintha nem tö
rődne velem. Pedig észrevettem, hogy a szeme sarkából figyel. 
Nem bírtam elkerülni a tekintetét soha. Mintha meghipnotizált 
volna. Mindig rosszul éreztem magam, mikor rám nézett. Mintha 
mérget ettem volna. Igen. 

De ezekben a napokban újra beszélgetni kezdett velem. Min
dennap odajött hozzám a szemináriumba, és szólt valamit. De nem 
tért ki eddig a régi beszélgetésre. Kerülte. Már azt gondoltam, 
hogy ő is megváltozott egy kicsit. Belátta, hogy velem szemben 
tévedett. Belátta, hogy én nem ártottam neki soha. És nem is 
ártok neki soha. Mert ez világos. De nem. Ma újra elkezdett fag
gatni. 

Amikor azt mondtam neki, hogy engem ez a téma nem érde
kel, hirtelen felhúzta a szemöldökét. Karba tette a kezét, és arról 
kezdett beszélni, hogy én, ahelyett, hogy hálás lennék az öreg 
Síknak, mert mindig védett, és ilyen szép témát adott, még elége-
detlenkedek, és csalni próbálok. „Ez aztán mindennek a vége", 
mondta. Irtó fontoskodott. A z biztos. 

„Mondd meg nekem, van-e erőd ezek után is csalni?", kér
dezte. 

„ G . N . , te hiszed mindezt?" kérdeztem tőle gyugodtan. 
„Mi t hiszek?", kérdezte ingerülten. 
„Hát ezt. A témát. Azt , hogy a művészet hosszú, az élet rövid", 

mondtam neki. 
„Hát persze. Itt vagyunk, persze", mondta G. N . , és sétálni 

kezdett. „Persze ez az utolsó kibúvó. Arra nem is akarsz gondolni, 
hogy ez nem fontos. Nem arról van szó, hogy hiszem vagy nem 
hiszem. Erre még álmodban se gondolj. Mit gondolsz te, hol élsz? 
Azt gondolod talán, hogy körülötted forog a világ? Nem hiszed, s 
rendben van minden, és csinálsz, amit akarsz. Hát nem így van? 
Ki t érdekel az, hogy te hiszed ezt vagy nem? Megkaptad a felada
todat, és ezt végezd el. Kész. A többivel nem kell .törődnöd. Van 
aki gondolkodik helyetted is, ne félj . Neked egyszerűen becsüle
tesen meg kell csinálnod, amit rád bíztak. De nem. T e elkezdesz 
ravaszkodni, csalni. Hiszek, nem hiszek, hiszek, nem h i szek . . . I s 
tenem, hol lennénk, ha mindenki így gondolkodna, mint te. Hol is 
lennénk, mi többiek? Az t gondolod, hogy erre neked jogod van? 
Éppen neked? N e férj, van aki gondolkodik ebben a világban. A t 
tól ne fél j . Érted? Ha az öreg ezt adta, akkor ezt csináld meg. 
Becsületesen. De te ezt nem akarod. Nem. Persze. Hát tudod, mi 
vagy te? Megmondjam? Tudod milyen ember vagy te? Tehetetlen 
szivar vagy, Bub, ez az igazság. Nincs köztünk helyed, nincs he
lyed sehol. Ezt tudnod kellene. Annyit beszéltem neked, mondtam, 
mindig melletted voltam, de te nem akartál rám halgaltni. Jól van. 
De most megmondtam legalább, és csinálj, amit akarsz". 
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P É N T E K 

Ma végre megérkezett Pud is. Riadtan nyitotta ki az ajtót. M i 
után belépett, az ágyra vetette magát, s elnyúlt, akár egy darab 
fa. Egy ideig üres tekintettel maga elé bámult, aztán behunyta 
szemét, és úgy tett, mintha aludna. Csak akkor nézett fel újra, 
amikor a postás megverte a rolót. Felállt, és kinyitotta az abla
kot. Átvet te a levelet, megnézte a címzést, aztán rám nézett. Oda
léptem hozzá, és átvettem a levelet. Azonnal felismertem Csi-csi 
kézírását. Visszabújtam az ágyba, és idegesen bontani kezdtem a 
borítékot. Irtó izgatott, hogy mit is írt Csi-csi. Kíváncsi voltam, 
hogyan magyarázza meg, ami az utóbbi napokban történt. K ö z -

bukkantam sernmiféle ajtóra, amikor újra hallottam a zár katta-
nását, közvetlenül a fülem mellett, jobb felől. 

De arrafelé sem volt semmiféle ajtó. 
És amikor már lemondtam mindenféle ajtó lehetőségéről, amit 

el tudnék érni, amikor már egyszerűen nem tudtam hinni sem
miféle ajtóban, amely a szabaduláshoz v e z e t . . egyszerre rá
akadtam — és az, bizony, belülről volt kulcsra zárva, s amikor 
kinyitottam, és tapogatózni kezdtem, nagyon meglepődtem: kí
vülről még csak lyukat sem hagytak a kulcsnak. 

Megrettentem: hisz nem egyedül töltöttem napjaimat, ahogy 
azt én gondoltam, de mégis egyedül, mert semmiféle hívást sem 
hallottam rabságom ideje alatt. 

És sohasem hallottam semminemű hívást. 
Kitártam a nagy szuvas ajtót, majd bevágtam magam után 

búcsúzóul, s az a lendülettől egészen becsapódott — a zár nyelve 
valószínűleg meg is akadt a félfában, egyszerűen sima felületté 
vált, olyasvalamivé, ami többé már semmiképpen sem lehet ajtó. 
De érdekelt, hogy így van-e, ezért néhány lépés után visszafor
dultam, hogy megnézzem, valóban bezártam-e újból szegény sej
tett sorstársamat, de amikor lökdösni és rugdalni kezdtem azt a 
felületet, ismét határozottan hallottam a kulcs csikorgását, tehát 
cellatársamnak nem volt szándékában elhagyni a tágas börtönt, 
inkább ismételten magára zárta az ajtót — sorsába tehát végleg 
belenyugodott, és vállalt minden velejárót. 

És ismét mentem napokat, mígnem ugyanarra a helyre talál
tam vissza, ahol annak az ajtónak kellett lennie, amelyen ke
resztül, úgy tetszett, rémesen hosszú idővel ezelőtt ide jutottam; 
ugyanahhoz a feltűnően sima felülethez, és csak akkor kezdtem 
sejteni, hogy az ismeretlen rabtárs foglya vagyok — hogy az 
ajtó másik felén még szabadabb voltam, és hogy innen már csak 
elvétve vagy egyáltalán nem is találhatok kiutat. 

Ezután nyugton maradtam, nem akartam helyzetemet még 
jobban megrontani. 

Feküdtem és hallgatóztam naphosszat. Lehetségesnek tar
tottam, hogy egyszer csak belém botlik majd valaki, aki esetleg 
még fölvilágosítással is szolgálhat, bár ebben sohasem hittem 
őszintén. Csak hallgatóztam tehát, éjjel-nappal. 

Később már igen gyakran hallottam két különböző zár kat-
tanásait, egy közelebbiét és egy távolabbiét. Hogy mennyire van
nak tőlem, azt nagyon nehéz lett volna megállapítanom: a zaj
hoz volt szokva még a fülem és nem a kísérteties csöndhöz. A 
hozzám közelebb eső ajtón nagyobb volt a forgalom, mintha 
valaki ki-be járkált volna. És a távolabbi ajtó . . . Í g y fészkelte be 
magát agyamba az a gondolat, hogy nekem is vannak foglyaim, 
kell, hogy foglyaim legyenek, vagy az egyik, vagy a másik ajtó 
mögött. Viszont nem vettem magamnak annyi fáradságot, hogy 
leellenőrizzem, melyik az az ajtó, amely mögött én úrnak számí
tok, és melyik az, amerre legkönnyebben menekülhetnék. 

Ezen töprengtem éj s nap, amikor egészen ismeretlen zörejű 
zárak halk nyikordulásaira lettem figyelmes, a mindkét eddig 
észlelt zártól jóval távolabb. 

Ekkor szántam rá magam arra a cselekedetre, hogy a legkö
zelebbi ajtón keresztül megkeresem a többi helyiséget is, melyek 
valószínűleg kisebb szakaszokból állnak, s az ottani foglyokkal 
együtt megkísérelek kitörni. Mive l azt sem tudtam, hogyan ke
rültem ide, egészen természetes, hogy semmiféle szabállyal nem 
ismertettek meg, és mivel senkivel sem volt módomban érint
kezni, nem is tudhattam meg róluk semmi közelebbit. 

(És most itt fekszem az esőn, az 1961-ben 20 500 dinárért v á 
sárolt rongy kabátomban; fekszem az esőn, magam is ázott, di
dergő rongy, egy harang elhivatott kolompszava közepette — 
és most térdre kellene-e állnom és hálálkodnom azért, hogy élek? 

Egyáltalán, fel kellene-e állnom egy nyavalyás, emberi k i 
tartás néven emlegetett valami, egy megnevezhetetlenül értékes 
valami céljából, és énekszóval köszöntenem ezt a dicsfényes osto
baságot — és mindezt nekem kellene megtennem? 

— „Azér t mindazok, akik benyelnek téged, elnyeletnek, és 
valamennyi ellenséged mind fogságra jut: és a te fosztogatóidat ki 
fosztottakká, és minden te zsákmánylóidat zsákmánnyá teszem." 

Igen. 
— Tévedés, hogy ők léteznek.) 
Tudom már: sohasem gondoltam komolyan, hogy kijussak ab

ból a fogdából, amelybe úgyszólván beleszülettem, amely önnön 
törvényeihez híven fogva tartott engem, társtalan embert, ám 
ez a társtalanság érthetetlen fokozatokkal áldott m e g . . . 

Fejemben egy hang dobogott: „Lép j át a falakon külső bol
dogságod kedvéért!" 

„Lépj át a falakon, és lény független önmagádban!" 
De mindez csak úgy történhetett, ahogy a rozsda hatol át a 

fémlapon, egyik oldalról a másikra rágja magát, ám mindezt úgy 
teszi, hogy közben egészen más rozsdává lesz, inkább ugyanaz 
a fém marad, más alakban, és egyszerre nem is olyan fontos, 
melyik oldalán is van a lemeznek. 

— Mint egy vízi isten, úgy rugaszkodtam a felszínre, az ár
nyékba. Mint már mondottam, az én végtelen szobáimban sö
tétség honolt, itt pedig hatalmas az árnyék: két minőségű ez a 
fény. 

Csakhogy látunk, és ez nagyon fontos. 
Mi re eláll az eső, bizonyára megnyugszom. Holnap. Holnap

után. 

Nem válaszoltam. Lehajtottam a fejem, és rakosgatni kezd
tem a füzeteket a táskába. Gondoltam, jobb lesz ráhagyni. A z 
ilyen emberekre jobb ráhagyni. Mert mit mondhattam volna? Sem 
mit. Mindig tudtam én, hogy nem mondhatok semmit. Ö meg én 
egy cseppet sem hasonlítunk egymásra. Ez biztos. Mit akarok hát 
vele? 

Idegesen sétált, mintha folytatni akarná. De nem szólt sem
mit. Néztem egy ideig, hogy milyen energikusan lépked. 

Csönd volt. 
Amikor becsomagoltam a füzeteket, felálltam. A z ajtóhoz men

tem, és köszönés nélkül kiléptem a sötét folyosóra. A lehető leg
gyorsabban elhagytam a fakszot. Ügy léptem ki az utcára, mintha 
követ hajítottak volna ki. 

Nem akartam G. N.-re gondolni. De sehogy sem ment ki a fe 
jemből. Most biztosan meg van elégedve magával. Az t hiszi, hogy 
megmondta az igazat. Az t hiszi, ezt kellett tennie. Igen. Mondha
tom, nagyon önző alak. Csak azzal van elkeveredve, hogy mit gon
dol ő. Nem hagyja a másikat békén. Odamegy hozzá, kínozza, ad
dig beszél neki, addig hajtja a magáét, amíg a másik ki nem fá
rad. S amikor elfáradnak, kimerülnek az emberek, akkor már azt 
csinálják, amit akar. í gy van ez. Tudom, hogy a fakszon senki 
sem szereti őt. Senki. Ez biztos. De mégis, minden úgy történik, 
ahogyan ő akarja. A z emberek csak nézik, magukban elenkeznek 
vele, de követik. Megszervezi, mikor menjenek színházba, mit 
nézzenek, mindent eiintéz. S mindenki követi, mint a zászlót. A 
kirándulásokon kijelöli az utcákat, amelyeken menniük kell, mert 
arra a legbiztosabb. Az t mondja, ő tudja jól, mert már volt itt. 
Érdekes, hogy már mindenhol volt. Ezt el sem lehet hinni. De 
azért ő csak mondja. És senki sem kételkedik benne. Még a taná
rok sem. Mindent elhisznek neki. Az t mondják, hogy ha G. N . nem 
volna a fakszon, nem lenne ott élet. Igen, élet. Ezt mondják. Ezt 
gondolják. S G. N . egyre magabiztosabb. Nem ellenkezik vele sen
ki, nem is mer már. Nagyon késő van erre. „ A z t hiszem én is, 
jobb hallgatni". Adrianna mondta ezt egyszer. S igaza van. Ha 
valaki már csak kételkedve is ránéz, elkezd gyorsan beszélni, 
csupa nagy dolgokról, és az embernek magától indul el a lába. 
Nem gondol már semmire. 

Tudom, hogy engem nem szeret. Gyűlöl. Csak nem mondja ezt 
senkinek. Vár. Akkor is, amikor kitöltöttem azt az ívet, hogy mit 
akarok az életben, mindjárt rohant az öreg Síkhoz. Igen. így akart 
kinyírni. Szerencse, hogy az öreg Sík egy kicsit másmilyen. De 
azt már ő sem tudja felfogni, hogy mit is jelent ezen a fakszon ez 
a G. N . Nem. Ö is azt gondolja, hogy nagyon értékes gyerek. 
Persze. Nem gondol arra, hogy ellopta már az emberek akaratát, 
mindenét. Igen. És ezt fogja csinálni örök életében. Akárhol lesz 
is, mindig ezt fogja csinálni. 

De én valahogy megszabd dúltam töle. Erősebb voltam nála. A 
többi nem érdekel. Ha ők nem akarnak megszabadulni tőle, ám 
legyen. Persze megszokták már. Lehet, hogy szeretik. Lehet, hogy 
rossz lenne nekik nélküle. Ha hiányozna, akkor esetleg keresnék. 
Igen. Ilyenek az emberek. Mindent megszoknak. Megszoknak 
akármit. Akár az éltető levegőt. 

Gyors léptekkel mentem az utcán. Nem tudtam pontosan, hogy 
hova tartok. Nem is érdekelt. Időm volt elég. És ez a fontos. Nem 
volt kedvem egy percre sem megállni. Még a kirakatok előtt sem. 
Mintha valami óriási erőt adott volna ez a beszélgetés, amit le 
kell járni. 

Kíváncsi voltam, hogy mit csinál most G. N . Mire is gondol? 
Egy pillanatra fontosnak tűnt a szememben. Azért , mert ellent-
mcndtam neki. örültem. Ügy éreztem, hogy nekem is sikerült va
lami. Kedvem lett volna Beával találkozni. De ő még iskolában 
volt. Kedvem lett volna elmesélni az egészet. Biztosan megértené, 
hogy miről van szó. Ö megértené. Meg H. is. H. örülne a leg
jobban ennek. S igaza is lenne neki. Talán még biztatna is, hogy 
ne hagyjam abba, hogy magyarázzam meg a többieknek is, hogy 
miről van szó. Nem. Ezt már nem hiszem. H. nem követeli meg 
az emberektől, hogy másokon segítsenek. Az t hiszi, hogy az ember 
magán is alig tud segíteni. S talán így is van. Miért ne lenne így? 
Mert ha az ember más életébe teszi a kezét, biztosan elront min
dent. Egyedül kell maradnia, hogy ne ártson senkinek. Csakis így 
szeretheti az embereket. 

Irtó jó idő volt kinn. Sütött a nap, ezt egyre jobban éreztem a 
bőrömön. Legalább egy óra hosszát rohangásztam így az utcán. 
A z én utcáimon. Mert az utcák az enyémek. Hangosan szerettem 
volna megmondani mindenkinek. Jó hangosan, hogy ijedjenek 
meg a hangomtól az emberek. Hogy jöjjenek rá, hogy itt élek én, 
ezeken az utcákon, s nagyon jól érzem magamat. Csak G. N . gon
dolja azt, hogy nem érzem jól magam. Mennyire téved. Nekem jó. 
Nagyon jó. Jó. Igen. 
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ben eléggé zavart, hogy Pud nem kérdezett tőlem semmit. Meg se 
mukkant. Különben mindig szörnyen érdekelte, ki mit ír nekem. 
De most csöndben maradt. Néha lopva rápillantottam, de csak azt 
láttam, hogy nagy, kövér teste szenved, mintha sebekkel lenne 
tele. Csi-csinek gyönyörű kézírása van, ne is mondjam. Azt hi
szem, kevés olyan lány van a világon, aki annyira vigyyázna egy-
egy levélre, mint éppen ő. Legtöbb lány úgy írja a levelet, mintha 
kcmbinában sétálna a világon. De Csi-csi nem. Egy-egy í betűjé
ben benne van egész teste karcsúsága. A z á-ban a hangja, a p-
ben a lába és a combja, az o-ja két kerek keblét juttatja eszem
be, a j ijedt tekintetét, a g pedig modern frizuráját, amelyet ak
kortájt hordott, amikor elhagyott bennünket. 

,.Kedves Bub", írta. 

