46. szám
Részletek Major Nándor,
Domonkos Istváв , Végel
Laszló, Tolnai Ottó és
Bányai János regenyecből.
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M Ű VÉSZETI-KRITIKAI FOLYÓIRAT

Utasi Csaba, Vajda Gábos és Podolszki József
krit2kai a regényekr ő l.

Gio,n Nándor: Testvérem, Joáb; Major Nándor: Hullámok; Domonkos István: A kitömött
madár; Bányai János:
Súrlódás és Tolnai Ottó:
Rovarház cím ű regényei
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utasi csaba

A Forum Könyvkiadó szervezte regénypályázat sikerrel zárult. Zs űrizésen, díjkiosztáson, pletykákon túlvagyunk immár,
ám mégsem teljes a kép: a tizenkét háttérbe szorult m űrő l eleddig csak baráti
körben, amúgy kutyafuttában esett szó.
A bíráló bizottság kereken kimondta, hogy
a pályaműveknek pontosan a fele gyenge,
döntését azonban nem indokolta meg, s
közös jelentés formájában erre nem is

kerülhet sor, hisz amint részletekbe bocsátkozunk, azonnal kisebb-nagyobb eltérések mutatkoznak egy-egy m ű megítélé-

sében.
frásom alapja a regények böngészése
közben készített jegyzetanyag: szóról szóra
közlöm, s csak a túlságosan sért ő, spontánul papírra vetett jelz őket hagyom el.
Mérlegemmel persze nemcsak a pályázók iránti adósságomat szeretném törleszteni (ha egyáltalán törlesztésnek vehet ő

az olykor csak néhány mondatra szorítkozó, nyílt vélemény szell őztetése), hanem
meg szeretném ragadni a vajdasági magyar regény jelen pillanatát is, melybe a
pályázattal járó versenyszellem, felhajtó
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erő folytán évek s űrűsödtek össze.

— zamatos szexualitás
— rengeteg együgy ű elménckedés, tanul-

ságlevonás
— úri magyar ellenforradalmi mozgalom?!
— „Mert tudnivaló, hogy a szerelem nem
más, mint szép. szavakban, szép maní-

rokban és szép hazugságokban prezentáló erotika."
-- angyali dilettantizmus!!

A BOROSTYÁNO$ HAZ
— utazás a múltba!
ostoba megszállók, gonosz mostoha
— a megvetett, mert félszláv Barnabás
Endre
— olcsó, langyos érzelmesség (pl. a teme. tői epizód)
— a párbeszédek nyúlósak, laposak (Juci—
Bandi!)
— a kétnyelvűség áhítatos dicsérete
— mennyi olvashatatlan filozofálgatás az

életről!
— a regényt nyújtandó még a melák mészáros, Mandl Péter is éppúgy elmélkedik, akár a t đbbiek
— az egész művet az igénytelenség ápo-

rodott levegője hatja át
ELVESZETT NEMZEDÉK

ÉLETVESZЁ LY
— az indítás: az el őzmények suta tála—érdekes indítás
— kár, hogy stílusa darabos, pallérozatlan: a) rengeteg a határozói igenév,
b) mondatfűzése többször tautologikus
(pl.: „..a továbbjutás útját hatalmas
rozsdás vasajtó zárba el." — „Amenynyire a viharlámpa fényénél megítél-

lása
— elkoptatott mondatok, lapos bölcsességek, banális leírások
— sok a deus ex machina, a mesterkélt

mozzanat
— vérszegény kompozíció

— agyonrágott, csöppet
konfliktusok

sem meggy őző

EGY MER ЁNYLđ VALLOM дSA

— az ötlet kitűnő
— lendületes meseszövés: a „felbontás"

érdekessége, frissesége
— a nyelv tiszta (néhol langyosan gyenge)
— mindenképp meg kellene jelentetni!

A HÁZ
erőltetetten „regénnyé" duzzasztott humoreszkek sora, sok-sok hézaggal, idézettel (nyilvan, hogy kilegyen a 10 ív)
olcsó humor, helyzetkomikum, szavak
játéka, de belül úgyszólván semmi sem
történik
AZ ILONAFALVI PLÉBÁNIA

MEGTORLAS
— van benne valami fölösleges rágódás a

bécsületességről
túl hosszúra nyújtott morfondírozások,
nehézkes stílus
— naturalista vonások
— aktuális mondandó, sok vívódással,
lélkizéssel: nem érdektelen!

— „Mert a test a f ő. Az oly igen-igen
korlátolt életre teremtett test. Mindig
testünk az az úr, aki parancsol. Az

asszony pedig nem egyéb; mint havi
ciklusaink funkciója, alárendeltje, rabszolgája." Ezen az ostoba dróton rángatja végig az egész regény cselekményét, figuráit.

hetted, a folyosó .egyenetlen felület ű
sziklafala emberkéz által kialakítottnak
látszott.
stb.)

„ ...a főzés máshol történt ..."

— Már a második fejezet elején érzi az
ember a kulcsszagot (azt„ hogy álomról van szó), voltaképp tehát az ún. kitalálással szembesül, s csak gaz a kérdés,
vajon az álombeli utazás során a furcsán túl mi mindent sikerül elmondania a szerz őnek.
A párbeszédek nem meggy őzőek, hisz

az álom erősen én-központú, váratlan
fordulatokban bővelkedik, s épp ezért
az efféle hosszadalmas csevegéseket
nem tűri meg.
— összbenyomás: kissé túlírt történet,
kafkai beütésekkel; néha fölöslegesen
lelassul, szétfolyik, de nem érdektelen.
Kiadásra javasolnám.

Fekete Nagy Bé@a

KüLQNОS MERÉNYLET

— ígéretes kezdet, lövöldözéssel, hullával,
vérrel — egyszer ű , sima mondatokban
— ijesztő esés, mélypont
— Svedik Aurél és az Osztrák—Magyar
Monarchia: mi ez, kedélyes történelmesdi?
— a rideg, „számító, brutális üzletember"
és felesége, a „rendkívül finom lelk ű,

sajátos és gazdag egyéniség ű nő"
— otromba férj — finom n ő —áldott jó
harmadik
— „Még a legegyszer űbb ember is, aki
szeret, sokkal többnek tartja a szerelmet, mint a testi érintkezést, a párzást" utasítja rendre Az ilonafalvi
plébánia szerz őjét.
— Az egész a 84. oldalon, a melodrama-

tikus asszonyi „felkínálkozásban" csúcsosul.
A sZENVE,DÉLYEK TANFOLYAMA

— Olvasmányos, egyáltalán nem rossz
történet a remény kereséséről, csupán
az a bosszantó, hogy többször az Egy
makró emlékiratai-nak ízeire bukkan
az ember. Mindenekel őtt a gondolatok
ritmusa árulkodik err ől, bár a nyelv
szelídebb, gondosabban csiszolt.
— Ezek a figurák nem annyira életesek,
mint a Makró hősei.
— kompozíciós aránytalanságok (a jobban
sikerült bevezet ő rész túl hosszú, majdnem a regény fele)
— Föltétlenül kiadnám!

CSORDAKÜZBEN
— Amolyan „szociális" regényként indul
(szegény boltosok, úgyszólván éheznek,
négy gyermekük má г meghalt, testüket a „töke megtörte"), s az egész tör-

A 96-103. oldalig szóról szóra „bedolgozta" Koporsók c. novelláját.
Halálosan unalmas, még az örök dilettánsok bája is hiányzik stílusából:
vég nélküli, anakronisztikus favá,gás!!
A KITÖMOOTT MADÁR

Egyes részleteiben leny űgöző : vérkeringése van, teste, lélegzik. A jugoszláviai

magyar próza legjobb lapjai ezek, de
sajnos, fellazul, egymástól elüt ő rétegekre bomlik, különösen a vége felé.
Külön figyelmet érdemel a nyelve,
hisz az eddigi regények nyelvezete
jellegtelen, szürke, komolyabb mon-

dandó hordozására alkalmatlan.
Mindenképp kiadni!!
AMIT A ,KORONA BECsULETE

NEM ENGEDHETETT MEG
— tucatmondatok, tucatfigurák
— Kiss Ferike életútja: radikális apja és
a gondoskodó, vendégszeret ő Weissék;
kitör a háború, zsidóellenes őrület,
Weissék a gettóban; Feri altiszt, feláldozza karrierjét, virágot visz a gettóba a Weiss lánynak: „Nem várta
meg a feleletet, a Duna-kering ő örökszép melódiáját dúdolgatva, szobájuk
ajtajáig kering őzött. A nyitott ajtóban
megfordulva, csókot dobott a fiú felé.

szintén ellenszenves felesége!
— az emberséges (mert toprongyos) fa-

vágók!
— .angyali bölcsköpés: „Mert ha kell, hát
az ember a lélegzetvételét is visszatartja, mint ahogy a székletét is viszsza tudja tartani akár napokig is, mert
minden csak egy kemény elhatározástól függ."

— Az els ő 70 oldal finom, hangulatos.
sima, szinte hibátlan próza, aztán a
Máriával való találkozásnál mintha
csökkenne valamelyest a feszültség!
— Az állandó ismétlés modoros. A Török
Adómmal való párbeszédekben jól hat,
de ha Máriával is ugyanígy folyik a

csevegés, mondjuk, az ágyban, akkor
már funkciótlan.
— Erősek a kocsmai jelenetek, de nem
tudni, hogy a jelen pilanatban milyen
„szelek" vannak alakulóban. Kovalik:
„Szarok rájuk", mármint az oroszokra?!

— đsszegezés: sajátos atmoszférájú, jól
épített, mindenképp kiadandó regény!!
KIMOSOTT LELKEK

— „Az életben a legrettenetesebb — az
élet maga!"
— Isteni: „Az ajak hirtelen kemény vonásokat ölt. A lágyságból hirtelen átvált egy olyan b őrfelületi légkörbe,

amikor a domborulat az egyén aka-

árnyékában: „gerlehangon turbékol-

rata ellenére keményedik határozottá."
— Döbbenetes: „Kés őn csak a nap keljen,
de az ember soha."
— „Le és föl járkált, mint akinek halszálka ment a torkába."
— „Városias, vékonyka cip ője átázott, a
lába csalántól vöröslött, és a szoknyáján bogáncs éktelenkedett ... Mire
jó ez a hajsza, gondolta, és akkorát
köpött, hogy a nyála a fülcimpájára
fröccsent."
— „Talán nyaktól lefelé kezd érdekes
lenni a férfinép számára. Melleit még

nak", „galambmódra osztozkodnak", de
itt van a többi rekvizitum is: a csör-

nem dolgozta ki az idő, csípeje a botolófüzek legvékonyabb ágával vetek-

gedező patak, a szomorúf űz, a lágyan

szik, és formás, kissé hegyes popsija

ringó hullámok, a mézeskalácsos illatok stb.

után formás lábakban végz ődik az

A csokrot kebléhez szorította, mint
akinek váratlanul minden vágya teljesült, s boldog mosollyal az ajkán
tűnt el az ajtó mögött."
— A dt höngő háború és a sárga csillag

D @ KTÁTOR

ténet csöpög az érzelg ősségtől.
— az ellenszenves módos gazda és úgy-

TESTVÉREM JOÁB

— Gambára viszik a főhőst.
Egész sor fantáziaszüleménnyel ismerkedünk meg, ám miután h ősünk viszszatér a Földre, lapossá, émelyít ővé
válik a regény tésztája. Különösképp
az az esetlen politizálgatás elviselhetetlen, mely a művet át- meg átszövi.
Még a fantasztikumban is rengeteg a
naivitás, illetve ellentmondás.
— Nem jöhet számításba.

egész teremtés, hogy sóhajtania kell
láttukra az embernek. Bársony Fábián
sóhajtott."
— „A tekintetükkel falták a csámcsogó
lányt. Nézegették keblének duzzanatait,
látatlanból a csípejét kóstolgatták, levetkőztették anyaszült mezítelenre, belevájkáltak a húsába, mint mészároslegény bárdjával a marhába."
— „A kiskocsma pincehelyiség volt.
A külsejével nem volt baj.

A lejárat lépcs őzetes volt."
— Ez a regény még az életnél is rettenetesebb volt!!
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— Predrag Vasiljev, a kommunista tanár
— a többi tanár tigris, hiéna, ordas
szocrealista szagok!!

— Predrag eleinte még a lányokra se
лéz, mozgalmi ember!
— is burzsoá ügyvéd és kommunista fia

tam bársonysima karjait, miközben ér
zékies sóhajok törtek fel mindkett őnk
bensőjéből." S tovább: „Teljesen felbőszített a n ő közelsége, a forró, lüktető női test hozzámtapadása."
— „Tánc közben összesimultunk, lágyan,
szerelmesen."
— Elviselhetetlenül primitív!

kit. A felszabadulás után ezt a funkcióját
egyszer s mindenkorra elvesztette, közömbössé, fölöslegessé vált, de a még zsenge,
új társadalmi rendnek átmenetileg szüksége van rá, úgyszólván igényli, mert a
teljesség helyett a lapos, közérthet ő, „eszmei" szempontból kifogástalan sémákat
kínálja. A helyzet rendkívül fonák. Lé-

A VERSENY VÉGÉN

munk, ez az akkoriban még belülr ől is,
kívülről is komolyan veszélyeztetett organizmus nem tűrte meg az egyéni meg-

— fekete-fehér, fekete-fehér: ijeszt ő !

nyegében arról van szó, hogy társadal-

SúRLóDAS
--- Könnyedség, der ű, sok fölösleges kö-

— Eszter és az igazgató párbeszéde véresen aktuális.
— A regény atmoszférája kit űnő, csak
sajnos, nem vérbeli prózaíró munkája.
A fineszek egy gondolkodó ember gin
dolati reflexióit hozzák felszínre mindenekelőtt, s épp ezért a m ű veszít súlyából.
-- A legnagyobb hiba az, hogy az ember
lépten-nyomon érzi a teremtés er őfeszítését az íróban: kicsit-kicsit mesterkélt a hangja.
— Okvetlenül, kwádnám!!
FEKETE Fü
— A harmadik fejezet elején betör a m űbe
a csevegés szele.

rítéssel.
— Az En töprengései nagyon gyengék —
alighanem szántszándékkal laposította

el őket a szerző, de így még„rosszabb!!
— Az eddigi egyetlen nagyon finarn rész:
az En a lakodalmára készül, megér-

kezik a lányos házhoz:
„— 1Vlária az éjjel megszökött —
mondta. —Mária az éjjel megszökött
Alberttal. (... )
Elfordultam. A drótkerítés mögött a
tyúkok békésen kapirgáltak a szemé-

ten, s_a kakas éppen. égy fehér jércét
hergelt. A disznóól fel ől elégedett röfögés hallatszott.”

— Túl sok a magyarázat, különben érdekes ennek a feszélyezett, félszeg alaknak az élete.

— Olyan ez a regény, mintha valami szolidan elrendezett panoptikumban járnál, ahol ismerős, de érdektelen figurák néznek rád halott szemükkel.
— Amint Péter elindul a bácskai kisvárosból, azonnal sejti az ember, hogy
szerepe lesz a félbemaradt .medika,
Zora életében.
— Minden a várakozásnak megfelel ően
történt. Ez a m ű csak mese, melyen
az érzékeny lelkek esetleg könnyeznek.

ROVARHAZ
— Időnként megragadón érzékelteti a mai
ember életének abszurditását. Az a
döbbenet kap itt hangot, mely az elveszettség, a merre tovább felismeréséből, illetve kérdéséb ől fakad.
— Sajnos, mindez fellazul, olykor oldalakon át stószolássá hígul, funkciót-

lanná szürkül.
— Jó finis: a Mao-úszásról készült film
levetítése. Kiadni!!
A HULLAMOK

— Nagyszerű, ízes indítás, s sikeresen is
építgeti a regény szerkezetét, ám amikor a lány és anyja viszonyára tér ki,
s szembesíti őket a lány szobájában,

egyszeriben a haszontalan csűrés-csavarás térségébe visz. Azt már alig-alig
lehet cérnával bírni, ahogy létfontosságú problémává teszi meg az apa .fel-

fedését.
— Az alakokat igyekszik originálissá formálni, de alighanem épp ennek követ-

keztében szövege nemegyszer teátrális
beállítottságú.
— Okvetlenül meg kell jelentetni!!
A MINARET ÉS A HALAL ÁRNYÉKA

— Ottó, a Kosovóra leugró újságíró
— Ezzel a történettel párhuzamosan múltbeli életképek futnak, mintegy azt pél-

dázva, hogy a szerző modern akart
lenni és angazsált: a pártemberekr ől

szóló „részeg" fejezet, a beszolgáltatások korának rajza stb.
— A kitérők nem meggyőzőek, túlságosan is kulcsszagúak, a fő vonulat pedig beteg filozofálgatástól terhes.
— Erőtlenség minden vonalon.

NA,PFÉNY ÉS А RNYÉK

HARMAS VETüLET

— „farkasüvölt ő tél" (? !)
— „A kőcsomó nem viszonyult a legjobb
lelátónak."
— „fontostalan irányadó"
— Az eleje, a futkosó asszociációkkal,
emlékképekkel érdekes, ám kés őbb

erőltetetté válik.
JO téma morzsolódik el ebben a regényben. Erlelni kellett volna még,

alaposan átfésülni, kerülni a fárasztóan
unalmas mondatokat.
Nem érdektelen!
Noha jegyzeteim meglehet ősen szűkszavúak, úgy vélem, mégis világosan megmutatkoztak azok a vonalak, melyek elkülönítik, illetve csoportosítják a befutott
regényeket.
A huszoxmégy pályamű közül három
(Kimosott lelkek, Az ilonafalvi plébánia,
Napfény és árnyék) mindennemű alkotói

dilemmától mentes, „egészségt ől" duzzadó
fércmunka. Olvas "csuk közben az a képtelen gondolat foglalkoztatott, hogy talán
jó lenne megjelentetni őket, hisz szerz őik
naivitása, már-már határtalan esztétikai

érzéketlensége folytán egészen döbbenetes
rövidzárlatok, visszájukra forduló „komoly" epizódok lapulnak meg bennük,
melyek üdébbek nem egy humoristánk
írásainál, ezenkívül pedig használhatnák
őket —elrettent ő példaként — a középiskolai irodalomoktatásban is.
A másik könnyen elhatárolható csoportot a múltba forduló regények képezik
(Csordaközben, Különös merénylet, Amit
a korona becsülete nem engedhet meg,
A borostyános ház). Irodalmunk provin-

ciális ágának megkésett hajtásai ezek, s
mivel mindazok a jegyek, melyek rokonítják őket, következményszer űek, nem
lesz talán érdektelen, ha megvilágítjuk
talajukat, gyökérzetüket is.
Köztudott, hogy irodalmunknak a felszabadulás után volt egy olyan korszaka,
amikor a dilettantizmus fája majdnem
virágba borult: aggasztó vákuum keletkezett, . s ennek fő okát abban kell keres-

nünk, hogy az újra megszólaló írók pontosan ott folytatják útjukat, ahol a háború elgáncsolta őket. Az ún. szociális
irodalom képviselői mind nagyobb hévvel
tárják fel azt a jórészt vulgáris materialista világnézeten alapuló élményanyagot,
melyből a régi Jugoszláviában csak mor-

zsákat szórhattak el. Ne feledjük azon— nyelvi idétlenségek (ez miatt, úgy .. .
mint, élő-e vagyok stb.)
— szentis motyók (Gabriella és Lajcsi
idillje)
-- „Magamhoz szorítva öleltem, csókoltam, majd vad szenvedéllyel simogat-

ban, hogy a szociális irodalomnak ez a
válfaja már kezdetekor sem revelált kimagasló művészi értékeket, noha tagadhatatlanul fontos szerepet játszott, hisz a

látásokat, az egyéni kételyeket, vívódásokat, következésképp a kísérletez ő, mélyenszántó, tabuknak fittyet hányó irodalmat sem. Ehelyett a pillanat paran-

csára s a saját érdeke ellen cselekedve,
az értéktelen, csupa mosoly dilettantizmust
vette szárnyai alá, s szinte-szinte monopol-helyzetet biztosított neki.
Konkurrencia sehol, gátlástalan fickándozás.
fgy vonulhattak be akkortájt néhányan
végleg irodalmunkba, s mivel „alkotásaikat" mély megértés, taps fogadta itt is,
ott is, végül elhitték, hogy csakugyan
írók. Micsoda tömény. hit ez, ha húsz év
után még mindig érőt ad, mondjuk, a
„visszapillantó" regényírásra!
Mondanom se kell, hogy a felsorolt
művekben egyáltalán nem a múltba fordulás tényét kifogásolom: badarság lenne
bármely művet a cselekmény ideje alapján megítélni. Közelítsünk a másik oldalról! Mivel ezeknek a szerz őknek a
gondolati felkészültsége igen kis hatósu-

garú, esztétikai érzékenységük pedig elhalt, kénytelen-kelletlen a „jól bevált"
receptek mellett maradnak: színük a fekete meg a fehér, útjuk a kitaposott ösvény, és épp ezért nem érzik Sinkó dilemmájának súlyát: „Mindenki csak mellébeszél. Mi az, ami a mi mai életünkb ől,
abból, ami velünk, rajtunk, körülöttünk
történt, mi az, ami abból, amit láttunk s
a hazugságból, vérb ől, félelemb ől és piszokból, aminek nyomorékjai, rokkantjai,
betegei vagyunk, mi az, ami ebb ől a mi
testközeli, tébolyodott és rettenetesen józan mánkból m űvészi képben vagy ihletett szóban színt, formát, hang цΡt kapott?
Majdnem semmi? Nem »majdnem«, hanem gyalázatosan, tehetségtelenül vagy

gyáván egyszerűen semmi." Szerz őink számára efféle kérdések nem léteznek, hisz
nincs intellektuális kapcsolatuk a mával,
és nem is volt soha. Hiába meresztgetik
a szemüket, színvakságuk következtében
nem látnak meg semmit. Voltaképp alkotói kiégettségük, ürességük taszítja őket
ismételten abba a korba, melyet mégis
legjobban ismernek, s egészen természetes, hogy ott is csak Svedik Aurélokra,
emberséges toprongyosokra, démoni urakra, jóságos kommunistákra stb. bukkannak, penészes bábukra, melyekr ől az égvilágon semmi izgalmasat nem lehet elmondani.

Lényegében ehhez a regénycsoporthoz
kapcsolódik a Fekete f ű is, bár világa kevésbé nyomasztó, hisz mell őzi a „szocialista" dilettantizmus fogásait.
A Diktátor, az Elveszett nemzedék, A
minaret és a halál árnyéka című műveket

a vérszegény alkotóer ő teszi érdektelenné,
A ház című pedig darabokra hullik, csak
egy-egy részletében csillan fel érték.
Természetesen a hátramaradt jobb regények — melyekkel megjelenésük után
alaposabban kell foglalkoznunk — sem
remekmű vek, aligha fog felfigyelni rájuk
a világ. De nem is ez a fontos! A pályázat eredménye arról tanúskodik, hamarosan meggyőző dhetnek majd olvasóink is,

hogy regényírásunkban végre jelentkezett
az az erő , az a tudatos alkotói szellem,
melynek csak készülő dését szemlélhettük,
ám megnyilatkozását mindeddig hiába
vártuk. Bebizonyosodott, hogy nemcsak

idő nként, úgyszólván véletlenszer űen születhetik meg erre felénk egy-egy jobb, a

provinciális igenytelenség halódását gyor-

fokozódó fasizálódás közepette hathatósan

sító regény, hanem egy csapásra is.
A felmutatott er ő távlatokat nyitott, s

erősítette a pozitív társadalmi törekvése-

ennek örülhetünk legjobban.
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Regényemnek, a HНullámoknak tervezett

befejezése kezdettől fogva problematikus

major nándor

séges fiatalé. Az újság részletet közölt egy

volt, és ahogy haladtam a munkával, folyton változtattam a tervezeten. Nem az
volt a baj, hogy nem tudtaara, hogyan fejzzean be; ellenkez őleg, túlsagosan nagy
váialszték kínálkozott, de egyik sem volt
az ínyemre, ezért pedig szakadatlanul ha-

logattam a döntést arra számítva, hagy
végszülКség wattén 'akármelyik kínálkozó
befejezésnél is kiköthetek, szerves vég
lesz, ha nem Is éppen kedvemre való.
A befejezés sohasemokoz .gondot, ha
az író egyetlen, egyenes vonalú, .kerek
történet elmondására szorítkozik: csak
kёvеtnl kell a történet fonalát, s ahol az
veget ér, a regény is befejez ődik. A prózaíró gondja akkor kezd ődWk, amikor nem
elégszik meg azzal, amit egy kerek, puszta
történet m űve ,számára nyújthat. A magam részér ől ,olyan epikai anyagot kívántam az aivasó elé tárni, amelynek több
fonala van, ,s az olvasó e fonalak metsz őpontjait felkutatva olyan szövedékre bukkanhat, amilyenre felfogóképessége indítj'a, tehát vagy ,el tud igazodni az elébe
tárt epikai anyagon, vagy sem, csakúgy,
mint az életben, amikor történik valami
körulötte; látja, tapasztalja .azt, s önmagának kell eligazodnia a rendezetlennek,
kuszának t űnő , de egy t őle ,idegen er ő, az
élet törvényei által rendezett anyagon.
Ideje hát elmondanom, hogy regényiem

olyan aselekаnény-szerkezettel rendelkezik,
amelyből több regény történetére is b őven
futatta volna. Еppen tíz esztendeje annak,
nagy felfigyeltem egy kisllany sorsára —
valáságas ,kis Lolita volt aikinek az
egyénis"egére ,er ősen 'kihatott, hogy az apja
a háború vége felé Ikaltanaszökevény volt,
s néhány társival a határban összeverődve harcba is keveredett a csend őrökkel, akcióiknak nézni osztályösztönös alapja
Is volt, úgyhogy partizánoknak tekinthet-

EGY
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a leforgása foglalkoztatott; regényszerkezet .tekintetében ugyanis ez szabályos homokóra-felépítést nyújt, s ezért alkotó

feladatként igen vonzónak találtam.

felszabaduláskor nem csatlakozott a többi
partizán er őkhöz, hanem rabolni kezdett a
határban, úgyhogy végül az új karhatalom ejtette asap,daba, közöttük néhany
egykori fegyvertársa, s nyilvanosan ki
is végezték. Az apa afféle mítosszá magasztosult a hányatottelet ű lány előtt.
Annakidején írtam is egy novellát err ől
4 zavarba ejt ő kis Lobtóról — a Vereség
kötetemben közöit Az üldözött cím ű írás
párja —, de sehol sem közöltem. Kés őbb
megtudtam, hogy az apa nyisziett kis emberke volt, .akit a felesége folyton terroгizáit, s voltaképpen gyávaságból lett be-

Régóta izgat a fiatal nemzedék meghatározott rétegének életvlitele; évek óta túlságosan is közeir ől vagyok részese annak
a különös súrlódásnak, amelyet a háborús
nemzedék és ezek a fiatalok között látni
vélek. Persze epikusként az ügynek nem
tánsadalxnii vonatkozása érdekel, hanem
az, ami életükb ől emberi sarasként kicsúesosadiik. Tuoatjával alakultak el őttem ezek
a sorsok, s úgy izzanak bennem, hogy
bárapikor elkezdhetnék írni gólúk, sohasem
fogynék .ki a szuszból: életvitelük fontos
jellemzője, hogy a legkülönböz őbb helyzetből spontán úton keresnek .kiutat, s
ennek a spontaneitásnak a törvénye bizonyos keretek közé szorított ritmus, amelyet tehát r еgénykompoz сi б szempontjából akár zenei mű törvényei szerint is
felépíthet az író. Tulajdonképpen ez a
mozzanat indította el regényemet: két
fiatal, egy fiú meg egy lány gppen szökésben v an , mintán orosz rulettet játszva
Péterváradon a baloldali várkapun hajtottak be, de az ellenkez ő irányból — ez a
kockázat — épp jött egy járm ű ; öt halott maradt a helyszínen, közöttük kocsijuk harmadik utasa, barátjuk is. A ,kormánynál a súlyosan rsebesü;lt, menekül ő
fiú ült; a lány rejtette el egy magányos
Duna-parti •házban, anélkwl, hogy nyomot
hagytak volna maguk után.
Ekkor történt, hogy •az egyik újságból
megdöbbentő esetről értesültem. )épp szabadságan voltam; a nap pokolian perzselt,
a tenger végtelensége mindig az elemi
erők érzékletességév еl hat rám, s különös
módin kiélezi előttem az élet ,paradoxonait. Azokban a napokban Ljubljanaban,
közvetlenül a kit űnően végzett érettségi
után, egy kislány öngyiikasságot követett
el. A otiliбггa .kötötte fial magáit szobájában, de oly módon, hogy ahhoz az övét
meghaladó er őse volt szükség. El őző este
egy fiatal fest ő baratja látogatta meg, s
bár tavozása zavaros volt, a nyomozáshoz
semmi támpontlat sem adott. Akkoriban
csíptek il agy levelet, amelyben az đngylilkasok Kklbja valakit a soron következő ülésére hívott, de :nyomra •ez sem
vezetett. Hirtelen mintha meg иilágosodott

elszámíttatta magot, mert a fegyver űzöttségében egy-kett őre eldördült a kezében,
s végül vérengz ő útonálló (lett bel őle. Érdekesnek találtam ezt a metamorfózist, és
annakidején hozzákezdtem egy regényhez;
hamarosan azonban abbahagytam, mert
mindig idegenkedtem attól, hogy egy regény csak háborús anyagot öleljen fel: a
háborút az emberi élet abnormális körülményének, leszűkített, túlságosan parc'iálís vetületének tartom. fgy vagyok
vele, akárcsak egy hermetikusan elzárt
őгüitek házáról írna az ember. Az az érzésem, a háborúról csak úgy szólhat méltóképpen az ember, ha b•ékér ől is beszél.
Ugyanígy évek óta foglalkoztat egy kisvárosú értelmiséginek a sorsa — talán jogász lehetne aki biztató pályakezdés
után társadalmi rangjával fokról fokra lefelé osúszott, s tizenöt év elteltével már
— .különcként — semmibe veszik, holott
épp akkorra készül el jelent ős művével,
amelyről senki sem tud. Valójában tehát
egyszersmind a legalacsonyabb és legma-

gasabb ponton van. Minthogy munkáját
elküldte az Akadémiának, nem tud mit
kezdeni magával, kizökkentségében hirtelen ,izgágaság keríti hatalmába, s rövid
két hét alatt tönkreteszi az életét: azon a
napon, amikor az erkölcsi züllés mélypontjára jut, értesítést kap m űvének kitűnő fogadtatásáról. Igy ismét életének
legalacsonyabb s legmagasabb pontján
van. Talán mondanom sem 'kell, hogy nem
az élettörténet, hanem •ennek a két hétnek

ifjú szlovén költő öngyilkosságot dicsőítő
verséből is, aki kés őbb maga is öngyilkos
lett. Rabukkantak egy fiúra, aki ailítá1ag
valamikor ennek a •szervezetnek a tagja
volt, de mielőtt még valamire jutottak
volna vele, •nyoma veszett. Fenyeget ő telefonhívások is voltak. Kézenfekv őnek
mutatkozott, hogy ezek a fiatalok a soron
következő öngyilkost jelölik ki összejöveteleik, s a legdurvább eszközökt ől
sem riadnak vissza, ha valaki visszatáncol.
Valószínűnek tartom: ha nem vagyok a
tengeren, ahol a perzsel ő nap alatt mindig egy kicsit valószínűtlennek látom az
életet, nem ragadott volna meg különösebben ez az eset. Igy azonban negyedik
бsszвtвvőként beépiilt a regényembe: egyszerűen elkanyarította kissé azt az utat,
amelyen az els ő fejezetben mar különben
is elindultam.
Nem folytatom azoknak a történetfonalaknak a felsorolasát, amelyek a fentieken kívül regényembe beépültek; az olvasó maga is megtalálja majd őket. Csak
arra emlékeztetnék, hogy a regények csaknem évszázadokon át a biográfián alapultak; elvben tehát valamennyi h ős életútja
kompozíciós keretet szolgáltathat egy-egy
műhöz. Megoldás tehát b őven akadt. Éppen ezért a .regény befejezésének problémája ez volt: a fent ismertetett eseményfonalak közül melyiknek a végpontjával
tegyünk pontot a műre?
Befejezhettük volna ,a jogász esetével
Oly mádon, hogy végképp elveszíti azt,
akit tizenöt éven at a lányának hitt, s

emberileg már semmi értelme sincs az
életének, munkája kitűnő fogadtatásának

ték őket, de az apa és egy-két társa a

lőle katonaszökevény, így hát szönnyen

volna jónéhány fiatal érthetetlennek talált öngyilkossága. Méghozzá csupa tehet-

ellenére. Ez a lány a várkapuban történt
baleset szerepl ője. Éppúgy alkalmas megoldásл ak kívánkozott, hogy az orosz ruaвtten rajtavesztett fiút, akinek nem volt
ereje betartani a törvényt, vagyis megrettent az öngyilkosságtól, s méghozzá különös eltűnésével nyomozást zúdított barátai nyakiba, ők maguk segítik át a dilemmán, igen látványosan. Ugyanezt megtehette volna a lány is, akinek a körmére
égett a dolog, s id őközben halálosan beleesett egy másik fiúba, pedig ,tudta, ha
bűntársa életben marad, sohasem lesz
ereje elszakadni t őle. Még vagy fiéi tucat
helyénvaló megoldás •kínálkozott. De .legalább három okom volt arra, hogy mindegyliktól viszolyogjak.
Először is; akármelyik megoldást választottam volna, visszamen ő hatállyal annak a hósnak az életutja kapott volna
különös hangsúlyt s vált volna a regény
gerincévé, akinek az életmozzanatával
zártaara volna a regényt. Igy megint csak
biog:ráfiéra alapozott, egyenes vonalú történetet kaptam volna, amelyet ugyan váltakozó időstruktúra bontott volna fel, es
Idegen történetfonalak is kereszteztek
volna, de lényegében hagyományos kere-

tek között. Másodszor; a fent kínálkozó
befejezéseknek olyan mondanivalóbeli i csengés еik voltak, hogy egyikük sem volt
ínyemre. Túlságosan együgy űnek találtam
egy megbomlott egyensúlyú félértelmliségi
élettragédiáját abban látni, hogy — akár
egy élet alkonyán is —elveszíti vélt vagy
valóságos lányát. Annyi ilyen együgy ű
mű van a vilagón, hogy nem volt meggyőző okom még eggyel gyarapítani számukat. A barátok leszámolása tárasukkal

