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podolszki józsef 

ha majd kitör a kéke (1.) 

Ajálnom a Charlie-knak és a Joe-knak, valamint minden jelenlegi, 
volt és leendő  katonának. 

I. 

1. 	Saul Levitt drámájánakl utolsó jelenete a katonai bíróság ítélethirde 
tésével kezdődik: 

„WALLACE Az Egyesült Államok katonáinak élete ellen való hadijogot 
és gyakorlatot sértő  szövetkezés vádjában — b űnösnek találtatott. A 
további vádpontok mindegyikében, a gyilkosságok el ősegítésében, gyil-
kosságra való felbujtás bűnében és gyilkosságok elkövetésében is -
- bűnösnek találtatott. A bíróság ezért fent nevezett Henry Wirzet —
kétharmados szótöbbséggel —kötél általi halálra ítéli". 

A haditörvényszék ezzel e11 is végezte a dolgát, mondhatnánk úgy is, jó mun-
kát végzett, illetve teljesítette a kötelességét. Henry Wirz, az amerikai pol-
gárháború vesztes, déli hadseregének a kapitánya, az andersonwille-i fogoly-
tábor tömeggyilkos parancsnoka elnyerte méltó büntetését. ő  maga is tudta, 
ez vár rá, csoda nem történhet. Mert Wirz ízig-vérig katona; katona, aki 
ismeri a harci élethaláljáték összes szabályait, törvényeit, minden következ-
ményükkel. „Az igazi bűn,. amit elkövettem ... Hogy a vesztes fél oldalára 
álltam" — mondja védőjének. Ebből következően nem is tud más érvet fel-
hozni a saját védelmére, mint hogy parancsra tette, amit tett. Más szóval, 
ő  is csak a dolgát végezte, a kötelességét teljesítette Andersonwille-ben, még 
akkor is, ha ez a kötelességtudat, vak ügybuzgóság tizennégyezer fogoly 
barbár, embertelen elpusztítását eredményezte. Igen, elpusztítását és kiirtá-
sát, mert a halál kifejezés itt szemérmes eufemizmus lenne. Lehet felhábo-
rító, megvetést kiváltó és szánalmas is az egyértelm ű  szolgalelkűség, mikor  300  
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a vádló göгcšös unszolására, hogy miért nem tagadta meg a barbár paran-
csot, így válaszol: „Egyszerűen — képtelen voltam rá. Nem éreztem magam 
képesnek rá, hogy megtegyein. Nem éreztem magamban elég er őt hozzá. Én 
egyszerien... nem tudtam megtagadni... az engedelmességet", de Wirz ka 
pitányból hiányzik az ellentmandáš, még a kétkedés is; vagyis alkalmatlan, 
hogy a tárgyalásra korlátozódó Levitt-dráma h ősévé nője ki magát. Ő  csak 
mint a konfliktus egyik rugója, előidézője, egysíkúsított öšszetevője használha-
tó, a győztesek ellentétpár] a — a vesztes. Nem, itt azon túl, hogy b űntete/gaz-
tette minél érzékelhet őbb és súlyosabb legyen, maga a tömeggyilkosság nem 
nagy szerepet játszik. A szerzőnek nagyobb szüksége van rá, mint a halálos 
ítéletet kimondó haditörvényszéknek; Wirz személytelenített szolgalelk űsé-
gét, e szolgalelkűségből eredő  erkölcs- és gondolatmentességét hangsúlyozza. 
Ebbéli funkcióját még nyilvánvalóbbá teszik a burkolt és félig-meddig bur-
kolt célzások és nyílt kijelentések, melyekb ől kiderül, hogy a győztes fé] 
sem angyal, hasonló mádon tett eleget háborús kötelezettségeinek, mint ez 
a Wirz-szörnyeteg. Hasonló módon, nemcsak a gyilkosságok nemét, de a 
magatartást, a katonai viselkedést és gandolk оdást illetően is. S ezt a bíró 
ság sem igen tagadja, csak egyszerűen most és itt Wirz bűneiről van szó. 
Így Wirz gaztette egyidej űleg önmaga ellenpólusát is bevilágítja, s ezzel 
finom árnyalataiban is megmutatkozik el őttünk a főügyész, az igazság-
ért és az erkölcsösségért kétségbeesetten küzd ő  és küszködő  Cliipman alez-
redes személyes drámája, és ebb ől következő  elkexülhetetlen búkásának tör-
vényszerűsége. És nemcsak azért, mert Chipman meggy őződése •az, hogy az 
igaz ügy diadalmaskodott, s ő  mint a győztes igazság képviselője felelős-
ségre vonja és vonhatja a bűnös vesztes félt. Nem, túl leegyszer űsített, pro-
pagandaízűen ideologizált típusfigura lenne  Chipman  alezredes, ha csak ezt 
akarná bebizonyítani, és ha csak bizonyítékokat keresne. Ő  bonyolultabb, 
ellentmоndásosabb, inkább kételked ő/vívódó, mint magabiztos, meggyőző-
déses szereplő , vagyis a dráma központi h őse. Az emberi máltóságot, az 
igazságérzetet, az erkölcsi minimumot, az egyéniséget kéri számon, mikor 
elveti a „parancsra tettem" véd őszólamot, s makacsul keresi a választ, mi-
ért, miért nem tagadta meg Wirz az engedelmességet. „De nem volt az ön 
ERKÖLCSI felettese, Mr. Wirz. Egyetlen embernek sincs hatalma más ember 
lelke felett. Emberek vagyunk, tehát •saját lelkünk van, és mivel saját lé-
lekkel rendélkezünk — egyenlők vagyunk mint EMBEREK —, a tábornak, a 
közkatona, a tanár és a k őműves ..." — mondja oktatva, de szinte már kö-
nyörögve Chipman alezredes és kétségbeesik, el sem tudja hinni: a vádlott 
nem képes fölfogni, miért nyúzza ilyesmivel. Így a f őügyész minden kísér-
lete kudarcot vall, nem sikerül kicsikarnia a vádlettból, hagy igenis lehet, 
sőt köteles a katona ember lenni. Pedig Chipman maga is katona, részt vett 
a polgárháborúban, ölt is; szüksége van egy ilyen vallomásra, válaszra, bizonyí-
tékra. Csak így nyugtathatja meg önmagát, csak azzal, ha tudja, szabadon vá-
lasztott, módjában állt volna, mi több, kötelessége lett volna megtagadni, ha 
barbarizmusra kényszeríti egy őrült parancs. Chipman már-már eszel ősen 
ragaszkodik hozzá, hogy bebizonyítsa: a katona a háborúban is meg őrizheti, 
emberi kötelessége megőrizni méltóságát, tisztaságát. Így, ilyen igényekkel 
azonban sohasem lehetne lezárni a Wirz-ügyeket, és nem is csak a Wirzek-
nek kellene a vádlottak padjára ülni. Wallace tábornok, a haditörvényszék 
elnöke nem engedhet .meg ekkora fény űzést és kockázatot, lojalitásra ok-
tatja Chipmant: 

„WALLACE (SfRI HANGON) Azt kívánjuk, hogy a kihallgatás jelenlegi 
irányának veszélye egészen világossá váljék. Volna egy kérdésünk a 
vád képvisel őjéhez, amelyre módjában van válaszolni, vagy megta-
gadni a választ — hiszen természetesen nem ő  áil a bíróság előtt. A 
kérdés a következ ő: Miért harcod egy becsületes ember, amikor fegy-
vert fog a hazájáért? Az államért vagy pedig azokért az erkölcsi elve-
kért, amelyek az államra jellemz ők? És amennyiben az állam és az el-
vek nem egységesek, az ember nem köteles harcolni a hazájáért, ha-
nem valóban harcolhat ellene is? Ne feleljen ügyész úr, mert még vi-
lágosabbá tesszük a kérdést. Ha a háború kitörésekor, az úgynevezett 
Konfederácžó kormánya a fekete emberek szabadságának elvén ál-
lott volna, és az Egyesült Államok kormánya a rabszolgaság alap-
jdn, akkor az az ember, akit erkölcsi elvei kötnek, lelkžismeretének 
parancsait kellett volna hogy kövesse — még akkor is, ha ez oda-
vezet, hogy fegyvert fog az Egyesült Allamok kormánya ellen? 

CHIPMAN (GY đTRÓDVE) Elképzelhetetlen számomra .. . 
WALLACE Nem ez a kérdés .. . 
CHIPMAN Ilyen helyzet nem fordulhat el ő  .. . 
WALLACE Nem ez a kérdés. 
CHIPMAN (KIT6RVE) Kötelessége lett volna, hogy lelkiismerete pa-

rancsait kövesse. 



WALLACE Egészen odáig, hogy fegyvert fogjon az Egyesült A11amok 
kormánya ellen. 

CHIPMAN (SZüNET UTÁN, LASSAN) Igen. 
VALLACE (MEGFONTOLTAN) Ezredes úr, természetesen megértž, hogy 

az embernek számolnia kell azzal, hogy elszenvedi azt a büntetést, 
amely kijár akkor, ha megsérti azokat  a...  hogy is nevezzem... 
törvényeket, amelyek annak a csoportnak az életét szabályozzák; 
amelyhez maga is tartozik. Más társadalmakban ezért halálbüntetés 
jár. A mi társadalmunkban az illető  legfeljebb az állását veszti e1 
— el kell viselnie társainak megvetését és azt, hogy szám űzik a pol-
gárok köréből. Feltételezem, hogy ezredes úr érti, mire gondolok. 

CHIPMAN Megértettem." 

Chipmannak el kel buknia, anélkül, hogy az ügy túlbonyolításán kí-
vül valamit is elérhetett volna. Őt nyilván nem úgy emlegették felettesei, 
mint aki jól végezte a dolgát. Ami nem jelenti azt, hogy azért el sem végez-
te; Wirzről, ügybuzgósága következtében, mégiscsak bebizonyosodik, hogy 
gazember. Az viszont már vajmi keveset számít, hogy azzá, szükségszer űen 
azzá kellett-e válnia. 

2. 	Így, ilyen tanulságokkal „tört ki" a béke az 1865-ös Amerikában, fi- 
gyelmeztet bennünket mintegy •ásfél évtizeddel a második világháború 
után, az Eichmann-pör idején Saul Levitt újságíró, aki „egyike az els ő  ame-
rikai riportereknek, akik jelen lehettek a második világháború végén a náci 
haláltáborok felszabadításánál." 2  A drámából kikiabáló allúzió tehát nyil-
vánvaló, az anyag aktualizálásának mozzanataira és az aktualizálás jelent ő-
ségére fölösleges külön is rámutatnunk. A háború szelleme itt járt közöt- 
tönk akkor, 1959-ben is, sót időközben egyik újabb, bizarr változatát, a hi-
degháborút is •megismertük, és egy esetleges, az emberiséget megsemmisít ő  
atomháború reális veszélyén еk a tudatához is kezdtünk már hozzáidomulni. 
A béke fogalma új tartalommal telít ődött, jelentése a talán végzetes háború 
állandó veszélye lett, s a világ 4egkülönbözóbb pontjain fellángoló lokális 
harcok láncolata meggyökerezett a kis háborúk biztonságszelepére épül ő  
viszonylagos és részleges béke egyensúlyelméletét. Egymásra éberen ügyel ő , 
egymással farkasszemet néz ő  világrészak, szuperhatalmak egyensúlyoznak 
mindinkább belegabalyodva a véget nem érő  leszerelési tárgyalásokba, s 
mindinkább belemelegedve az egyre f оkozódó fegyverkezési versenybe. A po-
Itikai színpad, melyen meg kell magyarázni ezt az igen kényes és sajnos (?) 
vagy szerencsére (?) eltitkolhatatlan ellentmondást, mind bonyolultabb b ű-
vészmutatványokra kényszeríti szereplőit. Nehéz nyomon követni, de a türel-
mes megfigyelő  belejön lassan az irracionálisan racionáilis és a racionálisan 
irracionális logikátlan logika kibagozásában, vagy legalábbis megszokja, el-
lentétpárokban gondolkodik már maga is, megtanulja a szavak jelentése 
mögött megbújó jelentés kutatásának bonyolult kombinációs és variációs 
lehetőségeit. Már ő  sem naiv, hadtudоmányi, gazdasági és politikai tájéko-
zottsága megvilágította botor elméjét, tudja, a béke nem a háborúk végét 
és nem a leszerelést jelenti, hanem épp az ellenkez őjét, mert csak állandó, 
kölcsönös és általános rettegéssel tartható fenn a bonyolult és napról napra 
bonyolultabbá váló egyensúly. Az ötlet, hogy: „Az atomkataszttrófával való 
fenyegetés, mely eltörölheti az emberiséget, vajon nem épp azon er ők meg-
őrzését szolgálja-e, melyek perpetuiálják ext a veszélyt?" 3  — kérdésével kezd-
je könyvét, csak egy kártékony filozáfusnak juthat az eszébe. Még szerencse, 
hogy az atom, a technika, a szex-forradalom, a ponyva, a tévé és a fogyasz-
tótársadalom korára nem jellemző  az efféle kérdéseken való medd ő  töpren-
gés. Hova vezetne ez, arról nem is beszélve, hogy a gondolkodással és kérde-
zősködéssel könnyen az eretnekek tévútjára tévedhetne a lojalitásra szokta-
tott, lojalitására gondosan ügyelő  polgár. Mert az egyensúlyon v an  a hang-
súly, amíg megvan az egyensúly, addig nincs katasztrófa, s hogy az egyen-
súlyt meg tudják tartani a hatalmak, ahhoz az irántuk való teljes és feltét-
len lojalitásra van szükség. 

Amit •igen jellemző  és igen tanulságos módon bizonyít az Oppenhei-
mer-ügy.4  

Roger Robb, az Atomenergiai Bizottság ügyésze GONDOLATBAN EL-
KIVETETT ÁRULÁSSAL vádolja J. Robert  Oppenheimer fizikust az Állam-
biztonsági Bizottság előtt. Bár Oppenheimerre, az atombomba atyjára nem 
sikerül rábizonyítani az illojalitást, régen köztudott nézetei és a kommunis-
tákkal való korábbi kapcsolatai miatt „dr. Oppenheimer nem tarthat tovább-
ra is igényt a kormányzat és az Atomenergiai Bizottság feltétlen bizalmára 
— ami abban fejeződnék ki, ha állambiztonsági szempontból megbízhatónak 
nyilvánítanánk mivel alapvet ő  jellemhibái ezt lehetetlenné teszik." A 
szépen megfogalmazott ,,alapvető  jellemhibáin" pedig nyilvánvalóan a GON-
DOLATBAN és a TUDAT ALATT elkövetett árulás beigazolódását érti Gor - 302  



don Gray és Thomas A. Morgan, a bizottsági döntés két aláírója. Mert az 
abszolút lojalitást megkövetel ő  időkben, a fegyverkezési verseny lendületé-
ben, mikor az atombomba monopóliumáért, majd a hidrogénbomba mono-
póliumáért versengnek a szemben álló felek, az ilyesmi is bizonyitható! Chip-
man ezredes igazságkeres ő  romantikája , az emberi méltóság meg őrzéséért 
folytatott keserves küzdelme vagy egy utópista humanista rögeszméjének, 
vagy pedig földet rengető  gazemberségnek, nyilvános hazaárulásnak tűnik az 
Oppenheimer-ügy már-már végletekig kifinomult szintjér ől, attól függően, 
hogy Ward V. Evans (a döntést ellenz ő , kisebbségben maradt harmadik bi-
zottsági tag) vagy R. Robb, illetve G. Gray és Th. A. Morgan szemszögéb ől 
kíséreljük e meg értékelni magatartását, fellépését és ESZMÉNYEIT. Roger 
Robb világosan kimondja, hogy: „. . .  ha ma Amerikának valóban szüksége 
van valamire , akkor ez gazdasági , katonai és politikai hatalmának meger ő-
sítése. Történelmünk olyan szakaszához érkeztünk, amikor föl kell ismer-
nünk, hogy a szabadságnak ára van, és a történelmi szükségszer űség nem 
tűri, hogy ebből bárkinek, akár a legérdemesebb embernek is árengedményt 
adjunk." Vagyis magyarán, habár elvben az alkotmány szavatolja a szabad 
ságot és a szabad véleménynyilvánítást, gyakorlatilag, ha azt a hadiipar, 
pontosabban a hatalmi érdek szükséglete úgy kívánja, még a gondolatsza-
badság is elítélendő . Еs hiába tartja Evans bizottsági tag nyugtalanítónak, 
„hogy a változó politikai klíma megváltoztassa ugyanazon tények megítélé-
sét", s hiába jegyzi meg önmaga által is nevetségesnek és naivnak tartott 
módon, hogy a megoldhatatlan biztonság és titoktartás végleges megoldása 
érdekében „ ... visszaadnánk a tudósok régi jogait, vagy bánom is én, köte-
lességükké tesszük , hogy a fölfedezéseiket hozzák nyilvánosságra ", az állam-
biztonsági szakember könnyedén kioktatja: „Ez ma olyan utópia, dr. Evans, 
ilyet még a gyerekeknek sem szabad álmodniok. Birkák és kecskék va-
gyunk, és vágóhód lett a világ." S dr. Evansnak be kell ismernie, hogy ő  
nem SZAKEMBER ezen a téren, így mitsem ért az ilyesmihez. Vélemény-
harcról itt már aligha lehet szó, s ez csak még nyilvánvalóbbá válik, ha a 
másik, a radikálisabb állambiztonsági SZAKEMBER, Pash véleményét is 
idézzük: „Meg kell érteniök, hogy ők (a tudósok) manapság egy hatalmas 
vállalkozás szakemberei , és ki-ki végezze el a munka ráes ő  részét, és adja 
át más szakembereknek, politikusoknak, katonáknak, és majd azok döntik 
el, hogy mi történjék vele. Mi pedig olyan szakemberek vagyunk, akik arra 
vigyázunk, hogy senki se nézzen bele a fazekunkba. Ha a szabadságunkat 
meg akarjuk védeni, rá kell szánnunk magunkat, hogy bizonyos szabadság-
j ogokról lemondjunk." 