„ N e gondold, hogy azért írok most neked, hogy panasz
kodjam. Eszembe se jut, mert magad is jól tudod, hogy 
utálom azokat az embereket, akik mindig panaszkodnak. 
Én egészen természetes dolognak tartom azt, hogy Mer-
kurosz elhagyott engem. Nem először történik meg i lyes
mi. A z az ember, akinek egy csöpp esze van, mindig szá
mol vele. Igaz, Merkuroszban egy kicsit jobban megbíz
tam, mint a többiekben, mert neki tervei voltak, de leg
alább megtanultam, hogy azokban az emberekben kell 
legkevésbé megbízni, akiknek terveik vannak. Mert azok a 
legveszélyesebb emberek, hidd el nekem. Ak ik nem tud
nak terv nélkül élni, azok hagyják el legkönnyebben az 
embert, tudom én ezt már nagyon jól. Vegyük csak pél
dául Merkuroszt. Mindig arról mesélt nekem, hogy majd 
m a j d . . . Aztán eljöttünk ide, mert azt mondta, itt meg
lesznek a „reális feltételek". De múltak a napok, és ő 
nem tett semmit, nem csinálta meg soha azt, amit meg
ígért magának. És mit gondolsz, ki a hibás ezért? Az t 
mondta, hogy én. Igen. Azért, mert neki nem sikerült 
semmi, én lettem a hibás. Már-már én is bűnösnek kezd
tem érezni magam. Néha már egészen riadtan néztem 
szembe a tengerrel, mert csak tőle kérdezhettem, igazán 
bűnös vagyok-e. így volt. A z biztos, ő meg volt róla 
győződve, hogy én vagyok a bűnös. Ezért egy szép na
pon azt mondta, hogy neki tovább kell mennie. Es el
ment. Az t hiszem, egyelőre visszament a városba. A vá
ros őt, úgy látszik, még jobban meghipnotizálta, mint 
minket. De ki tudja, meddig maradhat ott. Egy szép na
pon majd újra rájön, hogy semmi sem sikerült neki, újra 
úgy érzi majd, hogy valaki bűnös ezért, és eszébe jut, 
hegy neki tovább kell mennie. Mondhatom, első pilla
natra irtó érdekes, amit akar, de talán ő tudja legjob
ban, hogy mindez nem ér semmit. Csak sohasem fogja 
beismerni. A z az ember, aki sohasem tudja elismerni, 
hogy vesztett. Torkára forrna a szó, mintha kés éle kö
zeledne a nyaka felé. 
Hát ennyit ebből a meséből. Az t ne is mondjam, hogy én 
nagyon jól érzem magam. Azzal a sorsjegyárus fiúval so
kat hülyéskedtem, és úgy gondolom, hogy majd, ha gon
dolok egyet, meglátogatlak titeket. Persze ez csak a csil
lagoktól és a szerencsétől függ. Ezt akartam mondani. 

ö l e l : Csi-csi 

Többször elolvastam a levelet. Nagyon tetszett, hogy Csi-csi 
mégis jól érzi magát. Igen. Ezt valahogy természetesnek kell tar
tanom. Mert csakis ilyennek tudtam elképzelni öt. Ha panaszko
dik, azt éreztem volna, hogy elárul bennünket. De így tökéletesen 
rendben van minden. Egy kicsit büszkén gondoltam rá. Szerettem 
volna megmondani Púdnak, hogy milyen stramm lány Csi-csi. De 
ő még mindig tehetetlenül és némán feküdt az ágyban. Arra gon
doltam, hogy belőle sem lesz ma ember, hisz túlságosan szentis 
hangulatban van. Elnevettem magam, gondoltam, ezzel majd fe l 
ingerlem. De nem szólalt meg. Pedig már többször észrevettem, 
hogy az emberek a nevetéstől nagyon feldühösödnek. A z ilyesmi
től a mérnök is képes egészen megvadulni. Igen. A múltkoriban 
az egyik lány valamiért kinevette, és ne is mondjam, milyen cir
kuszt csinált emiatt. Pedig a lány nem is gondolta komolyan. Per
sze a mérnök szörnyen komoly embernek tartja magát. Főleg ak
kor, ha az ő embereivel van. A múltkoriban hallgattam, hogy ho

gyan beszélt telefonon az igazgatójával. Olyan komoly embert 
még nem is láttam életemben. Esetleg G. N . lehet még olyan. Igen. 
Meg is mondtam neki. De nem vette zokon. Az t mondta, hogy ő 
egészen természetesnek tartja, mert ha ma el akar érni valamit 
az ember, akkor okvetlenül fel kell találnia magát. 

„I lyen a világ, fiú", mondta a mérnök, és megveregette a vál 
lam. 

Úgy éreztem magam, mintha pofon csapott volna. Mintha egy 
vékony vesszővel vágtak volna végig az arcomon. 

H.-ra meg Csi-csire gondoltam. Vajon mit válaszolnának neki. 
Vajon mit éreznének? A z biztos, hogy a fejükbe szaladt volna a 
vér, akárcsak nekem. 

De én hallgattam. Nem szóltam semmit. Lehet, hogy ők más
ként viselkedtek volna. Lehet, hogy ők megmondták volna az iga
zat, elküldték volna a mérnököt a fenébe, zsebre tették volna a 
kezüket, és nyugodtan kiléptek volna az ajtón. Ezt kellene nekem 
is csinálni, gondoltam. De nem szóltam semmit. Akármennyire 
fájt is, néma maradtam. Mintha hiányzott volna belelem valami 
erő. Csak hidegen a mérnök szemébe pillantottam, és alig ész
revehetően összehúztam magam. Irigyeltem H.-t is, meg Csi-csit 
is. Persze, mi hasznuk lenne nekik az egészből. És mi hasznuk 
van? Semmi. Semmi az égvilágon. Ez egy kicsit megnyugtatott. 
Mintha egy hideg kéz érintette volna meg a homlokomat. Hisz 
sem H., sem Csi-csi nem tehette meg, hogy különb legyen nálam, 
mert mindketten oly gyorsan le tudtak számolni mindenkivel. Min 
denkivel, akivel akartak. Képesek voltak rengeteg embert egy
szerűen nem észrevenni, mert „akármilyen pacák", ahogyan ők 
mondták. Végigmentek az utcán, és egyszerűen „átláttak" az em
bereken. Igen. De tudom én jól, hogy mindez csak cirkusz, mind
ez csak stósz, mert semmi hasznuk sincs belőle. Ha lenne egy kis 
eszük, kinyitnák a szemüket, és szembenéznének ezekkel az em
berekkel. Néznék őket, és meglátnák, hogy hányan vannak. Ten 
gernyien, akár égen a csillag. Istenem, milyen banálisan hangzik. 
N o és? Éppen azért is így kell mondani, hogy jobban hasson az 
emberekre. A z öreg Sík állandóan ezt hajtogatja: „De kérem, ne 
banálisan". És irtó komolyan mondja, mintha valóban ezt hinné 
is. Megigazítja kis, kerek szemüvegét, és idegesen nyel egyet. „De 
kérem, ne ilyen banálisan". A z ember aztán törheti a fejét, ho
gyan mondja meg nem banálisan az öregnek, hogy menjen már a 
fenébe. Hát mit akar ő? Mondatokon töri a fejét, amikor az 
egész világon minden olyan banális. És ő is olyan banális. Hát mit 
akar? Banális, amikor kimegy az utcára, és szippant egyet a friss, 
levegőből, banális, amikor felteszi fekete táskáját a katedrára, és 
kinyitja a száját. Igen. És ezért mondom én, hogy az öregnek 
semmi köze az ilyen dolgokhoz. Ha lenne egy kis esze, ő is k i 
nyitná a szemét, és nem beszélne annyit a mondatokról. De H. azt 
mondja, az öreg Síkot azért fizetik, hogy ne nyissa ki a szemét. 
Azért kell neki holmi irodalmi transzokba esni mindennap újra 
és újra. Igen. G. N . is mindig ilyen irodalmi transzokba esik. 
Meg majdnem minden ember. Én is utálom ezeket a szivarokat, 
mert sohasem tud ökölbe szorulni a kezük. Sík azt mondja ma
gáról, hogy humanista. Igen. Mindig ezt mondja, ha leül velünk 
beszélgetni. Nem mondom, hogy rossz ember, csak irtó nevetsé
ges, amikor ezt mondja. Egyszerűen így van. Azért nevetséges, 
mert életében soha semmit nem tudott rendesen meglátni. Egy
szer megkérdezte Pudot, hogy miként él. Amikor Pud elmesélte 
neki, az öreg elkezdett rángatózni, és nem akarta elhinni, amit 
Pud mondott. Nem akarta elhinni, hegy Pud elég sokszor koplal, 
nincs neki mit felvennie, meg ilyen apróságokat. No, ilyen ember 
az öred Sik. Ezért strammabb H. vagy Csi-csi. Ök legalább utálni 
tudnak, és kész. A többi már engem nem érdekel nagyon, mert 
ha jól megnézzük a dolgokat, többet az ember már nem is tehet. 

Ez valahogy megvigasztalt. Kihúztam magam, és bátran a mér
nök szemébe néztem. 

„I lyen", szólaltam meg, hogy mondjak valamit, és elnevettem 
magam. 

Érre irtó dühös lett. Az t mondta, ez már mindenen túltesz, 
hogy én ilyen közömbösen nevetni tudok az egészen. Nemhogy 
komolyan fognám fel a dolgokat, és megpróbálnám én is feltalálni 
magam, hogy nekem is jobban sikerüljön minden, ón egyszerűen 
nevetek. 

„Igazi szolgavér vagy, én mondom neked", mondta borzasztó 
dühösen, és csapkodni kezdte az asztalt. 

„ A z apám valamikor az volt", mondtam neki, és továbbra is 
mosolyogtam. De a kimondott szó nagyon megütötte a fülemet. 

Szolga. 
Ezzel a szóval nem találkoztam eddig még soha. És fájt e szó, 

mint a rákos seb, amit soha nem lehet kigyógyítani. A mosoly 
lassan, tétován (nem hirtelen) eltűnt az arcomról. Vagy lőhet, 
hogy ráfagyott. Nem tudom. Csak .azt éreztem, hogy a szemem 
fennakad, kezem lassan leereszkedik az ölembe. Aztán hirtelen 
elfordultunk egymástól és elhallgattunk. A mérnök a szekrényhez 
lépett, és lehajtotta a fejét. Tudta ő is, hogy olyasmit mondott ki, 
amit nem kellett volna kimondania. 

A szobában kellemes félhomály volt. Magam alá húztam a lá
baimat, és igyekeztem megnyugodni. Ügy akartam tekinteni az 
egész ügyre, mint valami jelentéktelen, véletlen incidensre. Hisz 
nekem a mérnök nem lehet ellenségem. Egypár szó miatt iga
zán felesleges problémát csinálni az egészből. És ki tudja, lehet, 
hogy az ő szempontjából igaza is van. Mert, sajnos, minden em
bernek megvannak a saját szempontjai, és ezeket figyelembe kell 
venni. És minden ember azt hiszi magáról, hogy igaza van. Miért 
kételkedne magában éppen ez az ember, akinek jól megy a sora. 
Mert, ha komolyan megnézzük a dolgokat, mégis annak van leg
inkább igaza, akinek legjobban megy a sora. A többi csak mese. 
És igaz, hogy megfizet engem, igaz. De őt is megfizeti valaki, és 
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kész. Mindenki lekötelezettje valakinek, és mindenki lekötelez va
lakit. Emberek vagyunk! És, azt hiszem, nem kellett volna kihoz
nom a sodrából. Nem kellett volna nevetnem rajta. Hisz ő csak 
a saját dolgát csinálja, úgy, ahogy tudja. 

Igen. Ilyen a világ. 
És jobb, ha az ember minél előbb beismeri ezt. Tulajdonkép

pen H. is ezt tette, amikor elhatározta, hogy nem válogatja meg 
a kocsikat, nem keresi az igazságot. Csak megy előre, mert tudja, 
hogy mennyire nevetséges lázadónak lenni. Hisz nézzünk csak kö
rül: ki ellen is lázadjon az ember? Nem élünk olyan időket, mon
daná Csi-csi. Merkurosz akar még valamit, de neki sem sikerül 
semmi. Mert akárhová lép is az ember, mindenhol feltalálhatja 
magát, semminek sem mehet neki. 

Körülöttem csak levegő van. 
Mindent szabad. 
Vagy legalább nagyon jól tudja az ember, hogy mit nem sza

bad. És azt nem is akarja. Egyszerűen nem akarja, nevetségesnek 
tartaná magát, ha olyasmit akarna. Igen. Senkinek sem jut eszébe, 
hogy megváltoztassa a világot. Mindenki megy előre, lépésről l é 
pésre megy előre a saját idejében. 

Néha persze elkapja az embert valami iszonyú hányinger. Mert 
van az úgy néha, hogy reggel felébred, gyönyörű napsütésre, s 
ahogyan frissen kiugrik az ágyból, azon veszi észre magát, hogy 
dinamitot érez a vérében. Szeretné, ha vele együt pattanásig f e 
szülne a világ. 

És kimegy az utcára, kilép, és lassan elhervad, mint a virág. 
Találkozik az emberekkel, lekopik róla minden faragatlanság, és 
estére, mire ágyba kerül, már nem is hisz ebben a dinamitban, 
úgy véli, álmodott csupán, fáradtan összekuporodik, üresnek érzi 
magát, és úgy találja, jobb lesz minél előbb elaludni. Semmi sem 
fáj neki nagyon, mert bízik abban, hogy talán holnapra jobb lesz 
minden. 

,.Mit nevetsz?", kérdezte végre Pud. 
„Semmit", válaszoltam neki, és örültem, hogy elkezdhettem a 

beszélgetést. „Egy kicsit talán rajtad nevetek", tettem hozzá. 
„Olyan arcot vágsz, mint a szentek", mondtam neki. 

Felnyitotta a szemét. Irtó komoly maradt továbbra is. Már arra 
gondoltam, jó lenne elhívni valahová, hogy megigyunk valamit. 
Akkor biztosan felengedne. Ha iszik, mindig felenged, és irtó j ó 
kedvű lesz. Azt hiszem, ezért is iszik Pud egyre többet. A z alkohol 
nagyon jó hatással van rá. Rá is érvényes az, amit egyszer H 
mondott: 

„ A z t hiszed, hogy megbolondultál? Valami fáj? Nem tetszik ez 
a világ? Abortálnia kell a nődnek? Nincs pénzed, és szégyenled 
magad? Valaki kinyírt? Igyál!" 

„És azt gondolod, hogy van mit nevetned?", kérdezte Pud ide
gesen. 

„Persze, hogy azt gondolom", válaszoltam neki jókedvűen. 
„És mit nevetsz, mondd meg nekem", mondta. 
„Ha látom, hogy komoly arcot vágsz, rögtön nevethetnékem tá

mad. Valahogy nem áll jól neked", mondtam neki, és azt forgat
tam a fejemben, hová is hívjam meg egy kis italra. 

„ N e m áll jól egyikünknek sem", mondta aztán Pud, és lehaj
totta a fejét. „Mindannyian azt hisszük, hogy nem áll jól. Az t hisz 
szük, hogy komolynak lenni bűn. Ugye, ezt akartad még mon
dani?", kérdezte Pud. 

„Ezt", vetettem neki oda, hogy elégedjen meg végre. 
„Tudtam", válaszolta, és nagyot sóhajtott. „És igazad van", 

tette még hozzá. 
Gondoltam, na, végre ezen is átestünk. Pud most egy ideig nyu

godt lesz. Legalábbis addig, amíg újra el nem tűnik. Aztán kez
dődik egy rövid cirkusz elölről. Javasoltam neki, hogy menjünk, 
és igyunk meg valamit. Van pénzem. Bólintott. Az t mondta, vár
jam meg, mindjárt felöltözik. 

Lassan öltözött, gondterhelten. Mozdulatai kiszámítottak voltak, 
vagy legalábbis igyekezett mutatni ezt. 

„Mehetünk", mondta végre, és a kilincs után nyúlt. Betértünk 
az egyik közeli lokálba. Kevesen voltak. Hónap vége lévén, nincs 
pénzük az embereknek. Ilyenkor a legérdemesebb kávéházba vagy 
moziba menni. 

Leültünk. Ké t konyakot rendeltem. 
„Estére szabad vagyok. Van-e valami terved?", kérdeztem tőle. 
„Nincs", válaszolta halkan. „ N e m is gondoltam erre." 
„Jó lenne valami tervet kieszelni. Hogy gyorsabban múljon az 

idő", mondtam neki. 
„Nekem nem kell többet semmilyen hülye terv. Én elmegyek, 

mondta még halkabban, mintha valóban csak magának beszélne. 
„Hová, az istenért?", kérdeztem tőle felháborodva, hisz soha

sem gondoltam arra, hogy neki is ilyen ötletei támadjanak. 
„Elmegyek falura, és dolgozni fogok. Egyszerűen hazamegyek." 
„És a faksz?", kérdeztem tőle gyorsan. „Hogy lesz a faksszal? 

Mondd meg nekem", kérdeztem tőle. 
„ A faksz már régen nem érdekel", mondta, és elnevette magát. 

„Tudod azt magad is. Itt hagyom, amíg nem késő. A z ember, ha 
sokáig jár a fakszra, nagyon okos lesz, és nagyon elpuhul", mond, 
ta. „Elveszti minden erejét, mert nagyon sokat a fejébe tömnek." 

„Igen" , mondtam neki. „Van ebben valami." 
„Merkurosszal megyek", tette hozzá később. Amikor meghalot-

tam ezt a nevet, egészen belesápadtam. 
„Tehát újra ő?", kérdeztem ingerülten. „Igen", válaszolta Pud. 

„Együtt voltam vele teljes két napig. Irtó megörültem, amikor 
megismerkedtünk. Sokat vitatkoztunk, és beláttam, hogy igaza 
van. í g y nem lehet folytatni tovább. Az t hiszem, igaza van. Vala
mit tenni kell", mondta, és lehajtotta a fejét. 

„ A z istenért, és mit akartok tenni? Mondd meg, mi a terve
tek?", kérdeztem tőle dühösen. 

„Még nem tudjuk", mondta. „Egyelőre ő is eljön hozzám, és 
dolgozni fogunk. Dolgozni fogunk, akármit. A z a fontos, hogy ma
gunk keressük meg a kenyerünket, rendes munkával. Hogy min
ket ne tartson el senki. Ha ez meglesz, akkor a többi jön majd 
magától. Mert amíg az ember csak úgy kapja a pénzt, addig soha
sem csinálhatja azt, amit akar. Addig bilincs van a kezén", mondta 
Pud, és lassan megitta az első pohár konyakot. Kérdeztem tőle, 
akar-e még. Intett, hogy nem. Én persze rendeltem magamnak 
még. Nem érdekelt, hogy ő nem iszik. Meg szörnyen felindultam 
ezekre a szavakra, és a gyomrom követelte az italt. Eszembe ju
tott Csi-csi. Öt is valahogy így kapta el Merkurosz. Neki is azt 
mondta, hogy valamit tenni kell. Állandóan ezt hajtogatta, végül 
Csi-csinek egészen tönkrement a lelkiismerete, fogta magát és el
ment. Itt hagyott mindent maga után, mint a romokat. 

És mi lett a vége? Merkurosz ment tovább a maga útján, és 
mindenért Csi-csi lett a bűnös. Most persze Púdra van szüksége. 

„Emlékszel Csi-csire!", mondtam neki. „Tudod-e, hogy történt 
vele?", kérdeztem. 

,Tudom", válaszolta. „Csi-csi kurva. Elromlott, mint az ország
úton eltaposott állatok húsa . . . Ami szép volt Csi-csiben, azt mi 
találtuk ki magunknak, mert szükségünk volt ilyesmire. Mindent 
tudok", legyintett Pud, és a szemembe nézett. 