— ha ez a regény befejezése — olyan
megrögzött b űnszövetkezetté valtoztatta
volna ezeket a fiatalokat, hogy ellentétbe
kerültek volna saját életvitelük lényegével; nem a b űntény, hanem a spontaneitás szerepe képezett volna akadályt, hiszen annak következtében bármely pillanatban minden kezdeményezés fölborulhat, maga a leszámolás is. Emellett ez a
megoldás félelmetesen emlékeztetett bennünket az öncélú b űnügyi filmekre. Az,
hogy a lány gyilkoljon, egy ideig vonzónak tűnt, hiszen egy ilyen tragikus tett
alkalmával —önmagunk felszabadításáért
gyilkolai, majd eltitkolni ezt, de viselni
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a terhet, s gondtalanul boldognak lenni
egy -:másuk szerelmessel, nsintha fellebben— előtt>ink a lepel az emberi sors
megdöbbentő titkairól, anagaról a lényegről, végül azonban mégLS сsak szimplának
és elcsépeltnek találtam a puszta .tényt,
hagy egy lány két fiú között választva az
egyiket meggyilkolja, hogy a másiké lehessen.
Még egy ok sürgősen arra késztetett,
hogy elálljak ett ől a befejezéstől. Amikor
ugyanis a lány életre kelt tollam alatt
kiderült, hagy a regényben eiiképzelhetetlen az olyan széLs őséges helyzet, amely a
lányt gyilkosságra :indítaná; hiszen egyéniségéšn& lеgazembеszökőbb vonása épp a
habozás és az ellenállás nélküllk kismolgáltatottság. Gyilkos lesz majd a lánybál

kétségtelenül, de csak egy kés őbbi regényemben, midőn majd hányatottsága során betellik a pohar.
Harmadszor: azért vonakodtam a kínálkozó ibefejezésekt ől, mert m>tindegyikükkel
eldöлtöttem volna valamennyi regényh ős
sorsát. A bonyodakm utáni szabályos kibontakozást kaptam volna, a hagyományos regény receptje szerint, tehát zárt,
befejezett történetet tártam volna az olvasó elé, aminek tulajdo:nképpen nincs
folytatása. Pedig épp el4enkez őleg; nyílt
epikai anyagot szándékoztam nyújtani,
hadd igazodjon el rajta az olvasó :tetszése
szerint. Semmiképpen sem kívántam fenntartani magamnak a jogot, hogy a m тndeлΡtudó pózát magamra öltve, mindent

megmagyarázzak.
Éppen ez volt a legfontosabb számomra:
sok mindent tudok a hősökről, de fogalmam sincs, mi történt végin is a várkapuban tragédiát el őidéző fiúval. Lehel,
hogy az olvasók közül +valaki majd biztos
választ ad •annak alapján, amit elébe tárak, a magam részér ő l azonban legfeljebb
csak a vállamat vonogathatom. Nincs tudomзΡ ásom arcról, mire ment a 1any új fiújával, meg arcról sem, mi van a különös
öngyilkosokkal, s van-e még ;bel őlük egyáltalán. Még csak nem is gyanítom, megtudta-e végül a jogász, hogy h ősnőnk az
đ lánya vagy sem, csak azt tudom, mit
mondott az anya a lánynak, s mit a lány
a jog "asznak. Nem sethetem, mi kе 7 holnap a jogásszal, zöldágra verg ődik-e a bejárónő jével, akinek férje a Dunán csónakázgatott folyton, is azt sem jósolhatom
meg, csónakázgat-e majd ezután. semmit
sem tudhatok, hiszen nem elmúlt, hanem
jelen cselekményt írtam le, amelynek
folytatását az olvasóval együtt a jöv őtől
várom, tehát feleletet is csak a jöv ő adhat kíváncsi kérdéseinkre, ha ugyan hajlandó lesz rá.
Ezért élez ődött ki előttem a befejezés
dilemmája. Valtaképp еn olyan megoldást
kellett találnom, hogy a regénybe foglaltakkal kapcsolatos epeszád tegyen pontot
a regényre, de ez az epizód egyik h ős
életfonalát se érintse, egyiklik se kapjon
döntő szerepet visszamen őleg. Célom az
volt, hogy valamennyi h ős életútjának további alakulását teljesen nyitva hagyjam.
Már a regény derekán jártam, s még
mindig nem láttam kedvemre való betejezést. Ekkor azonbanepp egy fontos válaszúthoz érkeztem. Kiderült, hogy a várkapuban súlyosan sérült fiút el kellett
tűntetni a kíváncsi szemek el ől. A lány
friss szerelmese — egy halk, fekete fiú —
ugyan.is az első fejezetben nagyon kétértelműen nyilatkozott arról, mit fog majd
tenni a fiúval, s erre a kétértelm űségre a
lány tovabbi magatartása miatt feltétlenül szükség is volt. Kezdetben úgy t űnt,
elég lesz, ha a lány új szerelmese csak
utal rá, hogy biztos helyre mentette a
fiút. Hiszen tervem szerint többé már
úgysem találkozott volna a sebesülttel az
olvasó, úgyhogy a fekete fiú válasza bizonytalanságban hagyott volna •bennünket:
higgyen ki mit akar. Eredetileg ez jó
megoldásnak tűnt. A regény derekán
azonban kiderült, hogy ennek a fekete
fiúnak időközben kibontakozott egyérnisége
csak akkor lesz hiteles, ha elhárítjuk róla
a°sebesült fizikai eltűntetésének gyanúját.

Így bukkant fel a ,probléma, hogy hova
menthette egyáltalán a fiú a sebesültet,
s miként kerülhetne az ismét az olvasó
elé. Legnagyobb bánatomra csupán egy
lehetőség kínálkozott: egy hááz padlására
menthette csak, amelyet a megáradt Duna
elöntött.

A megoldás azonban ,túlságosan kalandosnak, romantikusnak, sőt gyerekesnek
tetszett. Fanyalogva latolgattam, vajon
sikerül-e olyan „elidegenít ő" körülményt
találnom, amely a színhely kalandos jellegét feledtetné az olvasóval. súlyosbította a helyzetet, hagy a sebesült a regény tovabbi menete miatt csak két ember társaságában keriilhetett ismét az
olvasó elé: vagy a lány, vagy a fekete

fin látogatása során. Csakhogy e .találkozásra semmiféle ok nem volt, hiszen semmi új dolog nem adódhatott epikailag
belőle. Igy 'bukkant fel bennem a sematikus ötlet, hogy majd valaki meglátja a
sebesültet és mentđjét, amint csónakon a

házhoz érkeznek.
Csakugyan, • volt rá mád, hagy ehhez a
megoldáshoz folyarnadjak, s közben semati'kusságát is tompítsam: a jogász bejárónője már korábban mondta, hogy
férje folyton a Dunán сsónakáaik, s m i nden este különös történetekkel traktálja.
Úgy tűnt, ez az ember bátran adhatja a
fejét apró tolvajlásra; a sebesülttel közeledő csónak láttán félkegyelmű barátjával a fák közé rejtőzhet a félig kifosztott, elöntött házból, s az olvasó el őtt ily
módon mindketten tanúd lehetnek a sebesült megérkezésének. A félkegyelm ű ember, a fűzfa koronáján fennakadó pállott,
de még élő disznó, a sodródó rönkön utazó
patkány, tehát a fenyeget ő elemi erő, a
megáradt folyó hordaléka éppen elég „elidegenítő' anyagot szolgáltatott.
Nekiláttam tehát ennek a fejezetnek.
Közvetlen megjelenítés anódszerével írtan. >pp a derekához értem, amikor h rtelen ötletem támadt: azt, hogy a továbbdakban mii történt a folyón, a férj aznap
este az ágyban monológ formájában is
elmondhatja feleségének, a bejárón őnek.
Igy folytattam hát a fejezetet. Különös
rezgést kap így ez a rész: az olvasó .nem
tudhatja, vajon csakugyan úgy történt-e
minden a továbbiak során, ahogy a férj

előadja. Korábbi értesülései alapján az
olvasó látja, hogy emberünk itt-ott hazudik, de az is nyilvánvaló el őtte, hogy sok
mindent helytállóan közöl. Így például
társát, a félkegyelm űt terheld, miközben
meggyőződhetünk róla, hogy állításának
egy része hamugság. Köztan elmondja,
hogy a félkegyelmű annyira felbosszantotta a sebesült utáni leskel ődés során,
hogy dühében belevágta a hömpölyg ő
folyóba, s kis híjám agyon nem ütötte;
rémült kék szeme azonban .balesetben elhalálozott kisgyerekükre emlékeztette,
ezért 'kimentette ugyan társát, de azoktól
a szemektől annyira irtózott, hogy rémülten menekült el a helyaínről, s többé
látni sem akarja ezt az agyalágyultat.
Ennek a részletezésnek csak most van
jelentősége; amikor írtam, semmi fontosságot nem tulajdonítottam neki. Ott állt

a fejezet a regény derekán, de ahogy haladtam a munkával, egyre inkább az volt
az érzésem, hogy valahol előrébb volna a
helye. Igy vandorolt aztan ötödiknek, negyediknek, harmadiknak.
Munkám vége felé természetesen sürgetővé vált a befejezés eldöntése. Sehol
sem leltem olyan epizódot, amely pontot
tehetne a cselekményre olyképpen, ahogy
szerettem volna. Egyrészt nem akartam,
hagy ebben az utolsó epizódban bármelyik hősünk is megjelenjen, másrészt a
lehető legrosszabb kompozíciós megoldásnak ,tekintettem, hogy esetleg teljesen új,
ad hoc •epizódszereplőket vessek be, akiknek éppenséggel semвлmi közük sincs sem
a cselekmény egészéhez, sem pedig valamelyik hősünkhöz.
Тlanácstalanul lapozgattam :a kéziratot,
s ismét megálltam a vándorló fejezetnél: különösnek .találtam; hogy mindegyik
rész meglelte a maga szilárd helyét, csak

éppen ez nem. Labilis elhelyezkedése azt
mutatta, hagy voltaképpen kilóg a regény
szerkezetéb ől. .Sajnáltam azonban kiihagyad, mert szokatlan felépítésének megvolt
a varazsa. önként adódott a gondolat: ez
a fejezet is meglelné a maga szilárd helyét, ha annak, arait ott láttunk, közvetlen
kapcsolata volna ,talán éppen folytatás
során a regénynek egy másik részével.
Akkor nem tűnne esetlegesnek, hogy ezt
az epizódot is a regénybe iktattam.
Csak ekkor hasított belém a felismerés:
ennek a két tolvajnak kell pontot tennie
a regényre. Egyszeriben úgy t űnt, annakidején nem is azért írtam meg ezt a ¢észt,
hogy a lány új szerelmér ől, a fekete fiúról elaaritѕ am a gyilkosság gyanúját, hanem azért, bogy majd szert tehessek a
kívánt befejezésre. Egyszeriben hát több
funkciót lelt ez a fejezet, s megvdlágosodott az is, hogy mindjárt az els ő fejezet
után van a helye; épp ott toppant be
az első idegen látogató a lányhoz és a
fekete fiúhoz.
Ekkor mб r magától adódott: a félkegyelműnek el kell mennie •társához, s
hagy kiengesztelje, azt kell mondania, ismét szabad az út a Dunán, mert megölte
a padláson rejt őző sebesültet. Az csak
természetes, hogy épeszű társát Az~ el felbőszíti, s mid őn az durván vallatóra fogja,
nem marad más számára, csak hogy kijelentse: azt hitte, hogy ezzel a hazugsággal kedvében fog járni, a valóság ózonban —állítása szerint — így fest: elment
az elöntött házba, de már nem :találta ott
a sebesültet.
Az olvasónak természetesen nincs rá
módja, Logy ellenőrizze az igazságot. Már
a korábbi fejezetekb đl tudja, hogy egy
napon a lány új szeret ője sem találta a
házban a sebesültet, de hogy melylik nap
volt az, nem tudhatjuk, hiszen nem vagyunk nyomozók, s •azokat a h ősöket sem
hozhatjuk össze, apik nem ismerik egymást, hogy kedvünkért tisztázzák a talányt. A dunai tolvaj — a jogász házvezetőnő jének férje — elindul tehát félkegyelmű társával a falyára, hogy a helyszínen •nyerjen valamilyen magyarázatot.
Útközben azonban megismétl ődik az, amit
már a második fejezetben elmondott —
talán hazudott — a feleségének: a félkegyelmű felbőszíti, erre belevágja a folyóba,
s mikor meglátja azokat a rémült kék
szemeket, rávág a fejére a lapáttal, s a
félkegyelműt elnyeli az ár. Nem tudni,
miért gyilkolt: félelmében-e hogy társa
kifecsegheti tettét s maga is bajba kerül,
vagy csak a kék szemek miatt. Tulajdonképpen nincs komoly oka a gyilkosságra.
sze гkezetileg nagyon érdekesnek találom, hogy az olvasó már a második fejezetben elolvassa, ami az utolsóban
történni fog, anélkül, hagy sejtemé. Különös dolog: néha álmodunk vagy hazudunk, vagy majdnem megteszünk valamit, ami később pontosan beteljesedik
rajtunk. Mindig roppant váratlanul történik: meglepetésszer űen. Regényünkben
tehát egy b űntény után futkosnak a h ősök napokon át és semmire sem jutnak, a
fonalak sehogy sem futnak 4ssze, noha
közben húsz évvel korábbi eseményeket
is feltárnak, •talán gyökér után kutatva,
miközben annak, ami „történt", jó része
talán puszta képzel ődés, viszont befejezésül az egész ügy csakugyan gyilkosságba,
méghozzá oktalan és semmirekell ő gyklkosságba torkollik anélkül, hagy bárki
tudomására jutna, hogy .bárki sejthette
volna: ezek az események olyan ismeretlen embereket sodornak gyilkosságba,
akiknek szigorúan véve semmi k őzök az
esethez, s még csak nem is sejtik, mi
történt körülöttük. Vagy talán mégis, rejtett fonalak útján, volt köziik hozzá? Nem
restellem bevallani: fogalmam sincs róla.
Csak azt tudom, hogy sikerült olyan befejezést találnom, milyet szerettem volna:
tárulkozzék a mű nyíltan a jöv ő felé.
Mert nyilván minden olvasó érezni fogja:
ezzel a gyilkossággal tulajdonképpen nem
a befejezéshez, hanem csak valanvnek a
kezdetéhez értünk.
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major nándor

HULLÁMON

(részlet)

a szemek és az állatok
Habzó víz örvénylett a csónak körül, s egy szöke, kék szem ű
ember álmosan babrálgatott egy pléh masákádat: tömzsi ujjaival
azokat a fehér rajzolatokat birizgálta, amelyek évek múltán éppúgy megjelennek az edényeken, ahogy a falakon kiütközik a
szik. Szép óvatosan a csónak famába tette a kádat, aztán belerakott egy régis-régi, láncos fakózót, amelynek lapján nem tudta
elolvasni a rámai számokat, s némi habozás után az egyik súlyzóját a zsebébe süllyesztette, majd mellé tett egy káposztagyalút, egy szögesládát, .amelyben kalapág, harapófogó meg szekerce
lapult, két vödröt tett a tetejébe, s •rádobott jó két tucat er ős
lenzsákot. Ekkor fölnézett a napra. Széles, kerek arca mintha
csirizes lett volna: az embernek kedve kerekedett tízet egy ellen
tenni., hagy a párnához ragad, mihelyt lehajtja 'a fejét. Már
vagy tizedszer ágaskodott fel, hogy elérje a háztet őt, mindhiába;
alacsony, köpcös ember volt, a szárazföldön nyilván szaporán,
aprókat lépegetett.
— Hé, gyere le, egy csónakot látok — .szólalt meg izgatottan,
és fügém lekuporodott a rakomány mögé. .
— Mit akarsz? — hangzott valahonnan a cserepek alól.
— Egy csónakot látok — válaszolta, és eligazította a zsákokat,
hogy semmi sem lássék ki alóluk.
Az isten verje meg ezt a kisszekrényt — hangzott odaföntr ől.
A csónak becsúszott a hárommegyedг észt vízben álló ajtó alá,
megremegett, mint amikor súly kerül belé, ismét kiúszott a ház
elé, alig fért el a szemöldökfa alatt. Egy fekete, keskeny bajuszos
ember feküdt a fenekén. Térdre emelkedett, s valahova messze,
a félelmetes folyó közepe felé kémlelt.
— Nagy barom vagy — mondta, és ismét a csónakba feküdt,
becsúszott sz ajtó alá.
A szőke komoran guggolt, vakargatta a tenyerét, és fölnézett
a napra. Beleköpött a vízbe, és a ház felé fordult.
— Ha még egyszer így beszélsz velem, elúszok ezzel a osónaikkal, és ott esz meg a fene a padláson. Akkor aztán r і nánkodhatsz! Láttam én már olyan embert, aki megette a saját
szarát.
Csönd volt, csak egy-egy sirály rikoltott olykar rekedten. A
faágak között halak cikáztak. Valahol messze harang szólt.
— Húzd ki! — hangzott odaföntr ől.
Egy kis fiókos szekrény csúszott k a ladikon. Csillogott rajta
a nap. A szőke ember úgy bökdöste meg miutatáujjával zöldben
játszó réz fogantyúit, mintha attól tartana, hogy bármely p.illanatban felrobbanhat. Aztán áttette a masákád elé, s a csónak
megint becsúszott az ajtó alá. Odakoccant a nagylétrához, s már
bújt is ki rajta a fekete ember.
— Na, mit szólsz hozzá? — kérdezte széles mosollyal, s hátba
vágta a kék szem űt.
— Semmit — válaszolta a sz őke, •s az evezővel nevetve a feketére csapott egy marék vizet. — Nesze neked!
— Na, most aztán nyomos! — mondta a fekete, mint akt jól
végezte a dolgát. — Zsákot aura a szekrényre! Es ne feledd,

hogy túlnanról jövünk!
Megkerülték 'a házat, s annak fedezékében beeveztek a fák
közé. Víz mentén ereszkedtek, a sz őke nekifeküdt, mit akinek
a talpa alatt ég a föld.
— Lassan, lassan, azért van az embernek szeme, hogy lásson
— mondta a fekete vontatottan, s fürkészgette a tájat.
— Ahá, értem! — ragyogott fel a tömzsi arca értelmesem.
Keringtek fától fáig, mígnem kiszemeltek két irdatlan f űzkoronát: az ágak között fél tucat rönk torlódott fel, s gátat vetett
a sodrásnak. Besiklottak az enyhelyre, a csónak mindkét vegét
a fákhoz kötözték, s térden állva türelmesen várakoztak. Egyenest a padlásajtóra láttak, az épület egyetlen célszer ű bejáratára.
Ketten közeledtek a lassú csontikon. A sz őke izgatottan, tágra
meresztett szemmel fordult a fekete felé:
— Nem értem. Mi a fenének van azon csuklyás es őkabát
A misük hallgatott. Eberen figyelte a jövevények minden
mozdulatát. Előbb keülosánakázták a házat, aztán odaeveztek a
padlásfeljárathoz. 361 látszott, a csónak tele volt mindenféle hol-

mival. Előbb a trikós fiatalember t űnt el az ajtó .alatt, aztán a
csuklyás. Majd újra és újra megjelent a tnikás, és lassan, hoszszadalmasan kiraJkodott a csónakból.
— Hehehe, ezek ide mentik a szaj гét — nevetgélt a sz őke, s
beleköpött a tenyerébe, mintha máris munkához kellene látnia.
A fekete hallgatott, összeráncolta a homlokát. A sz őke fölnézett
a napra, soká elhúzódott az ügy, pontot tett a dologra. Félkézzel
felemelte a zsákokat, s odapillantott a kisszekrenyre. Beleköpött
a vízbe, s hirtelen kerekre nyílt a szeme. Egy disznóval nézett
farkasszemet. Amikor az állat rápislogott, majd felborította a
csónakot.

— Te barom! — szólt rá szikrázó szemmel a fekete.
— Oda nézz! — mutatott az ágak közé a kék szem ű.
Csakugyan egy disznó lapított ott, csupán a feje látszott ki a
vízből meg félig a mellső lábai. Már nem kapaszkodott, csak
fennakadt. A sz őke odatornászta magát, elkapta a disznó fülét,
s mert az még csak nem is röffentett, ügyesen beráncigálta a
csónakba. Úgy hevert ott, élettelenül, ahogy odadobták. A fejéig, amerre csak a vízben volt, fehérlett. A kék szem ű lehajolt
hozzá, a pofája elé tette a kezét, s izgatottan suttogta:
— Még él. Nézd csak, lélegzik még.
Körülnézett a vizen, hátha talál még valamiit. Csak hab meg
hordalék úszkált körülötte. Megint a disznóra pillantott. Lehetett vagy ötven klós.
— Minden pillanatban elpusztulhat — mondta komoran.
A fekete odanézett, belerúgott az állatba.
— Dobd ki, nem látod, hogy már puffadni kezdett? Élve rohadni kezdett.
A szőke megnyomkodta a fehérre ázott sonkákat.
— Kést neki, amíg szuszog! Add ide a késed — mondta ag-

godalmasam.
— Nem látod, hogy már pállott? —szólt a fekete, s oda sem
nézett. Feszülten, mozdulatlanul figyelte a házat.
A szőke lassan el ővette a bicskáját, törülgette a tenyerébe,
aztán nézegette: túl rövid volt. Lehajolt, bal kézzel összeszorította a disznó pofáját, a kés hegyét végigtáncoltatta a nyakán,
egyszer csali beledöfte, bele félig a nyelétis, és jól megforgatta
odabenn. Az állat egy hangot sem hallatott. Csak az egyik
mellső lábával rúgott egyet. Alig folyt a vére, talán egy maroknyi csupán.
— Bln,i mégiscsak élt — dünnyögte halkan, és kését beletörölte a diszznó sörtéjébe, aztán meglötykölte a vízben, s becsattintotta.

— Oda nézz, a csuklyás nelkül indult vissza! —szólt talányosan a fekete.
A szőke összerezzent: csakugyan, a csónak eltávolodott a
háztál, s csak egy ember ült benne, a trikós. Lassú, kényelmes
mozdulatokkal evezett a fák alatt, s egyszer-kétszer hátrafordult.
Aztán elkanyarodott a túlsó part felé. Sirályok röpdöstek körülötte. A víz еrősen sodorta lefelé, tíz percbe sem telt, eltakarta
az erdő. A fekete, mintha igézetb ől ébredne, szaporán eloldotta
a csónak farát. Nyult az evez őérit, s megakadt a szeme a kimúlt
disznón.
— Ez meg mi az istennyila itt? — rúgott bele a disznoba.
— Leszúrtam — vigyorgott a sz őke. — Amíg te nézel ődtél, én
leszúrtam.
— Ki innen ezzel a döggel — mondta a fekete.
— Nincs semmi baja. Hiszen élt még — védekezett a kék
szemű.
A fekete előrehajolt, elkapta a disznó egyik lábát, s karcsú
ívben belevágta a vízbe. Nagyot csobbant, bugyborék pergett
fel a helyén. Jó tíz méterre felvetette az ár és sebesen tovafutott vele. A szóke a zsákot igazgatta a feneke alatt, a kisszekrényen. Beleköpött a vízbe, és fölnézett a napra.
— Na, nil lesz, eloldozod végre? —szólt rá a fekete.
A kék szemű fürgén a esónak orraba maszott, s az ágak között halkam csörgött a lánccal. Alighogy végzett vele, fordult
egyet a csónak, s máris a ház felé siklott. A fekete óvatosan
kezelte az evez őt, akárcsak tojással bánna. Szitaköt ő keringett
a feje fölött, odafönn meg egy repül ő fehér csíkot hasított az
égen.
— Ne! Ne oda! — suttogta rémülten a sz őke.
— Megnézzik a fickót — intett a fekete, s az ölében keresztbe
tette az evez őt.
Már azzal is fölbosszantott Csutak, hogy belesodort ebbe az
ügybe, aztán meg amikor az a két idegen ott id őzött az erdészháznál, oda se figyelt, hanem egy dögl ődő disznót maszírozott,
s végül ott a csónakban le is szúrta. Hát most képzeld el! Ha
az a disznó elslivítja magát, végünk van! Úgy elöntött a méreg,
hogy remegni kezdett a szám. Azt hittem, menten fölkoncolom.
Az isten verje meg azt a tehetetlen hasadat, gondoltam magamban, tüstént fölhasítom, és sz őröstül-b őröstül beletömöm ezt
a pállott dögöt! Hát nincs igazam, Móriam? De türt őztettem
magam, s fogtam a disznót, durr, belevágtam a vízbe. Csak
láttad volna Csutaknak azt a megnyúlt holdvilág képét! Olyan
bambán nézett rám, azt hittem, nekem jön. Az istenfáját, melegem lett a gatyámban. Már azt hittem, itt a vég! Egy dög
miatt! Gondoltam magamban, bár hagytam volna, hogy megzabálja, bonom is én, forduljon föl t őle. De tudom, hogy telhetetlen, gondoltam, vetek neki gyorsan egy mézesmadzagot, hátha
ráharap. Úgy is volt. Mondom neki: „Nem vagy kíváncsü rá,
mit csinál odafönn az a csuklyás egymagában?"
Látnod kellett volna, micsoda izgalomba jött. Nem fért a b őrébe. Igen, odamegyünk, mondta, jól elverjük, és mindent elszedünk tőle! Nem ismertem rá. Jó egy éve járok vele, olyan
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ügyetlen, mint aki háromkg saru tud számolni, de azt igazan
nem vettam még észre rajta, hogy lopott volna, kivéve, hagy a
halakat néha dinamittal foguk. De hát ki tör ődik azzal i Elhűlt
bennem a vér, mert gya и ítani kezdtem, hogy tokvajjal hozott
össze a sors. És ni ' melyen jól titkolta ezt, méghozzá egy álló
éven át; a Bene egye m;eg, ehhez volt esze.
Mircaoda? Hogy honnan a pokrócok, a rádió, a függöny meg a
többé? Hát a bolhapiacról. Nem velem voltál, anvikor megvettük
a mosógépet meg az ágytakarót? Hallod-e, a hétszerelmit, ne
gyanúsítgass itt engem! Ha huszonöt éves Házasélet alatt nem
ismertél meg já1, akkor legjobb, ha pakolok és összeverek mindent és fölgyújtok, hogy bennégjünk mindannyian, mert nélkületek nekem kialudt az élet! A fene abba a kis pofikádba,
menten leharapom az orrodat! No jó, rendben wan, nem bá лtalak én, hiszen tudod te jól, hogy inkább levágnám a kezemet,
manthogy rádemeljem, csak gyere már közelebb, az áldóját! Az
ds a baj, hogy nagyon jól tudod te ezt! Én már esek a te bolondod vagyok Máriám, ha csak ránézek a farodra, se látok, se
hallok. Ilyen picike vagyok, mint a mákszem, ni!
Szóval, mondom én ennek a barom Csutaknak: kuss, dehogy
szedünk ei akámnit is a fickótól! Más az, hogy az erdészház
padlóséród elгіpelünk ezt-amazt, hiszen úgyis összed ől majd, elsodorja a víz, ez mind el van már hagyva, sarkkié. Nem volt
más hátra, a saхіkamra kelett állnom. Mondom neki: odébb, mert
ütők! De sehogy sem akart megjubesmkadni. Gondoltam magamban,ugy kell nekem, ha ezzel a barommal hagytam magam
belesodorni a bajba. Szörnyen dühös voltam magamra: mi az
ördögnek kellett fölemlítenem ezt a csuklyást, no meg mért nem
hagytam, hogy öгhпjöл annak a dögnek, vitte volna haza, -és
fordult volna föI tőle! Igy kell nekem! &zentül el voltam tökélve, engem ugyan nem lát többé, csak szárazra kerüljüBk.
Az ám, •de nyakág benne voltam még a bajiban. Ki kelett sütnöm
valamit, hogy túljárjak az eszén, mert már megint melegem
volt a nadrágban. Eszembe jutott: itthon vár a jó hideg sör a
verandán, én megezzel a barommal viaskodok a megáradt,
rohanó folyón. Mondom neki: majd én óvatosan föllopakodok
a létrán, kör lv nézek, aztán meglátjuk, mi lesz. Ráállt ugyan,
de láttam rajta, nagyon elégedetlen. Hiszen nem engedhettem
meg, hogy ő kémleljen be a házba, mert áhaфatlariul fellök valamit, észгеveszik, és akkor nincs menekvés. Gondoltam magamban, azt mondom majd neki, pisztolyt látok a osuklyásnál, és
ezzel észre térítem.
Pedig tudhattam volna, ha lennhagyom, ott is valami bajt
okoz. Nem, nem értesz te ehhez, Máriám, dehogy tolakodtam,
hogy mindenáron magam nézzek fel a padlásra. Már csak az
volt a célom, hogy mentsem a b őrünket. Csak nem hagyom,
hagy attól fiiggjön az életem, mit inal o,dafönn ez a barom!
Nem volt más választásom. Osutaknak az .a baja, hogy :semmire
sem tud öt percnél tovább odafigyelni. Majdnem ott hagytam a
fogamat emiatt, ezt sohasem felejtem el neki. Levetettem a cipőmet, és úgy osontam föl a létrán, mint a macska. Szép lassan
egy ujjnyira bedugtam a fejemet: semmi sem történt. A szemem
vonaléiig emelkedtem: rossz, összetört székek fedezékéb ől nézelődtem:
Volt mit látnom! Tán húsz méterre t őlem egy ember heverészett egy pokrócon, és a t»zfal szell őztetőjének a fényénél egy
könyvet olvasgatott. Mellette minden, ami kell: egy ládán konzervek, bef őttes üvegek, szalvétába csavarva más koszt, egy jó
tízliteres üvegben ivóvíz, a pokrócon meg egy nyitott kekszes
doboz, ahonnan lassan eszegetett: KÖriilötte az egész padlás föl
volt locsolva és söpörve. Na, ez aztán jól megsül majd, ha
huzamosabb ideig itt akar tanyázni, gondoltam magamban.
Ez a legfontosabb: fé]meztelenül hevert az ember, és a feje,
melle, lába fehér kötszerrel körös-akörül be volt pályázva. Hát
mit szólsz hozzá! Ezért kellett neki csuklya: És fogadni merek,
ha ez a barom Csutak meglátta volna, tüstént nekiesik, mert
hagy le van gyengülve. Pedig nem kell ahhoz nagy ész, úgy-e,
hogy az ilyen betegnek a kórházban a helye, s nem akármilyen
oka van annak, hogy egy padláson bújkál. Ohó, gondoltam magamban, vigyázz, nagy ászoknak a keze van ebben, és az meszsa:re elér! El is tökéltem, legjobb lesz gyorsan eltakarodni,
amikor odakintr ől egy szörnyű csattanást hallok a hoz falán.
Azt sem tudtam, élek-e vagy halok. A csuklyás fölrezzent.
„Ki az?", kiáltatta, s ültében odavágott a feljáratho¢ egy cserépdarabot. Azzal együtt gurultam le, gyorsan be a csónakba, s
már ki is az ajtón. Biztos vagyok benne, hogy nem látott.
đssze-vissza vertem magam, nézd, bele vagyok .kék folttal. Csutaknak úgy tágra meredt az a kék szeme a rémülett ől, mint
egy ökörinek. Kussolj, súgtam neki, és a csónakot egész a ház
tövébe szorítottam. Csak éppen az ajtótól húzódtunk odébb. Jol
számítottam, tudod-e? Egyszer csak hallom, hogy a csuklyás
veri ki a cserepeket a tet őn. Jó ház ez, verje meg az isten,
kőből építették, olyan, mint egy bunker, az eresze is nagy, lefelé nem látható az eresz alá. Hanem f őtt a fejem: hogy jutunk
mi ei innen? Hiszen ha odébb evezünk a háztál, mind a négy
irányban megláthat bennünket, vagy a t űzfallyukon, vagy ott,
ahol kiverte a tet đt, s belénk lőhet, mint a kksmacskákba. Ki
voltunk szolgáltatva neki: ki ugyan nem jöhetett, de ha odébb
moádulunk, s neki pisztolya van, semmit sem tehetünk ellene,
márpedig egy padláson bújkáló, összepólyázott ember nem bodzapuskával jár.
És ez a barom Csutak, úgy ült ott, mint akink igen rendben
van a szénája. Majd megütött a guta mérgemben. Akkor még
nem tudtam, hogy azzal a szörny ű esattanassal ő lepett meg
bennünket, Hát most .szólj hozzá, az történt, hogy egy nagy fa=