Persze, fából vaskarika ez, de ami a legmegdöbbent őbb, azt mégis vas-
karikának látja a lojális szabad polgár, épp mert lojális. S ez a logika, ,mely 
nek a mccarthyizmus a megteremt ője a kései kapitalizmusban, s mely állí-
tólag a „kommunista veszélyt ől" hivatott megóvni a „szabad világot", kísér-
teties ikertestvére annak az elembertelenített vakhitnek, melyre tómaszkod 
va Joszif Visszarionovics Sztálin végig tudja vezetni Theatrum mundíjat, 5  amit 
teljesen lemeztelenítve Arthur London könyvéb ől6  ismerünk meg. „London 
könyve döbbenetes szemléletességgel érzékelteti, micsoda romboló, embert 
devalváló hatalma van a sztálinizmus egyik jellegzetes mítoszának, az ,objek-
tív bűnösség ', az ,akaratlanul is az ellenség malmára hajtott víz' mítoszá 
nak."' Itt az absztrakt pártba vetett feltétlen hit az, ami amott a feltétlen 
lojalitás, s mindkettő, a mccarthyizmus és a sztálinizmus mozgatórugója is 
a másik szuperhatalom által veszélyeztetett szabadság $ megvédésével ma-
gyarázkodik , más-más előjelű , . de azonos okra hivatkozva akarja igazolni a 
preventív háború, 9  illetve a csisztka létjogosultságát, indokoltságát. Tartal-
muk is azonos; az abszolút hatalomra való törekvés, mit szabvány-szakem-
berek illetve szabvány-párttagok tömegeinek a „kitermelésével" akarnak biz-
tosítani. S ezek után már sokkal érthet őbb, miért kezdi az egydimenziós 
emberről , az elidegenedett és tudatosan elidegenített szabvány -fagyasztó em-
berről szóló könyvét a fentebb már idézett kérdéssel a filozófus. Huxley, 
Zamjatyin és Orwel'l regényeinek 10  sötét árnyéka lebeg a hatalom-egyensúly 
fölött. Chipman erkölcsi drámáját a rettegés és .a félelem folyamatos tragi-
kum-érzete váltja föl. 
3. 	Joell is részese ennek a szorongásnak , habár megjelenése , mozgása, 
céltudatos fellépése inkább magabiztosságra, mint félelemre vall. De ez a 
magabiztosság, a rosszat tisztán látó kételynélküliség sem egyéb, mint a 
rossz közérzet megnyilvánulása . Mert Joe-t nagyon is bántja és elkeséríti, 
hogy az Egyesült Államok gazdasági túlfejlettsége és katonai-politikai hatal- 
ma ellenére sem mennek rendjén a dolgok. Joe egyetlen mozdulattal szeret- 
né eltörölni , megsemmisíteni a bonyodalmak okozóit , előidézőit ; nyugodtan, 
biztonságban, jólétben szeretne élni, s meggy őződése, hogy szuperfejlett és 
szuperhatalmú hazája mindezt könny űszerrel biztosíthatná is a számára, csók 
keményebb és határozottabb fellépésre lenne szükség. Mert Joe lojális ál- 
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HATALOMBAN bízik. És csodálkozik, dühíti is, hogy ez a hatalom elt űri a 
koszos hippik, niggerek és anarchisták, holmiféle elégedetlenked ők és láza-
dócskák, a polgári rendet és erkölcsöt bomlasztók nyugalmat zavaró jelen-
létét. De tehetetlen, kocsmai h őbörgésen, részeg mellveregetésen ;  szitkozó-
dason túl semmire sem futja az erejéb ől. Így valósagos megváltást jelent a 
számára, mikor véletlenül rábukkan egy hippi-gyilkos mi иliomosralz A Meg-
váltót látja benne, lelkesedik érte, igyekszik magához láncolni az ideális ame-
rikait, aki, lám, szó nélkül teszi azt, amiről ő , Joe, csak fecseg, ábrándozik. 

Joe kétségkívül lojális amerikai. 
Az Egyesült Álilamok szobája sarkában díszelg ő  zászlója s a fegyver-

gyűjteménye fölötti fő  helyet elfoglaló Elnökfotó is ennek a lojalitásnak a 
bizonyítéka, szimbóluma. No és a fegyver, az er ő  és az erőszak imádata, az 
irántuk tanúsított áhítattá fokozódó tisztelet és szeretet is err ől tanúskodik. 
Joe véletlenül sem gyanúsítható még gondolatban vagy tudat alatt elköve-
tett árulás vádjávаl sem. Rá minden időben és minden körülmények kö-
zött számíthat a hatalom, hacsak attól nem kel'1 tartania, hogy épp túlbuz-
góságával okoz bonyodalmakat, lő  túl az állami érdekek céljain. 

Így feltétel nélküli .lojalitása ellenére sem ő  lesz az ideális amerikai 
állampolgár megtestesít ője, s épp lojalitása aktív, agresszív volta miatt nem. 
Susan Sontag taхisafőre,13  vagy Norman  Mailer börtönőre41  sokkal inkább 
megfelelnek az ilyen követelményeknek. Joe mégis tipikus figura, aktivitásá-
val fёІöttéb alkalmassá válik a „Hova vezet ez a lojalitás?" megmutatására. 
A film zárójelenete, a könyörtelen, már kéjelgésbe átosapó embervadászat, 
a hippi-öldöklés egyértelmű  válasz a kérdésre. S hogy a milliomos, bár vi-
szolyog az egésztől, végül maga is az öldöklés részesévé válik, azt is mutatja 
már, hogy közösséget kell vállalni a brutalitással, senki sem menekülhet, ma-
radhat ártatlan, ha egyszer bármilyen okból, akár öntudatlanul is a Joe-jártá 
ösvényre lépett. 

A Joe, ez is Amerika és Norman Mailer Miért vagyunk Vietnamban? 15  
című  regényének azonos hullámhossza, rokonsága épp a Joe-féle ösvény 
imperativusi jellegével, elkerülhetetlenségével válik nyilvánvalóvá. 

Ranald,16  a texasi fiú kezdetben csak egyetlen vonásában hasonlít 
Joe-ra, s ez a szorongásból fakadó düh és szitkozódás. Mert: „. . .  olvastátok 
A SZORONGÁS FOGALMÁT Fyodor Kierkegaardtól? Ranald sem, de tudni 
szeretné, közületek, nagyseggűek, vajon hány tudja, bocsáss meg Jóisten, mi 
is Fyodor Kierkegaard igazi neve: Sören Kierkegaard ... Mindenesetre Ra-
nald meghitt viszonyban van a szorongás fogalmával. Szükségtelen, hogy S. 
K.-t olvassa." Csakhogy Ranald egyel őre még korántsem lojális amerikai. 
Nem, habár a tévé-kor és Edison teljesen programírozott áramvilágának a 
gyermeke, ő  mégsem „átlagos seggfej" vagy „hivatásos hazudozó", mint 
Joe-nak a Miért vagyunk Vietnamban? szereplő  testi-lelki rokonai, Pete és 
Bill. Ranald szorongása minőségileg különbözik Joe-étól, épp a fiú MÁS 
voltábál, pontosabban, a jelenlegi viszonyok csömöréből s a MÁSNAK/MAS-
SÁ LENINI igényéből ered. Joe lelkes, Amerika-hű  amerikai, Ranald kiábrán-
dult, megosömörlött „fehér néger", pontosabban, se fehér, se néger, hanem 
kora és világá valamilyen meghatározatlan, torz terméke, aki elégedet-
len ezzel a világgal, lázong is ellene, menekülni szeretne t őle, bár nem tud-
ja, hogyan; hogy kitörése öncélú általános gyalázkodásba, szentségtörésbe, 
szitkozódásba fullad: az egyre fokozódó csömör és szorongás tehetetlensé-
gének a megnyilvánulasaiba. Így nem is jelenthet kiutat ez a csak gyaláz-
kodásra alapozó, értékromboló anarchizmus, mely végül is szükségszer űen 
torkollik az alaszkai vadászat, a gyilkolás tökéletesített mesterségének a vál-
lalásába. 

Ranald •nem képes kivonni magát az ölés bűvöletéből, gyi'lkosságra 
született, mint Rusty, Bil1, Pete, Tex, akárcsak Joe. S hiába kísérli meg Tex-
szel a szökést, hiába szeretnének tiszták maradni, Alaszka törvénye az öl-
döklés; a két menekül ő  fiú hamarosan visszakényszerül az állig felfegyver-
zett vadászcsoporthoz, s nincs többé visszaút. A fegyvermennyiség, mit ma-
gukkal cipelnek, már önmagában is a vadászat, az ölés, mégpedig a biztos 
és biztonságos gyilkolás imperativusa: 

„Rustynak, természetesen, van fegyvere, ebben biztosak lehetnek, de 
Ranald őt kés őbbre hagyja. Ezért íme Luka és 011že. Lukárak 70, 375 
Magnum típusú Winchestere van, a puskaagy csiszolt japán Shžgnž-já-
vorfából készült, amire Grif fin and Howe, Unertl 2'/г  X távcs őt szerel-
tik, s ez a puskácska a töltényecskéjével mindent leteríthet az elefán-
ton kívül, de ha az történetesen mindjárt baszás után tűnne fel, hát Le-
terítené azt is. Lukdnak valójában nincs  is  szüksége ilyen puskára, 
mert amit csak akar, Alaszkán mindent eltalálhat és leteríthet a má-
sik puskájával, az öreg Svéddel, Husquarna 30-06, amit szintén átsze-
reltek, tehát: Unertl 2'/г  X távcs ő  (Luka egy íd őbeп  Unertl-ügynök volt). 
Ez 180 šörétes töltényt 1 ő  ki egyenes pályán, ami valójában a játék- 304 



szertől 300-400 könyéknyžre ível ő  valóságos kifli, a golyd kezd ősebes-
sége pedig több mint háromezer a csővégen. 011ie-nak viszont ugyan-
olyan puskája van, mint Ranaldnak, egyenest a gyárból hozatott Re-
mington 721, s ő  is és 011ie is maguk dolgozták ki a tust. 011ie a púš- 
kaagy fogójára és gerincére mindenféle elefántcsont totemeket és tabu-
kat erősített egy farkas fej profilját  is  beleértve (mily forró szarás és 
véletlen megegyezés, Claudia!),  s emellett még egy gyönyör ű  Lyman 
Alasca 2'/г  X távcsöve is van. Ranald pedig a maga részéről néhány 
felelőtlen butaságot farigcsált 721-es Remžkéje agyára — valójában 
csupa Zagyvaságot —, no, és a távcsöve? Szép Stžth Bear Cub 2'/ г  X 
Stith mozgó hordozótengellyel. 

Tex-nek gyárból vásárolt Winchester 270-re van, Model 70 Weaver 
K-3 Tžlden hordozhatótengellyel... S most Rusty következik, aki úgy 
utazgat, mint egy igazi vadászseggfej. Az Apache-a mintha csak úgy 
okádná gyomrából a felszerelést. Például az első  puska, egy Je f f reica 
404, Mauser Magnum mechanika, circassiae-i diófából készült puska-
aggyal, a Biesena gyönyörű  példánya Zeiss Zielklein 2'/г  X-szel, az oldali 
csúcstengely pedig Grif fin and Howe. A második puska Winchester 
Model 70, 300 Weatherly Magnum új tölténytárral és Stith Bear Cub 
távcsővel, a puskaagy jávorfából készült madárszem alak és igy tovább 
és így tovább. A harmadik puska Wžnslow, Regimental Grade 7 mm, 
Remington Magnum FN Supremme 400-zal, Premžum Grade Douglas 
dobbal, elefántcsontbetétes puskaaggyal, fonatos díszít őfaragásokkal a 
kézi fogó mindkét oldalán és a pisztolynyélen; Reid f ield Jr. hordozó-
tengely, Reid f ield 2 X-7 X cserélhet ő  távcső. 

A negyedik puska Ruger .. . 
Az ötödik puska... 
Hagyjuk abba." 

Fölösleges is volna t•ovább sorolni. Ranald-t magával sodorja a fegy-
verár, az alaszkai vadászaton nagykorúsodik, „jut hatalomhoz", hogy Mailer 
kifejezésével éljünk. A csömör, a szentségtörési inger, a tekintélyrombolás, 
a szitokáradat mit sem ér, Ranald már hozzán őtt fegyveréhez, hatalmához 
— vadász lett. Vadász, akárcsak a lojális Joe, aki mint riadtan menekül ő  
nyulakat lövi halomra a tanyájukon meglepett hippiket. A közöttük lev ő  
különbség egszeriben semmissé válik, Ranald végeredményben éppolyan kö-
nyörtelen fejvadász, mint Joe; „ ...ikertestvérek lettek, akik egymáshoz 
mint szeretők már soha többé nem közeledhetnek, hanem csak mint gyil-
kos-testvérek' ;i' a hatalom gyilkos-ikrei ók. 

Chipman még megengedhette magának az igazságkeresés fény űzését, 
az emberi méltóságért folytatott harc illúzióját, az Oppenheimer-ügyben 
már csak a :lojalitás kérdése játszik szerepet, Ranald pedig már minden-
től megfosztott, szőröstül-bőröstül kiszolgáltatott amerikai, a kényszérűén 
és szükségszerűen lojálissá váló állampolgár. S ilyen összefüggésbe he-
lyezve csak még egyértelműbbé válik a maileri kérdésre adott maileri re-
gényválasz. 

II. 

1. 	A francia gyarmatosítók bomlásnak indult, feudális termelési viszonyo- 
kon alapuló agrárállamot hagytak maguk után. A hagyományos családi 
hierarchiára épülő  Dél-Vietnam lakosságának a túlnyomó többsége nyomo-
rúságos körülmények között élt, a létminimumért folytatott ádáz minden-
napos küzdelmet. 