..Most még csak arra vagyok kíváncsi, hogyan húzod ki te ma
gad", mondta hangosabban és erélyesen. „Erre nagyon kíváncsi 
vagyok. Gondoltál-e valamikor erre?" .mondta, és rögtön észre
vettem, hogy egy kicsit felülről kezel. 

Láttam rajta, hogy nem tudom semmiről lebeszélni. Mint aho
gyan Csi-csit sem tudtam. Igaz, megpróbáltam arra kényszeríteni 
Pudot, hogy legalább emlékezzen. Beszéltem neki arról, mi min
dent gondoltunk mi el, s hogy éppen ezért mennyire nevetséges, 
amit most mond. „Ez egyszerűen meghátrálás", mondtam neki. De 
hiába. Beszéltem neki mindent összevissza. Semmit sem használt. 
Még vitatkozni sem akart. 

„Fiatalok voltunk és azt előbb-utóbb le kell tagadni", mondta, 
és felállt. Automatikusan én is felálltam. 

„Mikor indulsz?", kérdeztem tőle kinn az utcán. 
„Merkurosznak a napokban találkája van H.-val. Amint ez 

meglesz, indulunk. Már írtam is haza", válaszolta. Aztán azt 
mondta, elmegy meglátogatni a szabóját és még néhány barátját. 
Kezet fogtunk, és egyszerűen otthagyott a sarkon. 

Zsebre tettem a kezem, és néztem, hogyan távolodik. „Éppen 
úgy megy, mint egy medve", gondoltam, és elindultam az ellen
kező irányba. Sajnáltam Pudot. Közülünk talán senkiben sem 
volt akkora jókedv, mint benne. Nagy teste néha szinte recsegett 
az örömtől. Ha meg valami jó stószt mesélt, körülálltuk, és ha
sunkat fogtuk a nevetéstől. Bukdácsoltunk körülötte, ő pedig 
megállt a kör közepén, mint egy udvarmester, és kis szemével 
csodálkozó pillantásokat vetett ránk. Igen. Mindig szeretett volna 
autót szerezni, és elmenni a tengerpartra, hogy jó külföldi nőket 
foghasson. Ezt akarta mindig. Ezenkívül verekedni szeretett v o l 
na, valami nagyot akart verekedni mindig. 

Al ig hittem el, hogy mindezt komolyan gondolja Éppen ő. 
Hisz sohasem akart vágyai végére járni, mindig megelégedett az
zal, ami van. Talán ő volt a legnormálisabb közöttünk. 

De most itt van. Merkurosz lecsapott rá, s ő úgy viselkedik, 
mintha meghipnotizálták volna. Elernyedt benne minden, s azt 
gondolja,-hogy a maga útján megy tovább. 

így van ez. Egyszer mindenkiben megcsappan az erő — alkal
mas pillanatban felnőtt lesz. 

Merkurosz azonban nem hagyott nyugton. Ügy éreztem,' elér
kezett már az idő arra, hogy én is találkozzam vele. Okvetlenül 
találkoznom kell vele, gondoltam magamban. Elvégre ő sem úsz
hatja meg mindig ilyen olcsón. Ebben biztos voltam. És nekem 
nagyon elegem volt belőle. Szörnyen idegesített, hogy szüntelenül 
megtéveszti az embereket, és mindig valami rettenetesen fontosat 
akar. 

„Elég volt már ebből", gondoltam magamban, és vizsgálgatni 
kezdtem a mozik plakátjait. Valami jó filmet szerettem volna 
megnézni. 

S Z O M B A T 

Ma egész délután Beával voltam együtt. Elmondtam neki, mi 
történt Csi-csivel. Amikor meghallotta, hirtelen megtorpant az ut
cán. Nem akarta elhinni a történteket. Én bizonygattam, hogy 
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minden pontosan így történt, és hogy Merkurosz itt van újra a 
városban, és az a terve, hogy Púddal elmennek falura dolgozni. 
Bea persze ezen a terven irtó nagyot nevetett. Az t mondta, ez 
annyira mulatságos, hogy az embernek megáll az esze. Bea szá
mára clyan egyszerű az egész. De én persze nem tartottam annyira 
mulatságosnak a tervet. Volt benne valami, ami egy kicsit meg
hökkentett és lefegyverzett. Igen. El tudtam képzelni Pudot, 
amint nekilát a munkának, ezt nagyon el tudtam képzelni. És ak
kor lehet, hogy eléggé meg is változik majd. Mert biztos, hogy 
másképpen dobog az ember szíve, ha úgy érzi, hogy mindent meg
érdemelt, smije van. És akkor biztos lesz magában, legalább rö
vid ideig. Legalább addig, amíg meg nem tanítják arra, hogy ezt 
sem érdemelte meg, hogy semmit sem érdemelt meg, és akkor 
újra meztelennek érzi magát, mint előbb. 

Persze Beának ezt nem mondtam. Tudtam, hogy úgyis hiába 
mondanám. Vele nem lehet komolyabb dolgokról beszélgetni, ö t 
az ilyesmik nem érdeklik. Sokkal nagyszerűbb és tisztább ő ennél. 

Megfogtam a kezét, és vezetni kezdtem az utcán. 
„Nagyon sajnálom Csi-csit", mondta. 
„Én is", válaszoltam neki. 
..De feltalálja majd magát valami idősebb szivarnál. Üjra elkap 

valami igazgatót. Azzal a régivel irtó szerencséje volt." 
Nevettünk. Mutattam neki egy nagyon érdekes trikót. Aztán 

leültünk valami csöndes cukrászdában. Mert Bea nem szereti a 
lokálokat. Az t mondta nekem egyszer, hogy nem a tanáraitól fél, 
hanem egyszerűen nem bírja a lokálokat. Meg nagyon szereti a 
süteményeket. Most is, amikor leültünk, rögtön süteményt kért. 
Tortát. Én csak feketekávét szoktam inni ilyenkor. 

„És mikor jön vissza Csi-csi?", kérdezte Bea. 
„ N e m tudom", válaszoltam. „ A z t írta, akkor jön vissza, ha 

majd kedve tartja. Meg azt, hogy nagyon jól érzi magát", vála
szoltam neki. 

„Én nem hiszem, hogy jól érzi magát", mondta. 
„Miért?", kérdeztem. 
„ H . miatt", mondta Bea. 
„Csi-csi fantasztikus. Nem hinném, hogy bármi is zavarja eb

ben a világban", válaszoltam neki határozottan. Nagyon meg vo l 
tam győződve róla, hogy így is van. Biztos voltam benne. 

„ A z ember mégsem lehet ilyen", válaszolta Bea. „Ke l l , hogy le 
gyen benne valami biztos, amit nem felejthet el soha." 

„Hallgass!", válaszoltam neki hirtelen, és lehet, hogy egy kicsit 
durván is, mert a következő pillanatban váratlanul letette a ka
nalat a tányér szélére, és mereven rám nézett. 

„ T e például", kérdezte halkan, „te például, ha rólam lenne szó, 
tudnál-e így viselkedni?" 

„Igen", mondtam neki, és észrevettem, hogy a hangom tompa, 
mint a szívet érő golyó ütése. 

„Miért?", kérdezte vallatóan. 
„Sportból. Ezt te így mondanád. De lehetne másképpen is 

mondani. Mindegy", válaszoltam, és amikor kimondtam a szava
kat, éreztem, hogy belülről megnyugodott bennem egy kicsit 
minden. 

„Ja, persze", mondta Bea, és újra enni kezdett. 
Később jobban éreztük magunkat, mint valaha is. Beának irtó 

jó kedve kerekedett, és azt hiszem, nekem is. Először megnéztünk 
két filmet. Mind a kettő nagyon rossz volt , de ez nem. zavart ben
nünket. Aztán banánt vettem, és etetni kezdtem az utcán. „ A z 
emberek azt gondolják, hogy filmet készítünk", mondta Bea, és 
nagyokat nevetett. 

Egy öregasszony pénzt kért tőlünk, s miközben zsebeimben ko
torásztam, az árnyékát figyeltem. Szokatlanul éles volt, mint a 
szürke pléhlepedőké, amelyekkel az építkezéseket veszik körül. 
A z öregasszony, miután átvette a pénzt, mélyen meghajolt, én pe
dig hirtelen elfordítottam róla a tekintetemet, és Beára néztem. 
Szemünk véletlenül találkozott. Mindkettőnké komoly volt, vagy 
fáradt, nem is tudom már. Lesütöttem a szemem, lelestem az asz
faltra, és jó érzéssel csúsztattam rajta a Iában. Gumitalpú antüop-
cipőmön keresztül megéreztem minden kidudorodást, és ez azt 
az érzést keltette bennem, mintha simogatna valaki, bárhova lé
pek is. 

Szürkültek már a város fehér márványépületei. Egyre több em
ber jött ki az utcákra, egyre többen fogtak körül bennünket. 

Kínlódtam, mert éreztem, hogy ki kellene találnom valami ér
telmes tervet, ki kellene találnom valamit ma estére is. Különben 
tönkremegy az egész nap. Mert, ha az ember este nem talál ki 
valami okosat, akkor az egész nap hiábavaló volt. De én csak azt 
éreztem, hogy javasolnom kellene egy értelmes programot Beá
nak, aminek ő is megörül, és semmi mást, de mégsem tudtam 
meghatározni, mit akarok. 

Valami izgalmas helyre kellene menni, ahol nem jutna az em
ber eszébe semmi, gondoltam magamban. De hová? 

Felnéztem az égre, most már fekete volt a nap. 
Fekete. 
Zsebre tettem a kezem. Egészen tehetetlennek éreztem magam. 

Tisztában voltam vele, hogy semmi okosat nem tudok kieszelni. 
Valahogy nincs elég fantáziám. 

Hagytam, hogy úgy alakuljon minden, ahogy jön. Sokáig néz
tük a kirakatokat, benéztünk két-három cukrászdába, s alig szól
tunk egymáshoz. 

Amikor elváltam Beától, nagyon zavart, hogy nem történt 
semmi érdekes. Pontosan úgy jártunk, mint a többiek. Persze. 

V A S Á R N A P 

H É T F Ő 

Ma délután, úgy négy óra felé, Tornádosz kapogtatott az 
ablakon. Kopogása gyors volt és energikus. Kinyitottam az ab
lakot, de az első percben alig jött szó a szájára. Látszott rajta, 
hogy mindeddig rohant, és rohanása közben nem is gondolt 
arra, hogy mit mondjon. És most, amikor szembenézett velem, 
hirtelen nem jött szó a szájára. 

„öltözködj fel, és jöjj", mondta nagy lihegés közben. „És 
nagyon siess!" Én még mindig csak néztem rá, és nem tudtam 
elképzelni, mit akar. 

Nagyon feldühösített, hogy ma a mérnöknél kellett lennem. 
Igaz, nem volt különben valami fontos dolgom, de ez egyáltalán 
nem számít, mert igazán nem mondhatom, hogy fontos dolgaim 
akadnak. Egyik napom pontosan olyan, mint a másik. Ez külön
ben néha nagyon fáj. Ügy érzem magam, mintha meg lennék 
sebezve. Mintha titkos, kis nyíl fúródott volna húsomba, amely 
soha sem hagy nyugton. De már megszoktam ezt, mindenestül, 
nyilastul. N e m is gondolok arra, hogy jobb legyen. Mert ha csak 
egyszer is arra gondolnék, tudom, hogy Merkurosz engem is e l 
kaphatna. Erre pedig semmi kedvem nincs. Én így szeretek 
mindent, ahogy van. 

Többször gondoltam már arra is például, hogy fogom ma
gam, és otthagyom a mérnököt mindenestül. Hisz nem éppen a 
legjobb ilyen munkát végezni. Tudom én ezt nagyon jól. Nem 
vagyok annyira buta, hogy Pud vagy bárki más figyelmeztessen 
erre. Néha, amikor megmutatom a képet egy-egy lánynak, és 
megmondom neki, hogy mikor akar vele találkozni a mérnök, 
pillantása úgy hat rám, mint szívre a kés érintése. Sokszor gon
doltam már arra, hogy elmegyek a fenébe. 

Legalább megmutatnám Púdnak, hogy én is meg tudom ezt 
tenni. Megmutatnám, hogy én is képes vagyok valamire. Mert 
egyáltalán nem gondolom azt, hogy amit ő most tesz, nagy va 
lami. Az t semmi esetre sem gondolom. Mert azt mindenki nyu
godtan megcsinálhatná. Amikor a mérnöknek meséltem Pud 
szándékáról, az az ember egyszerűen nagyot nevetett. Az t 
mondta, ez nem üzlet. Hangjában volt valami gúnyos, leki
csinylő árnyalat. Clyan ember hangja volt, akinek minden si
került. 

Hirtelen arra gondoltam, milyen lehet ez a hang. amikor ró
lam van szó. Lehet, hogy akkor is ugyanilyen. 

De ha otthagynám, s elmennék a fenébe, mit érnék el azzal. 
Semmit. Mert bármit tennék is, sohasem tehetném azt, amit 
akarok. A z ember csak addig gondolkodhat így, míg gyerek. 
Éppen azért, mert nem kell neki semmit sem csinálnia. De 
próbáld csak meg később, azt tenni, amit akarsz, mások majd 
megisszák a levét. S aztán pedig mindent behajtanak rajtad. 
Kétszeresen. Háromszorosan. A fejedet vennék legszívesebben. 
Ez azért van, mert az ember nem arra született, hogy azt tegye, 
amit akar. Arra született, hogy mindig csak színészkedjen. 
Í g y van, jól tudom. K i így, ki úgy, de mindenki ezt csinálja. 
K i jobban, ki rosszabbul. Ennyi az egész. És ha már így kell 
viselkedni, akkor jobb minél előbb megtanulni. Irtó utálom a 
rossz tanulókat, akik csak szenvednek, mint a költőtípek. Ezért 
mondom én azt, hogy mindenki csinálja, amit akar, és csinálja 
úgy, ahogyan akarja, mert legalább öröme telik benne. Igen. 
Tegye a pulzusára a fülét, és hallgassa, mint a füvek hangját, 
és aztán szorítsa össze a száját, szemrebbenés nélkül várja meg 
a világ végét is. 

Ezért, amikor megérkezett a mérnök valamelyik nőjével (azt 
hiszem, ez már vol t itt egyszer), mechanikusan elfoglaltam a 
helyem a rejtekhelyen, kezembe vettem a gépet, és fényképezni 
kezdem. Nyugodt voltam. Meg se rebbent a kezem. Ügy visel
kedtem, mintha cigarettára gyújtanék rá, vagy konyakot innék. 
Csak arra törekedtem, hogy kivárjam az alkalmas pillanatot, 
hogy jó legyen a kompozíció, és sikerüljön a kép. 

Aztán kimentem az utcára, és mélyet szippantottam a friss 
levegőből. Arra is gondoltam, hogy felkeresem Beát, de aztán 
letettem erről. Egyedül sétáltam. Túl üres voltam ahhoz, hogy 
bárkivel is beszélgessek. Amikor kifáradtam, megálltam egy 
saroknál, a téren. Mellettem egy öreg napraforgó-árus árulta a 
magot. Vettem én is tőle, hogy menjen az üzlet. 

„Hogy megy az üzlet, öreg?", kérdeztem tőle. 
A z öreg hálásan rám nézett, és letette a kosarat a lába 

mellé. 
„Hát egyre nehezebben", mondta az öreg, és bólintgatni kez

dett a fejével. „Tudja, én már megöregedtem, és minden egyre 
nehezebben megy. A z ember öregségére már nem lelkesedik 
annyira, nem érzi már annyira célnak, hogy mindennap meg
egyen egy darab kenyeret." 

Láttam, hogy az öregnek kedve van filozofálni. Legyintettem: 
„Adjon hálát az istennek, hogy már megöregedett", mond

tam neki, és gyorsan továbbálltam, nehogy újra kezdje. K imen
tem a tér közepére, és egy darabig ott ácsorogtam. Egyszer 
csak azt vettem észre, hogy Tanja megy el mellettem egy is
meretlen szivarral. Rám nézett. Igyekeztem kikerülni a tekin
tetét, de már késő volt. Köszöntünk egymásnak, nyugodtan, 
mintha alig ismernénk egymást. Keserű nyál futott össze a 
számban. Igen. Persze, ez a dolgok rendje. És ez így jó . 
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„H.-nak már alig van egypár órája. Ha akarsz vele beszélni, 
rohanj!" 

Első pillanatban nem kapcsolt az agyam. Mintha Tornádosz 
nem mondott volna semmit. Értelmetlenül bámultam rá, vizs
gálgattam, hogy mennyire kidagadtak az erek a nyakán. Aztán 
Tornádosz szorosan megfogta a csuklóm, mintha az ablakon 
akarna kiráncigálni, a másik kezével meg gesztikulált, mintha 
hosszú ujjainak pantomimjátékával akarta volna tudtomra 
adni, amit nem képes kimondani. 

„ A kocsi, a kocsival volt baj", mondta végül, és erősen meg
szorította a kezemet. 

„ A rendőrség?", kérdeztem, és a homlokomhoz kaptam. 
Intett a fejével, hogy nem. 
Kérdően ránéztem. „Mondd már", mondtam, és a vállára 

tettem a kezem, mintha biztatni akarnám, mintha ki akarnám 
csupálni belőle a szavakat. 

„Közlekedési szerencsétlenség", vágta ki, mintha elég bátor
ságot gyűjtött volna ahhoz, hogy kimondja a szavakat. De ab
ban a pillanatban én már a szoba sötétjében voltam, és idegesen 
kapkodtam magamra a holmijaimat. Mi re kész voltam, már 
mindent megértettem. 

Becsaptam magam mögött az ajtót, és rohanni kezdtem Tor -
nádosszal a kórház felé. Tornádosz a karomba kapaszkodott, 
látszott rajta, hogy nagyon fáradt, és alig bírja már a lábait is 
húzni, de az egész felső testét előrevetette, mintha attól vá rn d 

segítséget. 
„Merkurosz már halott. Mindjárt szörnyethalt", mondta ful

dokolva. 
Megtorpantam, mintha a világ legjobb fékjei dolgoztak volna 

a testemben. Tornádosz öt-hat lépéssel elébem került, aztán 
hirtelen visszanézett, megállt ő is, és a kezét nyújtotta felém. 

„Együtt voltak", tette hozzá. 
Aztán nem szóltunk egymáshoz egy szót sem. Tornádosz fu

tott elől, és nem láttam az egész úton semmi egyebet, csak az 
ő csodálatosan virító piros trikóját. Lábaim felvették lépéseinek 
ritmusát, s talán ugyanúgy lélegeztem is, mint ő. Mintha futás 
közben kettészeltek volna bennünket. 