ágat sodort a házhoz a víz, s egyszer csak Csutak látja, hogy
az ág tövén egy patkány gubbaszt, s ugrál ágról ágra, aztán
mászni kezd fölfelé a falon. Megfeledkezett magánál, csak a
patkány járt az eszében, és durr, odasózott az evez ővel. Hát
nem égetni való ember ez? El őttem ne védelmezd, mert tán
halálom napjáig fölforr bennem a vér, mihelyt patkányt látok.
És tudod-e, mivel védekezett? Ezt mondta: „Tudtam, hogy fönt
vagy, hát nem engedhettem meg, hogy utánad másszon!"
Halálosan komolyan mondta, a szemei majd kifordultak a osodálkozástól és ;sért ődéstől, hogy ezt nem akarom megérteni. Akkor kezdtem el kéltelkedni, s tán még most sem tudom, hányadán
állok vele: nem, ekkora barom mégsincs a vülágon, ez az ember
egy álló esztendeje a b к akĐndját járatja velem, úgy tesz, mintha
egy kicsit nehéz volna a feje, es rám volna utalva, még a hálás
ragaszkodást is megjáts ѕza, és én hiszek neki, pedig folytonfolyvást az életemre tör, igenis az életemre!
Tudod, hogy van az, amikor az ember el őtt egyetlen pillanat
alatt megvilágosodik valami; nagyon is éles ennek a Csutaknak
az esze, és nyilván abban telik a kedve, hogy a nehézfej űt tetetve, tönkreteszi az embereket. Hiszen ennek a színe alatt
mindent megtehet, és ki ne bocsátana meg egy szakajtósnak
akámrnit is! Amikor meg eléri acélját, új áldozatot keres. Es
lépre mennek neki az emberek, lópre bizony, amikor azt az
ártatlan, buta képét látják.
Világos volt, hogy meg kell szabadukiom t őle, minél előbb,
annál jobb. Ezt az ügyet már a fíí,zfásban tudtam meg, jó kétszáz méterre az erdészháztól. Mert jó félórányi lapulás után
mégiscsak raszántuk magunkat, hagy a t űzfal irányából nekivágjunk az erdőnek. Nahát, amikor megértettem vele, hogy az
ő patkánya miatt a csuklyás könnyen egy-két ólmot ereszthetett volna a b őrömbe, hirtelen Haragra gerjedt: Micsoda! Majd
ő ellátja a baját annak a csuklyásnak! Egy szót se! Ő megvéd
engem, a barátját, mindig és mindenkit ől! Jó tudnia, hogy veszély fenyeget, elveszi a csuklyás kedvét, hagy az ő barátját
fenyegesse, most és mindörökre, ámen! Hiába is kísérelném
meg, hogy megakadályozzam, mert számára a barátság szent és
serthetetlen!
S már csomagolta ás ki a csónak farából a dinamitot, hogy
tüstént menjünk vissza a házhoz és robbantsuk föl, úgy, ahogy
á11. Aztán majd nézzük szépen, hogyan száll föl a mennyekbe a
csuklyás. Érted? Mégghogy az én védelmem vagy megbosszulásom miatt menjünk vissza a házhoz! Nem és nem! Nemasakhogy
nem lett volna szabad haragudnom a patkánypusztítás miatt,
úgy-e miattam történt, hanem még hálálk иdnom kellett volna,
mert lám, miit meg nem tesz habozás nélkül érettem! És ezt
visszautasítani? Ezt a meleg barátságot? De nem és nem! Ekkora képmutatást! Méghogy ismét l őtávolságnyira menjek a házhoz! Hát ez valóban a vesztemet alkarja!
Igy éreztem, •betelt a pohár: még miel őtt a dinamitot el őszedhette volna, egyetlen ökölcsapással leterítettem, és belezuhant a vízbe. Talán csak nem remegsz, Mária? Na, ide azzal a
kis pofükáddaí, bújj közelebb. Hiszen tudod, hogy galambszív ű
vagyok, megesett a szívem ezen a fajankón is. Az az én vesztem, hogy ilyen galambszív ű vagyok, tudom én azt. Ott kapáládz•ott a vízben, nekem meg az járt az eszemben, a csuda tudja
honnan, hagy marhapörköltet f őzöl vacsorára, a szagát is éreztem, hidd el, és mihelyt rád gondoltam, megesett a szívem azon
a fajankón. Mit nem adtam volna akkor egy tányér marhapörköltért. Magasra emeltem az evez őt, hogy menten a fejére
csapok, ha továbbra is akadékoskodik „Békésen maradsz, vagy
agyonütlek?", kiáltottam .rá. Igést f űt-fát, rimánkodott, de nem
hittem volna neki, ha nem látom a szemét, azt a nagy, kék
szemét, s a szörnyű rémületet benne, amit a kisfiunknak a szemében láttam, araikor (kiesett az autóbuszból, és csupa vér ott
hevert az aszfalton. Úristen, gondoltam, nem lehet, hogy ezek a
szarnék hazudnak!
Leejttettem az evez őt és fé7 геforduitam. De nem volt erőm
bevallani, hogy tévedtem volna. Azt mondtam neki, megengedem, hogy a csónak orrába kapaszkodjon, s úszva kisegítsem a
partra. De menten ráhúzok, ha fondorkodik! Azt az ijedt, hálás
szemeket látni! Szó nélkül haladtunk kifelé, a tarkóját láttam
folyton, meg a fél Кеzбіt, amelyikkel a csónakba kapaszkodott,
meg néha azt az ijedt, húségés szemet, amilyen csak a kutyáknak van . Egyszer csak szorongatni kezdte valami a torkomat,
nem bírtam ki, hogy embert így megalázzak. Megálltam és
mondtam neki, hogy másszon be. Amilyen ügyetlen, majd fölborította a csónakot, de már azt sem bántam, akár ott is vesztarn volna vele együtt, csak már ne lássam a tarkóját. Csuromvizesei ült ,a kád tetején, meg se mozdult, csak nézett rám azzal
a nagy kék szemével, és már úgy éreztem, hogy a halott fiam
néz rám olyan vádlón és húségeren, és nem bírtam tovább, гбförmedtem, hogy nem akarom látni a szemét, akkor mind a két
karját felemelte, és eltakarta a szenét. Máriám, az isten verje
meg ezt a büdös életet, majd fölordítattam fájdakmamban, és
csak folytak a könnyeim, és nem tudom, anit csinaltam volna,
ha nem sötétedett volna már be Lassacskán. Igy vesztettem hát
el a barátomat, otthagytam neki a csónakot, mindent, csak ezt az
átkozott kisszekrényt vettem a vállasasra, mert mar évek óta egy
ilyen kisszekrényt álmodtam_ oda az ablak alá, amilyen az anyámnak volt, de most már ebben sem telik örömem, olyan jó ez a
te áldott kezed, amivel mindig tudsz simogatni, amikor kell, add
ide a combodat, hogy átöleljem, semmi mást, csak hogy öleljem,
úgy szeretem, mert ha már az se marad, bele lehet szarni ebbe
á büdös életbe.

Domonkos István els ő regényét, a Kitömött лаdárt olvasva, mely új, iradaimunkban eddig Ismeretlen fo гmában ródott, önkéntelenül Is Flaulkner San сturay
című regénye jut eszünkbe. A •b űnügyi
еsemény elmosódottsága, keretként való
felhasználása, a gyakori félhosnaly és sejtetés, ami esetleg Faulkner hatásának
minősíthető, csak külső famája a гegénynek, mely egészen más természet ű mondanіvaló hordozója. Domonkos túlságosan
is ragaszkodik az emberhez és annak
életörömeihez, még akkor is, haugy él,
mint a regény f őhőse, Skatulya Mihály,
semhogy a negatív h ős tompított megvilágításaval kíserletezett volna. A m űnek

egyébként annyi köze van a b űnügyi regényhez, hogy a végén kide гül: a hős egy
csempészbandának az áldozata és játékszere. Hogy mégsem b űnügyi történettel
van dolgunk az .is bizonyítja, hogy a
csempészek leleplezése nem jár különösebb csattanóval (legfeljebb sajátos hangsúllyal), s hogy Skatulya Mihály számára
nem jelent különösebb megrázkódtatást
akaratlanul vállalt ;alantas szerepének tudomásul vétele. Az ő boldogság-boldogta1aлság problematikáját legfeljebb annyiban érinti •ez a befejez ő mozzanat, hogy
újabb fdgyelmeгtető példára bukkan: résen kell lenni, mert a világ állandóan
kellemetlen meglepetésekelt rejt száunára.
Skatuilya életformáj і a nem olyan bejáród ott és kiegynsúlyozatt, melyb ől a számára váratl,an, de az obvasó aolmára
többször anticipált események olyan mér=
tékben zökkentenék ki, hogy személyiségén elkövetett er őszaknak, sorsdönјtő búnténynek fogná fel őket.
Skatulya Mihály cigany nemzetiség ű
zeаész. Domonkos, persze, nem egy etnikai csoport pгoblémakörénék !boncolására
vállalkozott, hanem egy életforma és élettartalom, valamint e kett ő egymáshoz
való viiszonyulása érdekelte, s ennek ábгбzоlбsa a bahéren d gányzenP z jellemét
tartotta megfelel őnek. Skatulya életformája nemcsak hajlamainak, hanem köгiilményelinek és köгnyezetánek is szükségszerű következтnénye. Kötetlen életmódjával szorongásai elgl is menekül.
Makacs élni akarásával, az élet teljessége
iránti vágyával magyarázható, hogy ösztönösеn is tagadja az eгkölasi normákat,
társadalmi ,ázok sfoiiniákat. Jellemz ő, hogy
nem іаzбгt vannak szorongásai, mert tlnép az emkölas határain, hanem azért, mert
érvényben vannak a megгögzött embertelen szokások: „ ... mlért van az, hogy
ha vacsora közben •a legkisebb gyerek,
aki még •csak gagyog, letéve a kanalat,
egyszerre azt mondja: pina, akkor elsápadunk, •a hajunk is égnek áll, ha meg
valaki kijelenti az utcán, hogy a felesége
halálos beteg, akkor közömbösek maradunk? látod, Noгvó, pont az Ilyen dolgok
miatt van az, hogy nincs is kedvem már
megszólalni sem, néha napokig olyan vagyok, mint a kuka". A lelkiismeretlu гdalás ismeretlen ;számára, tagadása spontánnдl, magától értet ődően törtéпΡ ík, s csak
akkor döbben meg, ha mások botránkoznak meg tettedn.
Skatulya Mihály tolvaj is, többek között, de ha tekintetbe vesszük vdtaiittását,
élet- és világ,éhnбгn уének intenzitását, magányából való örökös kitörési kísérleteit
(ami nem ellentmondás, mert fellakozott
életigénye éppari magányos szorongá>saiból
táplálkozik), fel sem merül bennünk a
gondolat, hogy amoralitással bélyegmezük
a társadalom szempontjából niindenképpen amaális cselekedeteit.
Skatulya Mihály azonban amilyen termí~czetesen hajtja végre jelleme bels ő parancsait, éppen olyan természetesnek látja
a körülötte folyó élet borz megnydjvánulásaдt. Résen keli. lennem — mondogatja
szent egyililgyűséggel önmagának. Ezzel
magyarázható, hogy mikor az orosz katonák szeme el őtt erőszakolják meg feleségét, nem veszíti el hidegvérét és v an ereje
az életet választani: nem lép közbe.
Mintha itt a Bányai János és Végel László

Gyarmathy Tihamér

vajda gáb®r

SÜNÜGYI REGÉNY
KLTE$ZETE
regényében ábrázolt „túlélés" гotívumána!k egy változatára bukkannánk. Vagy
például, mikor az egykori partizánn őt mulatoznli, vezet ő szerepével és hivatásával
visszaálnli látja, nem botránkozik meg,
hanem a vezető araberek mulatozásában
egy harcban töltött, tehát eliveszitett ifjúság :kései kárpótlását látja megvalósulni.
Idegen tőle a harc gondolata, s az ifjúság
lényegét a világ teljes fokú érzéki birtoklásában látja.
Részben nyárspolgárd életfelfogása is forrása •halálfélelmének is (a halalt legveszélyesebb ellenségének tartja), melynek lekiiz-

Hányatotđ életének szinte állandó alapéгzése az alábbi lírai panaszban fogalmazádik meg:

désére fokozottabb er ővel fordul ahhoz az

Skatulya költői alkatú hős, s ezt kétségtelenül •a szerző lírikus hajlama magyarázza. Hogy Domonkos István a vajdasági irodalom egyik legjobb költője, regényének egyes részletei (különösen az
első rész) is bizonyítják. Némi szerkezeti
aránytalanságot okoz, hogy egyes helyeken túlárad a költészet, másutt viszont
még szordíлózottan sem fordul el ő. A lírai részeknek úgyszólván alig van epikuma, Igybogy szövegösszefüggésükb ől kiragadva, önálló költ ői monalágként is
megállnák helyüket.
Ismertetőnk terjedelme nem engedi meg,
hogy b ővebben foglalkozzunk Domonkos
iróniájával, lírai képanyagával, gyakori
szexuáliis jelenetednek é ггékletesságével és
stílusával, id őmegoldásával, elbeszél ő modorával, melyek a vajdasági magyar irodalom új minőségét jelentik.

életformához, mely ismételten önemészt ő
magányba dönti; elannyira, hogy szinte
dialektikus viszony alakul ki élete és meghasonlásalj között. A regény címe
K•itömött madár
konkrét részlet-vonatkazásalitól eltekintve, erre utal. H ősünk
előtt, láitszólag, madár-perspektíva áll, de
belülről üres, pontosabban: „kitömött".
Ег dekes, hagy a legkonkrétabb és a
legkecsegtet őbb megoldási lehetőséget sem
tudja kihasználni. Lujza iránti kiitartó
szerelmében neon tudja megtalálni sem
ömnagát, sem a nőt; s őt a regény végén
az is kiderül, bogy Lujza is tagja annak
a oaemipészbandának, amely ót es7közeként használta fel. (Ilsalódása azonban
újabb kalandok indítéka: barátja ösatönzésére sem tud békés kispolgár (órajavító)
lenni.

„te mit gondolsz, Norvó, van isten?

néha, ha az eget nézem este
fura gondolatok jutnak eszembe
meglehet, hogy a mi földünk
csupán egy nagyobb bolygó
büntet őtelepe
meglehet, hogy mi élők valahányan

fegyencek vagyunk csupán
ötven hatvan hetven évre ítélve"
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domonkos is$ván

a иiтö м öтт
MADÁR

<részlet>

nézd, mondjuk a kezét, megmutatom bár az utolsó pillanatban
is visszaránthatja, kicsúszhat tenyeremb ől, mint a nedves szappan, vagy egy gondosan megtisztított hal,
egyelőre ne gondolj e testre itt közöttünk, lesz még alkalmunk

bőven hegyes térdeit megcsodálnunk, az aránytalanul nagy lábfejet, az izmos lábszárat, mint a rövidtávfutóknál s a két tökéletesen sima, törzsb ől lelágó comb, mint két fejtet őn állított
tekebábu, megannyi kiábrándító részlet, a keskeny csíp ő s a
hiányzó hús, a hiányzó puha, meleg zugok és még ennyihány
dolog, melyet megszoktunk képzeletünkben, ez a minden illattól
mentes keménység lenne e n őnek minden támasza? a fehér selyem alatt nem láthatod a mellkast, igen a mellkasa, mint egy
gyerekhajó váza s a felkunkorodó vállak, a nyak, mint egy
piramis, melynek csúcsán oldalra csúszva lóg a hold s a repül ő
lapockák ég ő vörös pettyekkel tarkítottan, foltosan, mint a lepkeszárny, a mindig száraz, rövid sz őrszálak a hónaljban, szín-

telenek, kitakarhatnám, de félek, hogy felébred, a hiányzó hús
ismét, ismét a hiányzó puha, meleg zugok a markod elbújtatni
bennük, látnod kell ezt a testet a maga színtelenségében, melyet
huszonhárom év alatt csupán egyszer vagy kétszer érintett a
nap, talán egy elhagyott szálloda üres teraszán a száraz-fehér

sokban ismét elkezdő dött a színházszezon, a zsúfolt kávéházak
és esti utcák emléke kísért, miközben a vágy észrevétlenül felemeli benned szürke oszlopait, egy kéz kopogtatását véled hallani
ajtódon, egy kézét, melyt ől mély megvetéssel fordulna el a fest ő
és így napokon, heteken át
egész nyugodtan megérintheted, olyan, mint a repedezett k ő,
mely sokáig volt a víz alatt a fenéken, érzed ijeszt ő hidegségét?

a körmök körül b őr-bogáncs, a körmök érdes felületén törésvonalak, néha szabadon hagyom kalandozzon csak a testemen,
képzeld a homlokodra ezt a kezet, vagy bármely testrészedre,

képzeld el az ölelést a karok szorítása nélkül, képzeld el ezeket
az ujjakat amint a matracba mélyednek, vagy a sötétben amint
önmagukba kapnak izzadt tested fölött

ezek a karok, mint a kezdő rajzolók rajzán, aránytalanok, a
test arányaiba beszervezetlenek, soványak,

,mint a Giacometti

szobrokon és szerep nélküliek azon kívül, hogy széttárva az űrt
tágítja velük körülötted amikor öleled
tapintsd meg, mily hideg, .bár él ő
egyelőre azonban abban a szállodai szobában kuporogsz, a
padlón régi újságok, folyóiratok, képeslapok, könyvek, fekete
harisnyák, szennyes alsóneműk halmaza, hogy járni sem lehet,

lepedők között miközben mosón ők sétáltak le-fel a lépcs őkön

a négy fal közül egy üveg, széjjelhúzva rajta a súlyos szövet-

fonott kosánnal karjukon, vagy egy rideg partrész kih űlt szvklái
között kora ősszel, amikor már üres a közeli strand s a hullámok
hangos éjszakai munkájának eredményeképpen gazzal borított a
homok, a közelben talán vénkisasszony hevert meztelen citromsárga törülköz őn, míg a távolban az ég és víz közé szorultan
halászcsónak vesztegelt, látnod kell ezt a testet, megmutatom,
hogy lemérhesd rajta, hogy felmérhesd elszántságom erejét,
mellyel kitartok mellette, de egyel őre a kezét nézd, a kezét ezen

függönyt az erd őt láthatod a szálloda mögött, fenyves, madarak
lármáznak fáin reggelenként, amikor a konyhából felhallatszik

a dohos paplanon, ebben az ágyban, melyb ől az öreg Furbót
koporsóba tették s melyben fia Vidottó Brunó született, barátom
a halász, barátom a csempész, aki nemrégiben szabadult
mily sokáig tartott míg el őször érezhettem e kéz érintését arcomon, nem, nem is a kezével érintett meg, az akaratával közvetlenül, mert a karja elt űnt a félhomályban a kézfej, az ujjak
s csupán a mozdulat maradt meg, mint taszítás, mellyel valakit
a mélybe löknek, mint taszítás a tétovázó hátán minekutána a
kék űrbe zuhan, mily sokáig tartott míg el őször érezhettem e
kéznek érintését arcomon, melyen id őközben a kétség, a gyanú,
a féltékenység, a kétely alapos munkát végzett, ráadásul a nyár
is mögöttem volt, egy nagy nyár az arcom mögött
nézd meg ezt a kezet, mely mióta arcom érintette két testben
folytatódik s mely az őszi széltől megkékülve, az őszi esőtől nedvesen csillogott még néhány perccel el őbb a lámpafényben, a

konyhában vacsora közben
az kétségtelen, hogy az arcodon matató n ői kéz valaminek a

kezdete, az kétségtelen, hogy célja nem csupán arcb őröd minőségének felderítése, bár néhány pillanat alatt az is nyilvánvalóvá
válik tapintása alatt, s a szavak mit sem jelentenek az ujjaknak,
sebtében kiejtett szavaid, hogy az ujjak kutatásának, szuktatásának arcodon elejét vegyed, az ujjaknak a homlokverejték, a pattamás, a szemölcs, az orr, az ajkak dimenziója mesél, hátraszeged
hát fejed, de már kés ő, időközben a tapintás letérképezett

vagy amikor a hátadra szabadul az inged alatt, a gerinc vályújában érzed, máris felfedezte a hajszálvékony, szabadszemmel
alig látható sz őrszálak között a zsírod s lejjebb a kiálló, kidudorodó három hátcsigolyánál, melyek oly h űen és kérlelhetetlenül őrzik származásod titkát, azt hogy őseid kubikusok voltak
s gerincük a talicskázás közben megtört, meghajlott, mint az íj,

miközben a három hátcsigolya úgy ugrott ki a többi közül, mint
egy túlterhelt golyóscsapágyból a sörét, lejjebb tehát ...
egyelőre azonban egy hatalmas, kétszáz szobás szálloda egyik
szobájában kuporogsz, hideg van, fekszel ágyadban, gondolataid
ide-oda kalandoznak, arra gondolsz, hogy messze a nagyváro-

a mosogató lányok kacarászása
a sarokban szekrény, tetején koffer, egy pulóver vörös karja
lóg a szekrény félig kitárt ajtaján, az üvegfal el őtt parányi
asztal székkel, az asztalon citromhéj, egy üres rumosüveg, piros

ceruza és papír, sok-sok üres papír feltornyozva, a belép őben
fogas, karjai csupaszon a magasba meredve, a fürd őszobából
éjjelente hörgés, sustorgás hallatszik
ajtó, melyen a jóelőbb mintha kopogtatott volna valaki és
aztán a folyosó, a hosszú-hosszú, végnélküli folyosó hangnyel ő
szőnyegeivel, kissé odébb megismétl ődik az egész, bejárati ajtó
ismét, belép ő, fürdőszoba, hálószoba, ágy, asztal, szék, szekrény,

üvegfal, az üvegfalon túl a fenyves, a fenyvesen túl a tenger, a
tenger felett a csillagos ég
egy, kettő, három, négy, öt (a szálloda igazgatójának szobája),
hat, hét, nyolc, kilenc, megállsz el őtte, a kilences szoba el őtt, a

folyosó üres, az ebédl őben a pincér egy asztalra borulva alszik,
hallgatózol, csend, kissé lompos az emésztés miatt, alszik talán?
vagy éberséged kijátszva már elhagyta volna szobáját, a levesnél
tartottál csupán, amikor asztalától felkelve elsietett melletted,
nadrágban volt, fakóra mosott vászon nadrágban, melynek szárára olajfestékkel bet űk voltak festve, zöld, sárga, kék, vörös,
kicsi és nagy bet űk, melyeknek értelmét hiába találgatták a
pincérek délutánonként kártyázás közben, értelmük talán csupán
abban volt, hogy elvonják a figyelmet, keskeny csíp őjéről, lapos
mellkasáról, apró, viaszfehér arcáról, kínai metszés ű, fénytelen,
mélyenülő szemeiről, kontyba kötött gyér hajáról, melyen átvilágított a fehér hajb őr, mezítláb volt, sarkán kékes vörös vadhús
éktelenkedett, cip őjébe esténként valószín űleg vattát gyömöszölt,
minden lépte külön er őfeszítést követelhetett, melyet könny ű,
gondtalan mosollyal palástolt, miközben elfoglalta helyét a kávézó cs őlábú asztalánál, cip őit azonban egyszer sem rúgta le az
asztal alatt, mint azok a falusi bakfis-ringyók, akik szombat és
vasárnap esténként ellepték a kávéházat, feldíszítetten, mint a
karácsonyfák, tarkán, mint a fényreklámok, illatozva, mint egy
drogéria, izgatottan, türelmetlenül várakoztak a trieszti, milánói,
velencei, pádovai vadászokra, kiknek kocsijában a hátsó ülésen,
vagy hátul a csomagtartóban, jól táplált, elkényeztetett kutyák
lapultak, hogy aztán miután besötétedett, miután a pincér, m nt

egy ceremóniamester összevonta a súlyos, ég ővörös szövetfüggönyöket a kávéház üvegfalain, egy olasz bugyiért, francia. melltartóért, német harisnyáért á hasukra feküdjenek a szállodai

szobák egyikében az ágyon, vagy a sz őnyegen,vagy a fürd őkádba,
meztelen, repedt-g'rögdinnye faruk a magasba emelve, ott ült
közöttük izzadó tenyerét papírszalvétával törölgetve, kézitáskájában turkálva, ásítozva, érdektelenül, id őről-időre röpke pillantást vetve karórájára, aztán felpattant, szinte szaladva ért a
kijárathoz, hogy néhány másodperccel kés őbb eltűnjön a hűvös
éjszakában, napközben mezítláb járt, néha kora hajnalban kelt,
sietve reggelizett saját maga készítve el reggelijét a konyhán,
miközben a szakácsn ő tovább bóbiskólt a t űzhely mellett s aztán
bőrpapucsait hóna alá kapva fütyörészve elt űnt a fenyvesben a
szálloda mögött s délig senki sem látta, senki sem tudta merre
jár, visszajön-e ismét, vagy levelet küld egy távoli városból,
hogy a fogkeféjét, körömlakkját, küldjék utána, dél körül

núd épp most bizonyosodik be, amikor még nem vagy felkészülve
arra, hogy a lányról lemondj, vagy hogy valakivel megoszd, valakivel, aki jóllehet most benn van nála a szobában, csend, a
folyosón is, az ajtaja mögött is a szobában, egy emelettel
feljebb távolodó léptek hallatszanak, emberi hangok, aztán a
csend visszanyeri el őbbi nagylelk űségét, a szobában váraílanul
megmozdul valami, motozás hallatszik, szekrényajtó nyílik, ruhaakasztó fémkarja szólal meg a szekrény keresztrúdján, a zörej
lényegessé válva jut el füledig, hirtelen mindenr ől megfeledkezel,
hallgatózol, a folyosón anélkül, hogy észrevetted volna a szálloda
igazgatója t űnik fel, szinte nesztelenül közeledik feléd, megáll
közeledben és mosolyogva szemlél, aztán elköhinti magát, ijed-

tedben fejed az ajtókilincsbe ütötted, kiegyenesedsz, arcod vörös,

bukkant fel az erd őszélen ugyanazon a csapáson, ugyanúgy fütyörészve, vöröscsíkos tengerész trikója a vállára volt vetve,

mint a paprika, hebegsz valamit, mit szokás ilyenkor mondani?,

melltartó nélkül lépkedett, apró mellein valószín űtlenül nagy
mellbimbók, sötétbarnák, majdnem feketék, a távolból inkább
réseknek t űnnek a mellkason, csupán hegyükön csillog egy kevés
vörös a napfényben, mely máról-holnapra elveszítette hevét, az
emeleten fölötted nagy zajjal becsapódik egy ablak, összerezzensz,
a varázslatnak vége, a zajra megtorpan, felkapja fejét, áll egy
pillanatig tekintetét a szálloda ablakain jártatva, visszalépsz a
szoba homályába, még mindig egy helyben áll ott lent, mint
egy fényképen, majd hirtelen sarkonfordulva egy bokor mögé
ugrik, észrevett-e, hogy meglested, titokban abban reménykedsz

lép, az ajtó lassan becsukódik mögötte, ugyanabban a pillanatban
a lány ajtaja kinyílik, a résen kidugja fejét, hajában hajcsavarok, az ajtó gyorsan becsukódik, el őlépsz a szeglet mögül, ismét
ott állsz az ajtaja el őtt, füled ismét a kulcslyukra tapasztod,
egészen tisztán hallod: odabenn kulcsok csörögnek, az asztal
üveglapján fémtárgy koppan, olló talán, vagy körömreszel ő, aztán
fémpénz, vagy gy űrű, hallod, amint néhány pillanatig önmaga

miközben elfoglalod helyed az ebédl őben, egy darabig t űkön

füzetben, talán naplót vezet, talán magad is szerepelsz szavai
színpadán, kézírása megvilágításában, anélkül, hogy tudomásod
lenne róla, •több mint valószín ű, mert az lehetetlen, hogy minden erőfeszítésed, mely arra irányult, hogy figyelmét magadra
vond hiábavalö volt, mindazok a percek, órák és napok, melyeknek tartama alatt rágondoltál ágyadon heverve a szobádban,
hallomásból szerzett képek, ködös lázálmok képeib ől tákolva össze
meztelen testét magad elé a leveg őbe, az igazgató szobájában
megszólal a telefon ugyanabban a pillanatban a lány is megszólal a szobában, halló, halló, itt a kilences, minden rendben,
hangját nem hallod egészen tisztán, Isztambul ... nem... hét
millió ... hét ... Velencéb ől ... Filippó, vigyázni kell, Guli, igen
Guli, sürgöny? nem, nem, nem, tudvalev ő, kacagás, a lány hoszszan kacag a szobában, te is elmosolyodsz, mily tisztán cseng ő
kacagás, megkísérelsz bekukucskálni a kulcslyukon, átkozódsz,

ülsz, szíved hevesen_ dobog, még néhány pillanat és felt űnik a
lépcs őkön, nem, tévedtél, ezúttal a liftfülkéb ől lép elő és most
feléd tart az asztalok között, szemét kutatóan rádmereszti, hunyorog, téged néz, vágy valaki ül a hátad mögött, nem, senki,
az ebédl ő üres, felbátorodsz, sietsz tekintetébe visszakapcsolódni,

arcát feléd fordítja, de tekintete üres, léptei lelassulnak asztalod
közelében, tétovázik, tekintete azonban még mindig üres, mintha
üvegfal lennél, keresztülnéz ,rajtad, szék után •nyúl, erre felugrasz kirúgva magad alól a széket, egy kanál koppan a parketten, felsikolt, kezét szája elé kapva nagyot ugrik, nevetségesen
nagyot, zavartan visszaülsz helyedre, lehajolsz .a kanálért, az asztalok alatt körülkémlelsz, a pincér el őlépett a konyhából s feléd

tart fehér szalvétával hesegetve a legyeket, „valami történt?"
kérdezi ásítva kivéve a kanalat kezedb ől, „a kanalam leesett"
válaszolsz halkan miközben tekintetét a lánynak ismét arcodon
érzed, ott ül néhány asztallal odébb s az étlap felett felétek
kémlel, „hozhatom az ebédet?" kérdezi a pincér, nem válaszolsz,

a levesgőzön át látod az arcát, tekintetét még egyre rajtad nyugtatja s mégis, mintha nem látna, mintha nem léteznél, bocsánat-

kérő, magyarázkodó mosolyod lepereg arcáról asztalára, szétfoszlik levese g őzében, tekinteted sápadt, arca újra-újra visszaveti,
mint a tükör •a fényt, t űntetően hátat fordítasz, egy pillanatig
még szemeid el őtt lebeg a kép: keze alatt a leveses tányér g ő-

zölög, ujjai, mint árnyak a ködben vaksin tapogatóznak a kanál

sietve távolodsz a folyosón, az igazgató nevetve a szobájába

körül forog az üveglapon, ajtaja körül a leveg őben még mindig
itt szállong -egy kevésnyi, .alig érzékelhet ő ipúdenillat, mélyen

magadba szívod, most mintha könyvben lapozna odabenn, vagy

félhangosan káromkodsz, az ajtóra voltál ragadva, mint egy
légyfogóra, az igazgató nesztelenül kinyitva ajtaját a hátad mögé
lopakodott, vart egy ideig, majd egy villámgyors éles mozdulattal faron billentett úgy, hogy homlokod a kilincsbe ütötted, a

szobában a lány erre felkacagott, mintha csak átlátott volna az
ajtón, lassan, egészen lassan kiegyenesedtél és ,szembe :fordultál
az igazgatóval, mondani szerettél volna neki valamit, nekiugrani
és átharapni a torkát, nem szép dolog hallgatózni, Bobi, nem
szép, csúnya dolog leskel ődni a kulcslyukon, menj szépen a szobádba, mondta arcod megsimogatva, ajkadba haraptál, vállaid

nyelén, a pincér magas, 1?armincév-körüli, koromfekete hajú
dalmát, fehér fogakkal, elkullog asztalod mellett, körülményesen széttolja mögötted az 'üvegfalt, majd lovagló ülesben
helyet foglal egy székben szemben a lánnyal, ahhoz oly közel,
hogy előredőlve könnyedén elérhetné akár az orrával is azt a
virágot a lány hajában, már el őre is hajolt, hosszasan szaglássza

behúzva lassan elindultál a folyosón, vacsora után várlak a szo-

a virágot bólogatva közben, a tengeri szél szerényen az asztalok

koromsötét, a lépcs őfeljáróban megvillan valami, odarohansz, egy
széllelbélelt függöny, semmi más, messze, a távolban egy hajósziréna búg

közé kúszik megemelve a terít őket, gyűrött szalvétákat mozgat
a székek alatt, a pincér mélyen felsóhajt, szalvétájába törli izzadt
homlokát, a lányt isz еmléli, aki időről időre гámisolyig, mosolya
nyílt és félreérthetetlen, rövid, de félreérthetetlen, keskeny szájszéle mögül el őcsillannak fogai, szemével hunyorít, a pincér
feléd fordul, kivárja míg felemeled tekinteted aztán rádkacsint
hüvelykujjával a lány felé bökve, idegesen szádhoz emeled poharad, ismét hátat fordítasz, .de nem bírod sokáig, a lány még
egyre a pincért nézi állhatatosan, aprólékosan, nem bírod ki tovább, „pincér" akarod mondani, de nem jön hang a torkodba,

másodszorra pedig rekedt kiáltás szakad ki rajta „pincér!", az
ültében feléd fordul, homlokát ráncolja, a lány kanalával alig
hallhatóan megkopogtatja tányérját mire a pincér feláll, a lány
asztalához lép, föléje hajol, jól látod? sugdos valamit a fülébe,
a tányért id őközben elvéve el őle, asztalod mellett elhaladva ismét
гбdkacsint, az üres tányért szertartásos mozdulattal jobb kezéb ől
a balba csúsztatva át, levesed szürcsölted, amikor a lány felállva asztalától elsietett melletted, kontyba kötött hajában nem
volt ott a virág, homlokán apró verejték cseppek gyöngyöztek,
az ajtó előtt megtorpant, igen, jól hallotta, a pincér utána szólt,
kimért, méltóságteljes léptekkel tart feléje, de semmi sem történik, a pillanat mánis elmult, aprápenz csörrent a parketten, a
pincér is a lány is lehajoltak, keresgéltek az asztallábak között,
egy fémpénz gurult feléd az asztalok alatt s csilingelve hasára

fordult egy széklábnak ütődve, lábad kinyújtottad és ráléptél,
mire a kanalat ismét kezedbe véve kiegyenesedtél, ültödben tekinteted körüljártatva az ebédl őn, a lány akkorra már a folyosón
lépkedett lendületesen, minden második lépés után pipiskedve
egyet, mint a balerinák, úgy lépkedett, mintha hintaszék-talpakón állt volna s bár a kulcslyuk alig ért köldökéig, lábujjhegyre
állva kereste a kulccsal s miután meglelte, rövid, határozott
mozdulattal, mint egy késdöfés lökte a kulcsot beléje, óvatosan
körülkémlelsz, mintha figyelne valaki, a kulcslyukra helyezed
füled: csend, test helyzeted-e, a vér a fejedbe szaladt, vagy a
lány közelségének tudata az, hogy csupán egy ajtó választ el t őle
támasztotta-e fel emlékezetedben a néhány nappal azel őtt lejátszódott jelenetet az ebédl őben, vagy a féltékenység állandóan