„A hagyományos rizstermeszt ő  vidéken (...) az alig foglalkozta-
tott, egyre nagyobb nyomorban él ő  mez őgazdasági proletariátus töme-
gei arra kényszerültek, hogy munkájukat, egyre csökken ő  elleпsгoigál 
tatás fejében, felajánlják a csupán néhány MAUval rendelkez ő  kisbir-
tokosoknak. Ha valakinek 3— б  Taut meghaladó rizsföldje volt (ez kö-
rülbelül 1-2 hektár földnek felel meg, a föld nagyságát a term őké 
pességtől függően állapították meg), többé a kisujját sem kellett moz-
dítania. A falu előkelőségi sorába emelkedett. Akkor aztán részt vehe-
tett a falu közigazgatásában: Rendőri tisztséget vállalhatott. Fölösleges 
pénzét uzsorakamatra kölcsönadhatta a szegényeknek. Iskolába küld-
hette saját gyerekeit, és helyettük más gyermekeket fogadhatott há-
zába, akiket bivalypásztorként vagy szolgálóként dolgo г tatott.18  A falu-
ban rajtuk kívül nagyobb számú paraszt, két keze keserves munkájá-
ból, a létminimum határán élt, de még olyan helyzetben, hogy birto-. 
kúkat megtarthatták. Akinek viszont 1-2 maunál kisebb földje volt;- 
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pénzt szerezzen, különösen családi ünnepek, temetés, hosszan tartó 
szárazság vagy árvíz ždején. Igy aztán néhány éven belül a földek rend-
szerint az uzsorás markába kerültek. A községi rizsföldek rendszere, 
mely évszázadok során a szociális kžegyenlít ődést volt hivatva szolgál-
ni, és amelynek értelmében a szegények olcsó pénzért bérelhették a 
földeket, már nem tudta megállapítani ezt a folyamatot. Nem voltak 
ipari üzemek, amelyek befogadhatták volna a fölöslegessé vált mez ő-
gazdasági munkaerőt. A túlnépesedés és a közelž, nyugati területekre 
való elvándorlás lehetőségének a megsz űnése pedig azt jelentette, hogy 
a községi földekre egyre többen és többen pályáztak. Ily módon a köz-
ségž földtulajdon igazságos és közhasznú elosztása teljesen illuzórikus-
sá vált. A bérbe adás joga egyébként  is  a falu előkelőségežt illette meg, 
nem meglep ő  hát, hogy ezek saját magukra és közelž rokonaikra gon-
doltak (....) Az elnyomorodás fokát a föld termékenysége és a falu 
fekvése is befolyásolta. Ez utóbbžtól függött ugyanis, hogy akad-e a 
falu lakossága részére némi jövedelmet jelent ő  mellékfoglalkozás. A 
közeli erdő  például faszén készítését tette lehet ővé, ha pedig a telepü-
lés mentén csatornák vagy kisebb folyók húzódtak, halak, kisebb-na-
gyobb rákok kerülhettek az asztalra, s őt némi kis keresethez is lehe-
tett jutni általuk. A létmžnžmum határán teng ődő  lakosság esetében 
ezek a földrajzž véletlenek dönt ő  hatással lehettek a gazdasági, sőt a 
fizikai létre žs. Néhány év múlva a háború bizonyította be e tétel he-
lyességét, azzal tudniillik, hogy számos, az említettekhez hasonló ke-
reseti forrást megszüntetett."19  

A nyomor első  számú fokozója, gondolná a civilizált európai, a túl-
népesedés, az esztelennek tűnő  szaporulat. És, persze, tévedne. A szaporulat 
ellenőrzése, koг látozása ané'lkül, hogy alapjaiban megváltozna a dél-vietnami 
társadalom felépítése, mit sem segítene, s őt csak nehezítené az egyes csa-
ládok sorsát. Mert nem véletlen, hogy mindvégig családokról beszélünk és 
nem egyénekről vagy társadalmi rétegekről és osztályokról; a család a viet-
nami társadalom alapstruktúrája, alfája és Omegája. A család fogalma szent 
és sérthetetlen Vietnamban, szinte az egyetlen hagyományos összeköt ő  erő  
ember s ember között. Nemzeti és vallási hagyomány teszi kötelez ővé az ősök 
tiszteletét. A vallási hiedelem úgy tanítja, hogy ha valaki elmulasztaná eme 
kötelességét, igen jelentős kiadásokat igénylő  szertartásokkal járó köteles-
ségét, akkor nyugtalankodni kezdenek az ősök lelkei, s megtörténhet az is, 
hogy betegséggel, árvízzel, rossz terméssel, s őt halállai sújtják tiszteletlen 
utódaikat. Vafilási badar babona? Nem éppen. Mint a hagyományoknak, szo-
kásoknak, vallási tilalmaknak és előírásoknak általában, ennek is mélyen 
gyökerező  szociális indítékai vannak. Az ősök tisztelete az élő  családtagak 
összetartását, egymással való tör ődését biztosi#ja, a vietnami nagycsalád esz-
méjét élteti. S a nagycsalád már önmagában véve is valamiféle garancia a 
fennmaradásra a .létmunimumért folytatott kegyetlen küzdelemben. „Minél 
többen voltak, annál nagyobb volt a lehet ősége annak, hogy közülük vala-
melyik megtalálja a szerencséjét, hogy pénzre, befolyásra tesz szert, és ez-
zel az egész család minimális szükségleteit biztosítja. Az ősök tisztelete a kö-
zös utódokkal szemben érzett felel ősségben folytatódott. Az egyes családta-
gok között a јfféle kölcsönös biztosítási szerződés állt fönn, amelynek alapja 
ugyancsak az ősök kultuszán nyugodott. „Mindezek után pedig nyilvánvaló-
vá válik, hogy itt nem egyszerű  vallási vagy egyéb forrásból táplálkozó ba-
bonáról, hanem „kényszerű  GYERMEKTERMELÉSRŐL  van  szó, amit hagyo-
mányos vaíllási elképzelések éltetnek". S ha idegenkedve is, már meg tudjuk 
érteni a dél vietnami kett ős paradoxot, a nyomort szükségszer űen növelő  
túlnépesedés/szaporodás bels ő  kényszerét, mely mégis szaporodásra ösztönöz, 
és a család szent volta ellenére is természetesnek tartott gyermekkereske-
delmet/kiárusítást eredményez, amit épp a család fennmaradási törekvése, 
vagyis a CSALАD ÉRDEKE indokol. Az viszont már más lapra tartozik, hogy 
épp a családkultusz és következményei alkotják a társadalmi fejl ődés már-
-már tökéletes fékez бberendezését, teszik lehetővé a meglevő  formák konzer-
válását, s akadályozzák a dél-vietnami társadalmi rétegek mind rétegenkénti, 
mind nemzetté való tudatos szerveződését; a családi érdekközösségekre 
sító. 

De a családkultusz nemcsak a parasztságra jellemz ő, a felsőbb vietna-
mi rétegek tudatában is minden más törvénynél er ősebb a család törvénye.. 
A falu előkelőségei tehát nemcsak a vagyonszerzésnek, hanem az ősi családi 
hagyományoknak is hódolnak, mikor saját rokonaikat, hozzátartozóikat jut-
tatják az olcsó községi földhöz. Bizonyos értelemben kötelessége is a pozí- Sos 



ción levő  családtagnak elsősorban a saját véreit támogatni; részesíteni 
előnyben. Ez első  számú társadalmi, erkölcsi szabály. Így a Diem-diktatúra 
családi jellege is jellegzetesen vietnami felépítés ű; a Ngo-család hatalmát je-
lenti. Diem rokonai, Ngo Dinh Nhu és Madame Ngo Dinh Nhu, ;Ngo Dinh 
Thuc, Ngo Dinh Can, Tran van Do, hogy csak a jelentősebb politikai-hatal-
mi pozíciókon 'levőket említsük, valóságos kiskirályók/diktátorok Diem dik-
tátor védőszárnyai alatt. Még Diem tilalmai, rendeletei sem vonatkoztak a 
családtagokra. Ngo Ninh Can például „ópiumot csempészett Laoszba, és 
mint az északi országrész nem hivatalos ura, bevételeinek nagy részét ilyen 
úton szerezte (...) Can kábítószerüzlete Huéban nyílt titok volt, azt is tud 
ták róla, hogy bátyja tilalma ellenére (az egész országban tilos volt észak-
-Vietnámmal kereskedelmet folytatni), birtokai rizstermését északon adta el, 
mert ott tudta a 'legmagasabb árat elérni. Azt is beszélték, hogy illegális üz-
leteinek már jó néhány bűnbak esett áldozatul. Egyszer űen bűnösnek kiál 
tottak ki valakit, akit röviddel letartóztatása után MENEKÜLÉS K đZBEN 
— agyonlőttek." 
2. 	Diem diktatúrája, a Ngo-család uralma egyre súlyosbítja Dél-Vietnam 
politikai és gazdasági helyzetét. A mindinkább fokozódó e'llenállás mind er ő-
szakosabb terrorra készteti Dieméket, az egyre er ősödő  terror pedig csak 
újabb lendületet ad az ellenállási mozgalmak, szervezkedések kibontakozásá-
nak.. Ugyanakkor Diem hadserege a fokozottabb külföldi segély ellenére sem 
tud zöld 'agya vergődni a Viet Cong egységeivel, s őt mind érezhet őbbé válik 
a gerillák térhódítása. ifjabb ok a terror fokozására. Íme, a terrorintézke-
dések egyik extrém példája: 

„Aki nem akarta tudatosan elködösítenž látását, annak észre kellett 
vennie, hogy a kapott segítség ellenére igen kétséges a gy őzelem az 
ždőnként árnyként elt űnő  ellenfél fölött. Madame Nhu,. Diem  _sógornő- 
je, még 1962 derekán eltiltotta a táncot és az akkor éppen divatossá 
lett twist-songokat, hogy ezzel is érzékeltesse a helyzet komolyságát. 
1963 tavaszán még a szentimentális dalocskákat is indexre tették. El 
gkarták kerülni, hogy a. csapatok harci morálját befolyásolja a szere-
lém, a honvágy és más_ szívpuhžt ő  érzelem. _A bárokban és a gramofon- 
boltokban kizárólag az elnököt, a ,forradalmž' ifjúságot és a stratégiai 
falvakat dicsőítő  énekek forgalmazását engedélyezték. A Ngo-család 
különben harcot hirdetett a rossz városi erkölcsök ellen is. A prostžtú 
ciót büntették, és ha n ős f érf ž két alkalommal egymás után idegen n ő -
vel jelent meg a nyilvánosság el őtt, mindketten komoly kockázatot vál-
laltak; börtönbüntetés fenyegette őket. Ha egy lány egy kül f öldžvel 
autóba szállt, könnyen előfordulhatott, hogy az éjszakát valamelyik 
rendőrőrsön kellett töltenie (...) Ez a hivatalos puritanizmus azon-
ban csak vékony rétegként vonta be az erkölcsök valóságos romlását. 
Sőt, bizonyos tekintetben még gyorsította is a folyamatot. Az új ren-
delkezések ugyanis eddig soha nem látott lehet őségekel nyújtottak a 
rendőröknek a könny ű  pénzszerzésre. A szükségképpen mind nagyobb 
számú -.,törvénysértőt megfélemlítették és .megzsarolták. Ha egy prosti- 
tuáltat elfogtak, az 200-1000 piaszterig terjedő  összegért megvásárol-
hatta szabadságát." 

Így, mint minden tilalom és terrorintézkedés, Madame Nhu purita-
nizmusa is a saját ellentétébe csapott át, s csak meggyorsította a Diem-re-
zsim közelgő  bukását. Már tüntetésekre sem volt szükség, egy-egy érzelg ős 
dalocska eléneklése is ellenállásról és összeesküvésr ől tanúskodott valamely 
zárt vagy nyilvános mulatságon. A kis énekesn ők pedig fondorlatos módon 
csatlakoztak a Diem-ellenes mozgalomhoz, újabb és újabb, a betiltott szó 
mok listáján még nem szerepl ő  dalocskákat kotortak elő , melyeket, perszé, 
azonnal betiltott á Diem-rezsim, melynek görcsös hatalmaskodása egyre 
több ellenallási frontot nyitott, 'önmagát mind lehetetlenebb és kilátástala-
nabb helyzetbe sodorva. 

Diem, persze, nem 'látja, nem láthatja, nem is akarja látni saját buk-
tatóit. Védelmi mechanizmusa, habár egyre bonyolultabbá válik, egyel őre ki-
fogástalanul működik, oly hermetikusan zárja el a diktátort az országban 
uralkodó valós politikai és gazdasági állapotok felismerését ől, hogy megőriz-
heti önmagáról mint jóságos és igazságos uralkodóról alkotott illúzióit. Mert 
tévedés volna Diemet egyszerűen vérengző  terroristának nyilvánítani. Nem, 
Diem diktátori természetéhez legalább oly mértékben hozzátartoznak az ön-
ámító illúziók, mint hatalomimádata. đ reformokról beszél, a vietnami nép 
jólétét szolgáló reformintézkedéseket hoz, jó uralkodó akar lenni, csak épp 
arról nem vesz tudomást, hogy ezekból a reformokból semmi, de éppen sem-
mi sem valósul meg, minden szertefoszlik, megsemmisül a korrupción ala- 
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S ez az a pont, melyen Diem találkozik az el őkelő  dél-vietnami kö-
rökből kikerúlő  ellenzékiekkel ; az igazságos , reformokat foganatosító, az 
ország siralmas helyzetén re#ormokkal változtató uralkodóeszmény már kö 
zös bilincs , mit Dien legradikálisabb ellenségei sem tudnak levetni maguk-
ról. Még Tu л , az egyik legliberálisabb gondolkodású ellenzéki is csak Diem 
SZEMÉLYiBEN és NEM A RENDSZERBEN látja a bajok forrását. Hisz 
a reformokban , sőt elképzelései már-már egy osztály nélkü '1i szocialista tár-
sadalom határait súrolják . Mahatma Gandhi gyámkodó szocializmusára is-
merünk Tuán elképzeléseiben , melynek megvalósulását a becsületes , eszmé-
nyi uralkodó , illetve uralkodók hatalomra jutásában 'látja . Ugyanakkor elke-
riili a figyelmét , hogy szinte mindegyik Diem-utód -jelölt csak önmagát látja 
alkalmasnak egy ilyen álom megvalósítására . Tuánnak , mint későbbi kor-
mánytagnak , saját bárén kell tapasztalnia a visszahúzó és romboló er ők le-
küzdhetetlen hatását ahhoz , hogy kiábránduljon illúzióból. 

De egyelőre még Diem az úr , a terror fogalmát csak Diemmel azono-
sítva tudjak elképzelni Dél-Vietnamban , mert Diem a pa -uralkodó s min 
denki más wang-uralkodó2  lenne , legalábbis önmagát wang -uralkodónak tar-
tó vezér . Mert a vietnami mentalitás , világfelfogás , társadalmi eszmény els ő- 
sorban az ősi konfucionizmusbó1 ,21  konfucionista tanításból táplálkozik. 

Menciusz22  különbözteti meg el őször egymástól  •a pa-uralkodót és a 
wang-uralkodót . Szerinte kétféle uralom létezik , az egyik a wang , a bölcs 
király, a másik pedig a pa, a harcos fejedelem uralma . Két teljesen ellenté-
tes uralkodótípusról van  szó . A kirá'lybölcs az erkölcsi tanítás és a nevelés 
módszerével uralkodik , a harcos fejedelem pedig az erőt és a kényszert al-
kalmazza . A wang-kormány hatalma erkölcsi , a pa-kormányé viszont fizikai 
hatalom . »Aki az erény helyett az er őt alkalmazza , az a pa . Aki erényes és 
az emberszeretetet alkalmazza , az a wang. Ha valaki erővel hajtja az embe-
reket uralma alá, azok a szíviében nem, hanem csak küls őlegesen rendelik 
alá magukat (akaratának ), mert nem elég erősek, hogy ellenálljanak. De ha 
valaki erényeivel nyeri meg a követ őit , azok a szívükben is elégedettek és 
Konfuciusz hetven tanítványához hasonlóan fogják alárendelni magukat"u —
atomizált államépítmény korlátaival könnyűszerrel visszaélhet a gyarmati-
tanítja Menciusz , amit leegyszerűsítve így fordíthatnánk le az európai poli-
tika nyelvére : a demokratikus kormány a wang-kormány, míg a pa-kormány 
fasiszta kormány. 

Diem rendszere a pa-uralom megtestesít ője , az ellenzék viszont wang-
uralmat hirdet , s csöppet sem zavarja , hogy Diem is wang-uralkodónak tart-
ja önmagát , illetve hogy a jelen körülmények között minden személycsere, 
még a legnemesebb indítékoktól vezérelt is, szükségszer űen csak pa-uralom-
má fejlődhet , degradálódhat . Lényegében tehát teljesen mindegy , hogy ho-
gyan hívják •a diktátort . Ezt azonban csak a Viet Cong ismeri fel Dél-Viet-
namban , no és , persze , az egyelőre „szaktanácsadókként " ott-tartózkodó 
amerikaiak. 
3. 	A dél.!vietnami „forradalmárok " így csak az antidiemista „forradalom- 
mal" voltak elfoglalva , és a személyes cseréket sürgették . „Az volt — az ma-
radt — a alapállás , hogy a helyes politikai alapelvek maguktól is megvaid. 
sulnak, ha biztosítva van  a lényeg, ami a vezetők és megbízottaik személyes 
tisztességén és idealizmusán alapul. Igazán nem sz űntek meg a tabuk ! Hiszen 
évezredes konfuciánus elképzelés az, amely szerint a jó politikát a felel ős 
személyek intelligenciája és igazságossága kell ő  mértékben garantálja." Ar-
ról, hogy falun és városon sincs lehet őség a fennáld gazdasági és szociális_ 
rend megreformálására , megfeledkeztek ezek a mérsékelt félforradalmárok. 