A portás meg akart állítani bennünket, de Tornádosz egy 
villámgyors mozdulattal félrelökte, mintha másképpen nem is 
juthattunk volna be a kórházba. Abban a pillanatban nagyon 
természetesnek tartottam ezt a mozdulatot, és csak most csodál
kozom, hogy a portás egyetlenegy szót sem szólt ezért, hisz a 
portások irtó szeretnek belekötni az emberbe. De azt hiszem, 
ha akkor, ha abban a pillanatban megpróbálta volna, és nem 
haboztam volna, bármit is kellett volna tennem, egyetlenegy 
pillanatra sem. A z t hiszem, éppen ezek a percek voltak életem 
legdöntőbb percei, amelyekre halálom óráján is emlékezni fo
gok. N e m H. halála miatt, azt hiszem, nem azért. Biztos vagyok 
benne, hogy csupán azért az erőért, ami akkor képessé tett 
volna bármire. Ekkor voltam először olyan, mint a puskából 
kilőtt golyó. Gyors, kemény és határozott, amelynek nem pa
rancsol már semmilyen emberi hatalom, amely rohan a saját 
útján, és ott áll meg, ahol meg kell állnia. Csak azt az akadályt 
ismeri el, amelyet meg is tud semmisíteni. 

Fokoztam az iramot, és egypár gyors, kemény lépés után 
beértem Tornádoszt. „Ott van", mutatott rá Tornádosz az egyik 
épületre. Rápillantottam az épületre, az ablakai olyanok voltak, 
mint a börtönéi, s közben észrevettem, hogy néhány ember kí
váncsian veti ránk tekintetét. „Hülyék", morogtam magam elé, 
és igyekeztem leszegni a fejem, hogy csak az aszfaltot lássam. 
Mert féltem attól, hogyha jobban a szemükbe nézek, akkor 
olyan iszonyú düh fog el, hogy nekik ugrok, elkapom az ing
gallérjukat, és megkérdezem tőlük, miért néznek rám ilyen á j -
tatosan, mit akarnak velem, istenem, hát nincsen okosabb 
dolguk. 

Amikor a lépcsőhöz értünk, Tornádosz lelassított. „Nyugod
tan, mert különben elkapnak, és könyörögni kell." Bólintottam. 
Összeszedtem az erőmet, és kihúztam magam. A z első emeleten 
Tornádosz benyitott az egyik szobába. 

A z egyik ágyon rögtön észrevettem H. sápadt arcát. Be volt 
hunyva a szeme. Meg is mozdult. 

Amikor az ágy elé léptünk, lassan kinyitotta a szemét. Szeme 
hideg volt és színtelen. Mintha üvegből volna. 

„Meghalt", mondta, és elmosolyodott. 
,Hogy volt?", kérdeztem tőle halkan. Lassan akadozva vá

laszolt. 
. .A zöld mercit az ő számára szereztem meg. Beültünk. Meg

engedtem száznegyvenesre. Kinn voltunk a szabadban, már 
minden zöld odakinnt. Akarsz valamit mondani? Mondd!... 
Félsz? Hallgatott. Siess/ Látom, hogy félsz. Nem. Makacs volt. 
Még nagyobb gázt adtam. Félsz? Nem. Aíondd, ha akarsz vala
mit mondani, mert nincs sok idő. De nem szólt egyetlenegy 
árva szót sem. Csak előremeresztette a szemét, és összehúzta a 
nyakát. Én nem vagyok Csi-csi, mondtam. Fel sem pillantott 
rám. Csak elnevette magát. A napsugarak pattogtak az aszfal
ton. Ránéztem. Egyszer minden ember komoly lesz végrel Az 
orvos azt mondta, hogy halott. Igazán meghalt?", kérdezte. 

Tornádosz bólintott, hogy igen. H. a sárgásfehér párnához 
szorította a fejét. 

„Meghalt. Mindjárt meghalt", mondta Tornádosz. 
„És te élsz", tettem hozzá, és lehajtottam a fejem. 
Merkurosz nem válaszolt. 
Aztán egy ember jött be értünk, és egy másik szobába ve

zetett bennünket. 

„Beszélgetni akarok magukkal", mondta. „ K i volt H., és ki 
volt Merkurosz?", kérdezte és elővette a töltőtollat meg a jegy
zetfüzetét. „Mi t tudnak róluk? Mindent mondjanak el, kérem", 
mondta az idegen. 

Ránézem. Első pillanatra meghökkentem, de aztán lehaj
tottam a fejem. A z üres papírt vizsgálgattam, amely kihívóan 
lebegett a szivar kezében. Testemen valami csendes remegés 
futott át, mintha a gőzfürdőből léptem volna ki a napos parkba. 
Tornádoszra néztem, aki szintén lehajtott fejjel és egy kicsit 
bűnbánó arccal ült mellettem. Egyet éreztünk, egyet gondol
tunk. 

„Csak nyugodtan mondjanak el mindent, ez maguknak nem 
okozhat semmiféle bajt. Maguknak ebből nem származhat sem
miféle gondjuk", hallottam az ismeretlen ember sürgető, inger
lékeny hangját. 

Felemeltem a fejem, és az arcomon biztosan ártatlanság ra
gyogott. Igen. Mert csakugyan nem volt mit mondanom. Vagy 
legalábbis nem mondhattam semmi olyat, ami érdekelte volna 
ezt az embert. 

Szembenéztem vele. Hosszan és kitartóan. 
„Válaszol a feltett kérdésre vagy nem?", csattant fel inger

lékenyen a hangja. „ Igen vagy nem?" 
„Igen", válaszoltam megnyugodva. 
„Nos, akkor mondja meg, ki volt H. és Merkurosz, mondjon 

el mindent, amit róluk tud", mondta. 
Komolyan megráztam a fejem. 
A padlót néztem. Tiszta volt, majdnem fehér. Tornádosz va

lami divatos dzsessz-számot dobolt a lábával. Mindannyiunk 
kedvenc száma volt ez. Mindannyian megőrültünk, ha ezt hal
lottuk. „Majdnem síz dolog ez már", mondta többször is H. De 
ez sohasem számított. Ha hallgattuk, mindig majd megvadul
tunk, úgy éreztük magunkat, mintha a vérünk kezdene forrni, 
mintha kidobtak volna bennünket a szabadba, ahol minden a 
miénk. A z egész világ a miénk. Többször is beszélgettünk erről 
az érzésről. H. szerint ez a legfelemelőbb dolog a világon. 

Még egyszer megráztam a fejem, és a szivar sötét halsze
mébe néztem. „Csak keveset tudunk róluk", mondtam. „Ba
rátok voltak vagy nem?", csattant fel újra a szivar hangja. 
Ez már egy kicsit idegesített. De nyugodt maradtam. Mintha 
zsibbadni kezdett volna a fejem, a lábam, az egész testem. 
„Igen, barátok voltunk", mondtam neki. „Jó barátok voltunk", 
tettem hozzá. „Akkor hogyan lehetséges ez?", kérdezte a szivar 
csodálkozva. Én nem tudom, hogy a szivar igazán csodálkozott, 
vagy csak tettette magát. Mindenesetre, először azt éreztem 
magamban, hogy valóban csodálkozik. Mintha idegen utcába 
került volna, s ott csodálkozik, hogy a házak kékek. Igen. Pon
tosan ilyen arcot vágott az egész dologhoz. „Hol ismerkedtek 
meg?", kérdezte újra, most már egészen hivatalosan. „ A z ut
cán", mondtam neki. „Sokat voltak együtt?" „Sokat." „Nézze 
fiatalember", mondta most a szivar, és valamit jegyzett közben 
a noteszába. ,.Ez az eset nagyon egyszerű. Kocsit loptak, és 
kész. Ehhez semmi közük. Maguknak ebből nem származhatik 
semmi bajuk. Maguk nem tettesek. Csak egyetlenegy zavaró 
körülmény van az egészben. Ez pedig a nagy sebesség. Ekkora 
sebességgel nemigen szoktak kocsit vezetni. Nos, nagyon szeret
ném, ha felvilágosítana arról, hogy hová igyekeztek, hova men
tek. Vol t -e valami tervük? Ezt mondja meg, kérem." 

Tornádoszra pislantottam. Tekintetünk találkozott. A l i g ész
revehetően elmosolyodtunk. 

„Nem volt semmi tervük", válaszoltam energikusan. „ N e m 
hiszem, hogy lett volna valamilyen tervük", tettem hozzá hal
kabban. Azonban a szivaron ez nem segített. Ar ró l kezdett m e 
sélni, ne gondoljam, hogy ő annyira naiv, hogy ezt elhiszi. A z 
tán kijelentette, egyelőre hazamehetünk, de ha szükség lesz 
ránk, akkor majd hív. Feljegyezte a nevünket, címünket, igazol
ványunk számát, kezet fogott velünk, és egészen az ajtóig kí
sért bennünket. 

Amikor kiléptünk az utcára, szótlanul a posta felé indul
tam. Tornádosz némán követett. Csi-csinek sürgönyöztem. Azt 
írtam reki, hogyha H.-t é lve akarja még látni, akkor rohanjon 
haza. 

„Mi t csináljunk?", kérdezte várakozóan Tornádosz a posta 
előtt. Egy pillanatra megtorpantam. „Csakugyan, mit is csinál
junk most?", kérdeztem magamban. 

„Menjünk a korzóra", mondtam Tornádosznak, mintha semmi 
sem történt volna. 

Kimentünk a korzóra, és befurakodtunk a tömegbe. Néhány 
pillanatra valóban úgy éreztem, mintha semmi sem történt 
volna. Igvekeztem minél előbb elfelejteni az egészet. Mert ami 
történt, az csupán H. magánügye volt. Van-e jogom sajnálni 
őt? Ha élne, biztosan kinevetne. Igen. A z történt, amit akart, 
azt csinálta, amit akart. Ehhez senkinek semmi köze. Még a 
noteszos szivarnak sem kellene beleártania magát. Tornádosz 
ekkor egy lányra mutatott. „Szép?", kérdezte. „Igen", válaszol
tam. „Idehívom", mondta. „Menjetek egyedül", válaszoltam 
neki. Tornádosz engedelmesen és megértően bólintott. „Festő
lány és divattervező is", mondta. Bólintottam. „Jó", válaszoltam, 
í g y jó. Még cserélhetsz lányt." Tornádosz elnevette magát, aztán 
a lány nyomába eredt. 

Megálltam a nagy tolongásban. Kíváncsi voltam, hová is ke
rülök így. De a tömeg valahogy kisodort, kivetett a korzó szé
lére. Elnevettem magam. 
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KEDD 

Korán reggel ébredtem. Megborotválkoztam, tiszta alsóneműt 
vettem fel. Kopogtak. Tornádosz lépett be, kezében újságokat 
szorongatott. „Pud?", kérdezte. „ N e m jött haza", válaszoltam. 
Aztán kiteregette az újságokat. „Nini , nekik is jutott egy-egy 
rövid hír" mondtam, és olvasni kezdtem. 

A T O L V A J O K H A L Á L A . Ez volt az egyik címe. 
A másiké: A V A K M E R Ő F I A T A L O K Ö N G Y I L K O S S Á G A . 

Elnevettem magam. A tartalom különben hasonló volt. Félre
dobtam az újságokat. Azt mondtam Tornádosznak, hogy egy 
cseppet sem érdekelnek. 

Kiléptünk az utcára, és javasoltam Tornádosznak, hogy men
jünk a kórházba. Tornádosz eléggé kelletlenül fogadta ajánlato
mat. „Biztos, hogy meghal?", kérdeztem. Bólintott. „Honnan tu
dod?", kérdeztem. „Hallottam, amikor a főorvos mondta. Az t 
mondta, nem lehet rajta segíteni!" 

De a lábunk mintha magától vitt volna a kórház felé. Be 
lógtunk, s amikor beléptünk H. szobájába, őt már nem találtuk 
ott. 

összenéztünk. 
Hátat fordítottunk az egésznek, és kifelé indultunk. 
Zsebre tettem a kezem, összehúztam a vállam, és idegesen 

vizsgálgattam a kórház udvarában sétáló járókelőket. Torná
dosz a vállamra tette a kezét. „Jobb lesz innen elmenni", 
mondta. „Igen", válaszoltam. 

A z utcán Tornádosz azt mondta, hogy neki néhány órára el 
kell mennie. De nagyon szeretné, ha ezekben a napokban minél 
többet lehetnénk együtt. Én azt mondtam neki. nekem is lenne 
egypár dolgom. Megbeszéltük, hogy a Bulvár teraszon találko
zunk. Tornádosz ekkor elindult. Hirtelen nem tudtam elképzelni, 
hová is megy. De aztán legyintettem. Betértem az első büfébe, 
és megittam egy konyakot. Aztán meggyorsítottam lépteimet, és 
a mérnök lakása felé tartottam. Csengettem. Még otthon volt. 
Amikor meglátott, meglepődött egy kicsit. Megkérdezte tőlem, 
hogy miért jöttem. Az t válaszoltam, hogy szeretnék komolyan 
elbeszélgetni vele. Bólintott, hogy rendben van, de figyelmezte
tett, nincs sok ideje, mert munkára kell mennie. Helyet foglal
tam az egyik kényelmes karosszékben, nyugodtan kinyújtottam 
a lábamat, a kezemet az asztalra tettem, és az egyik porcelán 
babával kezdtem babrálni. 

„Miért jöttél?", kérdezte. 
„Azért , hogy megmondjam, mától fogva nem kell ez a munka. 

Keressen másikat", válaszoltam neki közömbösen. 
„Tudtam", mondta és elnevette magát. 
„Honnan?", kérdeztem. 
„Mert egyszerűen megéreztem. Így is sokáig tartottál ki egy 

helyben. Elég szép teljesítmény volt. Már arra gondoltam, hogy 
meg is szokod. és rendben lesz veled minden." 

„De nem szoktam meg", válaszoltam neki nem kis megelé
gedéssel. 

„Nem", válaszolta csöndesen. „Pedig éppen ideje lenne már, 
hogy megszokj valamit." 

„Tudom", válaszoltam. „Ez most már nem érdekes így. Nincs 
semmi kifogásom a munka ellen. Nincs, isten bizony. De nem 
bírom tovább. Egyszerűen belebolondulnék. Érti?", kérdeztem 
tőle. 

..Igen", válaszolta. „De már hinni kezdtem, hogy ember lesz 
belőled." 

Hallgattunk. 
,.És mit csinálsz holnaptól kezdve?", kérdezte. 
„ N e m tudom", válaszoltam. „Majd holnap meglátom." 
„Olvastam. Talán ez hatott rád?" kérdezte. 
„Nem", válaszoltam. „Semmi esetre. Ez csak alkalom volt". 
„ Ö volt a legbátrabb. Ezt tudod?", kérdezte. 
„Tudom", válaszoltam neki. „Ö lesz az ünnepelt". 
„Fáj?" 
„Nem. Mi csak megúsztuk", mondtam. 
„Ennyi is elég az élethez." 
„Tudom", mondtam, és elnevettem magam. 

, „Majd meglátod. Eljön még az az idő." 
Felálltam. Bevezettem a laboratóriumba, és átadtam neki 

a képeket. Átadtam neki mindent, ami az övé. Aztán kifizetett 
valami összeget, és megveregette a vállam. Kihúztam magam. 

„Jót szórakoztunk", mondtam neki, és elnevettem magam. 
„Jót", mondta, amikor kikísért a kapuig. Ő is indult a mun

kára. „Ha akarsz valamit javasolni, csak nyugodtan", mondta. 
„Ha eszembe jut valaki", mondtam. 

Úgy váltunk el, mint barátok. 
Tornádosz már várt. 
Délután Beával voltam. Ö már tudta az egészet, de alig be

szélgettünk róla. 

S Z E R D A 

Korán reggel Csi-csi kopogtatott az ablakomon. Beenged
tem. Egész éjszaka utazott, de meglepően friss vol t és üde. Azt 
mondtam neki, hogy igazán jó színben van. Elnevette magát. 
Pedig valóban nagyon szép volt. Szebb akármelyik lánynál. 

,,H.?", kérdezte kicsit izgatottan, és leült az ágyra. 
„Kész!", válaszoltam neki, és elmeséltem az egészet. 
„Szóval, Merkurosz is?", kérdezte. 
„Igen", válaszoltam. 
Felállt. Hozzám lépett, és megkapaszkodott bennem. 

„ N e m gondolod, hogy én vagyok a bűnös?", kérdezte szá
razon. 

Megrándultam. Ez a dolog eszembe se jutott. Hogy juthatott 
volna eszembe, hogy valaki bűnös. Nem. Ez lehetetlen. Hogy 
juthaiott ez Csi-csi eszébe egyáltalán. Megfogtam a kezét, és az 
ágyhoz vezettem. Leült, és lehajtotta a fejét. 

„Mi van veled, Csi-csi?", kérdeztem tőle. „Mi történt veled?" 
„Semmi", válaszolta. „Csak úgy eszembe jutott. Te , mit gon

dolsz?" 
Első pillanatra nem tudtam, mit mondjak neki. Én igazán 

nem éreztem magam bűnösnek. Én biztos voltam benne, hogy 
ő sem az. Itt nem lehet bűnös senki. Efféle esetekben ilyesmi 
nem létezik. Igen. Vizsgálgattam, kutattam magam. Jó érzéssel 
gondoltam arra, hogy H. halála nem tett tönkre. Ha nagyon 
sajnálnám, biztosan jobban kinyírt volna az eset. De nem tör
tént meg. 

Felnéztem Csi-csire. Ügy vizsgálgattam, mint egy régi em
léket, tárgyat. Vagy mint egy régi tájat, amelyet újra látok. 

„Én", mondtam neki, „gyakran úgy érzem, hogy H. termé
szetes halállal halt meg. Igen, ezt érzem. Tehát nem Jehe.sz te 
sem bűnös. Gondolj arra, hogy valóban természetes halállal halt 
meg." 

Csi-csi bólintott. Szeme egykettőre megnyugodott. Mintha 
csak az lett volna fontos, hogy mit is gondolok én. 

Aztán arról kezdett mesélni, hogy a sorsjegyárus fiúval jött, 
aki szintén nagyon szerette H.-t. 

„I t t akar maradni a városban", tette hozzá. 
„És t3 mit akarsz?", kérdeztem tőle hirtelen. 
„Még nem döntöttem", mondta. „Egyszerűen csak eljöttem 

ide." 
Gondolkodtam. Ezekben a napokban nagy szükségem lesz 

Csi-csire. Ebben nagyon biztos voltam. Hisz egyre többször ér
zem már, hogy egyedül vagyok. És ezt nem szeretem. Szeretem, 
ha mindig azt érzem, hegy körül vagyok véve emberekkel, sze
retem, ha nagy csoportokban mászkálhatok, szeretem, ha egy
szerűen beolvadhatok a tömegbe. Mert már régen nem vagyok 
kíváncsi magamra egy cseppet se. A z a fontos, hogy ne álljak 
meg. hanem mindig mozogjak, mindegy, hogy mit csinálok. 