gyötört közben s most csupán félelmeddel párosulva, hogy gya-

bámban, szólt utánad, de megmondtam, csak akkor gyere ha
elszánod magad, én semmire sem akarlak kényszeríteni, semmire,
semmire, semmire ...
ismét hallani véled a kopogtatást ajtódon, majd a gyorsan

távolodó léptek neszét, felugrasz, felrántod az ajtót, a folyosó

de miért kopogtatna ugyan, miért kószálna éjnek idején a folyosókon ajtód keresve képzeletednek engedelmeskedve, ismered,
beszéltél-e egyszer is vele, megkíséreltél-e bármit is azon kívül,
hogy egy reggel utána lopakodtál az erd őbe, mire azonban a fák
közé értél ő már eltűnt, nyomaveszett, nem volt más hátra, mint

visszafordulni, hét óra lehetett s miután visszatértél észrevetted,
hogy a dalmata, a pincér id őközben szintén eltűnt a kávéházból,
borospohara félig üresen állt az asztalon, kérdésedre a sankos
hümmögve válaszolt, igen a város irányába ment, válasza nem
nyugtatott meg, a portás azt felelte, hogy ő is a város irányába
látta elmenni, egy levelet küldött vele, a kétely egy pillanatra
paralizált, biztosra vetted, hogy a pincér a lány után indult az
erdőbe, biztosra vetted, farkasszemet néztél a portással, közben
elsápadtál, szemeid elködösödtek, remeg ő kezekkel egy cigaret-

tára gyújtottál azon törve a fejed, hogy milyen szavakkal férkőzhetnél a portás bizalmába, de gyorsan elejtetted szándékod
amikor nyers, himlőhelyes, vörös arcára tévedt tekinteted, a
portás kárörvend ően mosolygott, menj aludni, feküdj le szépen,

mondta rádkacsintva, a felszolgáló pincéreken kívül senkivel
sem érintkeztél egész id ő alatt, a szobalány hetente egyszer
rendbe tette a szobád, nem voltál fiz& ő vendég, a személyzet
kissé megvetően bánt veled, csontokat rágattak veled hús helyett, s ki tudja, erre többször gondoltál az eltelt hónapok alatt,

talán éppen az igazgató parancsolta, írta el ő a neked kijáró
elbánást
a szobalány magas volt és sovány, legtöbbször olaszul beszélt,
rendszerint megdézsmálta a mézet, olyankor amikor nem tartózkodtál szobádban, takarítás közben, a papírjaid között turkált, a
ruháid között, a pénztárcádban, elolvasta a leveleid, ezért legtöbbször megvártad míg befejezi a munkáját és csak azután
távoztál el a szobádból, az ágyon elvetve magát többször megkísérelt szóba elegyedni veled, fehér vastag combján felhúzta a
szoknyát, kihívóan nézett rád gúnyosan mosolyogva, combját

kék hajszálerek hálózták be gazdagon, lábszárait dús, fekete
szőrzet borította, cigarettára gyújtott és térdeit felhúzva bámulta
a plafont, id őnként rádsandítva, mintha magának beszélt volna,
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egyszer majd szánni-bánni fogsz mindent, én mondom neked,
csak akkor már tú1 kés ő lesz, miközben beszélt, szinte észrevétlenül kigombolta mellén a blúzát, melltartójába nyúlt és néhány
ideges rándítással kiszabadította mellét a melltartóból, mit szólsz
hozzá? kérdezte nevetve, na gyere tapintsd meg, látod én nem
árulok zsákbamacskát, undorodva húzódtál hátrább, de szemeid
képtelen voltál levenni róla, Radmilának hívták, észak-Szerbiából
jött le a tengerre dolgozni, máskor felállt meghúzta a rumosüveget és az asztalodra ülve unott arccal a gyerekeir ől mesélt,
elsírta magát, váratlanul az öledbe ült megragadta a kezed és
meleg combjai közé dugva az ágyra döntött, testének, nyers er ős
szaga volt, magadban máris bántál mindent a lehet őség kellős
közepén, az ágy sarkába húzódtál és hallgattad hogyan káromkodik a fürd őszobában, csak miután elhagyta szobád rendszerint
csak olyankor bátorodtál fel annyira, hogy lelépj az ágyról, néha
nesztelenül kinyitottad az ajtót és hosszasan szemlélted kerek
farát miközben a szemetet gy űjtötte lapátra
ezenkívül azonban a kör lezárult, senkivel sem érintkeztél
csókoltad talán és minden jól sikerült, hogy most idevárod
ebbe a szobába, megnézted-e egyszer is alaposabban, fel tudod-e
mdézrк hajának zúnét, valódi teshnagasságát, szemei színét, hisz
,pontosan ezek a részlerbek kellene, hogy értessék benne, kíséreld
meg szavakkal megközelíteni az arcát, elhatárolni a homályból
jelzőkkel, vetítsd rá vágyaid fénycsóváját
miért igyekszel mindenkor mindent elodázni? éppen olyankor
amik4r: tényleg kívánod a beteljesürést, olyankor húzódsz legjobban magadba, megkíséreltél-e egyszer is megszerezni magadnak bármit, amit igazán kívántál? megkísérelted-e egyszer is
érvényre juttatni akaratod a másokéval szemben, gy őzelemre
vinni egy-egy elhatározásod, visszaütni, túlbecsülöd magad? lebecsülöd magad? gyáva vagy? közömbös?
talán attól félsz, hogy kopogtatásodra túl gyorsan nyitnak
ajtót, örömöd leled a halogatásban, képzeletedben különben nem
gördítenél akadályokat magad elé
ki vagy te, hogy ekkora teret engedhetsz képzeleted számára
az időben? a jövő téged talán nem fenyeget?
a tapasztalatokból neked sem juthatott más, mely akaratod
jobban, nagyobb mértékben befolyásolhatná, mint ami valamennyiünknek elérhet ő ezen a földön (miről beszélsz tulajdonképpen? nincs más mód arra, hogy másokat félrevezess, megtévessz? csupán .ezek a szavak?) földöntúli tapasztalatokkal rendelkező, vagy tapasztalatlan vagy? „ti mali pederu", „ti mali
pederu" gerinctelen, büszke, önhitt, tudálékos, hazug, nagyravágyó, mindenn jelz ő egyaránt illik rád
mi az amivel rendelkezel; csupa ismer ős tilalom, mellyel számolni nem is érdemes, tanács, nincs is szerepük életedben, mindenhol ott voltál, mindent láttál, mégis id őnként hamisításokon
kapod rajta magad, önáltatáson, titokba kijátszva magad ellen a
valóság silány lapjait, hol egy várost a tengerparton, hol egy
forró napsiitéses órát, hol egy rosszulsikerürt önkielégítést ágyadban a szobádban, egy n ői testet váratlanul a WC-én, máskor
csupán egy tányér levest, egy cigarettát, mely átsegít néhány
pillanaton, néha még ennyit sem: elfutó képek tömkelegét, idegzsibbadtságot, éhséget vagy szomjúságot, meleg fümd őt vagy fogmosást.

fekszel egy hotelszobában, heteken, hónapokon át és egy kéz
kopogtatására vársz ajtódon, néha egészen tisztán hallod: kopogtatnak. de fekve maradsz, túl sokszor csalódtál már, túl sokszor
álltál fel hiába, túl sokszor álltál a nyitott ajtóban a sötét folyosót kémlelve, melynek mélyén semmi sem mozdult
valamit kerestél egész id ő alatt, egy magot, hogy mindenest ől
csatlakozhass hozzá, hogy megsz űnjön a lebegés, az utálatos
kopogtatnak, elmosolyodsz, a valóság téged nem tart számon,
mert magad sem tartod számon önmagad, mégis felállsz megkönyörülve magadon, ma igazán nagylelk ű vagy magadhoz, az
ajtóhoz osonsz, a remény kisded játéka veled, visszafekszel az
ágyadra, fejedre húzod a leped őt, a nap véget ért, egy-két kép
még átsuhan homlokod mögött, egy-két hang, a jelenb ől? múltból? vagy a jövđből? ki rtudje, aztán villámgyorsan egy jól ismert
sejtelem a velő dig hatolva: miért, hogyan, mikor, hová s aztán
még egy utolsó érthetetlen, de jelent ős kérdés és elhagyod magad, képek kezdik ki álmod, pergésük gyors, tartalmatlanok,
felriadsz: kopogtattak, ezúttal tisztán hallottad a kopogtatást, a
kezet is láttad, a kezét, lélegzeted elszorul, nevetséges, nevetséges, kész röhej, de valahogy mégis ellen đrizni szeretnéd tudatod,
erő tlenség, mindegy, tenyereid arcod elé emeled, dagadtak, súlyosak, ez az ébrenlét, a körmök alatt szenny, nikotin, az újbóli
kopogtatás váratlanul ér, összerezzensz, fekve maradsz, nincs
erő d felálln2, ha biztosan tudnád, hogy ébren vagy, akkor talán
felállnál, akkor bizonyosan felállnál, kopogtatás, a pillanat tehát
eljött mégis, a többi már nem rád tartozik, semmi sem tartozik
rád, semmihez semmi közöd, minden összemosódott tudatodban,
a kopogtatás sem fontos, az sem lényeges ki kopogtat, valami
szörnyű titok képei kezdenek futni, egy szó sztereo-képpé vált,
a kép hanggá, a hang illattá, s mindig az ellentétes érzékszerv
ingereként megmaradva, tehát a maga éržékelhetetlenségében:
ez az élet, tapintásod elvesz a lány hajában, ez az élet, alattad
van, fölötted? elő tted, vagy már mögötted, milyen szerep jutott
számodra testének színpadán, szorításod céltalan derekán, nincs
ellenállása, valami meleg szörp a b đ röd alatt, forró homok homlokod mögött, kezdett ől fogva a szörnyű, gyötrő kétely, ujjaiddal
lenyúlsz oda, ahol úgy sejted testetek összeér ; birtokolod-e most
igazán, mondja még valaki, mondja meg, kérem, nagyon kérem,
vagy csupán saját tüzed eredménye a parányi folt alattad a lepedő n, álom, ébrenlét; élet, halál.
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Végei László második regényének, A
szenvedélyek tanfolyamának problemati-

vajda géb®r

kája szervesen kapcsolódik az Egy makró
emlékirataihoz. Habár a két regény világa ellenkező előjelű, .a közöttük lev ő
összefüggés annyira szoros, hogy kölcsönösen értelmezik, s ő t kiegészítik egymást.
Ez azt jelenti, hogy az Egy makró emlékiratai nemcsak kindúlóponbként, értelme-

zési aspektusként szolgál A szenvedélyek
tanfolyama elemzésében, hanem — az
újabb regény tükrében —önmaga is megvilágosodik: A szenvedélyek tanfolyamának konklúri,ója indokolttá teszi és igazolja a makró magatartását. Végel mintha
válaszolni akart volna azoknak a kritikusoknak, akik els ő regényében a makrómagatartás indokolatlan elszigeteltségét,
cselekvés-iszonyát kárhoztatták. Az új
regény makrója megmutatja, hogy nincs
is annyira távol t őle a cselekvés gondolata (tehát már nem is annyira „makró"),
s hogy az els ő regényben nem mérte is
alkoto képességét — A szenvedélyek tasifolyama szerint a tett lehetöségének
hianya okozza.
A szerepl ők csoportja — Végei ismét
csoportot elemez —ezúttal nem társadalmon kívüli, és nem is utasítja el az akciót; az akció lehetoségeinek kutatása képezi •a regény középpontját. Azt mondhatnánk, hogy a makró világa affirmálódni
próbál. Nem hisz társasága és a társadalom közötti határ ledönthetetlenségében.
Az átcsúszás — a konszolidálódás — helyett azonban az áttörés kísérletét vállalja, aminek eredményeként csak keser ű
tapasztalatokat szerezhet. A cím — A
szenvedélyek tanfolyama — az áttörés
megvalósíthatatlanságána, a harc módszereinek körültekmnt őbb kiválasztására, a
személyeskedésen túllép ő, fokozottabb
óvatosság szükségességére utal. A regény
kifejlete, mikor a céltalan és öngyilkos
szenvedélyeket a bölcsebb „remény", a
k_fváras váltja fel — meglehet ősen közel
van a makróra jellemz ő gőgös sértődöttséghez, de mégsem jelent tüntet ő elküiönülést.
Végei hősei társadalmi okok miatt keptelenek cselekedni: az író ezt egy teljesen kiélezett és extrém szituációban mutatja be. Amikor a tengerparton nyaraló
társaság megtudja, hogy Bépa barátjuk
otthon, az alföldi kisvárosban részben
elvb ől, részben személyes okból gyilkos-

sági kísérletet hajtott végre egy „öregen",
aki pénzzel és ajándékokkal csábította el

menyasszonyát — egyhangúlag a hazamenés mellett dönt: segíteni kell Bélán.
Elindulnak, de a közeledés Nagyhalomhoz közeledést jelent az állásfoglalás kinyilvánításához is. A tengerpartom még

lekesedő, egységes közösség megoldási
módszereket keres ő , egyik fogalmat a másikkal kijátszó, önmagavai vívódó és önámító egyénekké hull szét, akik — három
kivételével — viisszatérnek a tenger-partra.
Meghasonlásuk f őleg azért következik be,
mert Béla ügyében nem lehet úgy állást
foglalni, hogy az egyen valamiképpen ne
kdvessin el árulast.
Bélán segíteni kell, .de a segítés módját
nem lehet egyértelm űen meghatározni.
Bélát csak úgy menthetik meg a börtöntől, ha tettét tanúvallomásaikban nem
társadalmi okokkal, hanem személyes felindulással, gyerekes meggondolatlansággal
magyarázzák. De nem árulás ez? Hiszen
Béla személyének védelme, Béla és az ő
eszményeik tagadását jelentené. Béla börtönbe jutása személyes bukás, de erkölcsi
győzelem lehetne. Megéri-e az egyén bukását az eszmének az a gy őzelme, mely
csak néhány ember tudatában jelent erkölcsi fölényt, ha a többség, akiért és aki
ellen harcol; nem vesz tudom "est az áldozatról. Hiszen az eszme annak a cselekvésnek a formáját igényli, mely nem

szűkebb környezetben, és csak néhány
ember között játszádyk le, hanem nyílt
porondon, s ami a legfő bb: eredményhez
is vezet. A kiállás, az önfeláldozás elszigetelt voltában nem célravezet ő, mert
zsákutcával fenyegeti az eszmét.

aкciб
VAGY

RE
MÉNY?

oldás, fiatan értelmiségünk legfontosabb
dilemmáját fogalmazta 'meg. A kérdésre
adott válasza társadalmunk halladó elemei
perspektívájanйk felel meg.
Miklos, a rezignalt „tanú" a regény
legstabilabb jelleme. A valasztás problematikája idegen t őle, mert ő mar rég azt
az utat v "apasztotta, melyet a regény végén Bélának ;is — mint a jobbik félmegoldást — vállalnia kell. A mélyen szimholikus és hatásos koossnajelenet figyelmeztet arra, hogy Miklós jelleme jóval
összetettebb, mint els ő megjelenésekor
gondoltuk. Az ő szorongása a lázadás és
az ellene küzd ő racionális érvelés kett ősségéb ől -ered. Részeg ;kitörésekor árulja el,
hogy „tanú" szerepe valoban csak szerep:
az általa rossznak vélt megoldások közül
a legkevésbé rossz. Az ő eletérése is
ugyanaz, mint a többi szereplőé: kétségbeesés, tehetetlenség, levezethetetlen düh,
mely — s ebb ől a szempontból a szenvedése a többinél is mélyebb — csak akkor
kerülhet felszínre, mikor az értelem és a

következetesség öncеnzurája a konyak
hatására megsz űnik működni. Miklós
kocsmai kitörése tragikomikumba fullad.
Hiába provokálja és sértegeti hibáik felhánytorgatásaval iaz embereket, nem ütközik ellenállásba, senki ;se emel rá kezet, sót, rnég igazat is adnak neki: megtapsolják.
Lenke jelleme az Egy makró emlékiratai Merkuroszához áll közel, s mivel számára a művészet a :legfontosabb, a megoldás helyett iinkább az összefoglalásra,
az ábrázolásra vállalkozik. Végel inkább
vele ellenkezőleg cselekszik: „Nem megfesteni kell "őket (a burzsujokat), hanem
szembe nézni velük és leszamolni" —
mondatja egyik h ősével. Nyilvanwalóan
elsősorban nem szépírói indítékok vezérelték a regény írása közben, s ennek
következtében szenvedélyes angazsáltsága

gyakran túlnő a regény műfaji keretén:

A választásnak tehát mindenképpen
bukás az eredménye. Akik útközben viszszafordultak, megkerülték a választást.

A három magára maradt szerepl ő szorongását a szituáció abszurd voltának tudata okozza. Ezt az állapotot azonban nem
nevezhetnénk egyértelm űin lelkiismeretfurdalásnak, mely csak azoknak lehet
konfliktusa, akik személyes okok, gyávaság miatt hátráltak meg a bels ő ingadozáat és gyötrehneket ígér ő, önfeláldozast követel ő választás el ől. E szorongás
konkrét és indokolt, tehát intenzitásában
és minőségében egyaránt különbözik a
ma divatos szorongás-élményekt ől.
A három haza érkez ő (Miklós, Lenke és
az elbeszél ő) közül a főhős, a történet elbaszélóje tart ki legtovább. Ő és Béla
élik át a legteljesebben a vállalt választás
poklát. Végül is belátják, hegy Bélát a
vak szenvedély, s őt, ami ennél még roszszabb, az elhamarkodottság és a tervszerűtlenség sodorta válságos helyzetbe, s
hogy .az ügyvédnek igaza v an ; „az értelmis embereket a legnehezebb védeni" és
„minden vedeleun taktikát és stratégiát

igényel", nekik vtszont egyel őre védelemre van szűkségük, hogy id ővel annál
jobban fеlkészülhessen эΡk a támadásra,
melynek eszközét és módját majd nagyobb
körültekintéssel választják meg. „Azt hiszem, el kell érnünk egy h őfokot, amikor
ledobhatjuk a személyiség rácsait, az eszme •akkor tisztán ragyog, akkor van ereje"
— oldja meg a választás kérdését Béla.
A két félmegoldás közül tehát azt választották, amely bár önmagában árulásnak,
vagy legalább is következetlenségnek is
minősíthető , de ugyanakkor szükséges el őfeltétele egy kés őbbi akciónak, melyben
kevesebb szerepe lesz az idegáliapotnak,
és annál több az érettségnek, a tervszer ű ségnek. Végül tehát annak a helyére,
hogy gitt és most elbntam", .azt írja:
,remény", a drámakölt ő szavaival: „Ember küzdj és •bízva bízzál." Végel e megoldásával, .mely lényegében nem is meg-

a problémák halmaza szinte felduzzasztja
és amorffá teszi a regényt. Az ilyen nyers
és kissé osiszolatlan művekre azonban
legalább olyan szükségünk van, mint a
nagyobb formai tökélyű ,;irodalmibb" alkotásokra.
Ha Végel regényének formai vonatkozásait vizsgáljuk, Antun Šollan Kratká
izlet c. kisregényével való össz эΡhasanlítás

a legkézenfekvőbb. Vé•gel regénye — Šoljan előbb emlitett művével ellentétben
— inkabb részleteiben parabola. Ilyen

például az utazásnak és az utazas közben
egymás után elbizonytalanodó, elszakadó
utasoknak a motívuma, mely Šolj.án egyik
formai megoldásának áthasonítása. Végel
túlságosan :türelmetlen ahhoz, hogy Antun
Šoljan vagy Varga Zoitan módj "ara sejtesse, parabolisztikus áttétellel fejtse ki a
társadalmi-emberi problematikát. Végel
tehát .az említett írókkal szemben úgy
formálta regényét, hogy az ne parabolisztikus-szimbolisztikus jel еntéseben, hanem
önmagában közvetlenül hordozza az akut
társadalmi kérdésekkel kapcsolatos monGjanivalóját. E formai különbségnek sajátos tartalmi eltérés felel meg. Šoljan tartalmi globalitása, általános jelleg ű mondanivalója helyett, a jelen kérdéseinek és
pеrspektívájá.na;k megvilágítására vállalkozik. S a tartalom és a forma e konkretizálódásában kétségtelenül a belgrádi
egyetemista tüntetések indítékainak is

szerepe van.
Végel tartalmi-formai megoldásával az
is világossá válik, hogy miért utasítja el
elméleti írásaiban a túlságosan „irodalminak" vélt, „lombik-irodalomnak" minősített parabolisztikus formát, melynek
Varga Zoltán A méregkever ő című regénye és Az Eldorádó mulató elbeszélése a
legtipikusabb megvalósulása nálunk. Ugy
tűnik tehát, hogy a nyilvánvaló hatások
és kölcsönzések mellett Végel tagadja azt
a regényformát, melyben Šoljan kisregénye íródott.
Reméljük, hogy Véget László regényét
liarnarosan könyv formában is olvashatjuk, hiszen a legközvetlenebbül, a legkonkrétabb problémáinkról beszél.
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„Az a fontos, hogy itt vagyunk", mondtam türelmesen.
„Azt gondoltam, nem is jöttök", folytatta Béla lágyan.
„Ülj le", mondtam neki és a padra mutattam.
Lassan, kimérten közeledett a pad felé. Gyorsan el ővettem a
cigarettásdabazt és megkínáltam. Leült. A szájába vette a cigarettát, láttam, hogy keze reszket. Miklós t űz után kapott. „S hogy
volt a tengeren?", kérdezte kínosan.. „Olyan régen volt már"
mondta Lenke, „nem is emlékszem rá. De nagyon jó id ő volt,
az biztos." „A tenger", folytatta Béla elmerengve, „de jó is oda
elmenekülni". „Elmenekülni?", kérdezte Miklós. „Igen, menekülni. Csak az a baj, hogy ott sem lehet sokáig maradni. Nézed

a hullámokat és rájössz arra, hogy omladozni kezdenek a véd ő
hegyek és a síkság egy szép reggel megérint. Meg akar fojtani.
Visszajössz és kezded az egészet elölr ől. Itt mindig mindent újra
kell kezdeni." Hallgattunk. „Ezen a tájon valamikor mocsár volt.
Most minden olyan, mint az él őhomok. Elnyel mindent ez a föld,
mint a tömegsír." A vállunkat vonogattuk. „Tudod, hogy mi volt

a spanyol szabadságharcosok jelmondata?", kérdezte ekkor hir-

SZENVEDÉ
LYEI(
TINFOLYI
MA

crészleг,

Elindultunk.
Legalább egy félórát bolyongtunk, mire megtaláltuk.
A milicista barátságosan fogadott bennünket és bevezetett egy
terembe. „üljenek le" mondta, és egy hosszú, gyalulatlan padra
mutatott. „Mindjárt el ővezetjük a kívánt személyt". Leültem.
Miklós követte á példámat. Lenke az ablakhoz lépett és a rácsokon keresztül türelmesen vizsgálta az utcát.
,;Megérkeztünk", mondtam Miklósnak. Közelebb ültem hozzá.
Mindketten elmosolyodtunk.
Cigarettára gyújtottam és az órámra pillantottam. Kínosan
törtem a fejem, mit is mondjak el đször Bélának. Egyszer űen
nem 'tudtam egy alkalmas szót sara találni, amely illene a helyzethez. Csak ne tűnnék olyannak, mintha sajnálkaznék, biztattam magam, akkor rendben lesz minden. „Izgulsz?", ,kérdezte
Miklós Lenkét. A lány meg sem fordult. „Nem", mondta halkan.
„Egy cseppet sem izgulok." „Mégis furcsa", mondta :Miklós. „Egy
kicsit. De meg lehet szokni", válaszolta Lenke lakonikusan.
A következő pillanatban nyílott az ajtó és bejött Béla. Egyedül
jött, kísérő nélkül. Az arca gy űrött volt, a teste görnyedt. Látszott rajta, hogy a börtön szörnyen megviseli. Jobban, mint
gondoltam. Egy borzalmasan megtört ember benyomását keltette.
Fésületlen volt, kócos. Csak a szemének hideg fénye emlékeztet
régi barátomra.
Miklós és én felálltunk. Lenke feléje fordult.
Lassan közeledett felénk. Majd megállt, mintha megmeredt
volna.

telen Miklóstól. „Tudom", válaszolta Miklós. „Morituri te salutant, a halálba men ők üdvözölnek." „Persze", válaszolta Béla.
„A halálba menők üdvözölnek. Az az érzésem, hogy ezt suttogjuk mi is a vastag zsíros föld el őtt, a poros utcákon, a vert falak
mögül. És sírunk közben. Faltól falig sírunk." „Lehet, hogy igazad van", hagyta rá Miklós. „Csak az a baj" folytatta Béla,
„hogy kiveszett a jelige pátosza, romantikája. Mi már nem kiabáljuk az ég felé azt a jelmondatot, csak motyogjuk, motyogjuk
magunkban" mondta. Aztán hirtelen ránkpillantott. „Nagyon

hiányoztatok. Már utazni akartam utánatok", mondta gyöngéden.
Hallgattunk. Arra gondoltam, legjobb lenne, ha nem is szólnánk az egész ügyr ől, mímelnénk, mintha nem is a börtönben
találkoztunk volna. Ez lenne ám az igazi cirkusz! Lehet, hogy
hőstettnek is keresztelhetnénk. De mindannyiunk száján ott motoszkált a kérdés, mindenkinél más formában. Es mi lesz most?
„Ha elmentem volna utánatok, akkor lehet, nem is kerültem
volna ide", szakadt ki ekkor Béla torkán a szó. Megzavarodva
pillantottam rá. Én még mindig abban a pillanatnyi illúzióban
éltem, hogy talán nem is kerül szó ezekre a kérdésekre. Béla
arcára pillantottam. Leverten szemlélte a padlót. Piszkos, dohos
szag terjengett a leveg őben. Megszorítottam a gyalulatlan pad
támláját.
„Igaz?" kapott észbe Lenke, „miért is nem jöttél velünk?",
kérdezte.
„Mert akkor már mindent tudtam Zitáról." (Igy hívták a
menyasszonyát.)
„Persze", sápadt el Lenke, „most már értem az egészet."
„Tudom, hogy most gyenge és megvetésre méltó alaknak tartatok, de higgyétek el, nem Zita miatt történt az egész", vágta
ki Béla hirtelen. „Mindenr ől tudtam már, csak vártam az alkalmas pillanatot, amikor elküldhetem Zitát. Sokszor a számon
volt már a szó, de ült mellettem, nevetgélt, mesélt, hogy mit
akar venni, hogyan keres állást és magamban mindig megbocsátottam neki. Nem volt er őm a másik bűnét számonkérni rajta.
Csak ültem mellette és nyeltem nagyokat. Nem arról volt szó,
hogy felmentettem, tudtam, ő is gyenge volt. De meg tudtam
érteni, és ez a tragikus az egészben. Ez a fontos. Ha az ember
meg akarja óvni magát, akkor sose értsen meg senkit. Mindenki
mellett keményen kell elmennie, mintha márványból faragták
volna. Ez az a szent önzés, ami naggyá teszi az embert. De én
megtorpantam, egyszerűen megértettem Zitát, felfogtam, hogy
vágyakozik sok dolog után, szereti a tárgyakat, a dolgokat. S
miért éppen ő legyen bűnös, amikor az egész világ, mintha
apokaliptikus perceit élné, a tárgyakba akar belehalni. Az autókat úgy imádják, mint a szenteket és egyáltalán, nincs olyan
isten, nincs olyan eszme, ami felérne e tárggyal. S ha mindenki
vétkezik, akkor miért legyen éppen Zita ártatlan. Megértettem
és megsajnáltam őt. Azt is mondhatom, hogy tisztábbnak is tartottam a többieknél, mert valami félmegoldást keresett; engem
is meg akart tartani magának. S őt, éreztem, még szenvedélyesebben ragaszkodik hozzám, mint azel őtt. Estitek?" kérdezte türelmetlenül.
Bólintottunk.
„De mégis ez volt a vesztem. Egy este nyugodtan sétálgattam
az utcán és megláttam azt a klubot, ahová az öregje járt. Gyönyörűen ki volt világítva. Bementem. Olyan volt, mint egy kacsalábon forgó vár. Hangokat nem hallottam, csak valami zümmögést, amivel az anyák altatják el gyereküket. S láttam a
kopasz fejeket, jóltáplált tömzsi testeket; az emberek elterpesz-

„És a többiek?", kérdezte határozottan. A kérdést annyira

kedtek azokban a fotelokban, mintha legalábbis trónokon ülné-

határozottan tette fel, hogy megéreztem, már napok óta csak
ezen gondolkodhatott. Tehát számított arra, hogy nem érünk el
mindannyian.
„Lemaradtak", mondta Miklós szárazon. „Mindannyian elindultunk, de csak mi hárman érkeztünk meg."
„Érdekes", válaszolta Béla, és a tekintete valahol a terem üres
fehér falán állapodott meg.
„Érdekes, hogy eljöttetek", mondta tompán.
„Ez volt a szándékunk", mondtam neki.
„Érdekes, hogy mégis eljöttetek", ismételte meg kissé hango-

kivettem a revolvert és nekiszegeztem az öregnek. Tágrameresz-

sabban.
Kutatva tekintettem a szemébe. Mit akar ezzel mondani, hogy
mégis eljöttünk, vetettem fel magamban. Talán azt gondolja,
hogy nem kellett volna eljönnünk, villant meg a fejemben.

nek és én hirtelen megéreztem a hús szagát. Ertitek? Nem tudtam ellenállni, és a zsebembe nyúltam. Mintha nem is én irányítottam volna a mozdulataimat. Egyszer űen azt éreztem, hogy
elérkezett az a pillanat, amikor valami fels őbb hatalom avatkozott bele az életembe. Megértettem: így kell tenni. S akkor
tette a szemét és zavartan pislogott rám. Nem akarta megérteni,
hogy vele ilyesmi is megtörténhet. Borzalmasan megzavart az
az értelmetlen tekintet. Tudom, hogy gyerekes, de értsétek meg,
nem is hiszitek el, milyen nagy élvezet azokat az embereket
célzó gyilkos V-jén nézni. Azt gondoltam, megleltem azt a kulcsot, amit örök életemben kutattam. Nem bírtam ki és beszéltem: megmondtam, hogy kik is lakják azt a kacsalábon forgó
várat. Persze, nem mondtam semmi újat. Az egész város ezt
hajtogatta. De én voltam az els đ, aki megmondta."
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„S te lettél az áldozat", vágott közbe Miklós.
„S a nép néha nem is az igazságra, hanem inkább az áldoLatra éhes", tette hozzá Lenke.
Béla lemondóan legyintett.
„A nép ..." mondta keser űen, „éppen a takarítón ő mondott
fel, az egyetlen szegény patkány abban a teremben, éppen ő
jelentett fel" mondta.
Lehajtottam a fejem. Most el őször én is megsajnáltam Bélát.
Valóban mi is történhetett vele. Kezdtem félni, hogy már tökéletesen elveszett ember. Meggörnyedt, dadogott és cinikus lett.
A ráncok, mint a szakadékok, komolyak voltak az arcán. A
szeme fénye tompa volt, mint egy ködös jelenet a kora reggeli
mezőn.
„De", mondta és mélyet sóhajtott, „ne higgyétek, hogy megváltoztam. Nem, én a régi maradtam", emelte fel a hangját és
kihúzta fels őtestét.
„Mit akarsz ezzel mondani?", kérdeztem t őle tompán.
„Azt", válaszolta és mereven a szemembe nézett, „hogy én
mindenek ellenére is hű maradok bizonyos emberi eszményeimhez", mondta és gyorsan leszegte a fejét.
„Például mihez?", kérdezte Miklós.
„Ahhoz :például, hagy pánttag vagyok", mondta Béla halkan,
majdnem szégyenlősen.
Lenke idegesen felnevetett.
„Ez egy kicsit furcsán hangzik éppen itt", mondta és széttárta a kezét.
„Furcsán", vallotta be Béla. „De mindez az én hibám. En tévedtem."
„Tehát szent akarsz lenni, mártír?", mondta Miklós.
„Nem", válaszolta halkan Béla. „De azt hiszem, hogy valóban
komolytalanságot követtem el. Persze, mindez csak látszatra
van így. Mert ezt meg kellett volna tenni, csak nem így. Meg
kellett volna tenni ...", mondta és elt űnődve körülnézett, „csak
nem személyes indítékból", bökte ki nehezen.
„Nem személyes indítékból?", kérdeztem megütközve.
„Igen", mondta magabiztosan. „Azt hiszem, el kell érnünk
egy hőfokot, amikor ledobhatjuk a személyiség rácsait, az eszme
akkor tisztán ragyog, akkor van erejé?'
„Tehát akkor meg kell tagadni magunkat, ei kell vesznünk
valami nagy általános eszmében?", kérdeztem t őle.
„Nem", mondta határozottan. „Még nem jött el az ideje. Még
mindig csak gyerekek vagyunk. De majd ha egyszer a férfikor
szép-komor küszöbére lépünk, akkor e h őfok nélkül csak gyarló,
kis emberek leszünk."
„Tudod mit mond .az ügyvéd?", •kérdeztem ekkor idegesen.
„Szerinte csak akkor lehet téged megvédeni, ha védelmét a te
meggondolatlanságodra, pillanatnyi felindulásodra alapozza."
Béla keserűen elnevette magát.
„Tudom", mondta. „Naponta ezzel kínoz, ezzel akar meghipnotizálni."