S amíg a dél-vietnamiak Diem megbuktatásán fáradoznak , addig Ame-
rika nyugodt és precíz valószínűségszámítósakat végez, hogyan vethetne vé-
get az elhúzódó , egyre ikmnosabbd váló háborúnak . Az első  szakértőkülönít-
ményt , mely „csak" az amerikai fegyverek használatára oktatta ki a saigoni 
csapatokat , s egyébként nyaraló , szórakozó turistacsoportra emlékeztetett, 
visszavonják . A váltás komoly , gondosan összeválogatott , képzett katonai 
szakértőkből á11, s azonnal munkához lát . Hivatalosan ugyan még mindig az 
amerikaiak semlegességéről beszélnek , de ez a semleges magatartás, ha a 
helyzet úgy kívánja, már a semlegesség formális meg őrzésére sem ügyel. A 
huéi buddhista tüntetés alkalmával bevetett, ÉGÉSI SEBEKET okozó, „ár-
tatlan" könnyfakasztó bombák s a napalm -bombák már önmagukban is ké-
tes értékűvé teszik a semlegességet , a Dél-Vietnamban állomásozó amerikai 
haderő  rohamos létszámnövekedéséről nem is beszélve . Az erejének tuda-
tában levđ  nagyhatalom cinikus semlegesség -hangoztatása ez, ami , •melles-
leges , éppen semmire , de semmire sem kötelezi. 

Már csak a vak nem látja , hogy a vietnami háború Amerika egyik ti-
pikus , úgynevezett preventív háborúja . Walt Rostow , John F . Kennedy, majd 
Johnson tanácsadója nem is titkolja ezt Alsheimerrel folytatott beszélgeté-
sében: 

„Egyetlen kérdés foglalkoztatta: ,Can we win with Diem?' (Vajon 
győzhetünk-e Diemmel?) Miután nemleges választ adtam, így folytatta: sos 



,Can we win without him?' (Gy őzhetünk-e nélküle?) Ez a ,we', vagyis 
mi', ezek nem mi voltunk, és nem is az állítólag a kommunžzmustól 

fenyegette Vietnam, ez a keresztes hadjáratot hirdet ő  antikommunis-
ta Amerika volt, amelyet ő  reprezentált." 

Diemme'1 vagy Diem nélkül, csöppet sem lényeges, csak a háborún, a 
háborún és az amerikai győzelmen van a hangsúly. S közben még jól is jön 
a dél-vietnanц  vezetők egymás közötti ellenségeskedése, Amerika tetszése s 
kedve szerint vá'laszthatja meg a diktátort, akit „segítve" teljesen lerohan-
hatja Vietnamot. Az ötlet s a módszer nem eredeti, a külföldi katonai be-
avatkozások eddig is segély címén és hívásra, ha a hívó fél gondos megvá-
lasztása után is, de formálisan mindig hívásra történtek. Nincs olyan dolog, 
amire „szaktanácsadóik" révén az amerikaiak ne vehetnék rá a saigoni kor-
mányt, s nincs olyan saigoni kormány, mely az amerikaiak támogatása nél-
kiül meg ne bukna. 

Minden a háborút meg kell nyerni jegyében történik Dél-Vietnamban. 
Diem bukása s később Ky és Thieu megválasztása is. Mert az amerikaiak 
semleges magatartása megkövetelte, hogy tétlenül- szemléljék a „demokrati-
kus" választások lefolyását, melyhez a falusi választóhelyeket járó saigoni 
katonakülönítmények (ezek mint rendkívüli szavazók biztosították Ky és 
Thieu győzellmét a legtöbb helyen) épp .annyira hozzátartoztak, amennyire 
nevetségessé és fölöslegessé vált a demokratikus jelz ő . Később ugyanez a 
semlegesség biztosította Kynek a Da Nang-i buddhista lázadók felett aratott 
győzelmét is. 

Amerika nyakig gázol a háborúban, ütött az er őbe vetett hit s a nyílt 
erőszak órája. Működésbe lép a Mailer által (Miért vagyunk Vietnamban?) 
Oly hatásosan érzékeltetett logika. A Vietnamra nehezed ő  amerikai fegyve-
res erő  mintegy saját inerciós törvényének engedelmeskedve lát a tudomá-
nyos szintű , szisztematikus népirtáshoz. S ezt már senki sem tagadja; csak 
épp a népirtás tényét hallgatva el, maga Johnson is a „kivonulás nehézségei-
re" hivatkozik. Szakértők lepik  el  Vietnamot, köztük nem egy neves tudós 
is akad, akik a vietnami nép, társadalom, földrajzi és egyéb körülmények 
tanulmányozásával foglalkoznak, s, eredményeiket más szakembereknek, po-
litikusoknak és katonáknak adják át, mit sem tör ődve azok felhasználási 
módjaival/céljaival. A lojális szakemberek eldorádója Vietnam. 

De az állandó bombázások, a napalmok és lombtalanítási akciók, az 
ellen-gerillák bevetése, a helikopteres embervadászatok mind, elégtelenn оk 
bizonyulnak a Viet Cong legy őzéséhez. Furcsa módon a háború hevességének 
a fokozódása nemhogy az ellenállás csökkenését, de annak arányos felduz-
zadását eredményezi. Újabb szakért őkre lenne szükség, hogy megmagyaráz 
zák a jelenséget, megfejtsék a paradoxont, mely mind kísértetiesebben ha 
sonlít Diem terrorizmusának ellentmondásaihoz. 

A ragyogó ötletek sorra kudarcot vallanak. Hatékony intézkedésnek 
ígérkezett például, hogy a körzeti megyei hivatalnokok el őléptetését és fize 
tését a hatáskörükhöz tartozó terület pacifikálási mértékét ől, biztonsági in-
deхétől tegyék függővé. Az eredmény: 

„A hivatalnokok (...) fontosnak tartották, hogy megyéjük, körzetük 
úthálózatát járhatónak nyilvánítsák, hiszen ez fontos része volt a „biz-
tonsági index"-nek, a „pacifikálás" mértékének. Mžnél nagyobb sikert 
jelentettek, annál gyorsabban emelkedett az illetékes vietnami és ame-
rikai hivatalnokok és katonák rangja, és annál nagyobbak voltak a 
prémžumok is. Ha viszont hivatalosan járhatatlannak minősítették vol-
na az utakat, ez kétségeket támaszthatott a többi „pacifikálási sikerrel" 
szemben is. Arra kényszerítették hát a vállalkozókat, hogy buszaik min-
den körülmények között közlekedjenek. S ne tör ődjenek a „banditák" 
figyelmeztetésével. Ezért a buszok — amelyek gyakran tömve voltak 
a városok között utazó civilekkel — rendszeres žd őközökbin a leveg ő-
be röpültek." 

A „stratégiai falvak" elnevezés alatt futó akció sem volt épp eredeti 
ötlet, az angol gyarmatosítók Malayában már alkalmaztak hasonló módsze-
reket, ettől függetlenül vagy épp ezért sokat vártak t őle Saigonban. A stra-
tégiai falvak tervét még Ngo Dinh Nhu, Diem fiatalabb öccse dolgozta ki, 
aki új „nemzeti és szociális" forradalomnak nevezte a mozgalmat. Diemék 
elmentek időközben, de a stratégiai falu, a kudarcra ítélt háború hirdet ője 
itt maradt. 

„A fellengz ős nyilatkozatok célja az volt, hogy a világ közvéleménye 
előtt álcázzák az ország falusi lakossága nagy részének a falvakból való 
erőszakos kžtelepítését, a parasztok „összpontosítását" könnyen ellen- 
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tízmillió embernek kellett volna elhagynia rizsföldjeit, az ősök sírját 
és kegyhelyeiket. Ráadásul idegenekkel, ismeretlen vidéken rájuk kény-
szerített hivatalnokok felügyelete alatt akarták elhelyezni őket, csak 
hogy megvédjék őket olyan „fenyegetést ől", amit sokan közülük felsza-
badításnak éreztek. Éppen úgy mint a szerencséseknek, akik az úgy Пe-
vezett„bžztonságos” területeken laktak, az elűzötteknek is pénzzel és 
ingyenmunkával kellett fžzetniök a nem kívánt védelemért. Mindenki 
köteles volt a kerítések építéséhez bambuszrudakat szállítani, és részt 
venni az árokásásban is. A fiataloknak megparancsolták, hogy heten-
ként kétszer éjjeli őrséget álljanak (...) A falu két végén őrszemek-
nek kellett ügyelnök arra, hogy senki idegen se léphessen a falu terü-
letére, illetve, hogy senki se hagyja el azt engedély nélkül. A lakoso-
kat „házközösségekben" fogták össze, és egy tömb f elügyel ő  f éle volt ér-
tük felet ős. Ha a tömbben Viet Congok vagy a rezsim más ellenségež 
bukkantak fel, a felügyel őnek pénzbüntetést kellett fizetnie, ha éppen 
nem vetették börtönbe. Hasonló ellen őrző  tevékenységet vártak el a 
tanítótól, a betegápolótól és lehetőleg a katolikus paptól is. A f enyege-
tés, amely az árulók megjutalmazásával egészül ki, végül is a spiclik 
számának szaporodásához vezetett". 

Igy a stratégiai börtönfalvak szintén a várttál ellentétes eredményhez 
vezettek, egyre több semleges falusi csatlakozik a Viet Conghoz. 

S az egyre nyilvánvalóbbá váló embertelen er ős¢ak már aligha nyug-
tatgathatja semlegességgel az amerika lelkiismeretet. Mert csodák- csodája, 
de erre nyugtató/vigasztaló/enyhít ő  magyarázatra is szükség van. A „kom-
munista veszély" elleni preventív háború, a „szabad világ" védelme már ko-
rántsem lehet kielégít ő  magyarázat. Újabb megiлdoklást, igazolást kell, ta-
lálni. S ha kell, találnak is; megszületik a „másik háború" 24  elmélete. 

4. 	De Dél-Vietnamban nemcsak mandarinok, módosabb és kevésbé mó- 
dos, illetve nincstelen vietnamiak, nemcsak a saigoni rezsim katonái, nem-
csak amerikai „szaktanácsadók" és „szakemberek" vannak. S nemcsak az 
árnyként mozgó Viet Congok. A háború közvetlen szerepl ői mellett ott tar-
tózkodnak még a külföldi diplomáciai képviseletek, a világsajtó emberei, az 
ENSZ megfigyelői, a külföldi, főleg nyugati segélyakciák képvišelői. Ők az 
igazi semleges álláspont képvisel ői, gondolhatná naivan az ember. Persze, 
most is téved, mint mindig, ha a zseniálisan túlbonyolított politika útvesz-
tőiről van szó. iNem, nem mintha a civilizált villág ezen civilizált képvisel ői 
maguk is belesodródnának a háború őrületébe. Civilizáltabbak, fegyelme-
zettebbek, öntudatosabbak annál. Többnyire olyannyira civilizáltak, hogy 
meg sem kísérlik a maguk kutatása, körültekintése, áttekintése alapján fel-
mérni a helyzetet. A városokat csak ritka kivételdal hagyják el, fogalmuk 
sincs, mi történik a vietnami falvakban, dzsungelekben, de ha esetleg ki-
mozdulnak is fedezékeikb ől, nyelvismeret híján akkor is a rendelkezésükre 
álló információkra kénytelenek támaszkodni. S ezek az információk ameri-
kai eredetűek. 

Alsheimer így számol be a Nemzetközi Ellenőrző  Bizottságnak a hat-
vanas évek elején kifejtett tevékenységér ől: 

„E nemzetközi bizottság tagjainak, indiaiaknak, kanadaiaknak, lengye-
leknek az 1954-es fegyvernyugvásra kellett ügyelnök, azonnal jelentve a sza-
vatoló hatalmaknak _ a hadianyagok illegális behozatalát. Barátaink napjuk 
legnagyobb részét a strandon töltötték, fürd őnadrágban. Nem is igen tehet-
tek mást. Minden reggel nyolc órakor felkerekedtek, hogy ellen őrizzék a 
kikötőt és a repülőteret — s mindezt csak azért, hogy a vietnami összeköt ő-
tiszttől talán ezredszer is hallják: „technikai" avagy „biztonsági" okokból 
az inspiciálás, sajnos, a mai napon lehetetlen. Közben pedig csak úgy áram-
lottak az országba — hajón és repül őgépen — a turistáknak álcázott „tanács-
adók". Számuknak nyárig el kellett érnie a tizenötezret. 

Amerikai kétéltűek dübörögtek az utcákon, és helikopterek egész ra-
jai bukkantak elő  a gigagntikus csapatszállítók nyílásaiból. A bizottsági em-
bereknek már két évvel érkezésük után, 1956-ban, abba kellett hagyniok 
utazgatásaikat a sík vidéken —állítólag biztonsági okokból —úgy, .hogy hal-
vány sejtelmük sem volt arról, mi ment végbe a falvakban. (... tiltakozásuk-
kal a bizottság tagjai) esetleg a szerz ődést garantáló nyugati országok for-
mális, nyilatkozatszerű  tiltakozását érték el. Ezek az országok nem akarták 
elrontani viszonyukat az Egyesült Államokkal, . amely Diemet nyíltan szerz ő-
désszegésre, az egyezmény pontjainak figyelembe nem vételére bátorította. Az 
adott viszonyok között semmi meglepő  nem volt hát abban, hogy a bizott-
ság tisztjei és hivatalnokai komédiává vált felügyeleti funkcióikat kedvet-
lenül vagy cinikusan látták el." 

S ami érvényes a nemzetközi bizottságra, az méginkább köti a hiva-
talos diplomáciai képviseleteket: all  



„A most érkezett német nagykövet a helyzet megítélését az olasz 
nagykövett ől vette át, aki már három éve volt az országban, és ezért 
szakértőnek tartották: ez utóbbi viszont az angol misszió vezet őjének 
köszönhette ismereteit. És így tovább. Az ilyenformán továbbadott „igaz-
ságokat” azonban valójában a vietnami és amerikai propagandisták 
táplálták be a különféle koktélok alkalmával a diplomáciai csatornák-
ba. Az információk — hála a külföldž képvžseletek beszámolási kötele-
zettségežnek — egy minden információt és álinformációt készségesen 
fogyasztó piacra kerültek. Ezért kísérte hát állandó siker azt az állí-
tólagos alapigazságot, amely szerint az amerikaiak azért tartózkodnak 
Vietnamban, hogy megvédjék a vietnamiak szabadságát (...) Hogy 
ezek a hírek és feltételezések a propagandaintézetek alapforrásaiból 
kerültek a diplomácia körežbe, illetve hogy azok lényegében az ameri-
kaiak, illetve legközvetlenebb kollaboránsaik vágyálmainak a megfo-
galmazásai voltak? 

Mindezt tilos volt tudomásul venni. Hiszen ez veszélyeztette volna 
a hazai külügymžnžsztéržumoknak szánt tájékoztatást, és arra a kényei-
metlen megoldásra kényszerítette volna a diplomatákat, hogy saját ma-
guk vizsgálják meg, mi történik tulajdonképpen az országban. És ha 
néha akadtak ilyenek, akkor az egész diplomáciai kar összeesküdött 
ellenük, kivéve a franciákat, akiknek az országban szétszórtan él ő  ta-
nárok, papok és ültetvényesek révén megbízhatd információik voltak. 
Egy német katonai attasét, aki 1965 elején megkísérelte, hogy els ő  kéz-
ből szerzett értesülésežt továbbadja, Schlegelberger nagykövet felel ős-
ségre vont, és az attasét rövid idő  múlva ei is helyezték." 

Ennyit a diplomaták közönyben fuldokló semlegességéről, tárgyaligos-
ságáról. Marad a sajtó és a szakemberek, persze, azoknak is csak a semle-
ges, kívülálló országokhoz tartozó része, mert a dél-vietnami gondosan cen• 
zúrázott sajtóra és az amerikai szakért őkre fölösleges vesztegetni aszót. 

Alsheimer frissen el őhívott fotókkal érkezik meg a huéi buddhista-
-tüntetés brutális vérbefajtása után Saigonba, ahol két újságíró ismer ősé-
nek számol be a látattakról: 

„Turner a Reuternek, Sheean pedig az UPI-nak dolgozott, tehát 
joggal várhattam, hogy az öt kontinens újságjai első  oldalon hozzák 
majd a hírt. Micsoda tévedés volt ez, micsoda naivitás! 48 órával ké-
sőbb meg kellett állapítanom, hogy a hanoi rádión kívül egyetlenegy 
adó sem közölte a hírt, s hallgatott a LE MONDE, a NEW YORK 
TIMES és a többi nagy lap is." 

Nyilván közlésre alkalmatlannak találták az anyagot a szerkeszt ősé-
gek, mint ahogy a SPIEGEL is egy másik, kerülő  úton kicsempészett dél-vi-
etnami helyzetjelentést. S az újságírók többsége hamar alkalmazkodik a ki-
mondatlan követelményekhez. Egy-egy anyag papírkosárba dobása minden-
nél beszédesebb útmutató. Ha viszont tartják magukat az íratlan szabályok-
hoz, nincs is olyan nehéz dolguk a forró Vietnamban. Az amerikaiak igen 
készségesek és előzékenyek voltak, Saigonon kívül is megbízható közlekedési 
eszközöket biztosítottak egy-egy újságíró számára, gondosan kidolgozott lá-
togatási programokat készítettek el ő . Csak kevesen tudták elkerülni az ame-
rikaiak vendégszeretetét, el őzékenységét ... Ami, enyhén szólva is, életve-
szélyes vállalkozás volt. 