Ö-szenéztünk. 
„Mehetnénk az első vonattal. Útközben megbeszélhetnénk 

mindent", mondtam neki. 
Csi-csi rám nézett figyelmesen, és lassan mosolyogni kezdett. 
„Ir tó stramm fiú lettél", mondta, és átkarolta a nyakamat. 
„Mindjárt becsomagolok. A l i g van valamim. Csak néhány in

gem meg a ruha, ami rajtam van. Tudod, még mindig nagyon 
szeretem az ingeket. 

Nem búcsúztam el senkitől. 
Csak a sorsjegyárus fiú kísért ki bennünket a vonatra. Mond-

t3m neki. hogyha akar. menjen el a mérnökhöz dolgozni. 
„Érdekes munka", mondtam neki. Feljegyezte a címet, és azt 

mondta, éppen ilyen munkát szeretne mostanában. 
„És Bea", hajtottam le a fejem. „Vigyázz Beára! Ő a miénk", 

mondtam. 
. Tffen". tette hozzá Csi-csi. 
Még mielőtt a vonat elindult volna, feljegyezte Bea címét is. 
Amikor végre sikerült helyet szereznünk, leültünk egymás 

mellé, és elnevettük magunkat. 
..Ti si šašava", mondtam Csi-csinek, de aztán gyorsan elhall

gattam, mert eszembe jutott, hogy Tanja szokta ezt mondani 
nekem. „Nem lett volna szabad, hogy éppen most iusson eszembe 
az Piész". gondoltam magamban, s hirtelen kinéztem a vonat 
ablakán. Kinn minden sík volt, nagyon lassan fordult a világ. 

„Hogy érzed magad?", kérdezte Csi-csi. 
„Jól", válaszoltam, és megszorítottam a kezét. „Majdnem 

boldog vagyok." 
Csi-csi határozottan megrázta a fejét. 
„ Á . nem", mondta. . .Az nem lehet", tette hozzá. 
„Miért", kérdeztem tőle. 
„Mer t nem tudod, mi a boldogság. Nincs meg a recepted 

hozzá". 
„Neked megvan?", kérdeztem. 
„Meg" , mondta. „És én ezért akkor vagyok boldog, amikor 

boldog akarok lenni." 
„Mondd el", kértem, és játékosan összetettem a kezem. 
„Akkor lehet boldog az ember", mondta Csi-csi komolyan, 

„amikor egy szép fenyves erdő mellett, egy tiszta t e r a s 7 c n . ahol 
fehér abroszok is vannak, a legjobb divatú ruhában jégbe hűtött 
camoarit ihat. 

„Érdekes", mondtam neki. 
„Egyszerű is", válaszolta. 
„És miért nem mondtad el nekem ezt eddig?", kérdeztem 

tőle csendesen. 
„Mert nem hittem, hogy elhiszed", mondta. 
„És most gondolod, hogy hiszem?", kérdeztem. 
„Igen", válaszolta Csi-csi, és a vállamra hajtotta a fejét. 
Almos volt. Nem aludt már két éjszaka. „Aludj" , mondtam 

neki. „Én majd vigyázok rád." 
Kinn már sötétedett. Behunytam a szemem, és nem bírtam 

aludni. Szemem idegesen vizsgálgatta a tárgyakat, az embere
ket. Néhány idősebb ember ült még a fülkénkben. Elernyedt 
testtel, mélyen aludtak. Egyszer csak azt vettem észre, hogy 
Csi-csi a szeme sarkából áthatóan figyel. Szúrást éreztem a sze
memben, mintha valakivel farkasszemet néznék. Megrántottam 
a vállam, és ránéztem. 

„ N e m vagyok képes elaludni", mondta. 
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„ A z izgalomtól", mondtam. 
„ T e talán izgulsz?", kérdezte. 
,,I\km tudom. Mindenesetre kíváncsi vagyok." 
„Mi.iden jó lesz", mondta, és újra lehunyta a szemét. 
„Minden jó lesz", ismételtem meg mondatát magamban, és 

biztos voltam benne, hogy igaz is, amit mondott. 
A barátaimra gondoltam. Ugyan mit szólnak majd, ha meg

tudják, hegy elmentem. De rögtön elnevettem magam, mert 
megereztem, hogy túlságosan szentimentális vagyok. Mert mi 
is törtónt tulajdonképpen? Ha jól meggondoljuk: semmi. Mint 
ahegy eddig sem történt soha semmi. Csak megváltoztattuk egy 
kicsit a szerepeket, ennyi az egész. S új szerepében mindenki 
könnyen íellalálja majd magát, mert annyira hasonlóak va
gyunk. Nem lesz nehéz. Ettől nem kell félni. Semmitől sem kell 
félni. Minden ember régen leszokott már arról. Mi is. S ez rend
ben van így. Nem szabad nagyon különbözni. Igazán komikus 
dolog lenne. Meg nagyon fárasztó. 

Megbékélve szorítottam magamhoz Csi-csit. Mintha beletö
rődtem volna mindenbe. Igen. 

Amikor megérezte, hogy szorosabban karolom át, kezével 
végigsimította arcomat, és megkérdezte: 

„ N e m haragszol rám?" 
„Miért?", kérdeztem. 
„Azér t , ami eddig történt." 
Gyorsan intettem, hogy nem. S igazam volt. Csi-csire soha

sem haragudtam. Sok minden történt, de tudtam, hogy erre 
nincs jogom. 

„Igen", mondtam. „Ügyis elmúlt minden." 

Bólintottam. 

Utólagos Összegezés bevezetővel, napló
jegyzetekkel, kitérővel és javaslattal, amit 
senki sem hallgat meg. 

Várjuk azt a napot, amikor kezdődik, de 
olykor azt is alig tudjuk kivárni, amikor 
végre befejeződik — mondta szellemes
kedve az utolsó előadásról távozó egyik 
színházkedvelő ismerősöm. S ami elszomo
rító az egész csipkelődő összegezésben, azt 
akár könyörtelen igazságnak is nevezhet
nénk, mert valóban könyörtelen, és va ló
ban igazság. 

Pedig a Játékok műsorában mindaz he
lyet kér és kap, ami értékes, ami új a 
jugoszláv drámairodalomban, és ezzel pár
huzamosan újuló, változó a színpadi mes
terségben. Legalábbis így kellene lennie. 
De nemcsak azért, mert ez így áll a ren
dezvény alapszabályzatában is. 

Vajon igazolta-e ezt a X I . Sterija Játé
kok műsora? De ez már a válogatás prob
lémája is. ehhez az alcímhez tartozó f e 
jezetben kér magának helyet. 

A V Á L O G A T Á S R Ó L 

A X I . Sterija Játékok műsorának válo
gatója Slobodan Selenic, a drámairoda
lom szakavatott ismerője, a Borba jó tol
lú kritikusa volt. Helyes elgondolás, hogy 
egy ember állítsa össze a rendez
vény műsorát, de — úgy tűnik — Selenic 
nem használta ki teljes mértékben ezt a 
kínálkozó lehetőséget. Nem volt eléggé 
határozott, bátor ahhoz, hogy a saját szín
házi antológiáját, évkönyvét szerkessze 
meg. állítsa össze. Minden drámaírói 
irányzatnak, színpadi törekvésnek helyet 
szorított, s ezzel éppen a legégetőbb, a 
legsürgetőbb kérdésre várt feleletet odáz
ta el: merre vette fejlődésének útját a ju
goszláv drámairodalom és színművészet, 
és vajon jó, vajon helyes úton halad-e 
egyáltalán? Pedig ezt az évenként meg
rendezésre kerülő Sterija Játékokon kí
vül semmi és senki sem hivatottabb meg
válaszolni, eldönteni — bebizonyítani. 

A Játékok idején látott napvilágot Pred-
rag Bajcetic rendező polémiáit ajánló, szó
csatát süreető — sajnos azonban, mind
eddig visszhangtalanul maradt — vitacik
ke a belgrádi P O L I T I K A egyik vasárnapi 
számában. Menekülünk a múltba? Miért? 
— kérdezi nyíltan Bajcetic, és ezzel nem
csak a Játékok főbizottsága határozatának 
— lehetővé kell tenni a hivatásos színhá
zaknak, hogy a század elején keletkezett 
drámai alkotásokkal is pályázhassanak a 
rendezvényen való részvételre — helyes
ségét vonja kétségbe, hanem a mai jugo
szláv dráma ügyét is határozottan szor
galmazza — mellette áll ki: 

„Visszatérni a tradicionális értékeket 
jelentő régebbi drámai alkotásokhoz, és 
ezeket a színpadon korszerűsítve új kön
tösben jeleníteni meg, valószínűleg kul
turált és érdekes vállalkozásnak mondha
tó. Bizonytalan, mennyit és mit jelent a 
X X . század elején keletkezett és csak el
vétve bemutatott drámák élesztgetése, de 
az bizonyos, hogy káros viszonyra vall, ha 
egy ilyen dráma miatt nem jut el a Játé
kokra, mondjuk, egy mai alkotás, mégha 
ez az utóbbi valamivel gyengébb mű is. 
Hogy helyet adjunk a naturalista dráma
irodalmunk indulásának, hogy ismét e l 
merüljünk a neoromantikus drámák pate
t ika jában, hogy egykori divatos szimbo
lizmusunkkal tetszelegjünk •— érdemes 

ezért feláldozni a Sterija Játékokat, a vilá
gon talán egyetlen olyan színházi szemlét, 
amely céljául és feladatául az új nemzeti 
drámairodalom ápolását tűzte ki?" 

Véleményem szerint a múlt és jelen 
kettősségének jelenléte a Sterija Játéko
kon nem kellene, hogy nagyobb port ver 
jen fel, természetesen, ha előzőleg tisztáz
tuk volna a hagyománnyal szembeni v i 
szonyunkat, s ha a rendezvényen a mai 
jugoszláv drámaírás ügyét sokkal határo
zottabban támogatnánk, kivéve talán azo
kat az esztendőket, amikor a múlt egy-
egy nagy írójának jegyében (Sterija, N u -
sic, Vojnovic) telnek el az országos ér
vényű és visszhangot keltő jugoszláv szín
házi napok. Míg a fentieket nem rendez
zük, addig Bajcetió kiállását nem csak 
üdvözölni, hanem éppenséggel támogatni 
kell. Pontosan kell tudnunk, hogy tulaj
donképpen mit is akarunk. 

A Bajcetictől vett idézet első mondatá
val már esetleg vitába szállhatunk, de a 
kitérést és halogatást nem tűrő további 
sorokra egyetértésünk jeléül csak bólint
hatunk. Sajnos, Slobodan Selenic, a válo
gató nem volt ilyen határozott, mint Pred-
rag Bajcetic (vagy a heveskedő Bajcetic 
is lecsillapodna, ha feladatot, szerepet kel
lene cserélnie Seleniétyel?). Az , hogy Se
lenic a felé irányuló támadások elől min
dig biztonságot nyújtó fedezék fölé hú
zódhat, bármelyik oldalról jöjjön is a v e 
szély, messzemenően többet sejtet, többről 
árulkodik, mint azt első pillantásra hi
hetnénk. Nemcsak egy ember — aki sze
rencsétlenségére a leghálátlanabb szerepet 
kapta újabb kori drámairodalmunk tör
ténetében — taktizálásának kell tekinte
tnünk azt, hogy Selenic az Aleksandar P o -
povic vígjátékait támadókkal szemben 
Cankar, Kocic, Bojlc vagy éppen Matko-
vic műve mögül védekezhet, esetleg Jasa 
Ignjatovic művének repertoárba iktatását 
a fiatal Momo Kapor nevével védheti ki 
vagy fordítva; a kombinatorika összes l e 
hetőségeit számba vehetnénk illusztrálás
ként, mert Selenic repertoárja a X I . Ste
rija Játékokon alkalmat szolgáltat erre. 
Sokkal komolyabb kérdésekről van itt 
szó. Arról , amit így is nevezhetnénk: a 
kritika, a színház és drámairodalmunk 
kapcsolata, kölcsönös viszonya. Vélemé
nyem szerint a kritikánk — erre sok eset
ben rá is szolgált — lenézett, mellőzött 
mostohagyereke a színháznak. Azt, hogy 
a kritikának segítenie kell a színházat, 
nálunk is, akárcsak máshol, nagyon egy
oldalúan és korlátoltan fogják fel. Ügy, 
hogy a kritikának dédelgetnie, „simogat
nia" kell a színházat. A jelenség általáno
sabb vonatkozását igazolja Ungvári Ta
más rendkívül szellemes és okos írása is 

S ez az utolsó mondata végképp megnyugtatott. „Minden 
elmúlik", gondoltam, és elnevettem magam. Persze, csak magam
ban. Rágyújtottam egy cigarettára, és mélyet szívtam a füstből. 
Most már teljesen nyugodt voltam. Kezemmel a cigarettát bab
ráltam. „Minden elmúlt", gondoltam, és nyugodtan hallgattam 
a vonat zakatolását. Holnap újra mondhatom ezt. Mondhatom 
mindig. Mindig, ameddig csak élek. Mindig. 

Kinéztem az ablakon. Sötét volt. Néhol valami elárvult v i l 
lanylámpa pislogott. Szemem figyelmesen vizsgálgatta a fekete 
földet. Azt meg jól láthattam. A z nem hagyta magát az éjsza
kában sem. megmaradt annak, ami. 

Felemeltem a bal kezem, és Csi-csi hajával kezdtem játsza
dozni. 

„Egy ideig biztosan jól érzem majd magam", gondoltam. „ A 
többire pedig nincs időm gondolni", mormogtam magam elé, 
és Csi-csinek arról kezdtem mesélni, hogy először is jól kipi
henjük magunkat, aztán pénz után nézünk. 

„Mert pénz kell ahhoz, hogy jól szórakozzunk", mondtam. 
„Igen", válaszolta," az a fontos, hogy jól szórakozzunk. Ügyis 

el kell felejtenünk bizonyos dolgokat." 
„S ha valahol nem megy jól, hát továbbállunk", mondtam 

neki nevetve. 
„Persze", mondta, „ezt mindig megtehetjük". 
„Es ennyi elég is", mondtam, és eloltottam a cigarettámat. 

V É G E 
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a V A L Ó S Á G májusi számában: „ A ma
gyar kritikát rossz gyerekként sarokba ál
lította a színházi szakemberek közgyűlése. 
A magyar kritika megérdemelte ez:. Nem 
azért, mert knockoutolt egy-két előadást, 
hanem azért, mert tétován és gyáván S I 
M O G A T T A a színházakat. A színház eb
ből nem kér. A színháznak a folytonos lel
kesedés kell. A közönség ebből nem kér, 
mert annak a könyörtelen igazság kell." 
(Mi baj a színházzal? Valóság, 1966/5. 53. 
oldal). 

Ez a könyörtelenség hiányzik kritikánk 
nagy részéből és Selenic válogatásából 
egyaránt. Pedig erre a fent említett (kö
nyörtelen) igazságra drámairodalmunk ér
dekében „könyörtelenül" szükség van. A r 
ra a kérdésre, hogy Selenic mivel szol
gálta volna drámairodalmunk ügyét job
ban, okosabban: ha_, mcndjuk, határozot
tan áll ki a Popovic-típusú újszerű alko
tások mellett (melyekben szintén sok a 
kivetnivaló), vagy ha olyan repertoárt ál
lít össze, amilyent alkalmunk volt látni? 
A válasz csak egyértelmű lehet: az előbbi 
módon, mert ebben hatványozottan ben
ne foglaltatik az ellenállás, a szembesze
gülés szándéka. Valami újat •—• amire pe
dig törekszünk és feltétlenül szükségünk 
is van — csakis ellenállás útján vihetünk 
diadalra, az újszerűt is inkább a kímélet
len közelharc edzi életképessé, nem pedig 
a hízelgő, udvariaskodó, langyos fogadta
tás. A minőség kedvéért van szükség az 
ellenállás szögleteket és szögletességeket 
legömbölyítő viharára. 

Természetesen tudni kell, hogy Selenic 
lehetőségei is korlátoltak voltak. 

„ A Novi Sadcn megrendezendő színhá
zi játékok repertoárját huszonhat előadás 
pályázta meg, ebből a huszonhatból tizen
kettő ebben a színházi idényben először 
bemutatott mai, jugoszláv dráma, hat a 
második világháború előtt keletkezett hu
szadik századi mű, három dramatizáció, 
öt pedig a drámairodalom klasszikus al
kotásai közül való" — írja Selenic a SCE-
N A május-júniusi számában. A fenti k í 
nálatból került ki a X I I . Sterija Játékok 
műsora. 

A J Á T É K O K N A P L Ó J A , 
E G Y K I T É R Ő V E L 

SOFRONUE A. KIRlC CSALÁDJA 

A Novi Sad-i Szerb Népszínház előadá
sa, Dimitrije Durkovic rendezésében, aki 
társszerzőkent szegődött a szentendrei 
öreg, Jakov Ignjatovic mellé. Durkovic 
társszerzői munkája folyamán a rendező 
szemével képzelte el és lattá az előadás 
egy-egy jelenetét. Mondhatnánk azt is, 
hogy rendezői fogások kipróbálására és 
kieiesére tűzték műsorra Ignjatovic mű
vét. A z előadás legszebb pillanatait Dur
kovic bravúrjai és Stevan Salajic alakí
tása jelentették. Egészébe véve azonban 
célját tévesztett vállalkozásról beszélhe
tünk, amely csak egyes mozzanataiban 
vol t igazi színház és igazi riodalom. Dur-
kovicot és az előadást az irodalomtörté
neti aranyfedezettel rendelkező Jakov I g 
njatovic se mentette meg attól, hogy csu
pán részleges élményt nyújtó, felemás 
próbálkozásként éljük át a S O F R O N U E 
A . K I R I C C S A L Á D J Á T . 

NAGY HULLÁM 
m 

Se nagy, se hullám nem volt Mirjana 
Matic-Halle drámája. Sőt talán még drá
mának se nevezhető. Ha előző este a ren
dező élte ki magát a színen, ezt a szóra
kozást ezúttal Mirjana Matic-Halle írónő 
engedte meg magának, a közönség és a szí-, 
neszek ellenében. Valóban minden elis
merést megérdemelnek a Zágrábi Drámai 
Színház társulatának tagjai, külön pedig a 
főhőst alakító Neva Rosic, hiszen a három 
és fél órás előadást kellő fegyelemmel, ta
pintattal és igyekezettel játszották végig. 
Holott — mint Petar Selem, a T E L E G 
R A M kritikusa írta — fél órával az indí

tás után már adva volt a teljes drámai 
anyag, a vérbő, szenvedélyes, fiatal özvegy 
és középkorian aszott környezetének ösz-
szetűzése az erkölcsi normák és szokások 
síkján, amit Matic-Halle még három órán 
át variál kis ezer változatba, anélkül, hogy 
többet mondana el, mint az első fél órában 
tette. A N A G Y H U L L Á M n a k az sem biz
tosította helyét az idei Játékokon, hogy 
mai, napjainkban keletkezett alkotás. 
Mert a megírás módjában egy csöppet sem 
volt mai, pontosan kimutathatók a verista 
és a lélekelemző realista iskola hatásai, 
melyek azonban csak ötöd-hatodrendű 
megnyilatkozásban, csonkán, hamisan és 
erőltetetten tükröződtek. 