„Es te mit akarsz tenni?", kérdeztem félénken.
Béla idegesen a halántékára szorította kezét, mintha valami
hasogatást érezne a fejében. Körülnézett a portól piszkos, pókhálós szobában, aztán felémfordult és felemelte a kezét. Ujjai
remegtek a leveg őben, arca elkomorodott, mintha egész életén
át csak kínozták volna. Olyan volt most az arca, mintha sohasem érezte volna a napfényt, a lenge szell őt, a tiszta leveg őt,
mintha ebben a lyukban élte volna le egész életét.
„Persze, bepiszkoltam én is mindent, a legszebb gondolatomat
piszkoltam be egy kicsinyes okkal", mondta fájdalmasan.
„De az ügyvéd megcsinálja ezt akaratod ellenére is. S őt, ha
tiltakozol, akkor is rajta segítesz, eggyel több bizonyítéka lesz
a meggondolatlanságodra."
„Helyes", mondta és a tenyerébe temette arcát. „Biztos, hogy
senki sem fog hinni nekem", mondta kétségbeesetten.
„S most mi lesz velünk?", kérdeztem bizonytalanul. Megkérdeztem, hogy Béla maga sem tud dönteni az ügyvéd érvei és a
maga igazsága között.
Lenke idegesen sétálni kezdett a teremben.
„Idefigyeljetek", mondta és dühös pillantásokat vetett ránk.
„Nekem elegem van az egészb ől. Engem vár az ecset, a szén,
a papír. Azt hiszem, ebben a lyukban nincs értelme beszélgetni.
Bizakodtam: Bélát úgy látom viszont, mint azt, aki nem bánja
a tettét, aki nem fél kiállni. De mi történt, mondjátok meg, mi
történt? Béla ül ebben a lyukban és tépel ődik. Elegem van a
tépelődésből. Nem érdekel ez a sok üres szó. Azt mondom, ha

az ügyvéd és a hozzá hasonlók gyerekeket akarnak csinálni belőlünk, akkor legyünk gyerekek. Gyerekek ...", mondta és felkacagott. „Hát elfelejtettétek, hogy milyen szép gyermeknek
lenni. Ha gyerekek leszünk, akkor legalább játszunk. Eljátszogatunk szépen, akárcsak eddig. En majd csinálok gyönyör ű rajzokat, ti pedig mint az indiánok ijesztgetitek a feln őtteket. Pokoli játékokat találhatunk ki. S mi lesz velünk? Semmi. Mindenki
azt fogja mondani, gyerekek vagyunk. Eretlenek vagyunk. Egy-

szerűen megcsodálnak bennünket és megengednek mindent.
Hát nem értitek: amit felkínálnak az valóságos kincs, ajándék.
Ezt a fényűzést igazán megengedhetjük magunknak, én mondom
nektek. Hát nem látjátok: az ügyvéd is azt mondja, mindent
megbocsátanak, csak ha a komolytalanság tetteink aranyfedezete. En ezt elfogadom. Meghajtom fejem a javaslat el őtt, mint
az ünnepi zászló a virágbaöltözött közönség el őtt. Elfogadom a
tapsot is, ha éppen így akarják. S tudjátok mit kapunk helyében? Szabadságot", mondta Lenke és idegesen cigarettára gyújtott.

„Milyen szabadságot?", kérdezte ekkor Béla felélénkülve. „Az
ártatlanok szabadságát, az együgy űek szabadságát. A szabadság
díszünk lesz, mint egy nyakék. Felvonulhatunk benne bohóckodni, vagy játszani, ahogyan te mondanád."
Lenke a fejéhez kapott.
„Elég", mondta türelmetlenül. „Nekem elegem volt az egészb ől.
Ott kezdődött minden, amikor komolyan vettük magunkat. Azon

a teraszon, azon a borzalmas úton. Azt gondoltuk, hogy többre
vagyunk érdemesek. Hát nem! Ebbe nyugodjunk bele. Mi csak
szegény, ártatlan, álmodozó, kisgyerekek vagyunk. Nem nekünk
termett az élet komoly fája. Ennek tüzénél melegedni: b űn. Ártatlanul is b űnösek leszünk, ha ebbe belekezdünk. Ezért mondom
Béla, hallgass az ügyvédre, igyekezzünk megúszni épp b őrrel az
egészet, majd elkezdjük ott, ahol néhány hét el őtt abbahagytuk.
Ez az egyedüli tisztességes megoldás. Hallgassatok rám, és fogadjuk el, az ügyvéd tanácsát. En leszek az els ő tanú. Megmondom milyen nehéz, ha az embert megcsalja a menyasszonya. Es
meghajlok, ha tapsolnak nekem ezért", folytatta Lenke és ijedten körülnézett. Megállt a terem közepén és megrökönyödve
pillantott: „Vagy talán haragudtok rám, mert őszintén kimondom

mit gondolok?", kérdezte zavartan.
„Nem haragszunk", válaszolta neki Miklós h űvösen. „De nem
tudunk mit válaszolni neked. Hisz te is abba a hibába estél,
amibe Sándor és András: menedéket kérsz".
„S éppen most, amikor az ember elé tálcán viszik a menedéket, amikor már az utcán árulják, mint a sorsjegyet."
„De azt hiszem, Béla, te sem vagy különb. Mit gondolsz, ki
vagy te, hogy kihívjad magad ellen a végzetet. Ez már a könynyelműséggel egyenl ő, valóban. S egyáltalán nem is értem, hogy
mit akarsz. Mondd meg, mit is akarsz te? Miért emelted fel a
fegyvert?"
„Nem én emeltem fel a fegyvert!", kiáltott fel kétségbeesetten Béla. „Ezt nem akarjátok megérteni? A fegyver magától
emelkedett fel. Az én kezem csak bepiszkította .azt a fegyvert.
De megtanultam valamit: készen lenni arra, hogy tisztán érjek
hozzá egykor. Megérdemlem, hogy elítéljenek, csünáljanak velem,
amit akarnak. Mindenkinek igaza lesz. Mondják: komolytalan
vagyok. Igaz. De egy dolgot most már nem lehet elrabolni t ő lem: a reményt. A reményt, hogy egyszer tisztán érhetek a
fegyverekhez. Ezt akartam mondani", fejezte be türelmetlenül
Béla és felállt.
„Béla", ugrottam fel ekkor, „ne menj még el. Szeretnék valamit kérdezni", mondtam és megszorítottam a kezét. „E•va megnevezte azt az öreget. Ismerem. Tudom, hogy .az egyik leggazdagabb ember a környéken. Igazad van: burzsuj. De mondd meg
nekem Béla, te, aki konokul marxista akarsz maradni, mit gondolsz, miért élnek mé:g ezek a burzsujuk? Egyáltalán, hogyan
lehetséges, hogy szaporodnak, mint a gombák. Mondd meg nekem, miért nem mennek vasvillával az emberek arra a párttitkárra, aki béreseket tant. Mondd meg nekem, mit mondanak
arról a könyveid?"
„A könyvek, a könyvek mindig hazudnak", szólt közbe Lenke
gúnyosan.
„Hallgass, Lenke", mondta Miklós és figyelmesen Bélára nézett.
Béla 'kitekintett az ablakon. Hallgatott.
Visszaemlekeztem arra a pillanatra, amikor Béla, egy nagyhalmi fiú és én kü:lföldról utaztunk vissza Na•gyhalomra. Amikor átléptük a határt és a vámos már kikérdezett bennünket,
akkor szólalt meg a Eti.
„Ti mit hoztatok?", kérdezte izgatottan.
„Semmi különöset. Néhány könyvet", mondta Béla álmosan.
„Könyvet?", kérdezte a fiú csodálkozva. Addig unszolta Bélát,
rig rá nem beszélte, hagy mutassa meg ,a könyveket. Hiába
magyarázta Béla, hogy valóban egyszer ű könyvekről van szó,
a fiú addig ágalt, hogy Béla fogta b őröndjét és kinyitotta. Új
ki,adá•sú Marx-könyvek voltak benne. A fiú egy ideig hitetlenkedve vгzsgálgatta őket, az a lehet őség is megvilanhatott a fejében, talán a borítólap aranyat takar. „Könyvek", motyogta
maga elé. „Marx", folytatta kitineredt szemmel. .,Emlékszem rá",
mondta kés őbb és a b őröndöt fürkészte, „tanultam róla a gimnáziumban." Béla akkor kényelmesen visszarakta a könyveket a
bőröndbe.
„Ide figyeljetek", csillant fel a fiú szeme. „Nézzétek, mit hoztam én!", mondta és el őszedte a b őröndjét. Ezer egy holmit
szedett el ő és magyarázni kezdett, mit mennyiért tud eladni,
melyüket kell más országban értékesíteni, mit tart meg magának,
mondta, mondta vég nélkül. „Az a fontos, hogy a pénz folyik",
jelentette ki jelent őségteljesen. Szórakozottan hallgattuk a szavait. Mintha csak zavarta volna ez a szórakozottság, ami teljes
közömbösséget ,takart, mert egyszer csak felemelte a hangját es
gőgösen kijelentette:
„Ez a fontos és nem a könyvek. Es éppen Marx. Nem mondom,
én is párttag vagyok, mégis tudom; azt kell nézni, hogyan üsse
több pénz az ember markát."
Béla nem válaszolt. En sem.
S ahogy vüsszaemlékeztem arra a jelenetre a vonatban, hirtelen így folytattam:
„Nem gondolod Béla, hogy marxistanak lenni ma, mer ő idealizmus?"
Béla türelmetlenül .nézett vissza a szemembe.
Tekintete nyugodt volt, még sohasem iattam ilyen nyugodtnak. Valami ártatlan döbbenet villant meg mégis e mely kékség
legutolsó tükrén, mintha ártatlanságát akarná megvédeni kérdéseim ellen, mintha ezzel akarta volna védeni e szem tiszta,
mély :kékségét..
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„Ne légy kishit ű", mondta csöndesen. „Gond.olj arra, hogy senki
sem volt próféta. Marx sem. Gondolj arra, hogy most a történelem vámatlan pillanatát éljiik át, amely hirtelen ,jött, mint egy
földreng•és, vagy mint egy árvíz, de a természet mégis folytatni
fogja inemes, harmonikus folyását. Ha elkap a szorongás, a kishitű ség, erre gondolj", mondta, és kezével megérintette a vállam.
„Tudom", válaszoltam. „Örülök, Béta. Ezt vártam t őled.
Most is."
Béla gyöngéden elmosolyodott.

„És tudod -e, hogy az a gazdag alak szintén párttag?", kérdeztem tőle megцΡiuló szorongással.
„Tudom", válaszolta. „De ő és én már régen nem tartozunk
ugyanabba a р .гUba."
„Értem", mondtam és megszorítottam a kezét.
Lenke :közömbösen bámnalt ki az ablakon.
MlklÓS félrehúzódott és a padlót vizsgálta.
Biéla 'az órájára pillantott.
„Mennem kéll", mondta hirtelen. „Es ne szégyeijétek magatokat mirattam", mondta és elmosolyodott. „Tévedtem, az igaz",
mondta és hirtelen elkomolyodott az arca. „De végül is, ha csak
rólam van szó, akkor azt mondhatom — higgyétek el, ez nagyon
fontos, ezt megtanultam, mlközben mindenféle tolvajokkal, kis
betörőkkel, osаvargókkal ültem együtt a cellában és kínoztam
magam, hogy .istenem hová is kerültem, milyen borzalmas helyre,
és akkor villant meg a. fejemben az a gondolat, hogy nem az a
fontos, hogy hol halok ,meg, hanem .az a fontos, lesz-e, akii fel-

Ki az a Réti Eszter, igen, ki is ő való-

jában és mit akar, kinek a nevében?
Ilyen és hasonló kérdések kereszttüzében
teszi le az olvasó Bányai regényét a Súrlódást. Mert semmi sem tisztázódott, csak
fokozódott a bizonytalanság, elszaporodtak a megválaszolhatatlan, nyomasztó
kérdések, hogy a hiány minden mást eliminál és degradál. Semmiben sem bízhatunk, semmire se támaszkodhatunk, nincsenek ,kap:aszkodók, a tények értelmüket vesztették, megfosztattak jelent őségüktől, üres zakatolással szöv ődnek egymásba. Vákuumot érzünk, melyb ől kiszökött a súlykölcsönző, éltető fluidum, és
melyben most furcsa, borzongató, ingerl ő

tehetetlenséggel, céltalansággal vegyülnek
a tárgyak és az emberek, igazoló és ha
nem is megnyugtató, de biztonságot nyújtó
szükségszer űség és összefüggés nélkül.
Mindez azonban még nem jelenti a rendezetlenséget és a rendszernélküliséget is,
mert kiépült és jelen van egyfajta rend,
csakhogy ez egészen esetleges; most ilyen,
de nem az egyedül lehetséges, átrendez ődhet, eltűnhet minden pillanatban anélkül,
hogy különösebb erőkifejtést igényelne,
ám az új ismét az esetlegest revelálná a
szükségszerűvel szemben. Ugyanakkor hiányzik az átrendezési igény is, mely cél-

tudatosságbol fakadna, nincsenek meghatározott törekvések, vágyak, tervek, szükségletek, csak az elégedetlenség, a csömör,
a tehetetlenség és az érdektelenség, a már

kilátástalanságig fokozott kényelmetlenség
érzése. Már azt sem tudni, mib ől táplálkozik ez az érzés, hova vezethet ők vissza
eredői, és milyen er őkifejtésre képes.
Múltjától és jövőjétől megfosztott, csak
jelenértékű, a jelenben is csak a most és
az itt fogalmát ismeri, hogy teljesen hermetizálttá vált és hermetizáltsagában érzéktelen fásultságot termelt ki magából,
egyforma szürke sivataggá változtatott
mindent, ahol az oázisok képei még csak
fel sem sejlenek.
Ennek a sivatagnak a lakója Réti Eszter, a fiatal nevel ő, aki idegenül kóborol
a tények, eszmék, követelmények, következmények, stb. világában, helyesebben,
akihez el sem ér ez a világ, mert ő mindvégig megmarad sivataglakonak, s az
életszínekről mindig tudja, hogy azok
csak a fata morgana csalóka játékai. Nem
is esik kétségbe, nem vár és :nem remél
semmit, egyszzer űen csak létez k. Egyetlen
célja van; itúlélnd, .lehet őleg mindent túlélni, még ha golyó .!s marad az ember
hátában. Es minden ezért történik, ez az
egyetlen élettartalom, s végeredményben
ebb ől következnek a oselekedetek is. Mert
Réti. Eszter nem a passzív fiatal értelmiségi képvisel ője, hanem lázadó!
Hogy mib ől fakad a lázadás és hagy mire
irányul, azt nehéz meghatározni; Eszterit
magát sem érdekli, nem is törekszik a

emeli •az eldobott fegyvert." Zavarban körülnézett. Mindannyian
felálltunk. Kezet nyújtottunk. „Holnapután lesz a tárgyalás",
mondta Miklós. „Akkor találkozunk majd." „Persze", valaszolta
Béla. „És :ne avatkozzatok bele. Valamit elrontottam és csak
nekem kell érte felelnem", mondta lés megszorítatta a kezem.
Amikor kiléptünk a börtönépületb ől, Lenke idegesen fordult
egyet a sarkán. „Elegem van már az egészból", mondta és tétavazva állt meg el őttünk.
„Hosszú ez az út", mondta Miklós híivösen. „Sohasem lesz
vége. Úgy látszik, nem fejez ődött be az utazással."
„Nem", mondtam es dacosan viisszanéztem a börtönépületre.
„Azért Béla mégis nagyszer ű gyerek", mondta Miklós és ő is
visszanézett.
„Miért?", kérdeztem érdekl ődve.
„Mert felszabadított bennünket .a felel ősség alol", mondta el-

gondolkodva.
„Persze", válaszoltam, „bizonyos értelemben felszabadított bennünket".
Egy ideig céltalanul forogtunk az utcán. Aztán kijelentettem,
hogy szeretném meglátogatni az öreg Zolnait. „Éppen most?",
kérdezte Lenke idegesen. „E,ppen most", válaszoltam türelmetlenül. „Hol várjunk?", kérdezte Lenke. „Nekem mindegy", válaszoltain, „legyetek a f őutcán valamelyik .kocsmában. V an itt
négy-öt, könnyen •megtalállak benneteket. „Jó", mondta Mlklós,
„de ne maradj soká". „Rendben lesz", válaszoltam és megindultam az öreg Zolnai lakása felé.

podolszki ј ózsef

érzékeli az őt körülvevő dinamizmust sem.
Életformája tehát nem is egy fennálló

rend negálása és tagadása, tudatos vagy

JEGYZETEN
NÉT

PÁLYÁZATI
REGÉNYRбL
tisztázására. Eszter nem eszmei lény, nem
gondolatok és áramlások megtestesít ője,
hanem érzelmi figura, egy állapot kifejezője. Ez az állapot a sivatagi egzisztencia. Nem az viilá ииtja meg бs rajzolja
fel a jellemét, ami megvan benne, hanem

a hiányzó vonások, érzelmek, szenvedélyek.
Eszter, a bukott forradalmár lánya hidegvérrel vall apja ellen a targyaláson,
inert tenmészetesnek tartja, hogy a gyermekek szembe kerülnek szüleikkel. Fel
sem merül benne a gondolat, hogy erkölcsi kérdést csinaljon apja elárulásabál,
egyszerűen nem tekinti árulásnak tettét.
A lelkiismeretfurdalás érzése mindvégig
Idegen marad szám "ara. Ugyanúgy hiányzik belőle a szerelem, a megértés, a becs-

vágy, a megbocsátás vagy a b űn és erény
érzete és érzékelése. Neveltjelivel szembe-

ni engedékenysége nem belátásabál, hanem naivitásgyűlöletéb ől és tudósítasi
igényéből következik, mert rá akarja ébreszteni a lányokat sorsukra. Qgyszólván
minden hajtóer ő hiányzik belőle, s így
statikus figurává válik, aki azon túl, hogy
képtelen a bels ő dinamikus életre, nem

ösztönös kikapcsolása, hanem a mozgás
elleni görcs állapota. Épp ezért nyernek
különös jelentőséget az állóképek, melyek
időről időre megjelennek Eszter el őtt a
regény folyamán. Az állókép Eszter életeleme és mindaz, ami kívülreked rajta,
csak inger, :teher, értelmetlen ködkép,
melybe mégis minduntalan visszakényszerül. Az állókép, a nyugalom, a rend, a
kibékülés, a tiszta kép :is így természetszerűen zárja le a regényt, a szorongást,
a tájékozaitlanságot, az elveszettséget, a
zűrzavar ködképeit, a bizonytalan, értelmetlen és nyüzsgő mozgást.
Jellemző, hogy fel sem merül Eszterben
a hitt és a hitetlenség ,problémája, ő nem
észékek ezeket is pólusokat; a kiteljesületlenség a természetes állapota. Még boldogságában és nyugalmában is ez a kiteljesületlenség és megvalósulatlanság dominál, mikor a nyugdíjas, fizikai és lelki
kapcsolatokra képtelen Schubert tanár úr
társaságában tölt néhány „jó" •napot. A
motiváló mozzanat is jellegzetesen Réti
Eszteres, ugyanis Schubert tanár úr ob-

jektív és hozzáért ő testértékelése az egyetlen indok. Tehát nem a feszültség feloldásáról van szó, hanem a oinkos közösködésről, vagyis is hiányról, mint a Súrlódás

egészében.
Ezért nem beszélhetünk fásultságról és
ezért válhat a lényegében paszív magatartás lázadássá. Nem Réti Eszter és a
Réti Eszteri életforma jelenti itt a rebellisséget, hanem a hiány, mely a lány elválaszthatatlan kísér ője és legfőbb jellemzője. „ ... ki más lázadhatna, azok nyilván nem, akik még elvárnak valamit,
akiknek még van reményük" — mondja

Eszter a regény egyik összefoglaló gondolatát fogalmazva meg. S épp ez a felismerés teszi aktuálissá Bányai regényét
napjainkban, mikor az egyetemistamozgalmak láncreakciószer űen :terjednek, s
mikor fölöttébb időszerűvé vált a; máért

lázadnak? milyen cél érdekében? kérdése,
mert kétségkívül elégtelen csak annyit
tudni roluk, hogy mi ellen lázadnak. Bányai nem az észokokat, az érveket, az erkölcsi rugókat .kereste, hanem a lázadó
lelkivilágának, életállapotának felvázolására vállalkozott, s így a Súrlódás központi kérdése sem az, hogy miért tört fel
a forrás, hanem hogy milyen. a forrás.
Tolnai regényénelk a Rovarháanak a
cselekményér ől nem sokat mondhat :a recenzens. A regénynek úgyszólván nincs is
klasszikus értelemben vett epikus folyása,
a külső, fizikai történés minimális, ezen
fölül homályos is és az az érzésünk, hogy
csak mint szükségszer ű keretként, mint
tartóváz határolja körül a m űvet. Máté
külföldre utazása, szállodai élete, állat-
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kerti látogatása, valamint frakciójához,
egy maoista szektához való visszatérése
csak küls ő héj, a lényeget körülvev ő, egy-

ségben tartó burok.
Etčől sokkal fontosabb a regény húsa,
a belső tartalom és világ, a bels ő történés.
Mert Tolnai mondanivalója voltaképp itt

összpontosul és kristályosodik ki, habár
ezek a kristályok többnyire szétszórtak,

különböző rétegeződésekből összetevődőek,
még rendezetlen állapotban felbukkanó
nyomok és vonulatok elemei. Ha találó
hasonlattal akarunk élni, akkor talán a
munkában levő centrifugális géphez hasonlíthatnánk a Rovarházat, melyben még
folyamatban van a különböz ő fajsúlyú és
tеrmészetű anyagok kiválasztódása. Ezen
feltevésünket csak aláhúzza és igazolja a
regény formája, a naplójegyzet, mely épp
a kiválasztódás, a már folyamatban lev ő,
de még korántsem letisztult differenciá-

lódás bemutatására és ábrázolására nyújt
nagyszerű lehetőséget. A Rovarházra elsбsorban változatos, látszólag szétes ő, valójában szorosan összetartozó, id őről időre
. ismétlődő asszooiációs körök jellemz őek.
Frdemes megjegyezni, hogy ennek megfelelően Mátéról, a főhősről semmit sem
tudunk meg külsejét illetően, mintha mi
magunk is Mátéban élnénk, aki nem áll
a tükör elé, hogy kirajzolja el őttünk testének kontúrjait. Ezzel ellentétben megmutatkozik előttünk Máté teljes bels ő világa, minden reflexe, jelent ős és jelentéktelen érzése és gondolata, ami épp az

asszociációs körökre épít ő írói technika
eredménye. Igy akárcsak Bányai regé-

nyének, a Súrlódásnak esetében, egy állapotregénnyel kerülünk szembe, bár Tolnainál a hős gondolat- és érzelmi körei
sokkal inkább ki vannak domborítva (úgyszólván egyeduralmúak), mint Bányainál.
Persze, az állapotregények megvannak
a követelményei és következményei, s ezzel magyarázható, hogy mind a Súrlódásban, mind a Rovarházban transzformálódnak. elhomályosulnak, másodlagosakká
vгilnak a küls ő, konkrét elemek és hogy
a hangsúly az individuális élményre, érzékelésre és átélésre helyez ődik át. Míg
a Súrlódásban ez a bels ő hangsúly a külvilági kép egyfajta elmosódottságát és határozatlanságát eredményezi, addig a Ro-

varházban fokozottabban jut kifejezésre
és sokszor az egyén lelki világának a káoszát revelálja, mely teljesen elfedi, vagy
csak körvonalaiban sejteti a környezetet.
Máté asszociációs körei s űrűn burjánzanak, elfedik és megszakítják, keresztezik,
elnyomják, de ugyanakkor ki is egészítik
egymást, egy egységes egészet alkotva a
mű keretein belül. Csak látszólagosan önkényének, a regény egyes izolált, kiragadott részleteiben, míg a m ű egészét szemlélve nyilvánvalóvá válik funkcionális
értékük. Ahogy a mozaik egyes kockái
nem fejezhetik ki a lényeget, úgy Máté
asszociációs körei is elveszítik jelent őségüket, ha szem el ől tévesszük a m ű egészének képét. Mert a megszakítások, az
egymásra torlódás, a zsúfoltság csak az

időegység igen kis részében keltik a z űrzavar benyomását, míg a szélesebb id őskálán Máté lelki világának h ű és eredményes ábrázolói, megelevenít ői. Ebből
következik aztán, hogy a Rovarház azon

részletei sugároznak nagyobb kifejez őerőt,
melyekben szabadabb a csapongás, hisz a
rész időegységén túllépve, a regény egységes időtartamába helyezve ezek a fejezetek keltik a komplex, sokrét ű hatást és
— mint a mű gócpontjaiban — bennük
futnak össze a regény szálai.
A fent elmondottakból következ ően
nyilván különleges szerepet játszik Tolnai
regényében az id ő ; az id ő a Rovarház
egyik kulcseleme. Ajánlatos tehát, még
egy ilyen rövid lélegzetű írásban is, külön figyelmet szentelni számára.
Először is az id ő négy fajtáját, négy
rétegét különböztethetjük meg Tolnainál.
A pillanat, melyben keletkeznek, összefutnak és elhalnak Máté asszociációi; az
egyén életének élettartama, Máté személyes múltja, jelene és jöv ője; az általános,

vagy helyesebben -az egyént ől független

farosán Gyula

történelmi id ő és a regény által felöleltkor. Ahogy korábban antiköltészetnek miidő. Az időrétegek mégsem különíthet ők
nősítették Tolnai verseit, most épp úgy
el ilyen egyértelműen, mert átszövik egyantiprózaként kezelhetnénk a Rovarházat.
mást, szinkron vannak jelen és egyidej ű
1Jgy vélem azonban, hogy ebben az esetérzékelésük teremti meg Máté sajátos viben a fenti probléma csak másod- vagy
lágát, helyzetét, életállapotát. Els ő tekinharmadrend ű, s elködösíti a lényeget. Létetre a pillanatnak központi szerepe van,
nyegesen több a közös vonás (nyílt szerhisz a regényben, pontról pontra haladva,
kesztés, asszooiációs körökre való építés,
a pillanaton belül valósul meg és jut kia nagy kiterjedés er ős koncentrálása, a
fejezésre a f őhős világának tartalma. Itt
mikrovilág mindenség felé szélesítése, az
bukkannak fel és összpontosulnak egy- ötletesség, a meglep ő és megdöbbentő
mást keresztezve az id őrétegek, a nagyobb
képzettársítás) Tolnai költészete és próidőegységek is, melyeknek ilyen zsugorízája között mint a különbség. Ugyanaktása, összpontosítása feltételezi és meg- kor Tolnai költészete és prózája határköveteli Máté értelmi és érzelmi hullámsávra esik (a szerz ő nem kifejezetten líveréseit, szeszélyes gy űrűzéseit, hisz kétrikus, de nem is határozottan epikum
oldali hatásról és szemléltetésr ől van szó;
felé hajló alkat), és tanácstalan marad a
a belathatatlannak és végigjárhatatlannak
formális eszközökkel közelít ő kritikus.
tűnő idő pillanatba koncentrálásáról, de
Ezért a műfaji meghatározást szívesebben
ugyanakkor a konkrét, minimális id őegyalapozom a témára, mint a formai jeség határainak a szétfeszítésér ől is; ez
gyekre azzal, hogy akár versről, akár
teszi lehet ővé a végtelen átélését, a küprózáról legyen szó, egyaránt kimutatlönböző időrétegekben el őforduló érzések,
ható Tolnai sajátos alkotótechnikája és
élmények, történetek, víіiák, stb. szinkron
ez is m űveinek
világa, s minden esetben
érzékelését. Annak ellenére, hogy minden
elsődleges meghatározója.
a pillanatban, a pillanatsorozatban valósul
meg, belőle indul ki és hozzá tér vissza,
mégsem ez a regény domináns id őegysége.

A pillanatok csak képsorokat, tartalmi
részleteket adnak, melyeknek egységgé
szervez ődése nem valósulhat meg csak a
másik időegységben, a regény által meg-

határozott id őszakban. Ez az augusztus
elsejétől tiz еnharmadikáig terjed ő időköz
határozza meg a pillanatélmények és aszszociációk keretét, teremti meg a m űvészi
szerkesztés lehet őségét, szabja meg a
vissza-visszatér ő motívumok helyét; röviden, csak általa nyerik el a pillanatok
jelentőségüket, értelmüket, súlyukat. Tol-

nai a regény id őegységeinek segítségével
valósítja meg a kaotikus képek egységbe

szerveződését, és azok így az olvasó egységes élményévé válhatnak.
Bár írásom csak vázlatos és nem készülhetett a teljes, komplex elemzés igé-

nyével, végezetül szükségesnek tartom
felhívni az olvasó figyelmét a Rovarház
és Tolnai költészete között fennálló szerves kapcsolatra. A Rovarház ugyanis nem
egy költő prózai alkotása, mint ahogy a
Tolnai-versek sem a lírai alkat ihletbuzgárjai. Nem is beszélhetünk külön Tolnairól a regényíróról és Tolnairól a lírikusról; Tolnai egyéniségének meghatározására egy összefoglaló fogalmat kellene
keresnünk, mely nem függ a megnyilvánulási formáktól és a m űfajoktól. Csak
így kerülhetjük el a felmerül ő formális
problémákat, melyek különben épp olyan
természetszer űen vetődnek fel a prózaíró
Tolnai művének elemzésekor, mint ahogy
jelentkeztek már a költ ő Tolnai fellépte-

P. S. Tolnai regényéről szólva már
említettem a Rovarházra és a Súrlódásra
jellemző egyik közös vonást, melyet röviden az állapotregény fogalmával fejeztem ki, a f őhős belső lelki világából fakadó epikum ábrázolására gondolva. Azonban nem ez az egyetlen és leglényegesebb érintkezési pontja a két regenynek;
ettől sokkal fontosabb, szembet űnőbb és
a fiatal írónemzedék alapmagatartására
jellemz őbb megegyezés az, hogy mind Bányai, mind Tolnai a lázadó bels ő világának rögzítésére törekszenek. Más-más típusú lázadóról van szó, ez azonban mit
sem változtat a lényegen, nem csökkenti

az egyezés jelent őségét; nem a rebellisség
milyensége, hanem a rebellisség szerepeltetése a fontos és a tünetérték ű elem,

mely az újszerű, de már meghonosodó
akcióregényt és aktualitási törekvést bizonyítja. Ennek megfelelően nem véletlen
az sem, hogy — ha lényegesen különbбző módon és eszközökkel is — mindkét
író bels ő világán keresztül közelíti meg a
lázadót. Nem a lázadás célja és folyamata
érdekli őket, hanem a lázadó egyénisége,
az akciót vállaló és az akcióra képes individuum, az adott társadalmi körülmények és feltételek között, tehát itt és ma.
Jelentősnek tartom a két m ű ilyen ér-

telmű rokonságát és egy teljesebb igény ű
elemzés esetén els ősorban erre szeretném
felhívni a figyelmet.
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94orniss Đ ezsö

tolnal ottó

látásból meg egyszer mellette ültem a filmmúzeumban ha jól
emlékszem a falusi lelkész naplóját néztük és összeért a könyqkünk) de a szép fehér nadrágon keresztül már látom a kis felemelt kehely kék kocsonyáját
tojást kell vennem a piacon azt mondják nagyon olcsó és minden reggel kikeverni egyet
új helyet kell keresnem a kulcsnak ezután nem fogom a lábtörlő alatt hagyni