Jerry Rose mint angol docens került 1959-ben a huéi egyetemre, de 
a Vietnam s a vietnami nép iránt tanúsított érdekl ődése már 1961-ben ottha-
gyatja vele az egyetemi állást, s felcsap újságírónak. A Vietnamba került 
azon kisszámú nyugatiak egyike ő , aki politikai tevékenységet is vállal. Egy 
időben Quát miniszterelnök tanácsadójaként dolgozott, majd teljesen kiáb-
rándulva, megcsömörlötten a dél-vi •tnami állapotoktól, elhatározta, hogy 
hazatér, és megírja emlékiratait, beszámol tapasztalatairól. Volt annyira 
könnyelmű, hogy ebbéli szándékait nem titkolta. Jerry „utolsó repül őútja 
alkalmával, amely halálával végz ődött, a ,Rural Action' miniszterét kísérte, 
vagyis az úgynevezett ,pacifikációs' program vietnami megbízottját, akir ől az 
a hír járta, hogy le szeretne mondani. A hivatalos jelentés úgy szólt, hogy 
a gépet — az Air Vietnam egy repülőgépét — a Viet Cong tagjai lőtték le. 
(... ) eddig egyetlenegy Air Vietnam gépet sem támadtak meg." 

A fejlődő  országokban dolgozó, azokat segít ő  nyugati tudósok, tanárok 
berlini konferenciája viszont, melynek témáját így határozták meg: „tapasz-
talatcsere a fejl ődő  országokban végzett munkáról", a szakemberek többsé- 
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„... teljesen háttérbe szorult a vietnami háború kérdése. Lénye-
gében a különböző  országok mžnžsztéržumažban uralkodó bürokrá-
cžáról társalogtak, valamint annak a technikájáról, miképpen lehet 
mindezek ellenére célhoz érni, azaz egy nyugati oktatási rendet az 
egyes egyetemeken bevezetni. Akadt néhány kísérlet a felmerül ő  nehéz-
ségek társadalmi és gazdasági okokkal való indokolására, ezeket azon-
ban senki sem vette komolyan. Általában az olyan jelenségeket, mint 
amilyen a korrupció, a sógorság-komaság, a rossz munkaerkölcs, úgy 
tekintették, mint holmi természeti adottságokat, és legföljebb erkölcsi 
prédžkációkkal ostorozták. Éppen ezért a konferencia eredménye igen 
szegényes volt". 

Szegényes eredménye viszont fölöttébb tanulságos. 

Mindezek után pedig nem csoda, ha rossz érzéssel, gyanakodva fogad 
az ember egy-egy újabb sajtószenzációt. A napokban a New York Times a 
Pentagon jegyzőkönyvei alapján még a hatvanas évek elején elindított me-
teorológjaj háborúról számolt be. Nem, szó sincs róla, hogy akár pillanatra 
is kételkednénk a hír hitelességében, s őt, egészen valószínűnek tartjuk, 
hogy technikai fejlettsége folytán az Egyesült Államok játszi könnyedséggel 
segédkezhet egy-egy ország természeti csapásokkal való sújtásában. Irónia 
nélkül mondjuk, ehhez s az ilyesmihez már hozzá is szokik az olvasó. A gya-
nakvás és a rossz közérzet kiváltója/okozója az az észrevétlen, els ő  pillan-
tásra jelentéktelenn еk tűnő  beszúrás „a Pentagon jegyzőkönyvei a'lapján". 
Vagyis a Pentagon tudtával, jóváhagyásával, talán épp a Pentagon kívánsá-
gára is került nyilvánosságra a hír. Megrendelt leleplezés? Botrány a tava-
lyi hó miatt? Mert mi olvasók mindig kés őn tudunk meg mindent, mindig 
későn háborodunk fel, s amíg így a múlt bűnein hőbörgünk, addig gondosan 
elterelt figyelmünk háta mögött újabb tíz vagy húsz év múlva loleplezend ő  
botrányok készülődnek. Vagyis mindig máson háborodunk fel, mint amin 
abban a pillanatban kellene. Fél ő , hogy így járunk a metвorológiai háborúval 
is. S ki •merné azt állítani, hogy indokolatlan ez a félelem? ...' 

1. 	A háború gazdaságra gyakorolt hatása félelmetes méreteket öltött 
Dél-Vietnamban, s hamarosan kjlátástalan helyzetbe sodorta az országot. A 
stratégiai falvak, alakosság zárt, biztonságos telepekre való áttelepítése 
tönkretette a mez őgazdaságot, az amúgy is nyomorgó parasztlakosság term ő-
föld és legelők híján a fizikai létfenntartáshoz sem elegend ő  napi állami 
segélyből tengette életét. A nagyhangon beharangozott ígéret földe falubör-
tönök, vizsgálati telepek és nyomor képében köszöntött a parasztságra. Ve-
lük szemben a bérmunkások és az ipari :dolgozók egy része legalább kezdet-
ben élvezhette a háborús konjunktúrát. A katonai bázisok és repül őterek 
építésén alkalmazott munkásak, valamint a hadsereget ellátó üzemekben 
dolgozók százezrei kóstolhattak bele a vietnami béreknél jóval magasabb 
jövedelmek nyújtotta el őnyökbe. De a bárok, pincérek, taxisofőrök, kisipa-
rosok és az örömlányok sem panaszkodhattak, hála a zsoldjukat könnyelm ű-
en szóró katonáknak. Csakhogy a katonai bázisok és repül őterek hamarosan 
felépültek, az építkezésen dolgozó munkásokat elbocsátották. Ugyanakkor 
állandáan növekedett az. amerikaiak által falvaikból elzavart „menekültek" 
száma is, mind több .olcsó munkaer ő  kínálta magát. A bérek szükségszer űen 
csökkentek, az árak viszont emelkedtek. Meg kellett állítani az ,inflációt. Az 
amerikaiak ennek érdekében nagyszabású gazdaság] és pénzpolitikai „szaná-
lási programot" dolgoztak ki. 

Elsődleges jntézkеdésük a vásárlóerő  csökkentése volt. A fjzet őképe-
sek legjelentősebb csoportját a félmilliónyi amerikai katona jelentette ergo: 
takarékosságra kellett szoktatni a katonákat. Legbiztonságosabb módja en-
nek az volt, hogy a katonazsoldok nagy részét nem fizették ki, hanem a ka-
tonák amerikai bankszámláira utalták át. Az amerikaiak hamarosan a zsugo-
riság hírébe kerültek, s ugyanilyen rövid id ő  alatt tönkre ment az eddig be-
lőlük profitá'lб  kisipar és kézműipar nagy része. A pincérek, cip őtisztítók; 
hotelboyok, taxisofőrök egész serege szintén elesett eddigi mellékkereseté 
től. 

De nemcsak a ;katonák, a katonaság is takarékoskodott most már, 
mind több katona és egyre kevesebb belföldi végezte a hadsereg számára 
szükséges munkát. Ugyanakkor a hadsereget ellátó üzemeket Vietnamból 
Tokióba, Tajvanra, Manilába, Bangkokba helyezték át, s visszavonták a viet-
nami gyárosoknál tett megrendeléseket. Néhány üzem cs ődbe jutott, s tovább 
fokozódott a mttnkanélküljség. De a forgalomban lev ő  pénz mennyisége is 
csökkent, viszonylag megszilárdult a piaszter helyzete. Az amerikaiak elér-
kezettnek látták az időt, hogy „liberaljzálják” a .  fogyasztási cikkek behoza-
talát. A dél-vietnami külkereskedelmi deficitet. (a kivitel mennyjsége a beho- 312 



zatal öt százalékát fedezte!) az amerikaiak pénzelték. Vásárlóer ő  híján azon 
ban hamarosan elakadt az importáradat is, melynek legkézzelfoghatóbb ered-
ménye az lett, hogy a műanyag és szériaárú beáramlása megfojtott egy egész 
újabb sor kézműipari és kisipari ágat. Hamarosan néhány importcég is 
csődbe jutott. A szanálási program csakhamar megmutatta igazi arcát: 

„Valóban érdekes szanálási program volt ez — írja Alsheimer —‚ 
mely szétzúzta a belföldi termelést, és az országot most már teljes mérték- 
ben a behozatal függvényévé tette. A felületen mutatkozó „sikerek" — az 
áruval tömött kirakatok, a piaszter relatív stabilitása a feketepiacon, és egy 
látszólag szabad „piac" megteremtése — nem tudták elleplezni, hogy nem-
csak a háborús konjunktúra ágazatai, hanem a belföldi gazdaság számos 
más ágazata is halálos döfést kapott. 

A „vásárlóerő" csökkentése oda vezetett, hogy a munkanélküliség és a 
csökkenő  bérszínvonal miatt még a 'létfontosságú cikkek félig-meddig stabil 
árát sem tudták megfizetni. Az ország immáron totálisan az amerikaiak 
importfinanszírozásától függött. A városi lakosság rendszeres jövedelmét pe-
dig csak egy valami biztosította: az államtól való függ őség. Az állami alkal-
mazottak, katonák, rend őrök és a besúgók hada, amely a konjunktúra ide 
jén háttérben volt a produktív munkát végz őkkel szemben, rossz fizetése 
ellenére is relatívan kivételezett csoportnak számított az elszegényed ő  töme 
gekhez képest. 

(...) A készpénzösszegek 'lesz űkítésének további eredménye az volt, 
hogy a katonák nem adhatták pénzüket egy idegen gazdaságnak, mint a tu 
risták, az ő  zsoldjukból az amerikai ipar profitált." 

Dél-Vietnam gazdasági függ ősége és amerikai piaccá válása azonban 
nemcsak az ország kiszolgáltatottságát, hanem az elégedetlenséget, a háború-
ellenes hangulatot is fokozta. A „szanálási program" a katonai-stratégiai ak-
ciókhoz hasonlóan, bár az amerikai hatalom meger ősítését volt hivatott szol-
gálni, az ellenállásnak adott újabb lendületet. 

S még valamire jó volt ez a szanálási program; amerikanizálta Sai-
gont, úgyhogy Mary McCarthy már meglepetten konstatálhatja megérkezése-
kor: 

„Amikor egy közlekedési dugón keresztül behajtottunk Saigon bel-
városába, rádöbbentem, hogy minden pontosan olyan, mint valami 
amerikai város, egy ócska nyugati parti városka, kínai negyeddel és 
ferde szem ű  ázsiai kisebbséggel (...) Egy amerikai számára Saigon 
kevésbé egzotikus, mint Firenze vagy a Place de la Concorde (...) 

Helybeli terméket alig lehet vásárolni, csupán virágokat meg élelmet, 
meg petárdákat a Hold-újévre és — igen, igen —ajándékbabákat. 
Utcai árusok és gyerekek amerikai cigarettacsomagokat kínálgatnak, 
meg teli rekesz Johnnie Walkert, Haig and Haiget, Black and White-ot 
(ezek vagy a feketepiacról származnak, s a kantinból lopták őket, vagy 
pedig hamisítottak, az ártól függ ően), s táblákon autóügynökségek hir-
detik a Tržumphokat, Thunderbirdöket, MG-kit, Corvette-kit. ,Atvehe-
tők itt vagy az A11amokban, részlitfizetésž kedvezménnyel', a színes 
bőrűek, a kevésbé befolyásosak, Hondákon, Lambrettákon száguldoz-
nak. Vannak itt fotomásoló, filmel őhívó üzletek, nyugati szabóságok 
és vegytisztítók, rádió és tv javítószolgálatok, légszabályozó felszerelé-
sek, Olivetti írógépek, comics füzetek, TIME, LIFE, és NEWSWEEK, 
légi postai papír — csak meg kell nevezni, és máris kapja az ember." 25  

Akkor, persze, még nem tudhatta Mary McCarthy, hogy az amerikai 
árubőség is a „siker egyik problémája". Erre csak kés őbb jön rá. 

2. 	„Február végén Johnson elnök személyes képviselője kijelentette 
a sajtónak Saigonban, hogy mintegy tíz hónappal ezel őtt az USA a „ku-
darc prolmjával" (olvasd: „a kudarc problémájával") nézett szembe, 
ma pedig a „siker okozta prolmákkal" küzd. Ez a Madžson Avenue-i 
Merkur, ez a hajdani CIA-ügynök, akinek az ajka beszéd közben mint 
valami gumiszalag rángatózik, villámlátogatást tett az országban, és 
gyanakvón emelte ég felé karját, hogy karórájára pillanthasson, és 
ráncolhassa a szemöldökét rövidke felt űnése alatt: egy óra vagy körül-
belül egy óra múltán Washingtonba röppent a bizalom szell őjén: „A 
siker egyik problémája", ahogy felsorolta: a menekültek. A passzíva 
ilyen gyors átváltozása aktívává jellemz ő  arra, hogy kezeli a hétközna-
pi amerikai a vietnami kérdést." 

„Da Nanghoz közeledve a báró az út szélétől néhány yardnyira he-
verő  roncsra mutatott. Néhány hónappal ezelő tt egy amerikai bombázó 
zuhant le itt, mesélte, s nyolcvanegy embert ölt meg. A katasztrófát 
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drámáról van szó, a-
miről a szerző  utó-
szavából idézett a-
lábbi részlet is ta-
núskodik: „A jelen 
munka esetében a 
szerző  mégis ragasz-
kodott azon megszo-
rításhoz, hogy a 
színdarabban szerep-
lő  valamennyi tényt 
a történeti valóság-
ból merítse; nyomós 
okai voltak rá. frói 
szabadsága: az a-
nyag 	kiválogatása, 
elrendezése, megfo-
ga'mazása és tömö-
rítése. Ahhoz, hogy 
minél pontosabb és 
átfogóbb kordoku-
mentumot formál-
hasson — és színpa-
di műről lévén szó, 
ezt érezte kívánatos-
nak —, bizonyos ki-
egészítésekre és el- 
mélyítésekre 	volt 
szükség. 	Alapelve 
az volt: nem töb-
bet mint ameny-
nyi épp szükséges. 
Ha a valóságot a 
hatásosság fenyeget -
te, az utóbbit áldoz-
ta fel." 

Lásd Bosnyák Ist-
ván, Theatrum run-
di á la Joszif Visz-
szarionovics Sztálin, 
Symposion Füzetek 
3, Űj Symposion ki-
advány, 	Újvidék, 
1970. 
Arthur London, Pri-
znanje, 	Prosveta, 
Beograd, 1969. 
Bosnyák István, i.  T.  

A sztálinizmust ille-
tően 	szükségesnek 
tartjuk megjegyezni, 
hogy a kirakatpörök 
és boszorkányüldözé -
sek csak részben tá-
maszkodtak a másik 
szuperhatalom ve- 
szélyét 	hangoztató 
érvekre és logikák- 



ra, s elsősorban a 
„belső  ellenséget" és 
a „titoista Jugoszlá-
viát" használták fel 
ürügyül. Bővebben 
lásd Arthur London 
és Bosnyák István 
fentebb föltüntetett 
műveiben. 

Preventív 	háború; 
értsd: Amerika Jo-
gosan háborúzik a 
világ bármely pont-
ján, ez „önvédelmi" 
háború, elővigyáza-
tosság, nehogy Ame-
rika földjén kelljen 
megvédeni a nyugati 
„demokráciát". (l?) 

Mivel korábban már 
külön írásban foglal-
koztam e három mű-
vel (A. Huxley, Szép 
új világ, J. I. Zam-
Jatyin, Mi és G. Or-
well, Ezérkilencszáz-
nyolevannégy), most 
megelégszem a rá-
juk való utalással. 
Bővebben lásd: Po-
dolszki József, Ér-
téktelen értékek fe-
lé, Űj Symposion, 
58. sz. 

 
Joe, ez is Amerika 
című  filmjének a 
hőse. 

Számunkra ez eset-
ben 	lényegtelen, 
hogy a milliomos 
személyes okokból és 
dühtől 	elvakultan, 
öntudatlanul követte 

_el a gyilkosságot. 