BOGUMIL BALLADA 

Vlado Malevszki regényének dramati
záció ja drámai erő, színpadi hitelesség, 
meggyőző színészi játék híján. A partizán 
harcosok és egy Naum nevezetű szerzetes 
emberi, katonai próbatétele, a próbák ne
hézsége, izgalma nélkül. A szkopjei Ifjú
sági Színház előadása messze maradt az 
ifjúságnak szánt színvonaltól is, tele ren
dezői dilettantizmussal, elemista bctlado-
zásokkal. 

A KIRÁLY ALKONYA ÉS 
A DAMASZKUSZI PENGE 

A belgrádi Nemzeti Színház két előadá
sa a Játékok műsorának két szélsőséges 
megnyilvánulása. 

Bojic dramolettje csupán vázlatos alko
tás, a jellemek kidolgozatlanok, nyersek, 
felesleges volt bemutatni a Játékokon. 
Ennyire botladozó, amorf drámánk van 
jó néhány az újabb kori termésben is. a 
rendezvény szellemében inkább ezeket 
kellett volna műsorra tűzni. Rasa Plaovic 
rendezése és címszereplése, a kiváló idős 
művész minden törekedése ellenére se járt 
a várt eredményekkel. Figyelemre tarthat 
számot Selem észrevétele, hogy a neoro-
mantikus dráma patétikáját túlfokozva 
esetleg egy letűnt stílus és játékmód pa
ródiáját kaptuk volna. Érdekes lenne meg 
próbálni, nem ártana se Bojicnak, se pe
dig a színészeknek, és főleg nem a közön
ségnek. 

A K I T É R Ő : A L E K S A N D A R P O P O V I C 

Amikor vígjátékírói képességeit felfe
dezték, akkor már régóta ismerték, nevét 
ötletes, olvasmányos ifjúsági regényei és 
hangjátékai tanították meg velünk. A m i 
kor vígjátékkal is jelentkezett, egyesek 
csodálkozva néztek rá, nem értették, má
sok fejükhöz kaptak, s vélt hibájukat 
akarták jóvátenni: azonnal üstökösnek 
léptették elő, pedig csak egyszerű, közön
séges csillagként indult drámairodalmunk 
egén. Későbbi pályafutása is bebizonyí
totta, hogy nem üstökös természet. N e m 
robogott végig ellenállhatatlanul és félel
metesen fölöttünk, elérhetetlen ' magassá
gokat ostromolva. Ehelyett önmagát ismé
telgetve és variálva már vagy öt vígjáték
nak nevezett mozaikszerűségben vergődik 
a körülötte lassan bezáruló körben, amely 
nem mentes a nyelvi provincializmus és a 
vásárias színészi ripacskodás ingoványai-
tól sem. Azt hihetnénk, hogy modern, pe
dig csak hatvan százalékban érthetetlen 
mindenki számára, aki nem Popovié leg
szűkebb pátriájából való. Nye lv i szabad
ságot hozott a szerb vígjáték és dráma
irodalom számára — állítják —, s van 
benne igaz is, de túlzás is. Inkább közön
séges, mint eredetiségével meghökkentő. 
Tehetség, akit részben dicsérettel félrene
veltek, de aki eddig képtelen vol t különö
sebben jeleskedni azon az úton, melynek 
legelső vándorául avattatott. Első műve, a 
L J U B I N K O ÉS D E S A N K A olcsó kis sztori 
volt az ügyefogyott kisemberekről, s 
noha hiányzott belőle a drámai intenzitás, 
a dramaturgiai vonalvezetés, mégis többet 
mondott, sikerültebb szövegnek bizonyult 

Popovic későbbi Vígjátékainál. S ez két
ségbeejtő ÍB lehet. Popovic akkor még 
nem akart modern lenni, csak drámát ír
ni, de ez sem sikerült a legjobban, újab
ban modern akar lenni — hogyisne, hi
szen jugoszláv Ionescónak nevezik egye
sek —, s nemcsak, hogy nem modern, de 
még kevésbé sikerült drámát írnia, mint 
azelőtt. Mert a számtalan nyelvi szituáció
ból felépülő „mű" csupán töredékes meg
valósulásnak nevezhető. Legyen az a 
SZÁZSZEMES H A R I S N Y A . a K O C A 
K O C O G Á S vagy A D A M A S Z K U S Z I 
FENGE, nem egyebek, mint a rendszeres
ség, az alaposság súlya alatt parányira 
töredezett mozaikkockái a tehetségnek. 
Popovic emelett ízléstelen is tud lenni, és 
elfeledkezik arról, hogy már ezen a v o 
nalon is vagy negyvenéves lemaradással, 
hátránnyal veszi fel a harcot a francia 
Vitrac vagy Antoine Artaud ellenében. 
Behozhatatlan hátrány, nem is kellene ar
ra törekednie, hogy idővel a maga javá
ra dolgozza le, mert napról napra idősze
rűtlenebbé válik. Tehetségét — ami e lv i 
tathatatlanul van — az igazi dráma szol
gálatába állíthatná, mert önmagát is és 
egy helyben topogó drámairodalmunkat is 
ezzel segítené a legteljesebben. Említet
tem: Ionescónak is nevezik, és elfelejtik, 
ha valakit nem értenek, annak még nem 
kell feltétlenül ionescói kaliberű írónak 
lennie. A z antidráma Romániából elszár
mazott francia mesterének drámái mérta
ni pontos szerkezetben feszülnek, Popovic 
pedig a drámaírásnak ezt a szabályát sem 
ismeri, nála a mű részecskéi a tenyérből 
csurgatott homok módjára válnak el egy
mástól. 

Ennyi feddő, elmarasztaló szó zuhata-
gában is vallom, hogy Popovicnak helye 
volt a Játékokon, de helyes, hogy díjat 
még nem kapott, korai lenne díjazni és 
főleg célszerűtlen, negatív hatású. 

BORZ A BÍRÓ ELŐTT ÉS A 
KOCAKOCOGÁS 

A z utóbbi szintén Popovic vígjátéka, és 
a fent elmondottak erre a darabra is v o 
natkoznak. 

Kocic elemiben, középiskolában, egyete
men agyontanított és tanult politikai röp
irata ma már teljesen elvesztette időszerű
ségét. „Ezentúl a Borzot bízzuk a közép
iskolai irodalomtanárokra és a vidéki 
amatőr együttesekre" — írja az előadás 
egyik méltatója. Igaza van. Mert ahogy a 
dubrovnikiak megjelenítésében láttuk, 
semmi újat sem nyújtott, még Izet Ha j -
darhodáic díjazott alakításában sem. 

A SZENT FLÓRIÁN-VÖLGYI 
KÍSÉRTETEK 

Kocic művének ellenpéldája. Mile K o 
rún rendező megmutatta, hogyan lehet és 
kell megjeleníteni a múlt elfelejtett alko
tásait, s közben ne csak közönséges res
taurálást, hanem korszerűsítést is végez
zünk. Valószínűleg maga Cankar se ismert 
volna rá művére, amely annyira maian 
szólt hozzánk, hogy szinte már kísérteties 
volt. Elgondolkoztató és tanulságos e lő
adás, jó kollektív színészi alakításokkal, 
ügyes, merész rendezéssel. Feltétlenül k i 
érdemelte a díjakat. A Játékok legfegyel-
mezetebb, legkövetkezetesebb előadása, a 
korszerűsítés szép, követendő példája. 

BANKETT ÉS VÉGELADÁS 

Momo Kapor, a fiatal drámaíró két egy-
felv-onásosa. A V É G E L A D Á S első feléért 
érdemes volt végigülni a Játékok minden 
unalmas előadását. Így szokott lenni, tü
relmesen és türelmetlenül várni kell, s 
akkor az eredményt is látni fogjuk. Momo 
Kapor indulása számomra többet ígér 
Aleksandar Popoviéénál. Nem a B A N K E T T 
tel, hanem a VÉGELADÁSsa l . A Ban-

(Folytatása a 27. oldalon) 
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Példázat egy tamburás lányról, a tenger
ről és magunkról. 

Most, hogy elkezdem, még nem is tu
dom, hogyan szólítsalak. 

Míg kétes helyeken misztifikált, száz 
másutt ismeretlen és szándékosan idegen
nek bélyegzett képedet próbálom felidézni, 
nem merem elhinni, hogy ugyanaz vagy, 
és csak annyi lennél, mint Camus ab
szurd hőse; vagy csak uniformizáltak eb
ben az esetben is, mint már annyiszor! (?) 

Annyira beletapasztottak nevedbe, a f o 
galomba, úgy összefogdostak, gyürkész-
tek már, a formából ki se látszol, s kény
szerítve vagy odaragadni, rászáradni a 
negatívra, mert csak anyagként létezel 
még mindig, melynek se beleszólása, se 
akarata, se külön világa nem lehet, csak 
minden érintésre változó teste, melyet 
alakíthatunk és nyomkolászunk. 

Nem tudom, hogyan szólítsuk magun
kat, hisz még mindig olyan borzadállyal 
és valami titkos kíváncsisággal töltené el 
a szó a lányokat, még mindig megreten-
nének az anyák és ok nélkül furcsa pszi
chózis hatására büszkék lennének apáink. 

Most, hogy ideértél, messzi borulások 
hirtelen záporával, s valójában először 
kell bebizonyítanod, hogy hasonló vagy 
ahhoz, akinek képzeltek, döntened is kell. 
Határoznod. Azonosulni egy valakivel, egy 
valamilyen formához tapadni, hogy vona
lait, redőit felvehessed magadra — mert 
más lehetőség nem létezik. 

Ezen a ponton mindenki elvárja tőled, 
hogy nyilatkozzál, s talán neked a legne
hezebb . . . mert egy „magadról", a múlt
ban analízisre érdektelennek tartott nimo-
listáról szinte két lépcsővel feljebb állva 
igehirdetésképpen kell nyilatkoznod, no
ha talán senki fel nem fogja, és becsülni 
is képtelen lesz ezt a tragikomédiát. Ha 
bizonyítasz, legyen az bármilyen nemű 
vagy eredetű, voltaképpen magad is bi
zonyosodsz, egyrészt ismeretlen-ma
gad felől, másrész a képességeidről, s az 
első kísérletnek mindig meg kell történ
nie. 

De mert nem lehetsz minden pillanat
ban csak az a személy, akit a neved rejt, 
mert annyira komplex egymásba folyt szí
nek, érzelmek és felfogások, ízekből állsz 
össze— képtelen vagyok úgy tekinteni rád, 
ahogy már sokan tették; de meglehet, hogy 
alapjában elhibázott a próbálkozás, az, 
ahogy közelíteni igyekszek hozzád. H O Z 
Z A D . 

Talán felületes, még transzcendes vágy, 
ki nem kristályosodott elő-előfénylő hiú, 
beképzelt, túlfűtött, vagy talán meg is 
alapozott léthipotézise lenne az első rév, 
melynél ki szeretnék kötni. 

Bizonyára hasonló az ars poeticákhoz 
az a gondolathalmaz, ár, mely a hegyről 
lefelé jövet növekszik benned, miközben 
lépésről lépésre négyzetével, vagy százszo
rosan csökken a távolság — magad és 
sziszüphoszi köved között — SZEMEDBEN. 

S vajon megéri-e az a pár pillanat, ott 
fenn, az időtlenül mély platón? 

"Amikor a földnek képei nagyon kezde
nek sajogni az emlékezetben, amikor a bol
dogság hívó szava mind erösebbé válik, 
akkor ébred fel a bánat az emberi szív
ben, a kőszikla győzelme ez, maga a kő
szikla". 

A konformizált létforma, a munka ma 
szolgahűséggel kell, hogy alapot biztosít
son a művészethez. 

A művészet többé állítólag nem egzisz
tálhat, szabadon művelői sem élhetnek 
géniuszi jogokkal, s ezzel kapcsolatban ki
sajátítani sem lehetséges pedagógiai és ha
sonló célokra. 

Külön, mégis pozitív indeterminált v i 
lága nem enged betekintést többé minden 
halandónak. Régi, ócska váz, hogy rel igi-
ózus képpel éljek, mint kihűlt porhüvely 
köztünk maradt, ezt öltöztethetjük, íz 
lésünk, kedvünk szerint; a lélek azonban 
felröppent, e világi eszközökkel megköze
líthetetlen magasságokba. 

És mégis a múzsák (hadd röhögjelek kö 
rül) a föld kertjeiben nőnek és virágza
nak el. örökké. 

műhely 

san-
dor 

LEVEL 
DON 
JÜANHOZ 

Boldogság, jaj, el ne hagyj! 
És tényleg nem tudsz választani? 
Nagy pillanatnak, kíméletlenül hosszú

nak érzed? 
Mielőtt szólnál, tekerd le nyakadról azt 

a hosszú hajfonatot. Nem irigylem tőled, 
nem is tiltom; simogasd meg! 

Utoljára. 
És újból. Aztán neki a szélnek! 
Nézz sorba az itt ülőkön. Mind te vagy! 

Rabok! A női hajszál különben is átkos. 
Átkos, kínosan tapadó, nyűgös törülköző! 

Nem csoda! 
Azt , hogy valaki beletörölközzön a nő 

hajába, világéletében banálisnak találta. 
különben is ennek az új lánynak rövid 

haja volt. Nem is fekete. Apró, kukacok
ra emlékeztető, sárga tincsekkel, makaró
nidarabkákkal díszítve forgolódott előtte 
a fej . 

Mert mindig csak a fejére csúszott fel 
a tekintete. 

A z orrát különösnek találta. Már az ma
gában egy kicsit durva és ellenszenves, ha 
a nőnek nagy orra van. Na, jó ! Festmé
nyeken még nem bánja az ember, mert 
az állítólag művészet, ha furcsa is, legfel
jebb röhögök egy sort pl, azon a hülye 
Salvador Dalin. De ilyenkor kinyilatkoz
tathatod nagyképűen, hogy; „ A z élet nem 
művészet, fikció, kitalálás. A z élet az 
élet." S míg eltelve szavaid hatásától, kö
rülnézel, valahogy szurkolsz is belülről, 
hogy jaj, csak ne akadjon olyan a tár
saságból, aki kíváncsiságból, vagy akár 
emberismerete alapján felteszi a kérdést; 
„Tehát? . . . " 

S itt megtorpanna minden szószátyár-
kodásod, az amatőrizmus lebukna, s ebben 
a pillanatban értelmetlenül súlytalannak 
éreznéd magad, dadognál, de szavaidat 
soha ellenőrizni nem tudnád többé. 

Azt , hogy az orrát érdekesnek találtad 
nem kétlem! Legalább volt miről medi
tálnod magadban, ha ránéztél. 

Téma volt az orra. Egy orr, melyet ma
gadban Tamburának hívtál. Tamburának 
nagy T-ve l . 

Mert a szemei is éltek. Külön-külön 
pislogó ablakegerekként. 

Ezért cincogtál értünk, hívón csalogat
va, éjszaka magadban, nappal kettesben. 
Hívatlanul és erőszakosan. 

Ma furcsa még e kérdés, de talán meg
értem valamikor, hogy süketek-e az ege
rek; s díszként remeg-e piciny fülecské-
jük, vagy a fülek, szintén, elvetélve a fej 
magas zordságtól, mint hegyek lábainál; 
elvetélve lebegnek-e, mint a kopasz ág 
végén a repülni kész utolsó levél. 

Azon, hogy az orrát érdekesnek talál
tad, nem csodálkozom. Kurta, finom baj
sza, mint megannyi mozgó, szőke ebihal, 
küszködtek, fürödnek a napsugárban. 

A tamburád zenéje száll, és végigsimí
tasz rajta a zsebkendővel. 

Az , hogy K . hajába soha nem kívántál, 
nem kívántál törölközni, logikus. 

Hisz olyan volt, mint meredek sárga
part, ahol a fecskék tanyáznak, feltúrva 
a hallgatag iszapot méla fenekesek bólo
gatnak a lassú vízben, és kérészek meg 
terpesztett lábú pókok kaszálják számta
lanszor keresztül-kasul a Tiszát. 

A hálók mindig valami egyedülálló, szi
kár, csendes képszerűségbe öntötték a tá
jat, a folyót. 

Később el sem tudtam képzelni a gics-
cses, fekete csónakot, nyúlánk fürdőzők, 
megriasztott kacsák, törött bögrék és a 
nyári v ízbe fulladtak nélkül. Egyenesen 
felüdített már, ha hosszú, álmos oldalak 
után: „Még egy áldozata van a Tiszának" 
hírre, gyászjelentésre, piaci felhozatalra, 
információra, reklámsorokra, vagy nem 
is tudom minek nevezzem, szóval, ha 
ilyen mókákra bukkantam a napilapok 
helyi rovataiban. 

A haja különben is nagyon kifakult, 
színtelen volt a tarkóján és göndör, amit 
nem szerettél. Mintha minden este áztatta 
volna, és később a párnában megtörtek a 
a kendő alól kiszakadt tincsek. És kü
lönben se szeretem, ha szőrös, pihés a 
nyaka. Nem tudom miért, de valahogy 
undorított. Így aztán hiába jutnak eszem
be kamaszkori olvasmányaim, melyeknek 
tanulságait rögtön ki szerettem volna pró
bálni, nem volt soha gusztusom ezeket a 
lengő, végtelenül finom hajszálakat össze
nyálazni. Talán a busa fej és a pihék ha
talmas aránytalansága volt olyan vissza
taszító; kár ezen időzni! 

De hogy mindig a fejét néztem, az biz
tos. Vannak nők, akiket az ember képte
len még gondolatban is levetkőztetni. Ta
lán tudattalanul érzi, sejti, hogy az igézet, 
a misztikus rögtön, abban a pillanatban 
megszűnne. 

K . így volt szép, ahogy volt. Azaz, így 
volt jó. Nekem jó. Ha megfordult volna 
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utánam, ha biztatóan csak kezemet szorí
totta volna meg, nem hiszem, hogy tovább 
is érdekes és vonzó maradt volna. 