ROVARHÁZ

(részlet)

már az ebédr ől jöhetett visszaadtam neki a hippy-sálat azt
mondta megtarthatom ha tetszik tetszik mondtam de csak az ő
nyakán és különben is másképpen kellene öltözködnöm ehhez
a sálhoz ez a fakó kubai katonaing nem megy hozzá nem szabad keverni a stílusokat ja mondta te azok közül a kína párti
srácok közül vagy akik zsákból varratják az ingeiket ez nagyon
tetszik nekem szívesen csinálnék rólatok egy kis filmet mondjuk
kezdhetnénk éppen úgy is hogy ott fekszel a homokon a hajadban a kis hullámok fentr ől a bástyáról felvételeznélek és úgy
néznél ki mintha a víz dobott volna a partra aztán meg egész
film alatt futnátok a többi srácokkal mindig a fal el őtt a film
végén kivégeznének benneteket természetesen a fal el őtt a golyók lekaszálnák azt a kis ecetfát is ne felejtsd el mondtam
jövő héten megyünk kuglófot enni nem jobb lenne ha a kuglófevésről csinálnál filmet tudod csoportunk ezeregy frakcióból áll
minden frakció más és más zászlót nemzetiszín ű légycsapót lobogtatna az egyik kubait a másik albánt a harmadik csehszlovákot igaz a kínai frakció a leger ősebb
a televíziót néztem (id őgép)
új képet szögeztem a falra (olasz n ői lapból téptem ki sztalin
lenn trockij és külön kamenyev) dávid színes napóleonja mellé
átléptem a megfojtott galambot
a lemez mint a fekete rétestészta eltakarta a rádiót (új rejtekhelyet kell keresni pisztolyomnak)
este ismét a fején volt a sapka nekid őlt a hársfának szép szép
mondtam nekem nincs semmi kifogásom a n ői rendez ők ellen
de csak akkor vagyok hajlandó szerepelni abban a filmben ha
egymás kezét fogva egyszer mi is elszaladunk a fal elé nevetett
tulajdonképpen még csak egy napja ismertem (azel őtt csak úgy

az utolsó összejövetel (vajon valóban komoly összejövetel volt-e
vagy csak gyerekes megjátszása a nagy krúzsokoknak a gyerekek megcsodálták a léggömbömet az orrszarvút el nem tudták
képzelni mi az a kicsi piros kukac a zsinór végén elnevettem
magam egy kislány franciasapkájáról szakítottam, mondtam jézus
egész idő alatt a naptáramat forgatta tanulmányozta titkon az
arcát figyeltem a gyerekek a filmvetít ő gép körül szorgoskodtak
ezt nem olyan régen vezették be jézus egész id ő alatt nem szólt
semmit néha úgy t űnt mosolyog de aztán hirtelen ismét kih űlt
az arca (egyedül jézus tudja olvasni a kézírásomat) összecsukta
és a tányérrózsahalomra dobta anélkül hogy felém nézett volna
intett a gyerekeknek hogy hallgassanak a könyvespolcról leemelt
egy feketekötés ű könyvet lapozott keresgélt benne majd olvasni
kezdte
no igen az ilyesmi előfordul de elég ritkán és roppant nehézségek árán az önmegtartóztató élet minden keserve ellenére is
általában sokkal több kedvel ője volt az italnak mint ennek a
dolognak elég nehéz volt asszonyhoz jutni meg kellett találni a
megfelel ő időt helyet előre megbeszélni mindent kitűzni a találkozás időpontját de még ennél is bajosabb volt egy magányos
zugot találni s ráadásul meglehet ősen nagy öászeggel megnyerni
az őrség jóindulatát kés őbb mégis alkalmam nyílott hogy tanúja
legyek szerelmi jeleneteknek emlékszem egy ízben nyár idején
hármasban dolgoztunk az irtis partján valamilyen fészerben s
téglaégető kemencét gyújtottunk be emberséges őrök voltak velünk végül megjelent két susogó ahogy a foglyok nevezték őket
nos hol késtek ilyen sokáig csak tán nem zverkovéknál voltak
fogadta őket az a fogoly akihez jöttek s aki rég várta őket én
késtem tovább ült a szarka a kerítésen mint amennyi ideig én
ott ültem náluk válaszolta vidáman a lány úgy hiszem ez volt
a világ legmocskosabb teremtése csekundának hívták a két garasos jött el vele őt már szinte leírni sem tudom régen nem
láttuk egymást folytatta a fogoly a kétgarasoshoz fordulva
mintha lefogyott volna ammá meglehet azel őtt olyan kövér voltam mint egy asztag most meg vékony vagyok akár a kóró még
mindig a katonák után járnak dehogy biztosan a rossznyelvek
híresztelik rólunk de különben miért ne tennénk ha bele is
roppan a bordám akkor is jó katonát ,szeretni hagyják a katonákat minket szeressenek van nekünk elég pénzünk a teljesség
kedvéért képzeljék el a jelenet őrizet alatt lev ő félig borotvált
koponyájú bilincsbe vert fegyencekkel
a gyerekek törögettek én is amikor senki sem nézett oda magamhoz vettem a naptárt azon gondolkodtam vajon a téglaéget ő
kemencében is szeretnek a tücskök meg akartam kérdezni jé-
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zustól de egyszer sem nézett felém intett márknak hogy kezdő dhet a vetítés a filmet mao maratonúszásáról a kínai követségrő l szereztük júdás állandóan kuncogott nem is gondoltam
hogy ilyen alacsony termet ű jegyezte meg nagy komolyan lukács
a tönpe kuг adi akinek hála isten végre sikerült elvesztenem
kakaókabátját jakab az id őt stoppolta jézus példamutató átszellemült arccal figyelt kezeivel szabályos úszómozdulatokat tett

mintha legalábbis nem tudtuk volna róla hogy fejsze nagy dolog
ez mondta mózes csak kár. hogy nem éjszaka úszott az öreg faszi
éjszaka lehül a víz szólt közbe józsef kínában nem mondta
mózes nem szólalt meg határozottan jézus éjszaka nem lett volna
semmi effektusa publicitása a dolognak nem láthatták volna az
újságírók viszont az imperialisták és a revizionisták ráfogták
volna hogy csalt hogy a sötétben békaemberek tartották a lábát
de azért békaemberek biztosan nappal is úszkáltak alatta körülötte mondta lukács az természetes mondta márk különben az
imperialisták és a revizionisták krokodilusokat engedtek volna
a folyóba nagy dolog ez nagy dolog ez ismételgette mózes jézus
eltökélte megtanul úszni a szünetben míg márk a tekercset cserélte és a gépet h űtötte jézus felém fordult egy јб készülő
afnikai buliról értesültem mondta jól tudom milyen fázós vagy
és hogy még kályhát sem szereltél a szobádba de oda már mindenféleképpen pornográf naptárt vigyél magaddal hosszú rozsdás
tűvel kezdte piszkálni a fogait ez azt jelentette befejezte márk
eloltotta a villanyt mintha már kissé jobban hullámozna jegyezte meg júdás úgy látszik őt is magával ragadta a páratlan
esemény mintha most rövidebb lenne a haja mint a múltkori
filmen ott a pekingi díszemelvényen mondta lukács az úszás
előtt biztosan borbélyhoz ment ne hülyülj szólt rá jézus ez nem
sportfrizura hogy nézne ki az öreg amerikai űrhajós frizurával
impenialista frizurával nem szeretem az ilyen ízléstelen beköpéseket mindjárt emelkedik a gyomrom igaza van jézusnak mondtam nagyon komolytalanul viselkedtek ajánlom vegyük jegyz őkönyvbe hogy annak aki hülyül t űt vágunk a hátába szavaztunk
elfogadtuk nagy dolog ez szólalt meg els őnek mózes csak kár
hogy nem éjszaka й zott az öreg faszi őrült üvöltés •hallatszott a
sötétben jézus mózes hátába vágta rozsdás t űjét nézzétek meg
mondta jézus egyszer sem dugja az arcát a vízbe persze hogy
nem mondta jakab istentelenül komolyan ha vízbe rejtené az
arcát ha csak egy pillanatra is az imperialisták és a revizionisták
felröhögnének mondván kifulladt a vén tökös őrült üvöltés hal•

kezdjük ott hogy mao nem is szokott taknyos lenni mondta márk
tréningezni biztosan éjszaka tréningezett mondta mózes nagy
dolog ez nagy dolog ez tette gyorsan hozzá azt hiszitek brezsnyev

le bírna dörgölni egy ilyen távot hol lehet a szürke zubbonya
meg a micije ott szaladhat vele az öregasszony a parton mit
gondoltok mao még mindig csalja az öregasszonyt üvöltés a la
manche átúszása semmi ehhez képest ahogy márk felgyújtotta a
villanyt lehúnytam a szemem (közvetlenül az összejövetel el őtt
ismét találkoztam vele ott volt a kísér ője is de úgy tettem
mintha meg se láttam volna ne felejtsük el mondtam nevetve a
jövő héten kuglóf kif űzte indián táskáját és három piros körtealakú gyertyát tartott elém már láttam a kis cukrászda tükreiben ahogy egyenként meggyújtja őket két kis szeletet vág a
kalácsból (egyforma tekercsek kérdezte jézus körülbelül mondta
márk indulhatunk csönd indulunk én mindig sokat fürdöttem
de egyszer sem fuldokoltam mit akartál ezzel mondani kérdezte
valaki közvetlenül mellettem semmit hangzott a válasz ha semmit akkor jól van nem lehetne egy kicsit lehalkítani a zúgást
nem máskor jobb masinát is adhatnának különösen ilyen alkalmakkor amikor ilyen végtelen filmet kell végignézni nem kell
nem muszáj mondta jézus akit fáraszt az elmehet mit szólnátok
ha nektek kellene úszni én a hátamon úsznék mondta lukács
üvöltés én kutyázva üvöltés azt hiszem a pillangó lenne a legmutatósabb üvöltés mit gondoltok bír-e még kupakolni az öreg
gladiátor üvöltés lehet rajta ment őöv vagy a fürd őnadrágja van
felfújva üvöltés (vigyázva visszatette a piros körtéket a táskába
megcsókolta a homlokomat és intett a kísér őjének) mit gondoltok
húzhattak ki célszalagot fenét miféle célszalagot húztak volna ki
a cél az hogy ez a hömpölygés ez a mindent elsodró hömpölygés

az egész népre átragadjon az egész népet magával sodorja hogy
kína maoval ússzon érted értem kivettem a naptáromat és a
vetít őgép egyik résén kisz űr ődő fény mellett jegyezni kezdtem a
gyerekek még semmit sem tudtak a naptáromról tehát nem tanúlítottak semmilyen figyelmet piszmogásomnak a folyó sima
volt a fejét mintha гnárványból vésték volna mennyit nyomhat

az öreg pojáca üvöltés
1

dollár

50

forint

2.500

dinár
márka
drahma
lira

tovább piszkálta a fogát így sokkal nehezebb úszni mondta júdás

5
10
100

meg fog bénulni az öreg biztosan hetekig leped őben fogja forgatni az öregasszony őrült üvöltés jézus júdás hátába vágta

1 pár fekete bokszb őr cipő

latszott a sötétben jézus jakab hátába vágta rozsdás t űjét majd

rozsdás tűjét mit csinálhatnak a halak kérdeztem de nem mert
válaszolni senki és folytatnom kellett sárba fúrták a fejüket
vagy a farkát kerülgetik miel őtt még befejeztem volna a mondatot el őrevetettem magam de egyszerre két t ű is szaladt a
lapockám közé jajgatva hemperegtem milyen fürd őnadrágja lehet
kérdezte jakab vártunk de az üvöltés elmaradt aztán kapcsoltunk csak jézus büszke a fürd őnadrágjaira szerintem folytatta
jakab tudálékosan hosszú flaneli üvöltés szerintem meztelen

úsmik mondta júdás üvöltés szerintem lótusz virágos mondta józsef taps bekenhette magát valamivel miel őtt begázolt a folyóba

kérdezte valaki láttam már maraton úszókat azok vastagon lekenték magukat mondta márk lepörgött róluk a víz mint a
kacsákról talán egy pöttyös bögréb ől kacsazsírt kent a hátára
majd a bögrét a folyóba dobta mondta valaki nehezen lehetett
felismerni a hangokat mert a t űtől való félelem megváltoztatta
őket pedig hány szegény kis kínai gyerek kenhette volna meg
száraz kenyerét a maradék zsírral üvöltés mit hülyéskedtek kínában nincs is kacsa mondta júdás hát a kínai kacsa kérdezte

józsef az japán kacsa válaszolta júdás nincs az öreg kiáltott fel
kétségbeesve jakab a végtelen szürke vízen néha csak kis fekete
pont látszott vagy még az sem ha elülr ől fölvételezték nagy
kopasz homloka elmosódott a hömpölyg ő szürkeségen ezt a höm-

pölygést a vetítés csak fokozta hogy hogy nincs kérdezte jézus
jakab felé fordítva fejét hogy hogy nincs nem tudom jakab hogyan képzeled te el az ilyesmit pedig hát ha valakinek akkor
neked tudnod kellene hiszen te az egyetemista válogatottban
pólóztál mit gondoltok tagja lehet a kínai válogatottnak jakab
milyen a kínai pólóválogatott kérdezte mózes fogalmam sincs
mindenesetre nem élvonalbeliek az öreg biztosan csak tiszteletbeli tag habár nincs kizárva eljár az edzésekre hiszen csak úgy
nem ugorhatott bele a sárgaságba sokáig kellett neki tréningeznie képzeljétek el ha most mondjuk a francia nép levetk őztetné de gaulle-t és beledugná a szajnába taps könny ű de gaulle-

nak mondta józsef mégha a fenékre merülne is az orrán egész
nyugodtan lélegezhetne milyen naivak vagytok ti képz őművészek
vágott közbe lukács de gaulle-nak életben nem is olyan hosszá
az orra csak a karikaturisták nyújtották meg hogy is nézne ki
egy ilyen óriás ember pisze orral megvan megvan ugrott fel
jakab ott van most már látom nagy dolog ez nagy dolog ez ismételgette mózes és azt sem szabad elfelejtenünk hogy kínának

van a legnagyobb forradalmi hagyománya mondta jézus ez a
végtelen hömpölygés a két évezred parasztfelkelései a nagy menetelés naivak vagytok ha azt hiszitek hogy csak úgy kedve

kerekedett az öregnek úszni egyet ebben a sárga mocsokban a
nagy hagyomány folytonosságát jelképezi ez és nem is kis kockázat szólt helyeslően valaki meghűlhetne és aztán hogy festene
ha elkezdene trüsszögni nagy fehér zsebkend őt lobogtatni a díszemelvényen az imperialisták és a revizionisták azt hinnék megadta magát én azt hiszem kezdte elgondolkodva józsef mao nem

fehér zsebkendбbe törli az orrát én azt hiszem vörösbe üvöltés

1 tányér baklava
3 szál szegfű
jézus a vállam fölé hajolt vigyázz súgta afrika aztán valóban
r o v a r h á z lesz valóban nem sikerült senkit sem megtaszítanod
de mondtam azt a piros franciasapkás kislányt ne mond valóban
haja mint az arany homok szétfolyt a frissen nyírt pázsiton sapkája valahogy a kezem alá került és vigyázva nehogy észrevegye
letéptem a kukacát te máté szólt ijedten jézus talán csak nem
volt még kiskorú ó nem de még friss volt egészen friss még
nem volt semmi bű ze ég ég kigyulladt mi mi mi gyulladt ki

kaptuk fel a fejünket jézussal megpörkölő dik a folyó az öreg
víziló kigyulladt a film mondta márk felcsapva a villanyt ki kell
nyírni egy darabot ez nem tiszta ügy mondta lázár az öreg
bitzos alámerült vagy kifulladt ne hülyéskedjetek mondta márk
rossz a gép már meg is van mehetünk tovább hogyan lehet az
hagy semmi fáradtság sem látszik rajta ,fasza gyerek ki gondolta
volna látjátok mondtam én most itt van saját szemetekkel láthatjátok (a víz áttörte a szoba falát naptárom fedelét) legalább
egyszer kiemelné a kezét talán valami kötélbe kapaszkodik üvöl-

tés ahogy visszarántotta a hosszú rozsdás t űt vékony fénysugár
esett jézus kezére ujjai véresek voltak odahajoltam hozzá hogy
vannak a patkányaid kérdeztem három is magával vitte a t űt
mondta a napokban majd eljövök hozzád kedvem van már ismét
lövöldözni egy kicsit a múltkor jól ment egyet sem hibáztam el
azt hiszem most már kimászhatna mondta nagyot ásítva lázár
talán csak nem fogja reggelig vitetni magát a vízzel reggel
munkába kell mennem nem jöhet ki mondta lukács miért kérdezte jézus biztos elves-tette a gatyáját üvöltés az utolsó nagy
keleti bölcs nem véletlenül kövérek a maraton úszók mikor
etetik már meg elég sok energiát veszthetett már el szájába
üthetnének egy tojást fenét a kínaiak nem ugrálnak a tojásért
egy marék rizsért most sokat . adna az öreg nincs kizárva egy
egész királyságot utána mindjárt gyorsabban menne az egész
(akkor össze kell szednem a trikóimat és el kell vinni kimosatni
nem ártana egy-két újat is venni sarumon is már elszakadoztak
a szíjak és rövidnadrágom sincs az egyik kirakatban láttam
parafasisakot hülye voltam hogy nem vettem meg azt a rézkeretes napszemüveget belmondónak is olyan van) érdekes maot
még sosem láttam napszemüvegben pedig nem fog jót tenni
szemeinek a víz felszínér ől visszaver ődő fény nézd csak valami

árnyékot látni nincs kizárva naperny őt tartanak fölé inkább a
filmesek csónakja lehet a kamera árnyéka vagy repül őgép árnyéka feltehet őleg bombázók kísérik hálókkal keríthették el ezt
a folyórészt el tudom képzelni már alig várja hogy haza menjen
és letusoljon a kínai folyókban nagyon sok a hordalék gyerekek
én azt hiszem fogadásból csinálta az egészet valamelyik tábor-

nokával fogadhatott vagy a feleségének akarta megmutatni hogy
még mindig legény a talpán üvöltés azt nem a folyóban szokták
megmutatni üvöltés (jézus ördögien kezelte a t űt élvezet volt
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nézni már szép kis kecskeszakálla n őtt mindig biztattam növeszszen szakállat mindig megfogadta de aztán sosem lett bel őle
semmi) a maraton úszóknak mint a halottaknak megn ő a szakálluk én azért azt hiszem mondta józsef ho si minh komolyabb
szivar mao dalival kezd konkurrálni ez egy komoly haeppening

üvöltés nézzétek gémek borotválja-e a hónaalját érdekes lesz
néhány év múlva megtudni a nagy úszás kulisszatitkait mintha

nem is lenne teste mintha csak egy m űanyaglabdát sodorna a
víz üvöltés könnyen meglehet •kezeslábasban van lúdb őrözik üvöltés márk hány tekercs van még hajolt el őre júdás három négy
felelte márk de legtöbb öt persze ez még nem az egész mondta
jézus mit gondoltok bagózik az öreg nem hiszem mert egy korcmoly bagós nem bírná 'ki ilyen soká inkább ópiumot szívhant
átlátszó csövön és senki sem láthatja és nagy víziói vannak üvöltés elég nagy vtziái vannak neki ópium nélkül is 1iiszen nem
látjátok nektek fogalmatok sincs arról hogy mit néztek csak
szartok versenyeztek melyiktek tud nagyobb sületlenséget be-

görcs a bokáját bezzeg pióca nélkül nem fogja megúszni üvöltés
mi most tulajdonképpen a kínai falat nézzük az hullámzik azon
les ki ő ne gyerekeskedjetek a kínai falon nincs ablak a proletárok tudják hogy az élet legmagasztosabb célja szolgálni kína
és a világ lakosságának többségét s harcolni a kommunizmus
teljes győzelméért kínában és az egész világban mi most tulajdonképpen a kínai falba vérjük a fejünket üvöltés a felvételez ők
hogy cserélhették a tekercseket felváltva dolgozhattak habár k тΡilönben nem sok munkájuk akadt épp hogy csak tartani kellett a

kamerát néha egy kis száguldó partszegély bodros felhőcske
(hogy összeráncolta a homlokát ahogy ott a parton a homokban
fölém hajolt és azt mondta mintha a víz dobta volna ki mindigmegcsodálom fehér pulóverét haját a másik part felé fújta a

szél mint maneken is dolgozik) szerencse hogy nem hord copfot
meg fogja-e írni a tapasztalatait nincs kizárva egész könyvet

fog írni azt hiszem taktikailag nem rossz ügy védekezni a sárga
veszély ellen hogy magad is sárgává leszel persze tudom ez

köpni ahelyett hogy koncentrálnátok jakab vacak pohara körül

korántsem olyan egyszer ű a második világháború tapasztalata

tudtok koncentrálni itt viszont ahol komoly dologról van szó
nem lukács nagy komolyan felemelte a kezét szót kért ha jól
látom vatta van a fülében-mondta a hullámzó vászonra mutatva
üvöltés nem vatta lehet az mondta józsef a vatta az elázik inkább
parafadugó üvöltés jézus felüvöltött lebukott a székr ől valaki
hátbaszúrta pedig meg se szólalt a fogsorát a parton hagyhatta
üvöltés behunyta a szemét a reflektorok zavarják nézzétek milyen tömeg gy űlt össze hányadán is állunk a kínai n ők emancipációjával virágcsokrokat dobálnak felé a gyerekek térdig be-

de nézd azt a partról induló árnyékot nem vízibolhák azok
megeszi a fene mi lesz az öreggel olajat kellene öntenie- a vízre
és meggyújtani

gázolnak a vízbe milyen mély lehet a jangce az lenne a legjobb

közönséges vízibolha is olyan tömegben
jelenhetik meg hogy elénk vörösre festheti a pocsolyák vizét az ilyen túlnépesedés aztán elfajulási jelenségek kialakulá-

a nagy vízibolha egyetlen példányának
utódai egy hónap alatt a 30 milliót is elérnék ha mind életben maradna így hát

nem csoda hogy nyaranta a tócsák vízibolha népessége alaposan megnövekszik a

vicc ha nem 'is lenne lep ő melyik tengerbe ömlik ez az epe re-

mélem a tengeren nem fogja folytatni nincs kizárva ha egyszer
ilyen lendületet vesz az ember nehéz fékeznie ha kimászik sikamlós lesz mint a hal el fogják ejteni a fogdmegjei pikkelyei

sához vezet

nőnek olyan lesz mint egy fogatlan sellő üvöltés nézd mosolyog
mosolya átterjed a hullámokra a tömegre ránk (naptáromba
valahogy hidegre kellene tennem a kísér őjét amikor utoljára
találkoztam velük a hippy-sál a kísér ője nyakán volt a sállal
kellene megfojtani a fal el őtt mondjuk így is kezd ődhetne a film
habár mondtam már neki jobban szeretném ha a kuglófevést
vinnénk szalagra azzal a sok kis tükörrel ott a cukrászdában
orson wels-i effektusokat lehetne еlérni) ez nem mosoly te süket
rántotta vissza a helyére márk nem látod hogy ismét kigyulladt
a szalag felgyújtották a villanyt tányérrózsáért nyúltak márk
összeragasztotta a szalagot indulás öreg alligátor mondta nagyot
üvöltve hogyan lehetséges az hogy még mindig nem fogta meg a

náluk a sárga szín a gyász színe is gyász-szalag a föld karján
ez már a túlvilág túlvilági mosoly valaki tányérrózsáért, nyúlt
elszórt néhány szemet kint csillogó kardjaikkal a kakasok ha-

sogatni kezdték a nehéz sötét függönyt enyhe kanyar gyönyör ű
lesz majd a folyó ha feljön a hold
jakab meséli milyen finoman magyarázta meg márk az improvizáció lényegét az úgy van mint amikor felveszel egy követ
hogy elüss valamit s már amint eldobtad érzed találni fogsz és
valóban a kő célba is talál

bányai János

SÚRLÓDÁS
(részlet)

Bálint Endre

Kivitte a vasútállomásra a b őröndjét, beadta a poggyászmegőrzőbe, azután bement a restibe, b ő ségesen reggelizett a Bitazártól kapott pénzen, szemezett egy feketehajú, durva fé гfivel,
illedelmesen mosolygott a pinoérre, kávét is rendelt, meg els őrendű oigarefitát, beleolvasott a f ővárosi lapokba, semmi újdonság a világban, van háború, van államcsíny, van sztrájk, van
vagyoneltitkolás, van tüntetés, van forradalom, van lövöLdözés,
van ellenforradalom, van kongresszus, van látogatás, van miniszteri értekezlet, van munkabesz űntetés, van... minden van, mint
mindig. Figyelte a délelőtti restit. Arcképosarnok. Egy bajuszos
vidéki ember, egy -kifestett, ideges hölgy, egy batyus aeszony,

egy piacozó vidéki, egy b őröndökön ülő hosszóhajú, egy konyakot vedelő fiatalember, egy kasszírn ő, egy söröző társaság: négyen, ketten vasalt naciragban, egy elhanyagolt külsej ű és egy
bársonynadrágos — ez minden. A polcokon italok, a sank el őtt
két fehér ruhás lány, az egyiknek komoly mellei vannak. Hirtelen
:arra gondolt, hogy már jó ideje vonzzák a n ők, de nem vette
komolyan. Azután fizetett és elindult. Körüljárta a várost, felszállt egy autóbuszra, felment a hegyre, virágot szedett, de ei-

dobálta a csokrot, megnézte az emlékm űvet, elnézett abba az
irányba, amelybe a felemelt kéz mutat, de arrafelé semmit sem
látott, azután visszatárt a varosba, vett magának egy tábla
csokoládét,, azt ette egészen a folyópartig, ott dobta el a csillogó csomagolast. A, parton legényekkel találkozott akik csónakázni hívták. Az egyikkel szívesen elment volna, de nem volt
egyedül, kettő meg sok, túl fáradt, ha ketten vannak, sokan
vannak. Altalaban mosolygott. És, nagyon kedvesnek tudta magát. Valóban kedvesnek. Mindenki jól reagált rá. Bement a
strandra is, mondta, hagy nsmer ősöket keres és ezért nem kértek
tő le jegyet. Nézte a fiatal lányokat a homokban. A mellüket,
ahogy kicsordul a fürd őruhából, a combjuk ívét, a nevetésüket
a fák alatt. szívesen közéjük feküdt volna, de meggondolta —
nem árulja el magát. Írhatott volna NDiriáninak, a lány visszajött volna, csak annyit kellett volna megírni, hogy kudarc és a
lány mindjárt visszajött volna. Nagy ; vastagbélű ceruzáimmal es
finom mappáival. Miдliámгal megnyugodhatott volna. Vele beszélhetett volna. Rábeszélhette volna. Tényleg, csak annyit kellett volna mondani, kudarc és Miriám mindjárt itt teunett volna.
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Most csak az a feladata, hogy elhitesse magaval, rendben van
a szénája. El kell hitetnie magával, hogy rendben van a szénája.
Ha ez sikerül, akkor megúszhatja. Különben... Komolyan kell
viselkedni. És általában ,mosolyogni. A strandon találkozott egy
ismerős elvtárssal. Az elvtárs mondta, hogy szabadságon van,
de nem utazhat el, pedig szeretett volna lemenni a tengerre,
biztosított szobát is, meg elrendezett mindent, de az utóbbi napok eseményei miatt nem utazhat el, szabadságon van, de minden reggel betelefonál a hivatalába •és megmondja, hogy, ha
sürgős, hol találják. Említette, hogy azok is visszajöttek, akik
korábban leutaztak. Alig néhány napot tölthettek lent. És most
mindannyian a strandra járnak. Este meg rendszerint összegyű lnek valahol, csendesen beszélgetnek, iszogatnak, kártyáznak,
néha táncolnak 'is, meg énekelnek. Eszter mondta, hogy nagyon
jó lehet nekik. Az elvtárs viszont azt állította, hogy :nem is
annyira jó, mert a helyzet komoly és nem lehet csak úgy átlépni
rajta. Nagyon komoly a helyzet. Eszter bizonygatta a férfinek,
hogy a helyzet sohasem volt olyan komoly, hogy ne lehetett
volna nyaralásra menni. De az elvtárs hajthatatlan maradt. Akkor mondta az •ehtárs, hogy estére találkoznak újra és Esztert
Is szívesen látnák, hiszen márevek áta nini voltak együtt, nem
ártana felújítani az ismeretséget. M•ég azt is mondta az elvtárs,
hogy sokszor gondolnak rá, többek között ő is érdeklődött néhányszor a lány sorsa fel ől, de sohasem tudott megbízható adatokat kapni. Eszter mondta, hogy nem szereti a bókokat, de azért
nem utasította vissza a meghívást. Mondata, hogy szeretne elutazni, meg el akar még menni Schubert professzor úrhoz, mire
az elvtárs meglepetten kérdezte, megvan még az öreg? És Eszter
erre azt mondta, hogy a világ is megvan és ezen senki sem
csodálkozik, mire az elvtárs elbúcsuzott, mert valaki kiáltott
érte és megígértette Eszterrel, hogy estére találkoznak. Eszter
mosolygott. Nagyon melege volt. Ezért bement a büfébe és kért
egy üveg pepszit, de nem itta meg, mert nem volt elég hideg.
Azért jól megnézte a büfét. Fürd őnadrágos férfiak és fürd őköpenyes nők itták a kávét a déli h őségben, homlokukon az
izzadtság és a nyugodt undor cseppjei, a szemükben álom és
kényelem. Eszter nem mert mosolyogni. Vagy egyszer űen elfelejtett mosolyogni. Ezek mind úgy néztek ki, hogy nincs rendben
a szénájuk. Ő meg csak olyan emberekkel ,akar találkozni, akiknek rendben van a szénájuk. Ez most nagyon fontos. Valóban
nagyon fontos. Újra kint a homokon. Levette a cip őjét úgy ment
le a vízhez. Sikerült ügyet sem vetni a tekintetekre, melyek
követték. Térdig a vízben. A homokos, szürke sodrással ment
lefelé a szivattyú felé. A szaknyája széle is elérte a vizet, legények vették :körül csónakokban, jól érezte magát a kör közepén. Mindig kialakul körülötte valami körféle, és ő ilyenkor
aránylag jól érzi magát, legalábbis elhiteti magával, hogy jól
érzi magát. Valamit mondtak neki a legények, de ő nem értette,
csak mosolygott. Már megfeledkezett a dermedtségr ől, amit a
büfében érzett. Akkor lecsapódott mellé egy labda. Felkapta és
a gyerekek közé dobta. Zsivajgás. Kilépett a körb ől és elindult a
kijárat felé. Néhány legény még füttyentett utána, de régi szokása volt, hogy a füttyjelekre nem néz vissza. Kijutott a :strandról és elindult a hosszú Strand-úton. Az utca egészen megváltozott. Egyáltalán nem hasonlított az éjszakai utcára. Kereste azt
a helyet, ahol a színes csoporttal találkozott az éjszaka. Csak a
sebek a lábán emlékeztették. A fájdalom meg nincs helyhez
kötve, így rá sem akadhatott arra az utcasarokra, ahol táncolt.
A hirdet őoszlopot sem találta. Egyáltalán nem volt hirdet őoszlop
a Strand-úton. Talán valóban kigondolta az egészet. Ha nem
tudnék kigondolni semmit, akkor élni sem tudnék. Ennyi az
egész. És ez megnyugtatta. De akkor megszédült. Valahol fennakadt. És megint az állókép. A keretben csak •az egyik emeletes
ház földszinti ablaka, meg egy virágokkal díszített erkély, meg
egy a sebességgel együtt feltartóztatott nagy gépkocsi, meg egy
fa koronája és egy kis szelet a pázsitból. Az ő arca szétverten,
dermedten. Alvadt vér a homlokán. Ha sokáig tart. Megérintette
a falat, de ez most nem segített. Az utca üres és acélos zúgás
hallatszik messziről, mintha ezer repül őgép húzna el a város
felett. Sehol egy lélek. Mint az éjjel. A nap egészen fent. A
sugarak meгőlegesek. Szeretné letörölni a homlokát, de mit lehet
kezdeni az alvadt vérrel. A falba kapaszkodik. A tarkóját is
beleveri. Erre egy kicsit felenged a szédülés, de még mindig a
közelében van, még mindig az állóképben. Akkor egy autóbusz
rohan végig :az úton. Teljesen üres, csak a vezet ő sapkája látszik.
A vezet őnek nines arca. A rémület vette körül. Nagyon egyszerűen. Valami egészen reálisra kellene gondolni és akkor kiszabadulhatna. Arra gondol, hogy már egy hete nem volt férfivel
és talán ezért szédül. De máskor is szédült. A strandon alkalma
lett volna, a strandot a szeret őknek találták ki. Hirtelen eszébe
jut, hogy B. J. meghalt. Nagyon sajnálta, amikor megtudta. Simon azt mondta, hogy öngyilkos lett. Nem hitte el. Valóban nem
hitte el. B. J. alkalmatlan az öngyilkosságra. Egész biztosan,
kétségtelenül alkalmatlan. Viszont nem tudja, hogy mi történt.
Mixiám nyilván értesült. Egyszer úgy hitte, hogy Miriám B. J.
miatt költözött lei, mert nem tudott kiegyezni B. J. elveivel. Nem
tudott kiegyezni azzal, hogy B. J. komolyan gondolta. És akkor
minden összefüggés nélkül egy nagy fogadószobát látott maga
előtt, szép stílbútorokkal, komoly, nagy képekkel és leng ő függönnyel, és magát látta, ahogy végigmegy lassú, nyugodt léptekkel a szobán. Éppen elérte az erkélyt, amikor valami miatt
visszalépett. Egy ,golyó talált be az egyik csendélet közepébe.
Valóban elmehetne arra a fogadásra. Ha másért nem, hát azért,
hogy búcsút vegyen t őlük. Ennyit valóban megtehetne. Nyilván
jó italokat isznak. És végre sikerült kilépni az állóképb ől, de

még ott volt a szeme el őtt a csendélet az almába fúródott golyóval. Az utca teljesen üres. Komolyan kell viselkedni. Nagyon
komolynak kell lenni és nem szabad átadnia magát az érzelmeinek. Valóban el kell érni azt a szintet, a hangulatnak es az érzelmeknek azt a szintjét, ahol nincs más, csak a komoly nyugalom és az egyszer ű, nagyon okos mosoly. Ezt valóban el kell
érni. Fogadkozott, hogy alkalmas rá. Legalábbis alkalmassá kell
tennie magcet. Ennyit még el tud viselni. Ennyit mindenképpen
el kell viselni. Felszállt a villamosra, most kivételesen fizetett,
mert üres volt a kocsi. Csörögve ment végig a városon. Ki tudja
hányadszor. Már :nagyon fájt a lába. Leült a fapadra. A feje
egészen megn őtt a napon. A tenyere megdagadt, az ujja mozdulatlan. A díszes fekete gy űrű az ujján elfordult. Hiába nézte,
nem tudott visszaemlékezni, hogy hol szerezte. Akkor a jegykezelő odaült mellé és mondta, hogy még csak egy járata van,