Persze, ezek az em-
berek nincsenek szó 
szerint 	tudatában 
annak, amit beszél-
nek. De ez nem le-
het mentség. Valójá-
ban mindezt épp ez 
teszi lehetővé. A jól -
lakatlan 	amerikai 
moralizmus és az 
erőszakba vetett ami 
rikai hit nemcsak 
valamiféle 	egyéni 
neurotizmus rokon-
jelenségei, 	melyek 
mint az elhúzódott 
ifjúkor következmé-
nyei jelentkeznek és 
egy esetleges érett 
kor hirdetői. Egy tel 
jesen érett, er ős gyö-
keret eresztett nem-
zeti pszichózist kons 
tituálnak, mely a 
pszichózisokhoz ha-
sonlóan, a valóság 
hathatós tagadásán 
alapul. Ezideig ered-
ményesen működött. 
Kivéve a déli része-
ket, s azok is mint-
egy száz évvel ez-
előtt, Amerika soha-
sem tudta, mi a há-
ború. Azon a napon, 
mely Armageddon 
lehetett volna, Ame-
rika és Oroszország 
a kubai vizeken tör-
tént összeütközésé-
nek az idején, a kö-
vetkezőket mondta 

nem háborús veszteségként kellene elkönyvelni, hanem szint valami 
közlekedési baleset áldozatait, mint amikor a gyerek megégeti magát 
az olajkályhával (mert kifogyott az olaj), vagy mint amikor a zsúpfe-
dél és a kartonpapírból készült oldalfalak lángot fognak a zsúfolt me-
nekülttáborban, és a gyerekek ettől égnek össze. Ezeket a gyerekeket 
gondosan meg kell kü?önböztetnž azoktól, akiket a napalm égetett ha-
lálra. A bombázó roncsa az egyik szárnyára támaszkodva hevert, orra 
belefúródott egy kunyhó tetejébe, a ripityára tört házak és épületek 
között. Senki sem fáradozott vele, hogy eltávolítsa. Néhány mérfölddel 
odébb van egy másik roncs is, mondta a báró. Nem tudta pontosan, 
hogy az hány embert ölt meg." 

„(... ) a saigoni USA bürokrata, aki kétértelműen beszél és készen 
áll a feleletekkel, miel ő tt az ember feltehetné a kérdést, és aki teljes 
világossággal meg tudja adni a lombtalanító anyag kémiti képletét, 
amely veszélytelen a háziállatokra és az emberekre; aznap vetettük be 
először a demilitarizált övezetben, jelenti ki (mintha sejtelme sem vol-
na arról, hogy ő  maga közölte velünk a múltkor—vagy talán elfelejtet-
te? —, hogy az övezetet már jó ideje rendszeresen bombázzuk), s ha 
megkérdezzük, meg tudna-e adni néhány adatot a polgári sérülésekről, 
azt válaszolja, nem, sajnos, nem, nem állnak rendelkezésére ilyen ada-
tok, ehelyett a Viet Cong terrorról ajánl statisztikát (... )" 

„Jelenleg az újságokhoz eljuttatott terrorstatisztikák nyájasan ma-
gukba foglalják a Falusi Helyreállítási munkatársak ellen elkövetett 
emberrablásokat és „gyilkosságokat" is, ami rendkívül kegyetlennek 
hangzik, ha az ember nem tudja (mint ahogy Saigonban mindenki tud-
ja), hogy a Falusi Helyreállítás a Forradalmi Haladás régi neve — és a 
„munkatársak" a hadsereggel együttműködő  elemek, akiket különle-
ges iskolákon képeztek ki, gyakorlatoztattak és küldték őket a „paci 
fikált falvakba „tisztogatni" (ez az amerikai szóhasználat), s az ötven-
kžlences és harmincnégyes osztagokat biztonsági okokból fel is f egyve-
rezték, hogy visszaverhessék a Viet Cong támadásait. A régi név felvil-
lanása szinte riadóként hat a sajtóra, hogy most már figyeljen: milyen 
hazugság következik ezután. Azt kérdezhetné az ember, miért kotyvaszt 
ják ezeket a sajátos adatokat. Mi van emögött? Mi célt szolgál? Ilyen 
átlátszó kibúvók nemcsak undort keltenek, hanem szánalmat is egy 
könnyelm űen fecsegő  nemzet iránt, amely szemmel láthatóan azt gon-
dolja, hogy lyukkártyákkal és sokszorosító gépekkel van dolga, de ta 
lán még egy computer  is  nyugtalanná válna, mivel saját emlékezete 
van — talán értelme is." 

3. 	Vietnam a pokol tornácává vált, ha nem maga a pokol. A népirtás, a 
flóra megsemmisítése, a gazdaság szétrombolása ördögi hatalmak állandó 
tevékenységéről tanúskodik. Maga az ördög, persze, nem látható, de jelen 
vannak az ördögfiókák, a pokoli terv és vállalkozás kivitelez ői. Vajon milye-
nek lehetnek, hogyan teszik túl magukat saját akcióik következményein? 

Nem kell félteni őket; ők maguk is vállalkozók. Az egyik C-130-as gép 
pilótája és segédpilótája „vietnami ingatlannal akarták megcsinálni a szeren-
cséjüket, mihelyt a háború véget..ér. Odafent, fél szemmel a Viet Congra 
ügyelve, megvitatták á lehet őségeiket, és Nha Trangnál kötöttek ki — pom-
pás, homokos tengerpart, jobb, mint a Cam Rahn-öböl — amely valóságos 
sivatag. Viszont eltérő  volt a véleményük a legbiztosabb pénzszerzési mó-
dot illetően: a pilóta egy előkelő  hotelt és villákat szándékozott építeni, a 
másodpilóta szerint azonban a jöv ő  az alacsony bérű  bérházaké (...) A há 
ború a tömeges turizmus olcsó formája, az agyakat fogékonnyá teszi, hogy 
észrevegyék az üzleti .lehet őségeket." 

De önámítási védőmechanizmusuk, kivált, ha szisztematikusan és gon-
dosan ápolják, táplálják is, legalább olyan bámulatosan m űködik, mint üz-
leti érzékük. Pontosabban, amennyire kifinomult üzleti érzékkel rendelkez-
nek, annyira érzéketlenek és vakok, ha a háború brutalitásáról és következ-
ményeiről van  szó, hogy acéljairól ne is beszéljünk. Bámulatos könnyed-
séggel siklanak át a tények fölött, s ugyanígy fogadják el a látszat hazug 
mentsvárait. Nem, már nem a „kommunista veszély" elleni küzdelemmel 
magyarázzák jelenlétüket, már nem is háborúzó, gyilkoló katonáknak, illet-
ve csak mellékesen tartják azoknak IS magukat; hála a ,másik háború" el-
méletének, mely teljes sikert aratott közöttük. Nem csoda, hisz „senki sem 
szeret gazfickó lenni, legkevésbé a Nyugati (Övezet Légiszolgálatának tisztjei, 
akik úgy érzik, ők viselik Vietnam terhét, a szereposztás valami végzetes té-
vedésének következtében." Igy hát könnyű  meggyőzni őket, mintha csak az 
ő  megrendelésükre, kívánságukra hirdette volna meg Johnson éln ők annak 
idején Honoluluban a „másik háborút", a „másik háborút", melynek els őd- S14 



leges feladata ;  hogy ezt a VADSÁGOS háborút háttérbe szorítsa a tuda-
tukban. S ők készségesen hagyják becsapni magukat, hogy „Vietnamban 
akadnak olyan pillanatok, amikor úgy - tetszik, hogy a ,másik háború" " az 
egyetlen oka az amerikaiak jelenlétének, és ez bizonyára inkább megfelel 
azoknak az amerikai hivatalos személyeknek, akik csordultig telítettek haza-
fisággal, mint az a háború, :amelyet az egekb ől zúdítanak alá." Mert ,;az ame-
rikaiak nem szívesen vállalnak negatív szerepet, és a „másik háború" látszólag 
építő  jellegű ." 

Íme, az і lІйziбfеnntaгtб  „másik háború", a civilizáció védelméért és 
terjesztéséért, a szabad vállalkozás meghonosításáért folytatott jótékony harc 
két önmagáért beszélő  példája: 

„Az amerikai és a szövetséges munkatársak, hallja ati ember, megta-
nítják a vietnamiakat a kormány ellen őrzése alatt álló falvakban, hogy az 
ivóvizet fel kell forralniuk, és a gyerekek megtanulják a fogápolást. Fogke-
féket osztanak szét, és megmutatják a gyerekeknek, hogyan ,kell azokat hasz-
nálni: Ha majd a gyerek megszokja a fogkefe használátát;'a szül ők is utá 
nozni fogják, ahogyan egy hajdani társadalmi munkás kifejti, az otthoni els ő  
generációs bevándorlók tapasztaíatáböl kiindulva. Kampány kezd ődött, hogy 
a lakosságnak oly nagy részét beoltsák és immunizálják, amilyen nagy ré-
szét csak rá' lehet venni: a ménekültek és kényszer űségből evakuáltak könnyű  
alanyai ennek a hadjáratnak, fel lehet őket sorakoztatni az öltashoz, s amíg 
lezajlik a röntgenvizsgálat, kiállítják számukra a személyi igazolványt — a 
politikai egészségügyi bizonyítványt. (...) Tay Ninh tartományban megfi-
gyeltem egy Fülöp-szigeti orvoscsbport tevékenységét egy buddhista faluban. 
Az égyik doktor igen-sovány öregembert vizsgált éppen; aki "derékig mezte-
len volt; valószínűleg tuberkulózis, mondta a doktor, és feljegyzett valamit 
egy kartonra, amit" átadott az öregembernek. Ёѕ  ezután mi következik? —
Próbáltam megtudni. Hát igen, az öregember bemegy a tartományi kórház-
ba röntgen-átvilágításra (ez volt a karton rendeltetése), és . ha a diagnózis 
pozitív; akkor utána a kezelésnek kellene következnie E1 voltam ragadtat-
va. De (amint később egy eligazítás alkalmával megtudtam) Dél-Vietnamban 
csupán hatvan civil kórház működik majd 16 millió ember számára — úgy-
hogy az öregembernek valószínűleg mindössze annyi előnye származott a 
šzabad.ég alatt tartott, orvosi vizsgálatból, hogy ingyen megtudta: talán tu-
berkolotikus." 

;,Megtanítjuk őket a szabad vállalkozásra" — fejti ki a Politikai 
segélyprogram egyik izgatott hivatalnoka, a zord Phu Cuong városá-
ban. A Vasháromszög „menekültježr ől beszél, akiket er őszakkal kellett 
kitelepíteni a falvaikból ;  amelyeket felgyújtottak és leromboltak a 
Cédrushullás Hadmítvelét ždeje "alatt. („Кžü гј tenž és lerorпbotnž"). Nem-
rég telepítették őket egy .táborba, amelyet a Vietnami Köztársaság 
Hadserege tákolt össze sebtiben pirosra és fehérre mázolt bádogte-
tőkkel, ez a leveg őből hatalmas Vöröskeresztnek látszik 1651 n ő t, 

:3754  gyermeket, 582 férfit, f őként öregeket, akiknek nagy kegyesen 
megengedték, hogy magukkal vigyék bútorzatukat, konyhaeszközežket, 
disznóikat és csirkéžket, valamint néhány zsáknyi felhalmozott rizsü-
ket; a teheneiket uszályokon szállították utánuk, s a jószágok most a 
száraz, letarolt, homokos síkságon teng ődnek. „Fogoly hallgatóságunk 
van! — folytatta izgatottan a tiszt. —Ez a mi óriási szerencsénk!" (.«) 
Habár elvont értelemben egyedül az látszik tžsztességes eljárásnak, 
hogy ingyen kapjanak új házat, megmagyarázták nekem, hogy ez em-
berileg tžsztességtelen lenne: „ha saját munkájukat, saját pénzüket 
fektetik be, akkor érzik csak, hogy a ház valóban a SAJATJUK". „Se-
gíts magadon, az Isten is megsegít" — a társadalmi munkások isteni 
szózatát —, a háború sújtotta Vietnamban könyörtelen beképeltség-
gel úgy értelmezžk, hogy: „Amerika is megsegíti azt, aki segít önina 
gán:,,  

De még ezzel sem jutottunk el a végs ő  képtelenségekig. A „másik há-
ború” elméletének csimborasszóját az amerikai katonák „kollektív jóságá-
ról" szóló tétel képezi. Eszerint külön-külön lehetnek b űnös halandók is, de 
így együttvéve, mint az amerikai hadsereg, már-már magával a Jóistennel 
vetekszenek. Megható és bódító lehet, ha nap mint  nap  a sajtó és a tévé is 
csak az ő  objektíve jó voltukról beszél, s hajlamossá is válik az ember, hogy 
elhiggye, valóban, semmit sem számít az egyéni gazemberség, a kollektív 
jóság amúgy is biztosította már a katona angyal voltát. 

Elképesztő , mégsem egészen eredeti elmé'lettel állunk itt szemben. 
Csupán egy parányi, de ötletes módosításról van szó. Mert ha, ugyebár, ez- 
rek és ezrek ismerték el és tartották lehetségesnek a sztálinizmus hirdette 
;,objektív bűnösséget", az ,;akaratlanul is az ellenség malmára hajtott víz" 

315 tételét , vagy ha a mccarthyizmus a „gondolatban elkövetett árulást" is bi- 

az egyik taxisofőr: 
„Nekem nincs mitől 
fé.nem . Részt vet-
tem a múlt háború-
ban, most . viszont 
már benne vagyok a 
korban . Nem húz-
hatnak be megint, 
nemde? De szeret-
ném, ha győznének. 
Mire várunk hát? 
Végezzünk ezzel is." 
Mivel a háborúk 
mindig Ott a Túlol-
dalon vannak, s mi-
vel mi mindig győ -
zünk, hát miért ne 
dobjuk le azt a 
bombát? (Susan Som-
tag, Mi történik A-
merikában? 1966, egy 
ankétra adott válasz-
bór). 

14. 0 (a börtön őд) arca 
gondterhelt kifejezé-
sével, összeszorított, 
keskeny . ajkaival, 
ősz hajával, ártat-
1an, kék szemeivel, 
mik végignézik . a 
halálos ítélet . végre-
hajtását (s csak ké- 
sőbb sajnálkoznak) 
és acélkeretes szem-
üvegével igazibb a-
merikai volt, mint 
arra bárki is jogot 
formálhatott .. Korlá-
toltság, kifogástalan-
ság, jóindulat és ez 
a_ félelmetes ameri-
kai ártatlanság, mely 
iránt sohasem érdek 
lődnek и  vezérek, 
mert a bolondériá 
és az elhibázott élet 
fekélyeit takarja. 
Nem, ő  nem szeret-
né meghallgatni  'Ma-

' иІег   fejtegetéseit, 
hogy miért ke'_lene 
kivonulnunk Viet-
namból , nem, ő  csak 
a fejét rázná és nye' 
vével " csettintgetve 
ezt mondaná: „Tu-
dom, borzalmas ez a 
háború, de azt hi-
szem, minden hábo-
rú borzalmas, bor-
zalmas mindez, de 
azt hiszem , a mi fi-
ainknak harcolniuk 
kell ellenük." A 
börtönőr most szo-
morú grimaszt vá-
gott, mintha így 
folytatná : 	 „Tudja, 
kedvemre 	valóbb 
lett volna, ha a 
tüntetéseket munka-
napon tartják. Most 
miattuk (a tüntetők 
miatt) a víkend alatt 
is dolgoznunk kell s 
egyáltalán nincs sza-
badidőnk." . A 
tönkretett víkendet 
látta a börtönőr sze- 
meiben . .. 	 Mailer 
már-már a börtön-
őr fizikai elégedét-
lenségét is érezte, 
me"y az otthagyott 
nyugágy és a ked-
venc vasárnapi tévé- 
műsor elmulasztása 
miatt jelentkezett. 



(Norman 	Mailer, 
Vojske noći, Zora, 
Zagreb , 1971). 
Norman Mailer, Za-
što smo u Vijetna-
mu?, Naprijed, Zag-
reb, 1969. 
A Miért vagyunk 
Vietnamban? Mailer- 
regény elbeszélő  hő- 
se. 

A Mailer-tőt idézett 
mondatrész eredeti-
leg ltanald-ra és 
Tex-re vonatkozik. 
Dél-Vietnamban a 
szegény családok szo 
kásos, legális jöve-
delmi forrása a gye-
rékkereskedelem. 
Fiúgyerekeket mun-
kára , bakfis lányo-
kat pedig ágyastárs-
nak ad el a család, 
hogy megmenekül-
jön az éhhaláltól, s 
biztosítsa a család 
többi tagjának a 
fennmaradását. 
Georg W. Alshei-
mer, Tűz a pagodák 
felett, Gondolat ki-
adó, Budapest, 1970. 
A fejezetben (IL) 
szereplő  többi idéze-
tet csak akkor jelöl-
jük, ha nem Alshei-
mer könyvéből való. 
A pa-uralkodó és a 
wang-uralkodó fo-
galmai tudomásunk 
szerint nem voltak 
használatosak Dél-
Vietnamban: 	még 
csak utalás sem tör-
ténik rájuk. A ma-
gunk részéről mégis 
alkalmasnak tartjuk 
a szerintük történ ő  
megkülönbđztetése-
ket; a konfucionista 
tanítás nyilvánvaló 
hatása s a bel őle táp 
lálkozó i4lúziók egy-
aránt indokolttá te-
szik használatukat. 
Konfuciusz, Kung-
fu-ce (i. e. 551-479) 
ókori kínai bölcs ta-
naira épülő  filozófiai 
redszer. 
Menciusz (i. e. 371?-
289?) kínai bölcs, a 
konfucionizmцs ide-
alista iskolájának a 
megalapítója , kidol-
gozója. 
Menciuszt Fung Juj 
Lan, Istorija kineske 
filosofije (Nolit, Beo-
grad , 1971) könyve 
alapján idézzük. 
Bővebben a kővet-
kező  fejezetben fo= 
gunk foglalkozni ez-
zel a kérdéssel. 
Mary McCarthy, Vi-
etnami 	jelentés, 
Magvető  Hiadó, Bu-
dapest, 1969 . A feje-
zetben (III.) előfor-
duló többi idézetet 
is M. MсСarthytól 
vettük. 