Mert vonzó volt és gyötrő. 
A visszautasítása fájt. 
És míg fáj, addig jó, mert tudom, hogy 

hozzátartozom. 
Féltem kicsit, mi lesz, ha naponta kell 

találkoznunk, tanácskoznunk. 
Nem lesznek többé a részegítő, hosszú 

séták a délutáni hunyorgó utcákon, meg-
pihenés, megnyugvás a kis büfék kockás 
asztalánál, nem lesz találgatás, rebesgetés, 
pici szúró sajogás, itt, itt a bordák között, 
és a ragaszkodás lüktető, mindig meg
újuló különös érzése. 

Mondom, volt már nő, akinek a hajába 
élvezettel törülköztem. A hosszú, sercegő 
szálakat rátapasztottam az arcomra, hogy 
csak az orrom meredt ki belőlük messzibe 
kandikáló fehér oromként. Ilyenkor felte
kintve csíkosnak láttam a napot. Mindig 
mondtam, hogy egyszer el kellene dönte
nünk, vajon a szem ragadja le hozzánk a 
napot, vagy a hajszálak emelkednek mesz-
sze, be az égbe. 

De, hogy a szétzilált kóc és a sárga te
nyér egymáson feküdtek, az biztos. És hit
tem, én is hozzájuk tartozom valamilyen
mód. 

A tengerparti homokból nem szívesen 
mozdultam. 

A nyaraló népsége szétszéledt. 
Különös játékot játszottam. A lábszá

rainak dőltem és szemhéjamat égettem 
a déli nappal. Elképzelhetetlen csodás, 
kaleidoszkóp-figurák szóródtak szét rajta. 
Már csak földi értelmet, híg összefüggést 
kellett belegondolni. S meséltem is a tör
ténetet. Hangosan. Míg A . bele nem unt. 
Ez mindig gyorsan bekövetkezett. Éhes 
volt. Én is. De attól fáradtabb, hogy fel 
tudtam volna emelkedni. Magamhoz húz
tam a termoszt.^ 

Éjszaka nem'mertünk fürödni. 
A külföldi, minden lim-lomrnal felsze

relt turisták villanylámpákkal matattak 
a fekete sziklákon. Arasznyi, kemény pán-
célú pókok és zöld tarisznyarákok nyü
zsögtek a fel-felvillanó sugárban. 

„Undok jószágok!" — mondta A . 
„ K i tudja milyeneknek látnak ők ben

nünket!" — feleltem. 
Megütközve fordult felém. 
„Gyerünk haza!" 
Lépegettünk a soteron. 
„Ha rád jönnek ezek a költői vagy mi

lyen manírok, pillanatok, lehetetlen vagy!" 
— mondta. 

Dühös lettem. Elkaptam a haját, és az 
arcát felém szorítottam. 

Kiszakíthatnám, kicsupálhatnárn a ha
ját, belelökhetném a vízbe; nagyot csob
banna és nem tűnne fel többé. 

Egy amerikai kéjgyilkosság kapcsán ol 
vastam, hogy a szörnyű kínzásoknak alá
vetett kislány könyörgését, zokogását és 
rimánkodását hangszalagra rögzítették, s 
bizonyára többször lepergették, lehallgat
ták azután. 

Saját felfogásuk szerint bizonyára nem 
lehetett valami megvetendő műélvezet a dél 
utáni forró tea szürcsölgetése közben. A z 
ember (legyél te vagy én) néha majdnem 
elragadtatja magát. A bűnözőktől, ki 
hinné, ez a „majdnem" választ el! 

Sok mindenre kedvet kapunk, mely az 
„ismeretlen" úgy elkoptatott, és mégis tit
kos varázsával csábít. 

Képzeld el, mi mindent lehetne csinál
ni egy emberből! Muff tói a madárijesz
tőig. 

A névsor mégis hiányos maradna. Min
den masszából egyfajta maskarát, egyből 
rengeteget, mindegyikből számtalan töké
letlenséget. 

Nem fontos bohóccá tenni valakit, hogy 
nevethessünk rajta. 

Elgondolkoztam. Tényleg: csak azért 
nem löktem le a zúgó hegygerincről, nem 
fojtottam a habforgácsú hullámok közé, 
mert irtózok a hivatalos idézésektől, pro
cedúráktól, személyektől, lealázó kihall
gatásoktól, és magamat mégis jobban sze

retem, mintsem, hogy ilyen lelki meg
rázkódtatásokban legyen még részem. Azt 
hiszem, mindent akkor kellene abbahagy
ni, amikor a repülő, görgő test robaja el
ül a Mélyben, s amikor a tenger tükre vég
re elsimul. 

Mert elég az a pár pillanat, a kétkedés 
borzongó reménye, elég az agynak a fe 
szültség, mely akkor szinte szétrepeszti a 
koponyát. 

Ls ha még ezután se lehetek szabad! 
Pedig ott lenn már esak a patak kris

tálykönnye csobog. Visszhangzik a hideg 
hcgyfalakon. 

Mit mondtam? 
A z első kísérletnek meg kell történnie! 
A dolgok további folyása már sok 

minden mástól függ. 
A gyakorlat, a beidegződöttség és az 

unalom nagyon közeli rokonok, ne fe 
lejtsd! 

Es nem a szív a legfontosabb! 
Milyen gyomrod van, milyen színorgia 

dúl benned, hány és milyen láng vibrál 
egyetlen jelentéktelennek tűnő pillana
todban is; ez oszt és szoroz. 

Remélem megelégedtél a szakkifejezé
sekkel . . . 

Bocsánat! N e haragudjon rám! 
Figyelmetlenségemnek róhatja fel, hogy 

elfeledkeztem a közmondásról, miszerint 
akasztott ember házában. . . 

De ön más, a rókáról és a savanyú sző
lőről szóló példázat említésekor is minden 
alkalommal felbőszült. 

Bocsásson meg, de fizetség soha az 
ilyen monológokért?! 

Ha bizonyítasz, legyen az bármilyen ne
mű és eredetű, voltaképpen egyrészt ma
gad is bizonyosodsz . . . 

Sokakkal találkozol a városban. Ismer
nek. Előre köszönnek, vagy viszonozzák 
üdvözlésedet. Attól függően, mit tartasz 
róluk, vagy ők felőled. 

A z utóbbi időben mégis egyre keveseb
ben szólítanak meg, és egyre ritkábbak a 
köszönések. 

Banálisnak tűnhet a példa, mégis köte
lességem, hogy megemlítsem. A spirálfo
lyosó, melyben eddig tisztán és keményen 
kongtak óriási lépteid, hirtelen szűkült s 
bármerre ingjál meg, vagy próbálj akár 
csak tapogatózni is, vizes, töretlen falakba 
vered magad mindenfelé. 

Ugye, jó lenne ilyenkor betakarózni pu
ha és mégis izgató, pogány hajfonatokba! 

Mert a köszöntéseken túl mégis a mél
tányoló jövő, a vigasz-remény, mely olyan 
konokká, büszkévé és utálatossá tesz 
mindennapra, az egyetlen, mely a tiéd, a 
titkod, gazdagságod. 

A te igazad még nem jött el! 
Egyszer égi törvényként kellene fel ír

ni a tenderek szivárványával, hogy az A L 
B A T R O S Z O K szent és örök madarak, 

Szeljék a csillogó magasság ezüst, igaz 
vizeit, mi pedig hajoljunk le a porba és 
csókoljuk meg tovasuhanó árnyékukat! 

Ekkor azt tanácsolnám, csapd félre a 
napban fürdő, fekete hajszálakat, és sza
ladj, lendülj, repülj, hisz a köteleknek 
most már pattaniok kell! 

Tudom, most is választanod kell! 
Mindig és minden percben kétségektől 

szorongatva, kétségtelenül felajzva ro
hansz. 

Rohansz, mint ívelt vonalú, gyönyörű 
gímszarvas, szép, komoly fejeddel, reme
gő aganccsal — rohansz keresztül az er
dőn, vadon méregzöld árnyában — egy 
pillanat, megfordul a világ, szakít az ág, 
csúszik az ég, visszaránt az ág, vissza
ránt az ég. 

Hörögsz. Buktál. 
Hát tényleg lehetetlen kimászni a köz

helyek, köznevek, köznapok, közös kate
góriák közröhejéből? 

Hisz ezen a napon mindenki elvárja tő
led, hogy nyilatkozzál. 

Ezen. 
Kinek mi köze hozzá? 
A gesztusaid mind egy érverés dobásá

ra törnek ki belőled, és soha nem ismét
lődök, állandóak. S talán állandó válto-

zóságuk, változó furcsaságaik örök, s nem 
a kategória, melybe úton-útfélen belegyö
möszölnének a választás óta. 

Szóval, mindegy volt. Tökéletesen. Ha 
ezt teszed, valótlanságával együtt kipo
rolod a múltat, hogy aztán fájdalommen
tesen, minden rágósságától megszabadítva 
vethesd a kopók, szukák, vén bulldogok 
elébe. így talán nem fájdul meg a lábuk, 
gyomruk, nyelvük, foguk, S Z Í V Ü K ! 

Köteles vagy ügyelni? Ne hagyd, hogy 
röhögjek! 

Hidd el, legyen a hajszál bármilyen 
hosszú, egészen soha nem fedheti a napot. 
Akármilyen közelre varázsolja tekintete
det! 

Mindig átszűrődik a fény. Legyenek bár 
kemények a kilométerek, és égők, izzók 
a tekintetek. 

Másképpen; széthasadt törzsébe a dél
ceg, zordon fának ki tudja honnan sza
badult kannibálok égetnék napi gondjai
kat, idegen művüket. 

S holnap már vízre dobott harcicsónak-
kent lengnél, melynek teljesen mindegy 
kik, mikor, hova, kiért vezetik elbutult al
kotmányként. S hogy ön keresztül lépte 
a múltját, keresztül az embert, t i ián meg
bocsátja a jövő. 

Csak a bűnösségét soha nem ^zabad ad
dig elismernie. 

A hit, a termékeny remény, mely már-
már szinte a bizonyosság erejével tépi 
szét és tiporja el a jelen fátumát, felmen
ti előbb-utóbb, anélkül is, hogy ma igazo.-
ni próbálná magát. 

A m i pedig az új nőt illeti, a jeien le
gyen minden ajánló levél, hisz a tegnap és 
a csillagok az évek színhada és a pillanat 
között semmi különbség. Csak kár, hogy 
ezt még te sem érted egészen. 

K. nem mindennapi. Az t hiszem, lekö
tött szárnyakkal próbál repülni, szállni. 
Érzi a zsineget, a rászakadó göröngyöket, 
de nem sejti, hogyan kell oldani, •ami. 

A föld és a magasságok közé, mintha 
légmentes, paralizáló, ki? kezdősebesség
gel átvághatatlan réteg czorult volna. 

Vajon fűti-e annyi tűz, energia, hogy a 
szabad végtelenig csaphasson? 

A z ajtóknál mindig előre engedem. 
Nem szeretem a tarkóján ízléstelenül 

összevissza gubancolódott hajszálakat. 
Egyszerűen allergikus vagyok erre a kóc-

ra. 
És mégsem szalasztanám el az alkal

mat, hogy rá ne pillantsak. Mert olyan, 
mint egy óramű, kis, finom darabja. 

A szemei, hamu-álmos, világos szemei 
külön élnek, orra, szája, bőre, mind meg
annyi más-más világ, ezernyi apró, felrob
bantható, felrúgható külön törvényszerű
séggel mind E G Y nagy téves óraműt szol
gálva. 

Mert mindene mozog, kattog, éleszt — 
belül, magában és mégis, ha kellene sem 
tud egy lépést megtenni magától. Mozdu
latlan könyörtelenséggel ragadja birtoká
ba az időt, s magad is akkor veszed ész
re már, hogy valami elmúlt, ha ránézel, 
hirtelen rátekintesz. 

És te, mert nem csak Don Juan-i teljes 
léteddel szereted, hanem egyidőben amorf 
költői illúzióddal is, mindeneddel, tehát 
mindennel, mert V A N — helyeslem min
den tudatos és öntudatlan lépésed, ballé
pésed. 

A m i élete első nagy pillanatát illeti, iga
zolást mindenhol találhat. Mert azt a paj
zsot választja, mely legjobban takarja, 
védi. 

Aztán: Adio világ! 
„Ha elhagyja valamelyik nőt, nem azért 

teszi, mert már nem szereti. A szép nő 
mindig kívánatos. Azér t teszi ezt, mert 
másikat kíván, és ez nem egy és ugyanaz 
a dolog!" 

Szeretlek, mert minden pillanatban meg 
vagy győződve róla, hogy LESZEL. 

Búcsúzom tőled, mert nem ismernek, és 
még feltűnést keltene ennyit időzni veled. 

Vele! 
„ . , . a madarak tovább énekelnek." 
Köd utánam. 



Aznap délután sokáig aludtam, és rám-
sötétedétt. 

Nem volt értelme felkelni. 
A szél megemelte egy kicsit a függönyt, 

végigfutott a homlokomon, a lepedőn, to
vábbment. 

Megfordultam. A függöny és az ablak
párkány közti résen láttam, hogy a szem
ben levő pékségben villanyt gyújtottuk. 
Valamivel később egészen magasra emel
kedett a függöny, nagy lengés járta át a 
szobát, majd az teljesen üres és néma lett. 

Szorongást éreztem. A z egésznek volt va
lami köze a gimnáziumhoz. Lehet, hogy az 
időpont volt különleges. Gimnazista ko
romban volt utoljára ilyen, házi feladat 
nélküli, teljes délutánom, amikor végig j e 
len voltam. Néha sikerült meglesni két idő 
kereszteződésében egy — kissé keserű ízű 
állópontot. 

Egészen precízen éreztem az órák utáni 
kóborlások légkörét. 

A táskámban könyvek voltak, melyeket 
szerettem. 

A z utca végén, ahol a Kanadai lakott, 
nekitámaszkodtunk háttal a transzformá
tornak, vállamon megfeszült az esőkabát, 
és lényeges dolgokról beszéltünk. Soha 
azután nem éreztem magamat ennyire fe l 
nőttnek. 

Arra emlékeztem, hogy egyszer valahol 
fák között kártyáztam és csókolóztam egy 
lánnyal. Fürdőnadrágban. A föld kelleme
sen nedves volt és hűvös a talpam aliatt. 

A z is eszembe jutott, hogy reggel nem 
azon az oldalon mentem, melyet már telje
sem uralt a nap, de sugarai egyelőre mind
össze csekély élénkséget hoztak. A z is 
eszembe jutott, hogy nagyon szerettem a 
vizet — az éles, hideg vizet, apró fehér 
buborékokkal; a langyosat, melybe másfél 
méterre kell lebukni, míg felfrissülök es
ténként, amikor sárga a lámpafényben, 
vagy sötét és ismét sötétté zárul a testem 
körül. 

Szerettem volna ezeken a dolgokon gon
dolkozni, vagy csak rájuk gondolni — so
káig, de féltem, hogy akkor deformálódnak 
vagy elpattannak, megszűnnek, 

A szobáiba megmozdult valami. 
Néztem: íróasztal, ruha a széken, kékes

szürke szín egy képen, be nem fejezett 
mozdulat — egészen diffúz hangok, kö
zülük egy-kettő néha társulva, de ez csak 
véletlen volt még aztán fokozatosan mind, 
ebből egy bizonyos ritmus kezdett kiala
kulni. Egyre konkrétabban, egyöntetűb
ben. Nemsokára egy metronóm pontossá
gával vert — egészen határozott medret 
szabva valaminek, ami ezután következik 
majd. 

A ritmus erősödött, kezdett elviselhetet
lenné válni. 

Felálltam, meggyújtottam a villanyt, az 
asztalilámpát, kinyitottam a vízcsapot és 
az ajtót. 

A vizeskancsó falán átvert a víz. Egészen 
lassan gyöngyözött lefelé. 

Másnap úgy határoztam, hogy halászni 
megyek. Ügyetlen lett volna hosszú nádat 
hordozni végig a városon — ezért csak a 
spárgát és a horgot vittem. 

N e m messze előttem megláttam Nádat, 
akivel a kosárlabda-meccsen ismerkedtem 

meg. Rajtunk kívül nem volt más az utcán, 
egészen otthonos és izgató volt. A válla 
tetszett. Megkérdezte, hová megyek. Neve t 
ve mondtam — halászni, úgy, hogy nem 
tudhatta igaz-e. Nagyon örültem, hogy la
tom. Valamit mesélni kezdtem, s arra 
ügyeltem, hogy ez körülbelül addig tart
son, míg ő hazaér. 

Lementem a folyóra. A horgot még állva 
dobtam bele a vízibe. Majd leültem. Körös
körül házak voltak, az egyik kertben lo
csolt valaki, néhány fürdőző, egy híd egé 
szen a kanyarban, csak félig láttam. Mind
ez teljesen elosztva egy befejezett húzással. 
A kézvonáis egészen kimerült, véget ért, 
egyáltalán semmi vibrálás, nyugtalanság 
vagy helyzeti energia. 

Néztem a parafadugót és a vizet. 
Mindenfelé impulzusok emelkedtek, de 

csak a kíváncsiság szintjéig értek, ott meg
üszkösödtek, visszahulltak. 

A dugó egy erőteljes húzástól lebukott és 
zizegve indult lefelé a vízrelegekben. Mu-
tatóujjam és hüvelykujjaim közt súrlódott, 
csúszott a spárga, egyszer megsodortam, 
aztán még egyszer — és a vízbe esett. 

Megfordultam üres kézzel. Ideje volt 
hazamenni. 

A z utcák szélles koronájú, nyugodt, töm
pe fák álltak. A z egyik ablakon, zöld szú-
nyugháló mögött hangosra kapcsolták a 
rádiót. Egy vibrafonszóló színes, az arány
törvényeknek megfelelő sávokra osztotta 
gondolataimat. Ügy éreztem magam, mint 
egy Mondrian-kép előtt. 

A kocsiúton két kisfiú fényesfehérre 
csiszolta a köveket. A levegőben porszem
csék közt fényoszlopok emelkedtek spirá
lisan. Egy darabig úgy tűnt, hogy az ut
cákon járkáló emberekben van valami tra
gikus, talán félreértésből visszafojtott ener
gia, torz koncentráltság. 

Körülbelül húsz méterrel előttem búto
rok álltak a járda és a kocsiút közti poros 
részen. Valószínűleg hurcolkodnak és ko 
csira várnak a bútorok. Benn talán valami 
sötét szobában állhatnak s lassan megkop
tak határozott kontúrjaik. 

Leültem egy bőrrel bevont székbe. Szem
ben egy barna flanellinges, görnyedt ember 

jött ki — talán a tulajdonos — ás faragni 
kezdte rövid, zömök bicskával egy másik 
szék támláját. Ügy látszott, hogy kerekre 
akarja formálni a támla tetején lévő de
rékszöget. 

Néztük az utcát. A porban duzzadt v í z 
cseppek voltak. Sok. 