utána beülhetnének valahova sörözni. Eszter mondta, hogy rendben van, de meddig tart az az egy járat, mert nem ér rá sokáig időzni. És különben sincs kedve várakozni. Mire a jegykezelő azt mondta, hagy kevesebb mint fél óra. Eszter erre
azt mondta, hogy teljesen lehetetlen, fél órát nem áldozhat fel
az életéb ől. A jegykezel ő nem vette komolyan. Mondta, hogy
fél óra ide vagy oda. Mire Eszter csak bizonygatta, hogy a fél
óra bizony nagyon nagy id ő és nini szabad csak 'igy elbánni
az ember idejével. A jegykezel ő nevetett és azt mondta, hogy az
idővel nem lehet elbánni, mert az id ő nem törődik velünk. Mire
Eszter azt mondta, hogy kiszáll a villamosból, ha tovább kell
folytatni ezt az üres dumát. Erre a jegykezel ő megsért ődött és
odament a kocsivezet ő höz és valamit a fülébe súgott. A kocsivezető wisszanéz еtt, megnézte magának Esztert, de nem szólt
semmit, vagy ha mondott is valamit, azt Eszter nem hallhatta,
mert arra ,gondolt, hogy aludni kellene valahol. Ekkor jutott
eszébe Schubert tanár úr. Igen Schubert tanár úrnál lehet aludni.
Ott minden rendben van és ott lehet aludni. Nyugodtan a nedves
és nyirkos falak között, könyvvel a párnája alatt. Csakhogy el
kell jutni Schubert professzor úrhoz. Villamost kell váltani és ki
kell utazni a vá гosból. A következő megállón leszállt, kivárta
az ellen'kező irányú járatot és felszállt. Ez a kocsi tömve volt
emberekkel, de Eszter ugyan "igy érezte magát, mint az üres
kocsiban. Csak arra ügyelt, hogy az ablak közelében találjon
magának helyet, mert az emberek párologtak, mint es ő után a
pulykak. Valaki harmonikán játszott a kocsiban. Többen énekeltek. Volt aki tiltakozott a szokatlan zsivaj miatt, de legtöbben
jóváhagyták és Eszter is a többség mellett szavazott. Ennyit
megengedhetett magának. A többség kedvéért. Igyekezett nagyon :komolyan viselkedni. Tartózkodóan és óvatosan. Rendkívül
fontos az óvatosság. Az óvatos emberek mindig mosolyognak és
van is nekik miért mosolyogni. Ők kiharcoltak maguknak a
mosolygás jogát. Nézte a lassan váltakozó utcákat. Teljesen ismeretlen volt a város. Mintha sohasem járt volna még errefelé.
Egy magas fiú megszólítatta, de ő úgy tett, mintha észre sem
venné. Végre kiszállt. Lassan felismerte magát az egyforma külvarosi házak között. Elindult Schubert tanár úr háza felé.
Schubert tanár úr a kertben, hintaszékében. Majdnem kitör ő
örömmel fogadta.
Mellette egy kis asztal. egy csomó színes divatlap, a nagy
ezüstolló és egy üveg Blaek and White, félig üresen.
Eszter azonnal töltött és miel őtt bármit ,is mondott volna, kiitta. Azután leült az id ős tanar lábához.
A nyári felh ők esővel fenyegettek. Lassan közeledtek, vihar
készült. Schubert tanár úr is nézte a felh őket. Eszter arra gondolt, hogy ez nagyon komoly dolog: ülni a kertben és nézni a
felhő ket. Van benne valami nemes és kiváltságos.
— Rб g jártál nálam — mondta jó id ő múlva Schubert tanár úr.
Eszter még mindig a felh őket nézte.
— Eső lesz — mondta.
— Igen, es ő lesz — mondta Schubert tanár úr.
A kert mélyében, ott ahol az ápolt rózsafák sora véget ér,
két kapott, fehér kertiszák és egy elgörbült lábú vasasztal. A
székek és az asztal körül f ű, meg gondozatlan virágok. Az orgonabokor ráborul az asztalra. Az orgonabokor mögött kerítés.
Nem lehet átlátni rajta, mert a folyondár befutotta.
— Káptam levelet az apádtól — mondta Schubert tanárur.
— Nem olvasnád el?
— Lehet, majd kés őbb.
— Itt van.
— Még nem.
— Majd bent. Kérsz még? — kérdezte és az üvegre mutatott.
Eszter töltött magának és gyorsan kiitta. A jeget sokáig szopogatta, belevásult a foga. Cigarettára gyújtott és nekid őlt Schubert tanár úr lábárnak.
— Hazautazok — mondta.
— Érdeklődkik utánad az apád. Irja, hogy a n ővéred már járt
otthon. De rólad semmit sem tud.
— Már kivittem az állomásra a b őröndömet.
Schubert tanár úr megfogta Eszter vállát. A lány felnézett rá.
Az idős, gorombán bölcs arc lassan megközelítette.
— Történt valami? — kérdezte.
— Nem, nem történt semmi — mondta Eszter. — Nem azért
jöttem. Aludni szeretnék. Ki kellene aludni magam.
— Felmehetsz.
Kés őbb. Ha megjön az es ő.
— Meleg van.
— Esб előtt.
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Eszter most fogalmazta meg el őször, ahogy nézte az es őt hordó
felhőket, ahogy a hátán érezte az id ős tanár kemény csontjainak
érintését, ahogy г Јbогult az elaszott arc, ahogy lassan kicsorgott
belőle a délelő tti hajsza, ahogy kezdett megnyugodni a szívverése, ahogy mind reáPaabbá vált a nyugalom, ahogy megsz űnt
minden lehetőség és csak a .tények maradtak — Eszter most fogalmazta meg el őször: kétségbeesés, de elhallgatta. Az ital fanyar ízét és zsibbasztó hatását érezte. Egészen átadta magát a
pillanatnak.
Fújni kezdett a szél, távoli utak porát hozta magával és némi
felfrissülést.
— Közel van — mondta Schubert tanár úr. Töltött magának
az üvegb ől, jeget tett bele és egy csöppnyi szódát. Sokáig forgatta kezében a poharat. Eszter szerette ezeket a vastag, nehéz
poharakat.
— Lassan készül ődhetőnk — mondta az idős tanár.
— Igen, lassan fel kell készülni.
Eszter felállt, rámosolygott az id ős tanárra, elindult a kerítés
felé, de hirtelen irányt változtatott, odament a kerti székekhez
és leült. Kinyújtotta a lábát, a tarkójára kulcsolta a kezét és
mélyen lélegzett. A szél felborzolta a haját és befújt a ruhájába.
Erezte, ahogy végigjárja a testét, a b őr és a hús hajlataiba is
behatol, tisztán és frissen. Lehunytra szemét. Az ital marta a
gyomrát. Lényegében jól kellene érezrnie magát. Minden adva
van és minden a legnagyobb rendben. Az volt a célja, hogy
minden rendben legyen. Most minden iadva van.
Akkor Schubert tanár úr felallt, elt űnt egy pillanatra, metsz őollóval tért vissza, rámosolygott Eszterre és kiválasztott egy
éppen bimbózó rózsát. Alig tudott feszesen állni a szélben. Többször is a rózsa után kapott. Végre a kezében volt és levágta.
A szeme elé emelte, sokáig nézte, mosolygott közben, öregesen
és okosan, az arcan nyugalom, bölcsesség, lemondás. Elindult
Eszter felé, megbotlott, a zajra a lány felnyitotta a szemét, csodálkozott. Schubert tanár úr megallt Eszter el őtt, a kezébe adta
a •rózsát és mondta neki, hogy t űzze a hajába. Eszter azt mondta,
hogy fúj a szél, elvinné, de Schubert tanár úr nem tör ődött
vele. Eszter a hajába t űrte, vigyázva és figyelmesen. Ekkor
Schubert tanár úr levagott még egy rózsát, azt 'is odaadta Eszternek és mondta, hogy t űzze a hajába. Eszter a masik mellé
tűzte. Azután Schubert tanár úr talált még néhány friss és

gazdag virágszálat, mind levágta és egyenként adta oda Eszternek. Türelmesen kivarta amíg a lány mindet a hajába t űzi.
Közben a szél er ősödött, a porfelh ő már ellepte a .kertet is.
Schubert tanár úr szeme tele volt homokkal és ,könnyezett. Eszter
sokat bajlódott a viragokkal. Végül mégis sikerült feldíszíteni
magát. Schubert tanár úr elégedett volt. Mondta, hogy Eszter
nagyon szép. Eszter meg jókedv űen nevetett. Mindketten fáztak

már a szélben, de észre sem vették. Schubert tanár úr könnyezett. Akkor Eszter felállt, mindkét kezével fogta a kaszorút a
hajában. Schubert tanár úr is segítkezett. Bementek a házba.
Az ablakban álltak meg. Ismét az állókép. A viharban. Megdermedt minden: a mozgó levelek megcsontosodtak, a f ű elhajlott és úgy maradt, a fák törzse kifordult, a megbillent vasasztal
két lábon állt. Schubert tanár úr egészen közel Eszter arcahoz.
Es közben a vihar egyenletes, fémes zúgása, a leláncolt mozdulatok erőfeszítése. Eszter lehunyta a szemét, boldog akart lenni.
Akkor Schubert tanár úr megcsókolta Eszter homlokát. Eszter
még mindig az állóképben. A levelek, a füvek, a fák kihullottak.
Eszter lemaradt mögöttük. Azután megérezte a tanár leheletét.
Mindez a kétségbeesés tünete. Eszter pontosan megfogalmazta,
de nem mondta ki.
— Vesztettem — mondta váratlanul Eszter. —Sokat tettem
egy lapra és vesztettem.
—Sajnálod?
— Másként is lehetett volna.
— Es ha másként lett volna?
— Nyertem volna.
— Lehetséges?
— Nyerhettem volna. De vesztettem.

— Biztos vagy benne?

Sohubert kanár úr Eszter vállára tette , a kezét, mintha biztatná. Eszter igyekezett megszabadulni az érintést ől, sikertelenül.
— Árulónak tartanak.
— Meggondoltad?
—Beárultam ő ket. Azt tartják rólam, hogy áruló vagyok. Es
igazuk van. Beárultam őket.

— Kinek?
— A rendőrségen.
— Biztos?
— Meggondoltam.
— Es igazat adtál magadnak?
— Igen, igazat adtam magamnak.
&hubert tanár úr Eszter vállára tette a kezét, mintha bizlesz ha becsukják az ablakot és leülnek, mert becsaphat a villám. Kint veszettül fújt a szél, letépte a fák leveleit, megtépázta
a rózsabokrokat, feltépte a füvet, eldöntötte a széket, meg az
asztalt, ellepte a kertet. Dörgött, de es ő még nem esett.
— Lehet, hogy nem is lesz es ő — mondta Eszter és elmozdult
az asztaltól.
— Kint hagytuk az üveget — mondta az id ős tanár.
— Behozom — mondta Eszter.
Schubert tanár úr maga indult el. Eszter nézte, ahogy végigmegy a kerten, bizonytalanul és ingadozva, mintha fa volna,
amit gyökerestül csavarhat ki a szél. Végre elérte az asztalkát.

Kezébe vette az üveget, a poharakat a zsebébe tette, a szódás-
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üveget a hóna alá és elindult vissza a ház felé. De hirtelen megtorpant. Közvetlen közelbe csapott le a villám, a dörgés megingatta a házat. Eszter kifutott. A hajából kihullottak a virágok.
Ijedten ölelte meg Schubert tanár urat. Azután elindultak. De
alig tudtak járni a szélben. Minden mozdulat kivételes er őfeszítést követelt. Végre elérték a falat. Nekid ő ltek, és mintha szakadék elő tt vonulnának el, úgy mentek a bejárat felé. Schubert
tanár úr leült a lépcs őre.
— Nem lesz es ő — mondta. —Hiábavaló a vihar.
— Azért bemehetünk — mondta Eszter.
— Kár, hogy nem lesz es ő — mondta Schubert tanár úr.
Eszter igyekezett felemelni az id ős embert. Végre ismét álltak,
már csak néhány lépés az ajtóig.
— Hamarosan meghalok — mondta Schubert tanár úr. — Hamarosan eljön az ideje — tette még hozzá.
Eszter töltött a poharakba.
— Jó, hogy eljöttél — mondta Schubert tanár úr.
— Ez jót tesz — mondta Eszter és az id ős tanár reszket ő ke-

zébe adta a poharat.

Nem tudta összeilleszteni Schubert tanár urat a halállal. Két
teljesen ellentétes fogalom. Sohasem egyezhetnek ki. B. J. az
más. Az nyilván felkészült, és ha felkészült, akkor megérdemelte.
Elgondolkodott B. J. sorsán. Amióta Miriánn elhagyta, de lehet,
hogy .sohasem voltak egy őtt, tehát, amióta ,Mi гiám .elutazott, B. J.
mással nem is foglalkozott, csak a hadállal. Mindent el őkésesített.
Sikeresen. Schubert tanár úr semmit sem készített el ő. Az ő előkészületei a halálra, sikertelenek. Nem is lehetnek másmilyenek,
mint sikertelenek. B. J.-nek vérében volt a siker. Az egyetlen
sikere életének: a halál. Ezért nem hitt Simonnak: B. J. nem
lehetett öngyilkos. Vele nyilván másként törtérit, mint a többi
öngyilkossal. Neki elvei voltak. Es belehalt. Eszter tudta, hogy
nehéz ezt megérteni, de rábeszélte magát, belelohalta magát.
Sajnálta B. J.-t. Es igazat adott neki.
Schubert tanár úrnak nem adhatna igazat, akárhogy halna is
meg. A halálnak nincs olyan formája, ami elvihetné Schubert
tanár urat.
— Mind többször gondolok rá, hogy meghalok — mondta Schubert tanár úr. — Ezért jó, hogy eljöttél. Vártalak már.
— Hazamegyek az apámhoz.
— Menj csak.
— De előbb kialszom magam.
— Előbb mindent meg kell tenned.
— Mint a halál el őtt?
— Igen, mint a halál el őtt.
Schubert tanár úr odaült az asztalhoz, két kezét ráfektette az
asztallapra, mintha szellemet idézne.
— A gyűjteményt neked adom. Elviheted.
— Nem viszem el. Visszajövök érte.
— Lehet, hogy nem lesz rá id ő.
— Még valamit meg kellene csinálni. Nem mehet el úgy, hogy
csak azt a gyűjteményt hagyja maga után.
— Válaszoltam az apád levelére. Neki is a halálról írtam. Írtam neki, hogy sajnálom, amiért nem jöhet el.
— Hazamegyek.
— Még van időd: igyekezz rábeszélni magad.
— Talán sikerül.
— Egy kis er őfeszítés.
— Utálom az er őlködést.
— Miklós járt itt a minap.
— Miklós erőlködik. Semmit sem tud elérni er őlködés nélkül.
Ez a legnagyobb hibája. Es tévedése.
— Sokáig beszélgettünk. Megszerettem.

— Igaza van.
Eszter az ablak elé állt. A szél még er ősebben fújt. Es dörgött,
villámlott. Rémülten nézte a fákat, a virágokat, a füvet, a háztetőket, a földet. Egyetlen csepp es ő sem esett még. Vaklárma.
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A rémülete fokozódott. Mintha a halál kopogna a háta mögött.
Egészen besötétedett. A felh ők gomolyogtak, összeütköztek, elúsztak egymás mellett, de nem csapódtak le. A villámlás végigfutott a mennybolton. Sistergett is valahol. Messzir ől mintha
harangkongást hallott volna. Száraz es ő. A rémület a torkába
sű rítette az egész életét. Hallgatta Schubert tanár úr mély szuszogását. Akkor váratlanul meghallotta az óra ketyegését. Lassan
és egyenletesen, majdnem vidáman vert. Keresni kezdte a sze=
mével, de nem tudott ráakadni. Valahol megbújt az óra, a könyvek mögött, az asztal alatt, a kályhacs őben, valamelyik üvegben,
a sző nyeg alatt. Csak a ketyegést hallotta. Ha jobbra nézett,
akkor balról, ha halra nézett, akkor job'bról. Elszédült. Mindig a
szédület. Hirtelen ellépett az ablaktól. Talán a dörgést ől megrázkódó üveg ijesztette el. Teletöltötte a poharát. Kiitta, szóda
és jég nélkül. Cigarettára gyújtott és leült. Mélyen lélegzett. A
szeme elő tt szabálytalan karikák. Schubert tanár úr talán észrevette a lány rémületét, lassan felemelte a kezét az asztalról és
Eszter felé nyújtotta. Az ujjai remegtek, mégis megnyugtatta a
lányt ez a mozdulat. Nézte az id ős tanár nagy fekete gy űrűjét.
Csillogott a félhomályban.
— Meg kellene már nyugodnod valahol — mondta Schubert
tanár úr. — Ha megnyugszol, kibújsz a halál öleléséb ől. A halál
nem tudja elviselni a nyugalmat. A nyugalom a legnagyobb ellensége. Jézus is mindig nyugodt volt, amikor a halállal cimborált.
— đ tudta, hogy fel fog támadni.
— Tudta, biztosan tudta. De azért nem kell romlottnak tekinteni.

— Tudta, hogy a keresztfa csak egyetlen fejezete az életének.
Nem is a legfontosabb. Olyan mellékes fejezet, aminek csak a
következménye, vagy a folytatása fontos. Tudta, hogy fel fog
támadni. Színészkedett a keresztfán.

— Eltemették.
— De nem nyomták agyon a kövekkel. Vigyáztak rá.
— Meghalt.
— De feltámadt.
— Feltámadás nélkül nincs halál. Elviselhetetlen volna, ha
nem volna feltámadás. A remény.
— Jézus nem reménykedett. đ tudta, hogy fel fog támadni.
Ez egészen más.
— Azért nem kell megvetni.
— Kijátszott azokkal, akik siránkoztak utána.
— Azok is tudták, hogy feltámad.
— Azok is romlottak. Mindenki aki tud, romlott. Mert a tudás
nem remény.
— Az ostobaság?
— A lelki szegények .. .
És mindketten felnevettek.
Schubert tanár úr felállt. Visszanyerte az erejét. Sétálni kezdett a szobában. Levett egy könyvet, megnézett benne valamit,
azután visszatette. Odalépett Eszterhez. A lány helyet csinált
neki maga mellett. Az id ős tanár leült és átölelte Eszter vállát.
Eszter mosolygott. Nagyon komolyan kell viselkedni. Nagyon
komolyan kell élni. Különben megvetnek és kirúgnak az életb ől.
Ha nem veszed komolyan, kiátkoznak. Nem rendszer kell, hanem
komolyság. A komolyság mindent elrejt, mindent, ami miatt
megvethetnének. Komolyan kell élni. Ha csak ennyib ől áli az
életed ... akkor is, akkor is nagyon komolyan kell élni. Ez az
igazság. Bármit is csinálsz, csak komolyan tedd. Eszter fellélegzett. A kétségbeesés testet öltött. A komolyságban. Mondta Schubert tanár úrnak, hogy legjobb volna lefeküdni. Schubert tanár
úr meg azt mondta, hogy mindenképpen le kell feküdni, mert
nem esett. Eszter az id ős tanár ölébe hajtatta a fejét és elaludt.

kritika
A tudatos kisebbségi társadalomkritika,
azt hiszem, olyan médium, amelyet teljes
egészében nem lehet elku1ös иteni, amelynek azonban egyes vanatkozasai c s a k
bennünket érintenek, ezért egyre inkább
szóláma, állásfoglalásra késztetnek bennünket, jugoszláviai magyar értelxniségieket. Várady helyesen jár el, amiikor a
születő vagy megszülhet ő m a g y a r társadalomtudományrólszólva rniiindj йrt szükséget, lehetőséget, dimenziókat latolgat
(ÚJ SYMPOSION, 44. sz.). Mégse értékelném le teljesen az eddig elért k r i t i k a i
eredményeket, melyek ha néha tikdiának
tűnnek is, mégha az egyes irodalmároknak a társadalmi kritika (s ez sz űkebb
fogalom, mint a társada1orcntudomány,
azaz nem más, mint annak egy különleges szféraj a) területére való „kirándulásából" állnak is, mégha egy-egy újságíró
rendszer nélküli cikke képezi is azt; s őt
akkor sem, ha Major esszéjében, Végel
vagy Burány regényében, Podalszki elгnélkedésében búv іК is meg, vagy ha Tolad verseiben nyer alakot; mindez valamiféle álláspontot, állásfoglalást jelent és
jelöl; még akkor sem, ha a Magyar Szó
„Szót kér az olvasó" ravartában, a Híd
vagy a Kilátó hasábjain jeleszk is meg
és nincs tudatában, hogy kritikai fajsúlya,
jelentősége és jelentése van. Mert az állásfoglalás is cselekvésre késztetheti az embereket.

Bizonyára túlzásnak t űnik, hogy mindezt kriti'kának nevezem; de hogy már írásom elején eloszlassam az írásom komolyságást kétségbevonó kételyeket, el őlegezve
megjegyzem: a felsorolt változatok mind
kzitikai formát is ölthetnek.
Kritikai tudatunk még nem differenciálódott ki, s nem ,tudjuk, nem érezzük
tánsadaloгnbfгб altunk fogalom-dimenzióit
— nemcsak sz űkebb, ,hanem szélesebb
közegünkben sem.
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Okkal ragadok tehát tollat ebben az
úgyben, mivel van róla véleményem.
I. SzeгэΡ ntem a tárgadalomkritika három
társadalmunkban jelenlev ő, érezhető kategóriából áU: intézményes vagy intézményesített, tudományos vagy elméleti és a
politikai íintézményeken kívül es ő kritikából. Ha ;most az el őbb felsorolt néhány
gyakorlati, b гбlái megnyilvanulásгt ezeken
a prizmakun keresztül tá гgyalj,uk, fokozatosan eljutunk a megfelel ő pontig, melyen
kiélesedik a kép s amikor ez Qnegtörténik,
hiszem hogy képesek leszünk felmérni
meddig jutott el kritikai tudatunk, s Várady Tibor, Buгбny Nándor, Bosnyak
István, Vegel László vázlatai tanu]mányokká erősödnek-e, ha felismerjük, hogy
létezünk, ha hivatkozhatunk egymásra,
egymás mragataгtására akkor is, ha még
nem tisztáztuk le a fogalmakat.
Egy bizonyos: ha már kritikai elvr ől,
konceptusról beszélünk, ha kritikai alapfogalmakról, kategóriákról értekezünk,
akkor ezeknek már anyagi alappal kell
rendelkezni, nem kaphatjuk "őket légb đl.
1. A politikai sze г vezésben
megnyilvánuló bírálat egyetemes kritika,
melytő l nem választhatjuk külön a „nemzeо iségi" vagy a „nemzet fölötti" kritikát,
legalábbis általános kritikai szinten nem,
tehát a ,;magyar" tánsadalombí гálatot sem,
mert iaz állam politikai alkata egységes,
és bíгálhatósága csupán különböz ő szempontokat engedélyez, és nem szempontokban tetszelgő szakadár-indokokat.
Tehát, ha pl. a nemzetiségi •politikát
bíráljuk országunkban, akkor oat csak
úgy tehenük, mint a politikai konstitució
összességének tagjai (tekintettel arra,
hogy tánsadalmunk önmgazgatási politikára
énül, hogy valaki kritikai közegben tevékenvked;en, nem szükséges, hogy valamiivari politikai fórum tagja legyen, mert
közösségünk •mindinkabb asszociádió felé
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törekvő fejlód'ésében minden egyént,
akarva, nem akarva homo p о ous-ként
rezrézеn tál), és nem miaut „veszélyeztetet-

tek".
A gyakorlatban annak ellenére, hogy
asszociáció felé fejl ődünk, a politikai intézmn nyéken beIii i kritika még mindig
túьsúlybam van, mert a szabad homo po]i tliксus krútikájia nem érvényesülhet a még
mandag jelenlevő és ható bürokratikus,
viaszaélésekkeal teli hivatalos magatartás
mágneѕébarr; vagyis .az adott helyzetben
csak annak lehet politikai, jogi jellege,
mag emez eleve nem nyerhet létjogosultságot, vagy osaportvélem&myé fajul.
Ez a példa г nхuúatott az intézményesített bírálat és magatartás lényegére és
mibenlétére: ez az emberek egymás közötti viszonyának koordimácaós erej ű eszköze. Ez a társadalombírálat legfontosabb
teriilete, mert minden lehet ő jelenséget
felölel mind a munka, mind a művészet
és az egyénid élet körében. Másrészt azért
is jelentős, mert alkalmazása, gyakorlása
és hatása is a legközvetlenebb úton és
módom .jelenik meg. Az alkalmazás közvetlensége nem azon nrúlilk, hogy ez a
bírálót szábelk alakban jelentkezik-e (mert
írásos formát is nyerhet: az olvasó véleménynyilvánítása a sajtóban, a rádió, a
TV és más közlési eszközök álta-l), hanem
attól függ, kitől ered, ki a bírálat szubjektuma. A bírálat tárgya ebb ől a szemszögből nem mutat elkülönülő jelleget.
Ez a felszínes szemlé'l ő számára egy kissé
érthetetlen. A probléma megértésének
nydtja abban áll, hogy az ilyen antézméanyesített kritika magába foglalja annak
összes egyedi formáit: az irodalmi, képző művészid kritikát, a politikai magatartás bírálatát, az etikai kritikát, stb. Tehát
általonos instituciоmális jellegét csak közvetlensége határozza meg.
A bíralat azonban nemcsak ekét végletben jelenik meg; az átmenetet az „intézményesitett kritika" fogalmától a valamivel szűkebb jelentésű „tudamányos
kritika" képezi.
2. A tudományos kritika a gyakorlatból indul ki, így mind a „hivatalos"
mind a ,;közvéleménnyé" fajult kritikai

közegeket egyarant tanulmányozza, rendszerezi, elemzi és bírálja. М!inőségaleg abban különbözik t őle, hagy következtetéseit csak akkor vonja .le, amiikor tényeket,
az észlelt reális kritikai viszonyulásokat
történelmi távlatba helyezte, tehát ha a
doJ.gok lényegét komplex módon sze гnlélheti. Eredményeit, tapasztalatait akkor
alkalmazza, araikor felajánlhatja a legcélszer űbb megoldást. Ily modan eltiérhet
úgy a hivatalos, mint a homo politicus
vélemбnvétő l és magatartásától. Ezt akkor teszi joggal, ha megfelel ő, azaz viszony ~lagasan :objektív mádon jár el, ha
nem alázatos szolgája egy egészségtelen
állam-alkatnak. Ha úgy-ahogy elfogadjuk
ezt a meghatározást, akkor a tudományos
kritika két j еІІegzetességét kiilönithetjük
el: egyrgszt a bírálat bírálatává válik,
másrészt mennyíségd szempontbál is megváltozík. A tudományos !kritika egyik kiválósága abban rejlik, hogy nem asmétlődik (ellentétben a „гközиélemenmyel") és
az egyéni, konkrét, kritikai viszonyulásokat általinasítja. Igy .a tudományos kratíka számbeli gyakorisága kisebb, mint
az dntézményesített bírálaté. Egyébként
többszöг fordul elő, mert alapossága specialazálast igényel, ez pedig tudományos
tárgyköröket eredményez. A végs ő következtetós: minden társadalomtudomány valamilyen kritikai megnyilvánulást rejt
magában. Bármilyen alakban: véleménynylílvánatás, „megoldásképlet", állásfoglalás vagy látszólagos álláspont nelküla
formában is; p1. a szockolágusak — Legmradić, Lukić, Ferović, Fiamengo, Goričar,
Pečujж2 —munkáik által nemcsak a tudományos rendszerezés feladatát végzik e
tudományág keretében, hanem véleményt
is nyalvanatanak egy-egy társadalmi helyzetről, konfliktusról, és megoldást is javasolnak. Vagy Kangrga, a filozófus: ha
az etikáról értékezik, annak alapján ír,

hagy valamit észlelt valáságunkbanes azt

kiiragadhatta életünkb ől.
3. Van még egy nem kevesebb lehet őséget tartalmazó kritikai fonnia, amely a
fentшaknél sokkfal izgatóbb probléma. Ez
a teljes ember bírálási szabads á g a, amely a homo polkticushoz hasonló, de ebben a mivoltában a tökéletesen kiteljesedett, dezalaenáládott ember
képviseletében a politikai intézményeken
kívül eső .kritika. Ezzel nem azt akarom
állítani, hogy a bírálat feltétele a depolitizáládás, és hogy a szabad bíráló akkor
születik meg, amikor belecsöppen egy
méz-közegbe, ahol békésen elvitázhat önmagával haláláig —ellenkez őleg! Politikai jellege itt még jobban kiélez ődik. Ez
látszólag ellentmond a kritikai szféra
megjelölésének. Alaki egyöntet űségről
van szó csupán. A politikailag intézményes kritika az államszervezet létezését
feltételezi, tehát osztálytársadalmat, s őt
tulajdont, jövedelem szerinti elosztást,
önigazgatást is. Hogy a kritika ezen kívülá116 mivolta teljes egészében meg-valósulhasson, ahhoz ezek elt űnése szügy séges.
Nincs kkzárva, hogy mégsem kell a jövőbe mennünk és hogy ez a bírálat már
valamiféle realvtás. Feltétlenül szükséges,
hogy a bíráló szubjektum ig y es élethelyzetei utaljanak a deza]denálódás még
kezdetleges, de már induló folyamatára.
Csakis a felszabadult ember — az osztálytársadalom intézményeit ől elkülönült,
új viszonyok között él ő egyed — tud
ezektől független kritikát és magatartást
is kiépíteni.
Ez tehát a kritika tavlati formája, és
egyben legabsztraktabb, legösszetettebb,
legbonyolultabb, legfejlettebb emberi tudáзt és tudatot követel ő tere.
II. A bírákat e három válfaja a véleménynyilvánitás gyakorlásának lehet őségét tartalmazza: a kritika nemcsak fejlődésében történés, hanem alkalmazasáb an , megvalósulásában, megvalósításában is. A bírálat nem öncélú, és
valáraváltása egyetemes társadalmi és
egyen feladat. Allkalmazhaitósága tehát
alapja a kritikai felépítménynek, ami
nem más, mint a kritika eredménye.
A bírálat megelevenedése, anyagi és
szellemi megjelenítése képviseli annak
vet ü 1 e t é t, :ami két probléma-csoportot

fog össze: a magatartás és felel ősség kategáriáját.
1. A társadaloanbírálat egyre Inkább a
jogi normák visszafojtását és átalakítását
szorgalmazna. Mind nagyobb szerepet kap
az araberek egymás közötti viszonyának
rendezésében, egyre inkább a ma g at a r t á s meghatározójává válik. A bi гбlat ilyen szerepe ina még párhuzamos az
antézmarryesaitett el őírások alkalnazá бval
és viszonyformáló erejével. Történelmi

feladata azonban, hogy ebben a párhuzamban er ősödjék, mi több, felülkerekedjen és eluralja a „hivatalos" normatívák
alternatнváját. A társadalonibíгálat értéke
a magatartás min őségében van. A minőség magasabb foka az, amiikor a magatartás azonos a bírálattal, vagyis ha a bírálat tárgya a pozitív bíráló alany „utasításai" szerint cselekszik. Itt a tudományos .kritika objektív és haladást szolgáló
voltása, feladatára gondolok. A cselek-

vésnek szerintem két fontos alakja van:
elsősorban a társadalmi-erkölcsi forma,
az előbb kifejtett ііntёzшбnуеѕitеtt regulatív funkciók elhalásának közvetlen eredménye, másodsorban pedig az esztét5 Каi
érték.
a.) A tudományos kratíkába vetett hit
értéke az els ő formában látszik meg legjobban. A kritikának itt nemcsak erkölca hatása van; javító-dorgáló igyekezete
nem jelent parancsot, feltétlen érvény ű
viselkedési sémát; ily mádon a magatartás a kritikai ,alany autoritatív szellemiségétől függ, nem pedig a kilátásba helyezett szankciós szago гúságától és jelenlététől. Ez a forma a kritika minden
szfeгбјбnak vetülete lehet.

b.) Ellenkez őleg a magatartás esztétikai
megelevenedése csakis a m űvészetekben
történik. A művészi magatartás kett ős
lehetőséget rejt magában, amit a m űvészet ICrTitikai alanyának (bírálójának) és
kritikai „tárgyának" • is tudnia kell. Az
első lehetőség a művész a l ki t á s i m ag .a tar t ó s a. A bírálat pozitív hatosa
művészetét magasabb szintre emelheti;
ez a minségi vááltozás lehet egyéni, esztétíkai változás, pl. ha fest őгől van szó a
stílus, a Eestésгet-teohпvi а fejlődés, lehet

közösségј mozgalom szегvező ereje, stb.