13. Mills, Znanje i 
moć, Vuk Haradžić, 
Beograd, 1966. 

zonyítani tudta, akkor most miért ne !lenne ugyanilyen indokolt az „obj еk-
tív, a kollektív jóság", a szinte „akarata ellenére is jóságos" katona fogal-
mának a bevezetése. Az viszont nemigen zavarja az elmélet megalkotóit, 
hogy valóban, csak ugyanannyira és csöppet sem indokoltabb, s őt célja, tar-
talma is teljesen rokon el ődeivel. Azokat pedig ismerjük már. 

Épp ezért cinizmusa s minden visszataszító vonása ellenére is felfris- 
sülést jelent a kivétélt képező  Corson ezredes portréja. 

. „A chžchagóž egyetemen végzett, Korzybskivel tanult, egy floridai 
főžskolán tanított, és Kínában dolgozott vagy szolgált. Tizenegyezer pa-
rasztot kapott, akikkel együtt kell m űködnie. Módszerét empirikus ok-
viszonynak nevezi. Idézi Lenint: „Kapard meg a parasztot, és el őbújik 
a burzsoá." Nos, én most egyre kaparom és kaparom. Beosztott tisztjei 
papírmaséból elkészítették az ideális vietnami falu kicsinyített, festett 
modelljét, olyan ez,  mint  valami bölcsőde, s talán egyszer majd való-
ban fel  is  építik (...) Szeržnte a  profit  az egyetlen ösztönz ő  erő, amely 
alkotó erőfeszžtésre serkent (...) A kicsinyített falu kell ős közepén, 
amelyet a tisztjei, mint a gyerekek karácsonykor, kés ő  éjszakážg épít• 
gettek, bronzszín űre festett hatalmas dollárjel áll (...) A kicsinyített 
falu egyik zugában zsúpfedeles méhészet állt, az egyik parasztot át 
akarták képeznž méhésszé. Méhek és disznók, vet őmag és nagy folyami 
halászás —íme az ezredes Georgikonja, amelynek azonban megvoltak 
a reális alapjai. Megpróbálta leszoktatni a parasztokat a monokultúrá-
ról — a rizsről —, amellyel a franciák terhelték meg őket, és amely a 
bérletž rendszerrel meg az állami adókkal együtt koldusbotra juttatta 
a népet. 

Az ezredes nem akarta, hogy altruizmussal gyanúsítsák. Semmžt 
sem a vietnami népért teszek. SAJÁT MAGAM miatt csinálom (... ) 
Nem fukarkodott a szarkazmussal, amikor a csatatéren tevékenyked ő  
más amerikai ideológusokról beszélt. Kigúnyolta a tanulmányt, amelyet 
egy vietnami faluról készített az a közvélemény-kutató csoport, amely 
Kennedyt segítette annak idején az 1960-as választásokon. 200 000 dol-
lárt fizettek ezért a tanulmányért, és mindössze hat vietnamit kérdez-
tek meg. Ezeknek az adatokat gy űjtő  és elemz ő, professzoros vietnami 
kutatócsoportoknak mindegyikét (...) az ezredes agyalágyultnak vagy 
korruptnak vagy mitugrász gondolatellen őrzőnek min ősítette (...) Úgy 
látszik, nem sokat adott Johnsonra, akit csak „Lyndon bébi"-nek em-
legetett. (...) Nehéz volt bárkit is találni az amerikai politikai látó-
határon, akivel Corson ezredes egyetértett volna, bár említett egy 
hölgyet Jackson szenátor irodájában (...) Kijelentette: senkit sem 
küldök a Polgári Akcióprogramba, aki még nem volt kint és nem ölt 
— Corson ezredes megjtszotta a Jóistent és az tardögöt a Da Nang-ž 
dombokon. A kevésbé gondolkodó és tehetséges tžsztekt ől eltérően Vi-
etnam kicsiny országát — ahol az emberek csúcsos tetej ű  kalapban 
járnak és bambuszbozótban laknak —úgy tartotta a kezében,  mint  va-
lami játékszert." 

Corson ezredes cinikus, nyers őszintesége már önmagában véve is lá-
zadás egy szabvány-polgári magatartást igényl ő , megkövetelő  társadalomban. 
Corson — emberi erkölcsi értékeit ez esetben nyugodtan mell őzhetjük —
EGYÉNIS> G. Azon ritka Vietnamban tartózkodó amerikaiak egyike, akinek 
gondolkodása, beszéde, véleménye nem állítja a groteszk dilemma elé be-
szélgető  partnerét: CIA-ügynökkál vagy csak a CIA gondolkodásmódjának 
egyik termékével beszélget. Corson különbözik, MAS mint a tömegamerikaiak 
többsége. Igen, nyomorúságos, minden méltóságtól, önállóságtól megfosztott 
környezet lehet az, ahol már az ilyesmi is szembeötlik, bizonyos fajta erény-
nyé, értékké válik. 

Corson más volta elsősorban TUDATOSSÁGB6L ered, hetyke, kissé pök-
hendi kiállása fémjelzi ezt a tudatosságot, önmaga VALLALASAT. Corson NEM 
MENEKÜL A FELELŐSSÉGTŐL. Cinikusan játszadozik; megengedheti ma-
gának, hisz megvan a kellő  hatalma hozzá, de NEM TITKOLJA, hogy mind-
ezt önmagáért teszi, kormányával, országával, katonatársaival ellentétben 
nemhogy hősi szerepben tetszelegne, hanem még azt sem akarja, hogy „al-
truizmussal gyanúsítsák". Lehet minden, de nem képmutató. fgy talán fé-
lelmetesebb, de természetesebb is, az öncélúvá váló er őszak és hatalom ter-
mészetrajzát ismerjük fel portréjában. S az, hogy az Egyesült Allamok po-
litikai i1dtóhatárán nem tűnik fel egyetlen olyan politikus sem, akivel Cor-
son ezredes egyetértene, nemcsak az ezredes gáncsoskodó önelégültségér ől 
tanúskodik, hanem arrál is, hogy az Államokban ez id ő  tájt nem akad poli-
tikus, aki szembenézne a felelősségvállalással. A szervezett felel őtlenség''-6  
mechanizmusa kifogástalanul működik, Corson nem találhat szövetségesre, 
mert ő  valójában NEGÁLJA a „másik háborút". 316  
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szertefoszlott illúziók 
(Fehér Hálmán : Fürjvadászat , Forum Könyvkiadó, 1971) 

Feher Ká]mán jellegzetesem etiJkus köhtő, az ethosz vonzásában, annak sugal-
latait követve eszmélt magára, s így nem Ipnáb lgatta sorra a +korcszer ű  költészet 
jélmezeit, a valódi modernséghеz kerülđ  utak néhkül jutott el, belső  kényszer pa-
rancsára. Mí.g az elsődlegesen esztétikus költőt a !kifejezés !izgatja mindenekel őtt, 
a sajátos szóképrendszerek, a nyelvben való dúakálkodás megannyi lehet ősége, ad-
dig az etikust annyira fogva tartják a „kinti" ttezés tényei, melyek közt és melyek-
nek viszonylatában élete értelmét meglelni szeretné, hagy költészetében a közvetlen 
megnevezés elemei dominálnak: versét nem a nyelvi telitalálatok 'éltetik ehs ősorban, 
hanem egyéniѕégéndk egyszerű, világos kisugárzása. 

Természetesen e 'kényszerű  хгálasztá's egyetlen !pillanatra sem cl őlegez üdvö-
zítő  utat, éppúgy nem igéг  megváltást !az alkató számáхa, akár a költészet más 
útjai sem, s ha valamiben mégis megelőzi eldenpóluзΡát, akkor az •csakis a gyorsabb 
érés, a keresztre feszített зΡég lálllapotámak korábbi s intenzivebb megélése lehet. 

Mindenekelőtt azért, mert az etikust, az ízig-v!érig jelenben él ő  embert a 
változtatás vágya .készteti imegszólalásra, ez pedig :azt  is  jelenti egyúttal, hogy indu-
láskor biatos talajt érez a lába alatt, hitre hajlamos, ám a makacs tényekkel való 
sorozatos szembesülései során, századurnk pdklaitói ostromolva, bizakodása ki-
marjul, s ő  maga egyre gyorsabb titernbesi távolodtk mindennem ű  hittől, az !ön-
ámítás televényeitől. Rádöbben, hogy a racionálisan választott hitek lesz шkí'tik a 
belső  végtelent, kerutést vonnak világa köré, s minél mélyebb a hite, annál torzabb, 
egysíkűbb műveket eredményezhet csupán, .annál dogmatikusabbak a reflexei, még 
az esetben is, ha naponta a dogmaellenesség elvének еrvényesítése mellett tör 
lándzsát. 

A dédehgetett illúziók hami зΡgyöngy-törmelékétől elindul hat önmaga fe'-é —
a vers felé, s bármy nagy nosztalgiával tekint is a közösségre, feltételezett ré-
gebbi kapcsolata természetszerülleg megszakad vele, méghozzá nem csupán a mindig 
agyonideologizált, eszmei konfekciába őltömtetett makro-körösséggel, hanem saját 
mikro-közöзΡзΡégével is, •amelynek révén ;oly kitartóan гe¢nélt éltető  hidat 'teremteni 
a szélesebb valáеággal. Semmi  sem mentheti ane  • _ ......tai.1 ne 
kopjon ki a űéltve őrzötTлliogy közösség_i lázait ne váltsa fel  :a „mérgező" kier-
kegaaгd=i szituacio:  „Az ído mukk, az élet egy folyam — mondják az emiber~k.'Ёn 
їТг  vészem eszré. Az i;dő  megáцt, és !én vele. Minden terv, amit kigondolok, visz-
azareptil hozzám, éss ha kiköpök, a saját iarcomba hullik." Alapvet ően fontos fбl-
ismerés ez, hiszen a nagy célok, a •pátoszteh energia-pazarlas mögé kérd бjеl kerül, 
s a végső, aszó szoros :értelmében egzisztenciális kérdések szorításában borzadva 
nézel kiégő  koponyádra. itt már nem lehet haznzdn'i, !itt a mindennapos szerepját-
szás komédiává válik, s aki megízlelte az •édes mérget, többé sohasem szabadulhat. 
Nem, de a létmagány iszapjába süllyedve lassan, jó verseket mondhat, egyre job-
bakat, amelyek felülemelkednek a kancsal !becsvágy :által telefirkált papírhegyeken. 

Mindezt csak azért ,érintettem fut бlag, mert megítélésem ázerint Fehér Kál-
mán versvilágnak alakulása, kibontakozása hasonló tanulságokat kínál, és mert 
legújabb kötetével, a Füгjvadбszattal (1971) nála is „megállt az id ő", és a gazda-
gító válság jeleit is felmutatva, lezárult költészetének egy szakasza. 

Ezúttal éppen a harmadik. Nincs talán még egy költ őnk, akinél .annyira 
kötetenként .határolódnak el egymást б1 a megtett pálya állomásai, mint éppen 
Fehér Kálmánnál. 

Első  kötete (Akvárium, 1964), amellett, hogy szemmel láthatóan magán viseli 
az indulás jegyeit, :olyan alkotót mutat fel, .aki többé-kevésbé „költészeten" belül 
van még, „verset" ír, „irodalmat" csinál, melyben a hétkérdések magva szinte érin-
tetlen marad, ikёreg fedi, úgyannyira, hogy csak a tetszés szerinti értelmezés adhat 
ilyen vagy olyan dimenziót egy-egy szoképének, sorának, versének. Ez •t егméзΡze-
tesen юsakls azért zavaró .körülmény, mert Fehér Kálmán kezdettSl fogva eltávolo-
dott augyan •a magyar költészet néha mar-már félelnmetes hagyománytiszteletét ől, de 
ugyanakkor nem tudta még versét úgy megszerkeszteni, hogy az elvetett, vagy 
talán soha magáévá nem tett fonmaelemeket autentikus, modern nyelvvel cserélje 

z ~iváРпum eppen ezért definiálatlan, fél úton megá Лht .költészetet reveláT 
„ arta mi va asaibгт  ís. 

A ieеm*s helyzetbđl több módonms továbbindulhatott volna, egyebek közt a 
szélsáségesen avantgarde líra útján is, amely a „h tköznapi" logikától, a „versbe 
nem való" külvilági hatásoktól radikalisan elzárkózva, pusztán a nyelv szintjén 
kísérel meg egy !más világot realizálni, Fehér Kálmán azonban alkatánál fogva 
a .,líra logika, de nem tudomány" elvet tette magáévá (az Akvárium lineárisan 
építkező  versei erről •is  tanúskodtak már), s így természetszer ű, hogy irányt nem 
változtatott, csupán •azt a többletet (kutatta, amelynek ґгёуёn rákérdezhet már köz- 
zétett verseire is. 

kovács lukács 

a westernrő l 

Andre Bazm Mi a film? 
című  könyvében a wes-
ternről megállapítja, 
hogy ez az egyetlen mű -
faj, amely csaknem egy-
idős a filmmel. A wes-
tern -filmeket mindenütt 
élvezettel nézik, sokan 
mégis megvetik, a kul-
turáltabb közönségnek 
legalábbis ehnarasztaló 
véleménye van róla. Ba-
zin meggyőződése sze-
rint a western a remek 
megvalósulásokról nem 
beszélve, ÁLTALABAN 
IS értéket képvisel; e 
filmek állandó kommer-
ciális sikerét első  szá-
mú bizonyítékként em-
líti. Emlékeztet bennün-
ket arra , hogy az ame-
rikai komédia nyolc-tíz 
év alatt 'kimerítette jó 



tulajdonságait , ennél is 
rövidebb életűnek bizo-
nyult az amerikai 
gengszter -film, melynek 
fénykora öt évig tar-
tott, utána hanyatlani 
kezdett , ezekkel szem-
ben a western uralkodá-
sa létezésétől kezdve 
tart napjainkig . „A wes-
tern  fontosabb titkot 
hord magában 'a fiatal-
ság titkánál : az örökké-
valóság titkát , mely bi-
zonyos módon magával 
a film lényegével azo-
nosul", mondja a szerző. 
Mi a western  lényege? 
A mozgás (lovak roha-
nása, verekedés stb.)? a 
geográfiai keret (fából 
épült város , jellegzetes 
táj)? Bazin helyesen mu 
tat rá, hogy ezek az ele-
mek máshól is föllelhe-
tők, ám mindazon elő-
nyök nélkül, melyek, 
mint mondja, a western-
hez kötődnek. A wes-
tern  egy mitológia s egy 
kifejezőeszköz találkozá-
sából született : •a wes-
tern -filmek lényege te-
hát a múlt században 
kialakult mitológia. 
„Еszak és Dél háborúja 
a tizenkilencedik század 
történelméé ; a western 
trójai háborút csinált 
belőle, minden eposznál 
modernebbet. A Vad-
nyugat bekalandozása a 
ml Odüsszeánk." 
A western -filmék lénye-
gét a mítoszban fedezve 
fel, Bazin számára ké-
zenfekvő  a következte-
tés, hogy e filmek von-
zóereje , s ami szemléle-
te szerint ezzel egyenlő, 
értéke is mítoszukban 
rejlik. S habár a wes-
tern-film lényege való-
ban a mítosz , e mítosz 
(lényeg) mégsem lehet e 
filmek legfőbb értéke, 
minthogy aszóban for-
gó mítosz sem a fi'm, 
hanem a film jelzőjé-
nek (western ) a lényege 
csupán . Beszélünk u-
gyan jó western - , 
gengszter - s egyéb fil-
mekről, e filmek PER-
DONTÖ ЕRTЕHЕT még 
sem 	„westernségük", 
„gengszterségük" 	stb. 
kölcsönzi . S mert állítá-
sunkkal Bazin nem ér-
tene egyet, vagy mert 
az amerikai mitológiát 
túlbecsüli , logikus, hogy 
a western -filmeket ér-
tékelve mindenekelőtt 
azt vizsgálja , tiszta wes-
ternről van-e szó, „hát-
tó gondolatok" nélkül, 
vagy olyanokról, mely a 
westernt képviseli u-
gyan, de „szégyenli, 
hogy az, ami, és amely 
létezését megkísérli iga-
zóni valami más érdek-
lődési területtel is: esz-
tétikai, szociológiai, er-
kölcsi , pszichológiai, po-
litikai, erotikai érdek 
lődéssel..." (szuper 

A „teljes lépés" megtételre •következ ő  kötetében, a Száz ,panaszban (1966) 
vállalkozott. Fölismeгte, hogy nem elég csupán énekelni, ihiszen „kit ment meg 
a haláltól az ének", kit szabadíthat meg az id ő  múlasával imind pompázatosabban 
megmaІtaфkozó golgotától az írás, IКülönösen ha még farkasszemet •sem mer nézni 
a korral, mely az alkotó!t igencsak és fá гadhatatlanul szutyongatja. 