Van néhány hely, ahova pont ilyenkor 
délután szerettem volna eljutni. Egy kocs
ma valahol az olajgyár felé eső városrész
ben, két vagy három utca, melyeken na
gyon régen mentem és most izgalmas, ér
dekes lenne oda menni. Sose jutottam el. 
Vagy tanultam, vagy úszótréningem volt. 
aludtam, vagy más ehhez hasonló racioná
lis dolgom volt — máskor pedig nem volt 
bennem semmi kezdeményezés. 

Felálltam, köszöntem a barnaingesnek 
és hazaindultam. 

Este lassan és gondosan borotválkoztam. 
A szakrényemben maradt két keménytojás, 
teát főztem és megvacsoráztam. Amikor 
befejeztem a szobában olyan csend volt, 
hogy hallatszott az ablaküveg pattogása. 

Ké t hangulat közti cezúra — egészen 
olyan, mint még egy utolsó lépés akkor, 
amikor már nincs több lépcső. 

Kopogtak az ajtón. 
Megkérdezte valaki az első emeletről, 

hogy megyek-e a városba. 
Mondtam, hogy nem, mert egyedül 

akartam menni. 
A szobában fehér tejüveggömb volt a 

lámpán. A körte elég gyengén éget t Nem 
szerettem a fényt. Valami mozdulatlanság 
és merevség közti hangulatban voltam. — 
Hagytam, hogy birtokában tartson. 

Aztán elmentem megnézni a szerencsét
lenséget. A lépcsőn lefelé csak egy isme
retlen asszonnyal találkoztam. Kellemes, 
friss este volt. A z utcán még futballoztak 
a gyerekek, pedig a kapukat már alig l e 
hetett látni. 

Sokan autóbuszra vártak. Nemsokára 
megjött a központ felé induló busz. Elég 
jól helyezkedtem, körülbelül az ajtóval 
szemben. A buszban, az emberekben volt 
valami élénkség. Mint egy áramlás. Jó volt 
egy kicsit hátra feszülni, teljesen passzí
van, minden felelősségtől megtisztulltan. Ez 
csak egész rövid ideig tartott — az autó
busz gyorsított, valami esemény élénkséget 
váltott ki. 

A szerencsétlenség a megállótól kb. 50 
méterre történt. Egy OPEL vágódott ki a 
mellékutcából, s neki a kamionnak. Fék
csikorgás sem hallatszott. Csak a nagy 
csattanás, mintha hirtelen hegyes csúcsba 
futott volna a korzózok moraja. 

A nagy tolongásban alig tudtam közelebb 
jutni. Sikítoztak, és ez egészen elvegyült 
egy asszony jajgatásával, aki az ütközés 
lendületétől esett ki a kocsiból, és úgy lát
szik, kezét törte. Egy kalapos férfi a v o 
lánnál maradt eszméletlen. A z arcát és az 
egyik tenyerét összevérezték iaz ablak szi
lánkjai. A kocsi elől mélyen behorpadt, a 
lesúrolt máz alatt fehér fémrészecskék pat
togtak valami forráspontot iniciálva. 

Érdekes, hogy alig másfél méterre a 
szerencsétlenség felett, teljes csend volt, 
nem lehetett érezni semmilyen eseményt 
vagy változást. Osztatlan sötétkék maradt, 
itt-ott egy kevés, neonreklámokból odave
tődő fehérrel. 
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1. 

Nem haragszol, ugye? 
Tudom, sok kellemetlenséget okoztam 

neked, de előbb-utóbb mindenki így jár. 
Én is. Érzem. 

Hallasz? Figyelsz rám? 
Csak meggyorsítottam. Segítettem ne

ked s közben mennyit kínlódtam, izzad
tam miattad! Meg se köszönted. Miért? 
Miért nem válaszolsz?! Haragszol? 
Miért?! Mive l érdemeltem ki ezt? Hisz 
tudod, te magad is tudod, hogy kedves 
voltál nekem. Miért durcáskodsz? 

Durcáskodsz. 
Szám szögletében ironikus mosoly j e 

lenik meg. 
Mindig ilyen voltál. Most sem cáfol

hatsz önmagádra. Egyszer, emlékszel 
ugye, azzal álltál elém, hogy adjam meg 
a neked járó tiszteletet: magázzalak, mert 
idősebb vagy. Vigyorogtam. S később 
megmagyaráztam, hogy tévedtél, mert 
magad is azzá lettél, ami ellen annyira 
hadakoztál, ami miatt az öreget is meg-
koporsóztad. Magad is fogkefekezelő let
tél, ki elvárja, hogy neki is bókoljanak, 
mert így igazolva érzi magát. Igen, s 
még mást is mondtam. Két hétig nem 
szóltál hozzám. 

Most. sem? 
Persze! Bocsánat. 
Elnézésed kérem, amiért most, igen, 

amiért most is szemtelen vagyok: tegez
lek. Tudom, ez lesz első szemrehányásod 
következő találkozásunkkor. Tegezlek! 
Ezt biztosan nem fogod elfelejteni, akár
mennyit kell is várni e találkára . . . Nem, 
ne gondold! Sosem voltam túlzottan op
timista. Most sem gondolom, hogy még 
sokáig fogok élni. Nem. De az biztos, 
hogy az idő addig sem fog gyorsabban 
tempózni, míg ismét egy méh szív fel 
bennünket. Igen, míg ismét ikrek l e 
szünk. Igen, egyek . . . 

Szemöldököm felugrik. 
Egyek? 
Homlokom vízszintes barázdákba rán

dul. 
Igen! Egyek. Annyiban, hogy elhitted 

rólam, valóban tündér vagyok, az em
bereket kielégítő víztündér. Egyek, rokon 
természetűek, mint ahogyan Ikarosz is 
rokontermészetünek érezhette magát a 
szárnyasokkal. Így! Különös rokonság: 
repülni, rohanni a magasba, kergetni a 
felhőket, s versenyt futni a keselyűkkel. 
Igen. A z pedig lejön a földre, puskát 
vesz, s lelövi a nála magasabban szálló
kat. 

T e is azé r t . . . ? ! Engem is magasan 
szállónak néztél? 

Igen? 
Miért nem szólsz? Miért nem mersz 

rám nézni? Gondolod, megtagadtalak? 

Tévedsz! 
Csak most, miután megszűntél aktív 

lenni és hatni rám, nekem sincs kit szug
gerálnom — érzem, mégiscsak összetar
toztunk. Egymás nélkül egyikünk sem lett 
volna azzá, .ami. 

Mivé? 

2. 

Ikrek voltatok, s ő úgy viselkedett, 
mint idősebb testvér, habár tudta, az 
ö r e g — ki mindenki segítsége nélkül szült 
bemneteket, s kitől ti oly csodálatos mó
don pillanatok alatt megszabadultatok, 
megszabadítva ezzel őt is — mondta, 
hogy te, a korlátoltabb nem harmincki
lenc centiméterrel vagy idősebb. Fiata
labb volt, s ezt bántónak találta. A hát
rányt hevességével igyekezett behozni. 

Igen, erőszakkal! 
Vajon? 
Hevesség vol t -e az, hogy Brútusz is 

beállt a Caesart likvidálok közé? 
Ennek az ellened irányított, s a minden

nap port evők és a hasoncsúszók által 

szított hevességének köszönhette halálát 
is. Minduntalan kétes húzásaival igyeke
zett megzavarni, igyekezett bizonyítani, 
hogy övé az elsőszülöttségi jog. S te mé
gis faragtál, gyúrtál, izzadtál érte. Igaz, 
nyugodtan, szenvtelenül. 

Miért tudtad a fejszét, a fűrészt oly 
őrült biztonsággal kezelni, miközben nyu
godt merevségét és meglékelt koponyáját 
csodáltad? Tenyeredbe köptél, s arra 
godoltál, mily különös sezrepe lehet egy 
kristálylábon forgó várnak, egy kivén
hedt odvas fánalk. 

Igen, ezzel a csábító odút képező s a 
pockokkal meg-meglepett különös gyü
mölcsöt hozó tóparti fával kezdődött. 

3. 

Szerette a természetet, a vadont s ő is 
sokat kószált a hegyek mögötti erdő ös
vényein. Szenvedélyes rovar- és madár
tojás-gyűjtő volt. Mindig baglyokra meg 
denevérekre vadászott. Sokszor izgatot
tan mesélte kalandjait. Azt , hogy milyen 
zsákmányra tett szert, milyen különös va 
dat riasztott meg, melyik különös csúszó
mászó fajtát fedezte fel, meg azt, meny
nyivel hatolt beljebb, s hogyan jelölte 
maga után a visszafelé vezető utat. 

Arró l álmodozott, nemsokára eljut 
majd a tóhoz is. Igen, a tóhoz, melyben, 
úgy hallotta (táblákon is olvasta), tün
dérek tanyáznak. Sellők. 

Egyik alkalommal, amikor már mélyen 
a vadonban volt, keményen elhatározta; 
most nem áll meg! 

Lassan minden kis zajra f igyelve ha
ladt tovább. Mind beljebb és beljebb. K ö 
rötte susogott minden. Az t hitte, szíve 
dobogása okozza a változásokat. Haladt, 
de hiedelme téves volt. Izgatottan vette 
tudomásul: erre már vadállatok is van
nak. Igen, szörnyek, torzszülöttek! 

j 
Hirtelen megtorpanva egy cserje mö

gé bukott. 

Fülelni kezdett. Az t hitte, csak rém
lik: finom női hangot halott, halk éneket. 
A fából hangzott, a tóparti fából. 

A tündér! — gondolta, s érezte, nem 
téved. 

Közelebb húzódott. 
Először a láb nyúlt ki, majd utána kí

gyózott az egész test is. Ugrándozva meg
indult a fák között. 

Ö felegyenesedett. 
Pár lépésnyire gyönyörű látvány tárult 

elé: a tó. Arra suhant el a tündér. K ö 
vette. 

Meggyorsította lépteit. Félt, hogy eltű
nik. 

Intett felé. 
Mosolygott és közeledett. 
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4. 

5. 

A z ösvényen találkoztatok. Szerszá
mokkal tért vissza. — Mi lelte? — cso
dálkoztál. — Talán csapdát készít? 

Talán . . . 
— Mi?! 
Utána rohantál. 
Mire odaértél már félig átfűrészelte. 

Átvágta, érted! Át-vág- taü 
Fölhördültél, de ő rád sem nézett. 
Ismét fölhördültél. 
— Csend — mondta halkan és fenye

getőn. 
— N e m hallod? Megbolondultál?! Tönk

reteszed!! Hol fogok ezután várakozni? 
— Sehol! 

— Meg kell, hogy hallgass! 
— Csend! 
— De hallgatnod kell rám! 
Két hatalmas pofont kaptál. 
Zúgott a fejed. 
— Segítsek? 
Ütöttél. 
Pontosan ütöttél. 
Zúgott a feje. 

6. 

Folytattad a favágást. Már csak egész 
kis rész maradt, mit egyedül kellet befe
jezned. Nem fűrészelhettél naár, hanem 
a fejszével kínlódtál. Összeszorított fogak
kal izzadtál. 

Leterítetted, s ügyet sem vetve rá, fa
ragtál, fűrészeltél tovább. Ujjaidba szál
kák csúsztak, arcodat felvérezték a szi
lánkok. A fák közt rettentes volt a hő
ség. 

Mikor bűzleni kezdett, tudomásul vet 
ted, mit is kell tenned. A tóból vizet hoz

tál. Meglocsoltad. A nap merőlegesen tű
zött arcába és véres csontok között 
agyára. Sok volt a légy. Ezeket riaszt-
gattad, és ásót kerítettél. A gödör azon
ban csak lassan mélyült. A z ásó vastag 
gyökerekbe akadozott. Deréktól nem bír
tad tovább, alig álltál a lábadon. A bűz 
is kezdett kibírhatatlanná válni. De erős
nek kellett lenned, mert tudtad, máskép
pen nem fog sikerülni. 

Egyszerűbb lett volna, ha a tóba v e 
ted, mégis kínlódtál. Levetkőztetted. Em
lékeztél, ő is így tett az Öreggel. 

Igen, ö mesélte. 
Ö, ki az ö r eg utolsó reggelén vele" volt. 

Neki mondta, hogy mi minden van még 
haláláig, mennyi új, s maga a halála, az 
apokalipszis negyedik lovasa a legna
gyobb újság. 

Igen, s a delet már nem érte meg. 
A temetőben körülnéztél a sírjánál, de 

csak lehajtott fejeket és összekulcsolt ke
zeket láttál. A z emberek feketében (ruhá
ban és talán hangulatban is) álltak és 
bambán bámultak maguk elé. Gyászoltak. 
A z Öreget gyászolták. 

A z Öreget! 
— Ti gyászoltok?! — kezdtél ordítani. 

— Ti?! T i akarjátok a szeretett személy 
halálán érzett bánatot, fájdalmat mélyen 
átérezni? Ti?! 

Ha-ha-ha! 
N e fárasszátok magatokat! Minek ez az 

elérzékönyülés?! Minek? Minek a fekete 
öltöny, a fekete fátyol, a szalag? A tár
sadalmi szokásoknak adóztok!! S azután 
sajnáljátok a foltot, ami a naptól és a 
szalagtól rajtatok marad. Sajnáljátok . . . 

Valami megzavart. 
Különös dübörgést hallottál. A kopor

sóra hulló göröngyök zaja volt. Kísérte
tiesnek tűnt. A körülállók tették azzá, 
azok, akik eddig lepattantak vértjéről. 

Meztelen testét ellepték a böglyök. 
Azon a reggelen megmondta az öreg 

még azt is, hogy neki meghalni annyi, 
mint megnyugodni, ellentétben eddigi 
életével, mely állandó harc volt. Csatáz
nia kellett magával a léttel vagy önma
gával. Igazi valója mindig harcban állt 
a másik, az örökké változó énjével, mely 
szüntelenül kísértette emezt. 

S a kasza lebegése a Halál kezében va
lóban megnyugtatta. Minél tovább f i 
gyelte, minél közelebb érezte, annál in
kább megszűnt félni, irtózni vagy húzód
ni tőle. 

Igen. 
Ez jutott eszedbe, s az, hogy a tóba 

kellet volna vetned. 
Teste puha volt. Mutatóujjad könnyen 

átnyomhattad volna hasán, de vigyáztál 
rá. Szájára levelet ragasztottál, orrába és 
fülébe pedig füvet tömtél. Elzártad a 
hangyák útját. 

7. 

A frissen ráhányt földet hengerelted, 
amikor |egy holdfényes éjszakán rádta
láltak. 

— Nem akartalak egyedül hagyni! Hidd 
el, nem akartalak egyedül hagyni! 

Nyújtott testtel, mereven ide-oda hem
peregtél a puha földön. 

—o— 

Nem sikerült? 
Tekinteted azóta is sokszor a végtelen

ben köt ki. A végtelenben! S akik ide 
eljutnak, és nem korlátoltak, megláthat
ják ezt a távoli, hűvös, semmiért meg 
nem rebbenő tekintetet. 

Igen, üzeneted azonban még továbbí
tanom kell: 

— „Jöjjetek, jöjjetek ebbe a csendesen 
zakatoló folyóparti épületbe, jöjjetek! 
Ha szerencsétek lesz, ha eléggé felvérte
zettek lesztek, őreim önkéntes adomány 
fejében vigyorogva fognak benneteket 
cellámhoz kalauzolni, de ti mégse legye
tek zelóták. 

Jöjjetek! 
Jöjjetek, s ne kedélyeskedjetek!" 

kett nemhogy csak az egykori gimnazis
ták érettségi találkozójáról szól, de egy 
kicsit még gimnáziumi dolgozatra is em
lékeztet. Kidolgozatlan, felszínes és naiv, 
mintegy negyvenöt perc alatt összetákolt 
középiskolai írás- és fogalmazás-gyakorlat. 
A V É G E L A D Á S ezzel szemben drámai 
mű, határozott alapgondolattal, amit még 
nem sikerült a leghatározottabban ki is 
fejtenie Kapornak, jellemekkel, amelyek 
közül csak három teljes, a másik három 
pedig olyan, mintha a B A N K E T T bői sur
rantak volna át. A szarajevóiak — né
hány színészt k ivéve — sajnos dilettánsok
ra emlékezte t tek. . . 

A SEBZETT MADÁR 

. . . akárcsak a Matkovic-művet megje
lenítő rijekai színészek. Előadásukról, 
akár Matkovic drámáiról, csak elmarasz
talóan szólhatunk. S mivel eddig is főleg 
csak azt tettük, felesleges tovább veszte
getni a szót. 

ÖSSZEGEZÉS, J A V A S L A T 

Amint kitűnik, a X I . Sterija Játékok 
előadásait elemezve nem sok dicsérni va
lónk akadt. Megval lom: nem is igen tö
rekedtem erre az ügy — a színház, a drá
mairodalom, a Sterija Játékok — érdeké
ben nem. Stanislav Bajié, a Színművészeti 
Főiskola tanára mondta néhány évvel ez
előtt: „ A Játékok valódi szerepe évről 
évre nyilvánvalóbbá válik, mert kerete 
fokozatosan addig szűkül, hogy végül csak 
mai drámairodalmunk legfrissebb perió
dusainak és legújabb alkotásainak be
mutatására kerül majd sor. S hogy ez mit 
jelent egy ország színházi kultúrája szem
pontjából — azt hiszem, felesleges külön 
fej tegetni!! . . . A Játékok megrendezését 
szorgalmazni kell, mert ez drámairodal
munk és színjátszásunk további támoga
tását is jelenti." 

Sajnos, Stanislav Bajié javaslata né
hány évvel elhangzása után is csak javas
lat maradt. 

A z alkalom, a chance megvan, tudni 
kell kihasználni, élni vele. 

J A V A S L A T 

Mive l úgy látszik, nincs minden évben 
elég életképes, színvonalas hazai drámai 
alkotásunk, nem lenne talán megvetendő, 
ha csak kétévenként kerülne sor a Játé
kok ilyen jellegű megrendezésére, s a 
közbeeső, az interregnumot jelentő évek
ben pedig a színjátszás országos szemléjét 
rendeznék meg, attól függetlenül, hogy 
hazai vagy külföldi, mai vagy régebbi da
rab előadását üdvözölhetnénk Novi Sadon 
a Játékok keretében. 

Miért van erre szükség? A gyenge hazai 
zsengék nem adnak mindig elég alkalmat 
a színpadi mesterség — rendezés, színját
szás, díszlet- és jelmeztervezés — teljes 
kibontakozására, legújabb eredményeinek 
megmutatására. Ezt szolgálhatnák a két
évenként megrendezendő, mesterségi szem 
pontból újat hozó színjátszási szemlék. 

M I K O R 
i. ELÉBREDT, 
Á M U L T . 
M I K O R 
M E G I S M E R T , 
S Á R G U L T 
és 
elrohant. . 
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