A második lehetőség a művész alkotói
magatartása, ami táгsadalmíasságát, al-

kalmazkodási képességét és mindennem ű
emberi viszonyulását képv иseli. Az alkotó
alkotói magatartása tehát nem mindig
egyezik alkotása anagatartásával. Mint
művész az egyén gyakran vallhat pozitív
elveket, ha .mint ember, szellemi pszichikai vagy fizikai felépítése miatt nem lehet a gyakorlati életben is következetes,
s így magatartása nem egyezhet m űvésіk
cselekvésével. Természetes, hogy a magatartás esztétika2-társadalmi megeleve-

nedésének akkor lehet legnagyabb nyomatéka, pozitiv, emberformáló hatása, ha
ez a két magatartása forrna — az alkotási és al'kotók — azonosul, megegyezik s
eltűnik közülük a formális választóvonal.
A magatartás csak .akkor lehet elemi
meghatá гozój:a az emberek egymás közötti viszonyának, ha magába foglalja a
felel ő sséget is.
2. Ezért a felel ősségnek önigazgató

rendszerünkben mind nagyobb szerepe
van. sajnos nálunk a felel ősség nem
csontosodott el, nem intézményesítettük;
sőt a felel ősség fogalma és dimenziód is
ködösek társadalmunk kritikai gyakorlatáriak minden szférájában. Vitathatatlan
fontossággal bír a felel ősség d e m •i s z t ifi :k á t á s a, inert a kritika megvalósulásának gyakran éppen a kaliti cad „objektumok" ködösít ő, büтdk'ata tevékenysége
állja útját. A kritika által javasolt magatartás ezért nálunk általában csak „kritikai tuslat" alakjában létezik és tovább
nem is megy, éppen azért, ment realizálásánál hiányzik a mánk vetwlet-elem, a
felelősség. Ez .az aláásó tevékenység éppen az önigazgatás látszólagos „híveit ől"
ered, akik azt vallják, hogy ennek a politikai viszonynak felel ősség-farmája a
k ö z ö s felel ősségtudat.. A kollektív felelősség megvalásúlása lehetséges, de
olyan :magas társadalm и öntudatot követel,
amilyet nálunk még nem tapasztaltunk.
Jelenleg létеzik egy bizonyos kollektív
tevékenység-lehet őség, ami fe1tételeгhetné
a közös felel ősséget, ami azonban csak
az elhatározás fokán valósul meg, míg a

végrehajtási forrna legtöbbször egyéni
feladat, egyedi munka és gyakorlat. Ezért

igazolja önigazgatási rendszerünkben az
egyedi, egyénített felel ősség. Világos, hogy az ilyen felel ősség nem ellen-

kezik az önigazgatás elvével, sót alátánvacztja azt és biztosvtja realizálását. Ennek persze megfelel ő ellen ő r z ő m ec h a n i z m u s s a l •kell rendelkeznie, ami
nálunk még igen kezdetleges. Ellen őrző
szolgálatunk még mindig csak intézményesített és nem tapasztalhatjuk fejl ődését, vagy fejlesztésének megszervezését.
Ebben a tekintetben a kritika és megvalósulása messze lemarad á noranatív formák előirányzott magatartás kereted mögött; ez a fordított helyzet tudatos felismerés eredménye. Az önágazgatás nem
allandósitatt társadalom viszony, s nem
is törekszünk azt rögzíteni, végérvényesen itt marasztalni — túlhaladása történelmi feladat. Egyel őre azonban még jó
ideig csak tökéletesítésén kell fáradoznunk.
III. A tánsadaloniritmka elvét lehet,
más összetevőkből is meghatározhatjuk,
olyan elemekb ől, amelyeket nem sikerúlt
észlelnem, s melyeket másként lehetne
rendszerbe iktatni. Ha tisztáztuk, mit értünk a kritika fogalma alatt, közös feladatunk lesz majd, hagy megtegyük a
következ ő lépést.
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azt, hogy még ma is kirívó példaként kell
emlegetni a kritika komplex értelmezését,
~ >ogy a kritika fogalma alatt még ma Fis
könyvismertetést és újságcikket értünk,
hogy a társadalmi kritika még ma is h űen
követi a politikai fórumok kritikáit. Egy
masik, talán sokkal súlyosabb következ-

ménye ezeknek a hiányoknak, hogy még
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megjegyzések kriticán ;k jele,nér ő i

A jugoszláviai magyarság életében a
kritikanak sohasem volt kontinuális feladata. Sem az irodalmi, sem a tár зadalmi
kritikának. Mindkett őnek, kontradiktórikus
módon, a legfolyamatosabban létez ő feladata volt, hogy mindent, amiben az esztétikumnak, a gondolkodásnak, vagy a
szellemiségnek a leghalványabb jele is
megmutatkozott, az értékek világába emeljen, hogy mindent, amiben a történelmi
érdek segít őtársra találhatott, felkaroljon,
önámítóan kiterjesszen, jelezve ezzel puszta egzisztenciánk tényét, azt hogy vagyunk,

hogy képesek vagyunk bánni a szóval
és a történelemmel. Paradox volt ez a
feladat, mert nem az ítéletet, hanem a
megbocsátást t űzte ki a zászláj "ara. A társadalmi kritika sokszor még ezt a feladatot sem merte vállalni: a kisebbségi
tudat, amely a csöndes meghúzódás taktikájában látta az egyetlen reális cselekvési. formát, majdnem teljes egészében lehetetlenné tette a kritikai gondolkodást,
különösképpen nemzeti létezésü.nk kérdéseit illetően. Ezt bizonyítja az is, hogy a
nemzetisége kérdés mint probléma és mint
történelmi realitás csak a kisebbségi tudatnak folyamatban lev ő felszámolásával

I

Az Ilyen feladatot vállaló kritikát sajnos mindmáig nem számoltuk fel: egy-egy
élesebben kifejtett kritikai ítélet még ma
is a megbélyegzés egész láncolatát vonja
maga után, nagyon sokszor éppen a vajdasági magyar irodalom és nem ritkábban
a jugoszlaviai magyarsag nevében. Ugyanakkor az institúciókon és a politikai szervezeteken kívüli társadalombírálat még
mindig magán viseli a kisebbségi tudat
jegyeit.
Ennek a helyzetnek az egyik okozója
kétségtelenül az, hogy a kritikának ez a
mai értelemben tévesnek bizonyuló funk-

ciója egy bizonyos idő múlva örökséggé

vált, olyan hagyománnyá, amelynek tudat-formáló és tudat-sheghatározó szerepe van, ami els ősorban abban nyilyanul
meg, hogy a jugoszlaviai magyarság szellemi életéb ől hiányzott és naigyrésхt még
ma is hiányzik a kritikának egy merőben
más, a mai történelmi körülményeknek
sokkal inkábib megfeled ő, mai életünket
sokkal inkább kifejező kritika ,koncspció.
Es hiányzott, s őt hiányzik a fogékonyság
is, az a mád, ahogyan az ítéletre más,
gazdagabb es másirányú hagyománnyal
rendelkez ő környezetben reagálnak; ahol
került be a köztudatba és következéskép- a kételkedést •erénynek veszik. Egy ilyen
pen a kritikai gondolkodásba is.
hagyomány terhe alatt a valóságos funkÉppen ezért kritikánknak, az irodalmiciújára eszmélő kritikának két irányban
n'k és a társadalminak is egyaránt, alig
kell hatnia: egyrészt meg kell küzdenie
voltak esztétikai, vagy történelmi mércéi
a hagyománnyal, illetve fel kell fedeznie
és ha voltak is, a megbocsátás taktikájámúltjának pozitív és így elkötelez ő emlénak értelmében, inkább vízszintesen, mint
keit (részben ezt a célt szolgálhatná a
függőlegesen hatottak. Tehát inkább a i Végel László nyílt levelében és az én
szórványosan jelentkez ő műveket gyűjtöváiaszamban körvonalazott munkaprogram
gette, lajstromolta egyrészt, a lehetséges
is), másrészt irodalmunk és nemzetiségi
társadalmi és kulturális szervezkedést, teéletün:k előtt meg kell nyitnlia, tudatosívék еnу éget szorgalmazta másrészt, minttania kell az új, történelmi perspektíváhogy a művekről, ,vagy a társa-dalmi teitat.
vékenységről mondott volna ítéletet.
Egyik korábbi cikkemben alkalmain
Кétségtelen, hogy ez a feladat és szerep
volt szćvátenni azt, hogy kritikai életünkegészen határozottan megvonta kritikánk
ből hiányzik egy sajátos kritérium-•rendfogalomkörét és kijelölte jellegét is. Mert,
szer és hiányzanak az er ős kritikusi egyéamíg önmagában a mennyiség is elégséniségek
is. Akkori érvelésemet megtartva
gesnek bizonyult, s őt amíg a mennyiség
csak annyit tennék még hozzá, hogy envolt az egyetlen cél, a kritika csak abban
nek is határozott történelmi okai vannak,
az esetben lehetett eredményes, ha lercnonamelyeknek az elemzése és kimutatása
. flott legf őbb ismérveiről: az értéktelen,
kiesik e cikk feladatköréb ől.
dilettáns művek könyörtelen tagadásáról
A hiányzó kritika-koncepció, kritériumés a társadalmi, történelmi kérdések körendszer és kritikusi egyéniség okozza
vetkezetes felvetésér ől.

ma is, ha kritikáról beszélünk rendszerint
és kivétel nélkül irodalomk гitükára gondolunk. Ennek viszont az a következménye, hogy az irodalmi kritikát legtöbbször
élesen elválasztjuk a társadalmi kritikától, feladatukat és funkciójukat máshol
jelöljük meg, mert abból a lát zatból indulunk ki, hogy a tárgyuk különbözik.
Az elválasztás mesterséges, ugyanis az az
irodalmi kritika, amelyik •a m űben a n јindentől elvonatkoztatott, a történelmi öszszefüggéseken kívülre helyezett „esztétikumot" keresi és nem az emberi létezés
egzisztenciális és .történelmii kérdéseit, az
lényegében a műről nem mond semmit,
különösen ebben a mai „ínséges id őnkben"; viszont az az irodalmi kritika, amelyik az irodalmi műben az emberi létezésnek a törtélelembe vetített tragikumát
látja meg, szinte következésszer űen társadalmi •kritika is, persze ha a társadalmi
kritikát a történelmi adottságok és feltételek, nem pedig a kпhágások bírálatának
tartjuk. Azt hiszem, a tiszta ;irodalmi kritika éppúgy ellentmond a kritika természetének, mint az a feladat, amelyet jelenünk örökségül kapott. Társadalmi vonatlsozások nélkül puszta játékká válik,
mint ahogy a filozófiai perspektíva nélkül is semmire sem kötelez ő impresszióvá.
Csak az esztétizáló kritika hajlamos arra,
hogy lemondjon minden történelmi perspektíváról és minden társadalmi vonatkozásról; a kritikának ez a típusa hozta
létre, éppen a mi világunkban az úgynevezett „szocialista esztétizmust", amelynek egyik közvetlen következménye az
olvasó mind szimptomatikusabb elfordulása az írott szótól; ugyanakkor a politikai bürokrácia szempontjából is ez a típus
a „legmegfelelőbb", hiszen a társadalmi
élet visszásságaiba nem szól bele.
Az irodalmi kritikának, éppen itt és
most, azért, hogy leküzdhesse akut hiányait és hogy visszanyerhesse valódi
funkcióit, feltétlenül arra van szüksége,

hogy mind intenzívebben és következetesebben váljon társadalmi kritikává, tehát hogy megszüntesse azt a választóvonalat, amit mesterségesen húztak meg
közöttük. Mert a kritika csak ,ilyen értelemben lehet azonos az intellektuális akcióval. Más feladatunk pedig pillanatnyilag nincs, még akkor sincs, ha — Sartre
gondolatára emlékezve —egész életünket
is a kritikának szenteljük.
Egy ilyen kritika-koncepció, kétségtelenül, az esztétikum mellett —mely nélkül művészet nincs — a politikumot is
affirmálja. Eppen ezért néhány megjegyzést kell f űzni ehhez a gondolathoz.
Ugyanis a gondolat egy látszólagos ellentmondást rejt magában. A politikum a
legpregnánsabban és legszembet űnőbben
az emberi gesztusban, az emberi oselekvésben mutatkozik meg; csak a tett, a
cselekvés alkalmas arra, hagy robajt, s ő t
robbantást idézzen el ő. Ugyanakkor a kritikának a •szó a legf őbb fegyvere, a szó
pedig mindig az elvontság határain belül
van. Az ellentmondás nyilvánvaló. Társadalmi életünkben a megoldatlan kérdések, vagy a félig megoldott kérdések nem
kerülték el a gondolkodók, a filozófusok,
a kritikusok, a politikusok figyelmét. Jónéhány figyelemre méltó elemzés, felmérés, sőt sürget ő ítélet jelzi a társadalmi
problémák egész sorát —mégis, éppen a
júniusi események: a diákok konkrét akciója és általában a fiatalok politizáló•dása
hozta a legtöbbjüket a köztudat homlokterébe, és ezzel egy sajátos kritikáját
mondta el a politikai gyakorlatnak, a társadalmi tevékenység elbürokratizálódásának, a felelősség hiányának. A kritikának
ez a sajátos formá.ia foglalja magába azt
a politikumot, amit az itt felvázolt kon-
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cepcdó kezdeményez. Éppen azért mondhattam, hogy az emutett ellentmondás
látszólagos: ugyanis, ha a kritika fegyvere aszó, akkor kétségtelen, hagy aszónak kell geѕztussá, tetté, cselekvéssé válnia. S a szóban megvan ez a lehetőség.
1vfégpedig a konkrét ítélet formájában.
Mert az emb er nemcsak kankrát gesztusával, tettével, cselekvésével tud demonstrálni, hanem a szavaival is, azzal, hogy a
szavakikal érintri meg az életet, tehát megkísérli a lehetetlent: a szavakkal való
robbantást. Valéryt parafrazálva, a kritikus fegyvere az akcióban lev ő szó. Ilyen
értelemiben a .kritika intellektuális akció
és ilyen értelemben szellemi életünk alapvető kérdése is.
Ezzel kapcsolatban kell felvetni az aktualitás kérdését. Marx filozófiáját sokan
a leghatározottabban kritikai gondolkodásnak vélik. Kétségtelen, hogy Marx
legtöbb művét mint kritikát írta, de ez
még nem bizonyítja az egész filazófda
kritikai jellegét. Sajnos a marxizmus későbbi fejlődése méginkább kérdésesé tette
ezt a gondolatot; éppén a marxizmus nevében hangzottak el teljesen felel őtleл és
ezért kritikátlan tömjénezések, éppen a
marxizmus nevében maradt a mai világ
— elsősorban a szocializmus —éget ő emberi kérdéseinek egész sora a •kritikai
szférán kívül. Eppen a marxizmus nevében ítélik el még ma is a kritikusan gondolkodókat — emlékeztessünk csak Leszek Kolakovszki, vagy Karel Kosík sorsára. Persze, mindezért nem a marxizmus
a felelős. A marxizmus mindezek ellenére
megőrizte alapvetően kritikai jellegét.
Mégpedig a mai világgal, a mai politikai
struktúrákkal szemben tanúsitott kritikai
jellegét. A kritikai gondolkodás aktualitasa ezekben a keretekben jelenik meg:
a világ humanizálása felé való törekvés
hatványozottan emeli ki a primáris cselekvés, tett, аC ió sziikségességét, az akcióban levő szó szerepét.
Az Irodalmi kritika aktualitásának is
ez a feltétele: ha az ]rodalamról valóságos
ítéletet akar mondani, s őt még akkor is,
ha az irodalmat csak meg akarja érteni,
tekintet nélkül a módszereire, kiindulópontja nem lehet más, mint az elkötelezettség, ami abban mutatkozik meg, hogy
itéleteit társadalmasítja, vagyis hogy a
szóban igyekszik csökkenteni, megszüntetni a mű belső öntörvényű valósága és
az élet valósága közötti egyenetlenséget,
hiszen „A legelvontabb filozófiai fejtegetés is a valósággal kapcsolatos, a valóságra vonatkoztatott szenvedélyes 'nem'ben vagy 'igen'-ben kulminál" (H еІІer
Agnes). A szó és a tett közötti ellentmondás túlhaladásának a feltétele ez, s
természetesen még egyszer bizonyítja,
hogy az irodalmi kritika és a társadalmi
kritika elválasztása mesterséges. Ennek a
megértése többszörösen eredményes; említsem meg csak a legfontosabbat: megszünteti az irodalommal való mantpu]álás
3ehető ségeát, vagyis kiemeli azt a puszta
esztetizrnus fényköréb ől.
Az eddigiеkből következik, hogy az akcióban levő szó a gondolkodás és a magatartás egységét jelenti, tehát eljutottunk
a kritikusi egyéniség kérdéséig.
Nem kell külön hangsúlyozni, hogy
gondolatmentünkben az esztétikum és a
politikum, illetve a szó és az akció ösz1 szavonása nem jelenti azt, hogy a kritikusnak aszó gyakorlati értelmmbe л is politikusnak kell lennie. S őt: „a filozófus,
aki ;király' lesz, nem maradhat többé
filozófus, is 'király', aki filozófus lesz,
nini lehet .többé 'király'. Illetve, amennyiben a¢ marad: a filozófus filozófiája és
a 'király' birodalma tönkremegy" (Heller
Agnes). Vagyis, nem feltétlenül fontos,
hogy a kritikus politikai funkciót viseljen,
hiszen nem гitkaság, újra éppen nálunk,
hogy a kritikus magatartásában éppen a
politikai funkció vállalása okoz hasadást.
A palitizáládasnak azt a formáját, amelyre itt figyelmeztettünk, nem azonasíthatjuk a politikai funkcióval, még akkor
sem, ha éppen a politikai funkció jelent-

hit bizonyos értelemben a kritikus számára mentelmi jogot; sajnos, kritikai
életünkben még mindig kísert az a téves
szempont, hagy a krЁ na csak institцcionalizáltan szólalhat meg, vagyis hogy csak
az a megbízható kritikus, aki a politikai
s;trukturák nevében beszél, vagy legalábbis azokra hivatkozik, s őt az is él még
szellemi életünkben, hagy a funkció védnöksége alatt ddntenek a kritika milyenségéről, arról hagy „építő ", vagy „rombotó" a kritika — mindezekre nagyon
tanúságos példa O ,skar ]aavtčo, mint Központi Vezetőségi tag és Miliajlo Markavi ć ,
mint „bölcsészdoktor" vitája.
A poliNizáládatt kritikusi egyéniség tehát nem azt jelenti, hogy beépült a politikai struktúrákba, hanem azt, hogy „átlépte" azokat, tehet a világot az ember,
rnegpediJg az egyes ember helyzetének
perspektívájából szemléli és akár az irodalomról, akár a támsa,dalomról mond ítéletet, mindig egyről beszél: az ember
egzisztenciális kérdéseir ől, tehát a válságban Levő világ révén mond ítéletet az
ember és az emberi lét sorsa felett —
annál is inkább, mert a krízis és a kellika szótöve azonos.
Éppen ezért, a politizálódás kérdése
egyúttal bizonyos éraelemben a függetlenedés kérdése is. Nagyon hatásos mádon
mutatkozott ez meg a legradikálisabb
zágrábi és ljubljanai fiatal értelmiségnek

az „új baloldalon" való feldépésében;igaz,
ebből a fellépésb ől az egгΡiЫси; лizrnus sem
hiányzott. Vitáik központi kérdése éppen
a „besorozás" és a függetlenség körül forgott: mi ad több lehetőséget az akcióra,
a politikai struktúrákba való tartozás,
vagy a függetlenség; hol lehet az emberi
szabadságot megvalósitart és realizálni,
vajon a szabályok vállalásával és betartásával, vagy a szabalyok visszautasitásával? Ezek a dilemmák nemcsak itt és
most, hanem mindig és mindenkor fennálltak: a romantika hagyományozta ránk
és az utóbbi id őben mind komolyabb tartalommal telit ődött fel az írói, s őt általában az érte]miségi sors disszidens volta.
Jellemz ő viszont, hogy — főként a zág гбbiakná•l — egy els ő pillanatra kompromisszumnak tűnő megoldási lehet őség került előtérbe, mégpedig az, hogy beletartozni ugyan a politikai struktúrákba, de
ezeknek megváltoztatása árán. Vallalni
tehát a küzdelmet, aminek az alapvet ő
feltétele az alternatívák létezése és ezen
túl egy rendkívül fontos morális posztulátum: az oppozícióba szorítás megszüntetése, de a ikisabbsegben maradás lehet őségének feltételezettsége. Mint annyiszor,
ez .a vita sem fejez ődött be. Ma csak
egyes vonatkozasairól lehetne ítéiini. Mindenesetre, az „új baloldal" ös zes elvi és
gyakorlati homályossága ellenére is egy
kérdést egészen világosan kimutatott: az
értelmiség és ezen befúl a kritikus nem
zárkózhat e1, nem függetlenedhet mdndentől, de nem is egyezhet bele, hogy a

meglevő struktúrákba egyszerűen besorolják, hanem feladatává kell tennie az adott
megkérdőjelezését. Ugyanez áll az irodalmi
kritikusra is: a kritikus nemzedéki hovatartozása, vagy az egyes irányokkal való
eljegyzettsége csak abban az esetben kerülheti el a kritikátlanság ingoványát, ha
els ősorban saját nemzedékével, választott
irányával szemben kritikus. S közben vállalja a felelősséget a kimondott és akcióban levő szóért. Mert, Hegel gondolatát
parafrazálva, aki a világot kritikusan
nézi, arra az kritikusan néz vissza
Két, véleményem szerint fontos tézist
bizonygatott mindeddig ez az írás: az
irodalmi és a társadalmi kritikaeles különválasztásának lehetetlenségét, mesterséges voltáit és a kritikusi magatarctás, valamint a gondolkodás egységességét.
Ebbő l mintha az derülne ki, hogy a kritika a szellemei élet reprezentatív megnyilvánulási formája. Mintha a kritika
volna az, amiben az egyes irodalmi és
szellemei közösség a legreprezentatívabb
mádon mutathatná fel önértékeit. A kritikában kétségtelenül vannak ,olyam elemek,
amelyek a totalitásra emlékeztetnék, kü-

lönösen abban az esetben, ha a kritikába
beépül, vagy a kritika kiépít egy fdlozófiai, vagy gondolati rendszert. Annál is
inkább így van, mert gondolati rendszer
nélkül a legradikálisabb kritika sem tudja
átlépni a puszta emotív színvonalat, vagy
a legáltalánosabb és ezért semmire sem
kötelező morális pasztulátuanakat. Lényegében a marxizmus is mint els őrendűen
kritikai gondolkodás a kritika reprezentatív voltára utad. Tegyünk még említést
arról, hogy ebben az ankéttan már elhangzott az az elfogadható vélemény,
hogy a kritika a jugoszláviaii magyarság
értelmiségi életének egyik legfontosabb

feltétele.
Ezek után fölösleges volna a krittiká гak
valóban reprezeniativ voltát bizonygatni

és nyilván ostobaság lenne a tagadással
kísérletezni.
Egy kérdésre azonban ezzel kapcsolatban is fel kell hívni a figyelmet. El őítéletnek tartom azt, hogy a kritika alkalniasabb a cselekvésre, az akcióra, tehát
a közvetlen hatás kiváltására, mint a szellemi alkotás más kifeje гési formái, vagy
— maradjunk az irodalom tárgykörében
— a vers, és a regény. Ez a gondolat
kiváltságos helyzetbe hozza a kritikát és
vele ,szemben a verset — a társadalmi
tett szempontjából — inferiáriikus területre kényszenti. Minden megnyilatkozása
az emberi szellemnek, bármennyire elvont, áttételes, metafórikus is egy pontban
mindenképpen társadalmi tett. Persze, ha
a társadalmi tettet nem az értekezletek
sхíntján képzeljük el. Éppen ezért állithatom, hogy a kritika piedesztálra eme3ése lényegében el őítélet, hiszen a vers is,
a regény is éppannyira konstitutív eleme
intellektuális életünknek, mint 'a kritika.
Nemcsak a kritikának van meg az a lehetősége, hagy akciót vállaljon, hanem ez
a lehetősége megvan a versnek és a regénynek is: egyaránt mobilizálni tudnak.
Természetes ugyan, hogy a kritika talajmentibb, életközelibb, mint a vers vagy a
regény és az is természetes, hogy a kritika élét csak tompítja a métafórikus beszéd. Viszont mindez csak sajátossága a
kritikának, de nem olyan értelemben, hogy
kivételességét, kiválts "agát bizonyíthatná.
Elsősorban azért nem, mert a kritika
semmiben sexe lehet elkötelezettebb; mint
a vers, vagy a regény, illetve a vers és

a regény is társadalmi vonatkozasaiban
kritikai.
Miért tettük szóvá akkor a kritika reprezent'atív jellegét? Semmiiképpen sem
azért, hogy k иváltságasságát bizonyítsuk,
hanem mindenek el őtt azért, hogy-súlyos
és=felalбs_ fettadatai :kidomborodjanak. Különösképpen ázok a feladatok, amelyeket

a jugoszláviai magyarság életében kell
vállalnia: irodalmunk és m űvészetünk sajátos értékeink, létünk történelmi. perspвktíváinak tudatosítását, mégpedig sohasem kizarólagosan önkörén belül, ha-

nem mind nagyobb arányokban, mind
szélesebb nyomtávon futva be a válág$.
Ezzel els đ ízben vállalhat a kritika nálunk kontinu бlls feladatot, mégpedig olyat,
amelyik nem ellentétes önnön ter цΡnészetével: szellemi és nemcsak szellemi értékeinket, hanem sajátos emberi és történelmi helyzetünket is egy határozodit kritikai szempontból kell megismernünk,
mert ha a kritikában nem léteziink, akkor nemcsak szelleлиségünk, hanem egész
emberi létünk is kérdésessé válik. Kétségtelen, hogy ennek a feladatnak kél iránya van: meghatározni hagyományaink
értékeit, mégpedig nem a lajstromolás,
hanem a megítélés szintjén, felfedezni
azokat a konkrét elemeket, amelyek történelmi, társadalmi és műгvészetí szempontból is meghatározzák jeleni éltün-

ket, másrészt kiépíteni azokat a sajátos
koordináta és kritérium-rendszereket,
amelyek életünket és művészet űnket nemcsak a helyhez, a tájhoz, az egyes emberhez kötik, hanem a világ felé is k гΡaárják.
Csak így tekinthetünk a jöv ő felé némi
reménykedéssel.
BANYAI János

27
termelőerő k forradalmasítása — ami szintén a forradalmi praxis területére tartozik — feltételezheti a forradalmi osztály
kialapulását, de ehhez a gondolathoz hoz=
7átehetjük, hogy a termel őerők forradalmasítása nem játszódik le mindig oly történelmi feltételek között, hogy új társadalmi formáció jöjjön létre. Ez nem zá гја

Engels egyik 1890-ben írt levelében
megjegyzi, hogy , ;mindenbő l lehet frázist
csinálni". Ez. a gondolatfoszlány arra vonatkozik, • hogy még a legjelentósebb és
legtudományosabb gondolkodás is, ha
puszta sémává merevedik, akkor frázis
lesz, és az marad még akkor is, ha eredetileg ez a séma valóban a tudományos
kutatás és megfontolás alapján jött létre.
Danko Grlić l könyvét lapozva önkéntelenül is megvillan fejünkben ez a gondolat, azért mert Grli ć filozófiai tanulmányainak és esszéinek legjelent ősebb
pozitívuma, hogy a gondolkodásnak antisematikus minő séget szándékozik adni, s
.írásainak nemcsak hogy tudományos sínvonalat biztosít, hanem az aktualitást és

a szenvedélyes magatartást is szorosan az
íráshoz tartozóként veszi. Grli ć írásainak
egyik szembetötl ő jellegzetessége, hogy a
szerz ő nem „hideg fejjel", kényelmes józans .ggal analizál, hanem írásaiban mindig jelenvaló a szubjektív szenvedélyesség, a kockáztatásra való hajlam, a gon-

dolkodás korlátainak ledöntésekor ugyanúgy, mint a valóság megismerésekor, vagy
az ideologikus korlátok megvilágításakor.
Grlićt ő l tehát nagyon távol áll a tudományosság maszkjába beöltöztetett iskolás, filozófiai rágcsálódás.
Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy
a szerz ő a könyvében nem a fundamentális filozófiai kategóriák megfogalmazá-

ki, hogy ugyancsak a termelőerők forradalmasítása ne szüljön olyan forradalmi
gondolatot, amely, szintén egy szerves
egységen belül, továbbforradalmasíthat
egy már forradalmi osztályt. Történelmi

perspektívából ez a tendencia szükség-

k ritika
végei kászl®

sával, vagy a részkérdések elemzésével
foglalkozik, hanem felhasználva azokat az
eredményeket, amelyeket az újabb jugoszláv marxista filozófia elért, a hétköznapi élet mindennapos jelenségeit igyekszik elemezni, ugyanakkor így próbálja
meg az említett eredményeket a hétköznapi élet jelenségein ellen őrizni. Ezekután
természetes, hogy e könyv írásai nem a
tanulmányíró arcát, hanem az esszéírót
villantják meg els ősorban.
Érthető, mivel figyelmét a hétköznapi
élet köti le leginkább, gondolatainak központi problémája a praxis meghatározása.

Könyvének központi és egyben bevezet ő
írása e fogalom meghatározásával foglal-

kozik legalaposabban. Nyilvánvaló azonban, hogy a praxis kérdése a marxista
filozófiában nem újkelet ű probléma. Marx
ugyanis vilagosan kimondja, hogy: „A körülmények változtatásának és az emberi
tevékenységnek, vagy önmegváltoztatásá-

nak egybeesését csak mint

forradalmi

gyakorlatot lehet felfogni és racionálisan
megérteni." 2 Nem véletlen azonban, hogy
Grlić munkáiban a praxis kérdése különleges helyet kap. A praxis az ember cselekvésének fundamentális része, amely a
meglévőt alakítja és felülmúlja. Negatív
meghatározással élve, Grli ć kifejti, hogy
mindaz, ami „passzív", tisztára meditatív,
nem alkotói, ami a világhoz való idomulást jelenti, ami meghajlás a természeti
és a társadalmi adott el őtt", az nem tar-
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tozik a praxis területéhez. Ezek szerint
a praxist úgy definiálhatjuk, mint a „világ valóságos változtatását, változtatást,
amely történelmileg aktív kezdeményezésként releváns." Ezáltal nemcsak a praxis
kap történelmileg megalapozott és adekvált értelmet, nemcsak a gondolkodás,
hanem a kettő viszonya, egysége is. Ez
pedig azt jelenti, hogy a praxis megléte

negációja az olyan elképzeléseknek, melyek szerint egy állapot a történelem végét hozná magával és egyben definitív
társadalmi stabilitást jelentene. A statikus
társa-dalomszemlélet, amely gyakran korunk legjelent ősebb eredményét, a marxizmust is szeretné dogmatizálni, nem t űri
meg a változtatást globális struktúrában,
legfeljebb parciális reformot szeretne látni
a struktúra határain belül; nemcsak a
praxis nem-mechanikus természetét szeretné elködösíteni, hanem — mivel a stabilitást imperativuszának tartja —, az elmélet szintjén is. Éppen ezért az „officiális kritika" gyakran oly jelent ős marxista
gondolkodókat, mint Lukács György,
Bloch, R. Luxemburg, Kosík, stb. eret=

nekekké nyilvánít, vagy gyanúsaknak kiált
ki, akiknek „súlyos hibáik vannak" pusztán azért, mert a klasszikusok gondolatai-

hoz önállóan, alkotóan, a forradalmi praxis talajáról viszonyultak. Amennyiben
Grli ć gondolataihoz tartjuk magunkat, világos, hogy e viszonyulás kritériuma nem
lehet a jobboldali vagy a baloldali sko-

lasztika (még ha valóban lényeges különbségek is vannak köztük), hanem a
forradalmi praxis. Ahhoz azonban, hogy
az alkotói viszonyulás anticipálni tudja a
forradalmi praxis újabb stádiumát, mint
egy szerves folyamat reszét, nem elegend ő
a „ténylegesen adott, a véletlennel, az

esetlegessel telített közönséges valóság"
(Lukács György) megfigyeléséb ől kiindulni hanem az adottban lejatszódó forradalmi praxisból, tehát nem az egészb ől,
hanem az egész lényegéb ől kell kiindulnia, hogy a múlt-jelen felé való alkotói
viszonyulás anticipálni tudjon; vagyis
csak az az elmélet képes forradalmi lenni
és maradni, amely a jelenben is a forradalmi lényegb ől meríti inspirációját. Ezt
a gondolatot er ősíti meg Marxnak .az a
tézise, miszerint: „A forradalmi gondolatok létezése egy bizonyos korszakban feltételezi egy forradalmi osztály létezését ..."g Marx itt arra gondolt, hogy a

szerű a szocializmusban is, mert: „A kommunizmus szemünkben nem állapot, amelyet létre kell hozni, nem eszmény, amelyhez a valóságnak hozzá kell igazodnia.
Mi kommunizmusnak a valóságos mozgalmat nevezzük, amely a mai állapotot
megszünteti. E mozgalom feltételei a ma
fennálló előfeltételekb ől adódnak."e Történelmileg ez a kérdés annyiban változott, hogy ma a világ jelent ős részében a
szocializmus gy őzelmével a „mozgalom"
korszakalkotó lépést tett el őre és a szocialista társadalmakon belül megsz űntette
azokat a merev antagonizmusokat, amelyek a „mozgalom" lényegét érintették.
Ezáltal a „mozgalom" elő feltételei sokkal
jobbak, de ez nem jelenti azt, hogy megszű ntek a dialektikus ellentmondások, s őt
ezek a „mozgalmon" belül is megjelentek.
E dialektikus ellentmondások felülmúlásának az útja a forradalmi praxis, amely
semlegesíti a voluntarizmust, mert a valóságos életb ől indul ki; ugyanakkor kiküszöböli a pozitivista, dogmatikus koncepciókat is, mert nem egy befejezett történelem nevében beszél. S a filozófiának
egyik alapvet ő kérdése ma: hogyan ma-

radjon egységben a forradalmi praxissal.
Grlić számos hozzájárulása közül e kérdés

megoldásához a legjelent ősebb az az
igény, hogy alkotóan viszonyuljunk a
marxizmus elméletéhez, valamint az, hogy
a filozófiának a gyakorlatban állandóan
meg kell döntenie „a materialis és eszmei
konstansokat, a megsavanyodott állandóságot, az elérttel való kispolgári megelégedést ..." Ez az aktív humanizmus Grlić

könyvének egyik legnemesebb vonása.
S végül meg kell jegyeznünk, hogy ebben a könyvben a • praxis tárgyalásán kívül számos jelentős filozófiai esszét találunk, melyek éppen a fenti probléma tisztázottsága miatt kapjak meg filozófiai
mélységüket. Ilyen például a Személyiség
és bátorság című esszéje, amelyben egy
korszerű etikai kérdést vet fel: felveti azt,
hogyan történhet meg egy olyan paradoxálas eset, hogy emberek, akik a háborúban életüket merték kockára tenni, a
békeidő ben elhallgatják sokszor pozitív
véleményüket és az opportunizmus vagy
a poltronizmus vizeire eveznek. Ezt a paradoxont Grli ć azzal oldja fel, hogy megállapítja a lényeges különbséget a bátor-

ság és a merészség között. A merészség
egy tett, a bátorság pedig konstituatív
eleme a személyiségünknek, amely átitatja
az egész embert és minden tettét. Ugyanígy érdekl ődésre tarthat még számot a
Kilenc tézis a cselekvésr ől című írás,
melyben megkígérli a „cselekvést a szó
legtágabb értelmében revidiálni." E tekintetben különbséget tesz a oselekvés és
a végrehajtás között. (Bár e kett ő között
csak ritkán van entitetikus viszony, mégis
nagyon ritkán fedik egymást.) Grli ć a
cselekvés esetében Fis a forradalmi praxis
szükségességére apellál, mivel az ember-

nek nem szabad megengedni, hogy a
holnap félútig elébe jöjjön, hanem úgy
kell cselekednie, mintha a holnap már ma
megvalósulhatna. Erre a „türelmetlenségre" nagy szükség van, mert mint ahogy
Grlić mondja: a várakozás a világ szá-

mos pontján már sorsdönt ően veszélyes
lehet.
' Danko Grli ć : Zašto, Biblioteka Razlog 14,
Zagreb 1958.
s Marx—Engels művei, 3. 8. o.
I. m. 46. o.
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