Ez már az pörvény. Az ár ellen úszás elkerülhetetlen, hiszen még van, aki 
buzdítsa ;  oki mindenáron •és mindenkor vele tart, legalábbis ekkor :még úgy Eta- 
lálja .a költő . 

Az „elérni egymást" „hamleti" céljától vezérelve sorra veszi azokat a mozza-
natokat, amelyek nemzedékünk legszebb (mert legfiatalabb) vágyaiba, terveibe ron-
tottak bele, a „idјбlmodás" tragédiáját mondja el, a ránk is !leselked ő  veszélyt: S 
nem :az a jó a Száz panaszban, erre már akkortájt is rámutattam, hogy a társa-
dalmi fogyatékosságokat hozza premier planba, s még apró, de persze nem jelen-
téktelen ügyekre is kiterjed a figyelme, hanem mert sikerült leásnia a magmáig, 
addig a pontig, ahol már mindent elsöpr ő  robbanás fenyegeti a költőt és versét 
egyaránt. 

A maxkniáКs feszülés versei tehát  a panaszok. Elmondhatjuk rdluk, hogy a 
valósággal „megütköző" költő  a könyv több d•arabjában átesett a ló másik olda-
lára, a „túlközelség" köгetkeztéЈben nem tudott minden •érintett kérdést verssé le-
gyengíteni, s így nem e y verse a banális, a zsurnali лΡ nіј  haaaгa;t súrdlja, hamuча  
raskad~ mely mögött érzed a parazsat, és sajnálod is, hol nem láthattad.-a láng дt 
—slang nem -tudčtf ánlgasra csalлјi. Igen, :mindézf elmondhatjuk, ezeknél a „ne-
gatívumoknál" megáldhatunk; de á " persíró emberr ől .kétségkívül nem nyilatkoz-
hatunk úgy, ahogy akkoriban egyik kritkkusunk tette, épp a panaszok kapcsán: 
„álmán hdvő  ember. Egyarбnt , hisz asszonyban, szocializmusiban szerelemben .. . 
Jos, api xi~~ hö.g у  if  vegu is győzni fög" (1. Vgel László иеvеІбt  as U á~ym-
poskón 34. számában): Mert vajon bes élhetünk-e hiv őségrdl ott, ahol már a „nin-
csen se kint, se bent irgalom" döbbenete a domináns, ahol a költ đ  didergőn mered 
az ,;ébredés utáni" isivárságra: „Mire fölé г  bornыlaia •az ész, / Elveszejt a kételyek 
törvénye"? Nem. A panaszok idején Fehér Kálmán már rég megszabadult a konk-
rét hitektől, s eljutott a „hitetlen hit"-ig, melyet irodalmunkban, persze más ár цya-
latókkal, Gál Zászló szólaltatott meg legszebben ez idáig. 

Ezek után, megvallom, azt vártam és reméltem, hogy következ ő  versesköny-
vében az i7nтnáт  megtalált út/útvesztő  egyenes vonalú folytatását fogja nyújtani, 
tehát hogy a még mélyebb гe való nászállás s a vele járó még böködőbb kínok 
kikristályosítják mindazon gondolatait, amelyekbe a panaszokban belekapott. Önz ő  
elvárás lehetett, mert nem akarta tudomásul venni, hagy a következetes alászál-
lás során a költő  végérvényesen magára marad, tehát ,újra és óhatatlanul változnia 
kell  költészetének. 

A legfontosabb váhazáѕ, mély első  pillantásra is szembeötlő, az, hogy a 
Fürjvadászat, néhány vers IkI рetelével, nár nem a többes szám els ő  személyére 
támaszkodik, hanem, íniként a Körmenet címfz vers utolsó sora is kimondja: „Saját 
arcképem lendítem magasba!". Ez •az arakép-felmutatás azonban nem jelent egyben 
afféle durcás/cinikus visszavonulást a porondról, tehát nem egy szentimentális, ön-
maga fölött siránkozó én-lírát eredményez, hanem. •a „léggyökereit" is elvesztett 
költő  гбgebbi vensmagatartásának min őségileg arás megfogalmazását. 

A panaszok utáni alaphelyzetét több helyütt is körülírta, de ezúttal, téte-
lcinket igazolandó, еlégedjünk meg mindössze két versr*mlettel. 

Igy ,még  sohasem vártak! 
Betették a Nagykaput. 
A kiskaput kulcsra zárták, kett őre —
Barátok barátra rajzoltak lakatot. 

Mi •adjon hát erét? Az Angyal, 
Aki fellázadni kész? 
Vagy az Ördög, 
Aki hinni képes? 
0! Hamisak a Kutyák a megjött katonához 
És a Csillagok is. 

(A Pokol kapuja előtt) 

E néhany sor félreérthetetl'enül tárja föl, hogy az el őző  verseskötetével szakadék szé-
lére ért költő, a most már „megjött katona", a magánélet sikján is kénytelen ki-
ѕöpöгni illuzióinak még a morzsáit is, hiszen „Betették a Nagykaput", „Barátok 
barátra rajzoltak lakatot". Egyetlen pillanatra sem érdekes persze, hogy e téren 
csakugyan volt-e a költőnek oka a „pokoli" elborulásra (azóta talán rádöbbent 
maga fis, •hogy a Kutyák is emberek), a fontos az, hogy olyan lelkiállapotban ta-
lálta magát, ameynek abszurditásától már csak újabb abszurditás segítségével pró-
bálhat szabadulni (gondoljunk csak a fellázadnk kész Angyal és a hinni .képes đr-
dög képzetére), egyszával: sivataga kiteljesült, vagy ha esetleg nem is, az minden-
képpen nyilvánvaló, hogy kijjebb sodródott, az emberbolyon túlra, ahonnan már 
más perspektívából láдni mindent. 

Mindenki gazdátlan 
Mindenki farkas is és bárány 
A világot ökölvívók járják 
Az égre vert arcokra felhő  tornyosul 
A vetésekre véres es ő  hull 
Megrepedt gyümölcsből víz csorog 
Féreg menekül 

(Zuhanás) 	 3t8 
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A kívülre pofozott ember apokaliptikus képekét idéz ő  látomása ez már, a 
tények csöndes/súlyos, hogy ne mondjam, bö1CS tudomásul vételével. A költő  o .zi-
sának élső  pálmája. Mert oázis a Pecho M. János című  ciklus: egyik-másik verse, 
az előbbi kötetek tanulságait is szem előtt tartva, tisztult fénnyel úszik •a meg-
állt/megállított időben. 

Elsősorban az olyan művekre gondolok itt, mint a Cattaro, a Padé, 1968. 
augusztusa, a Vadászat vagy a Töltés. A Cattarában például egy néhai іkаtоn ѕkоds 
képeit vonultatja föl, 's miközben sorain élöm1ik az idegenbe szakadt, jelenét ől 
megfosztott alföldi ember nosztalgikus/elégikus panasza, pontosan érzed, hogy nem 
pusztán az el đd •előtti tisztelgés íratja vele a léleköblöget ően egyszerű  verset, ha-
nem önnön jelenéből való számkivetettsége is. S ez már a F űrjvadászatban tapasz-
talható másik fontos változásra 'is fényt vet, arra tudniillik, hogy míg k őэΡltőnk ko-
rábban tényleges akciók helyett írta panaszait, cselekvést áhító indulatokkal, ad-
dig újabb kötetének versei már szemlél ődő  hajlamát iérványesítik esósorban. Ennek 
a szemlélődésnek a nyomait láthatjuk a háromsoros Vadászat tájba gyökerezett, 
„mozdulatlan gém"-ének szoborszerűségében, a Töltés Cimű  versben, ahol a költő  
magánya a legapróbb neszeket is észreveteti vele: „... iparthoz ver ődik egy fia-
tal / Illat /Kövült visszhangja / Valahonnan.. .", s a ciklus egyik f ő  versében, 
a Padé, 1968. augusztusában is, mely — mint címe is jelzi — a példásan betaní-
tott „kapuszti sólymok" mindent betetéz ő  lecsanásakor .keletkezett. Odakinn úrra 
dибgok dőlnzk össze, ám a költő  annyira tele van „megkövült" emlékekkel, hogy a 
latványos lázadás .gesztusára már képtelen, csak ül a falusi csöndben, , ;bajtársam, 
John, Jánosunkkal", 

és e hadi lárma közepette nem kérdezzük 
hogy mit ád a Császár, 
hanem levett kalappal várjuk 

Az akrobata Aktatolagaták legújabb mutatványait. 

Itt persze újra kísért a költő  csigaházba húzódásának, megroggyanásának, csömörös 
és megadó elzárkózásának .a gondolata, a m•élyr ől feltör$ fájdalom ellenére is, de 
csak addig, amíg számba 'nem vesszük az ellenpontokat. 

A 'kés az kés és a Csontok ciklusa, valamint a kötetzáró Vakolat 
arról tanúskodik, hagy semmi sem zárult le ebben a költészetben, s бt a befelé 
fordulás valójában szabadabbá tette az utat ґКыtёііК  előtt. 

A két Ciklus, sajnos, csupán információt közöl, ötlet marad, s darabokra 
szabdaltságában .az űrtöltő  szerepét kell vállalnia, de ennek ellenére sem hanya-
golható el. 

A Csontok nevek fárasztó halmaza kíséretében a kezdetekt ől napjainkig pász-
tár végig az ember „történetén", melyet végesteien-vegig a „tökszüret és háború" 
refrénjével fest alá, s így a vers minden formalizmusa eLenére is azt sugallja, hogy 
a költő  nem dјігenzionálja tl a maga korát, sor át, nem teszi meg alfának rés 
omegának, hanem tágabb környezetben szemléli immár, tehát elhallgatásának köz-
vetlen veszélye nem áll fenn. 

A kés az kés és megmarad az ötlet szintjén, magát a címet variálja több ol-
dalon óit, s szintón nem teljességével marad meg az ember emlékezetében, hanem 
az egy pontban ikigyulladt fény erejénél fogva. Néhány év előtt még nem merte 
volna (kimondani, hogy a kés az kés, vagy ha igen, hát azonnal fogódzó .után 
nyúlt volna, félelemtől zavartan, ma araár azonban nevükön nevezi a dolgokat, s 
ily anódon fölébük kerekedve, új perspektívát nyit költészete el őtt. 

Harmadik versünk erre a legjobb példa, ott látom a helyet a Kormányeltörés-
ben mellett, persze tudva tudván, hogy négy sorba közel sem fór annyi, mint 
Domonkos hosszú versébe. Négy sort emutettem, mivel a három versszak közül 
(az els ő  rés az utolsó azonos) a középs őt nyugodtan elhagyhatjuk, fölösleges ráadás. 
Minden erő  ebbe a négy sorba tömörül: 

érett gyöngyvirag 
a púderdobozon 
Scy41a •és Charydbis között újra csak 
libafos 

Noha a sorok tördelése elmossa .a határokat, egészen nyilvánvaló, hogy „három-
emeletes", három egységre tagozódó szerkezetr ől van szó: 

érett gyöngyvirág a ,púderdobozon — 
Áі nas, цnatkozó arcokat, áporodott leveg бt, álomba ringató tespedést szuggerál 
a kép, melyet a gydngyvi гбg jelzője a kezdődő  rothadás édeskés illatával leng be. 

Scylla és Charydbis között — 
Ostorasapás. Egyszerre dobhártyádon érzed az „üvöltve ugató" Scylla hangjait, 
megképlik előtted a „tenger sós habját iszonyúan magába •szívó" Charydbis, veszélyt 
sejtesz, s átvillan agyadon, hogy itt valami fontosnak leszel tanúja, valami sors-
döntőnek. E hatást rendkívüli módon el шélyíti a két egység közötti er ős :kontraszt: 
az első  épp, hogy csak piheg, alig  61, a második viszont élethalálharcot el őlegez, 
küzdelmet, iszonyatosat. 

újra csak libafos — 
Jóleső, szelepnyitó kacaj ikíséretében hirtelen alázuhan minden. A disszonan-
cia teljes értékű ; az élet képtelensége minden súlyával a válladon, de ugyanakkor 
a libafos egérutat is hagy, kimenekülhetsz — lehetséges a folytatás. 

Hogy aztán a folytatás milyen lesz, azt kár lenne találgatni. A FYirjvadászat 
sikeresen átvészelt traumái után költ őnk magára talált, s tökéletesen mindegy, 
hogy a valóság, jobb kifejezés híján mondjuk így, hurkanak meg-megsao гulásakar, 
illetve lazulásai esetén merre fog haladni. Ha beborul az ég, alkalmasint költészete 
is elborul majd, s ha csalóka délibáb ragyog föl, beszéde konkrétabbá válik. Igen 
... mert az illúziók szertefoszlanak ,ugyan, de az etikus ember vivádása halálig 
fennmarad.  

western ). A westerntől 
az egyszerűséget, a na-
ivságot kéri számon, s 
nem tűri a műfaj intel-
lektualizálásбt s a mű-
fajról való gondolkodást 
a műfajon belül, ami 
egyrészt a műfaj deka-
denciája, másrészt iró-
nia, cinizmus , a műfaj 
tagadása (anti western). 
Megjegyzendő, hogy e 
tulajdonságuk mit sem 
von le e filmek értéké-
ből, sőt azt lehetne 
mondani , hogy épp ezek 
között találjuk a legér-
tékesebb alkotásokat 
(Pont délben : szuper 
western , Balkezes revol-
verhős: anti western), 
ami még csak nem is 
különös, hisz tudjuk, 
más művészetben is van 
ez így: a Don Quijote 
vagy a Bovaryné — no-
ha ellenregények —
minden kétséget kizáró-
an remek alkotások. 

A mitológia , amit a mi 
véleményünk szerint 
Bazin túlértékel , inkább 
csábítóerőt kölcsönöz a 
western -filmeknek, 
mintsem értéket. E bá-
josságában is torz tu-
dat egy felettébb bűnös 
történelemről kevésbé 
bűnös, mint maga a tör-
ténelem . Bazin igazolja 
e tudatot , s hogy iga-
zolhassa , igazolnia kell 
a történelmet : „Az in-
dián , aki lakta (a pré-
rit és a sivatagot), nem 
tudta emberiessé tenni 
e területeket . A táj po-
gány vadságával azono-
sulva uralkodott. Nem 
így a fehér, keresztény 
ember , aki alkotó hódí-
tója egy új világnak. A 
fű  ott nő, ahol az ő  lo-
va elhaladt ... stb." (Az 
utolsó mondat tartal-
mazza a legnagyobb 
igazságot. „Zöldebb a 
a fű  Mohácsnak meze-
jén", íta volt Kisfaludy 
Károly.) 

A „tiszta" westerntől a-
zonban nem lehet elvi-
tatni minden értéket. 
Am hogy értékelhetjük, 
az — ha nem is kizá-
rólagosan — mindenek-
előtt a lovak érdeme. A 
lovak valóban szépek, s 
nálunk , embereknél min 
den bizonnyal nagysze-
rűbb lények . Ami a mű-
mészet szempontjából 
rendkívül fontos: ga-
loppozásuk következté-
ben olyan ember kezé-
ben is film keletkezik, 
akiknek egyébként fo-
galma sincs a filmkészí-
téshez . A western lénye-
ge persze nem a ló, 
örökkévalóságának tit-
kát sem vele kell ma-
gyarázni , hanem talán a 
giccsel , ami halhatat-
lanságánál fogva kedves 
az embereknek, s az 
ember kedvelése révén 
halhatatlan. 319  
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gerold lászió 

mérleg h lány-mérlegtöbblet 
(helyzetkép egy évadról és egy társulatról) 

i. 

(A :SZEMPONТOкRC L.) Júniustól szeptemberig tart a nyári színházi szünet. 
A szabadkai magyar társulat baranyai és szlavóniai vendégjátékkal fejezte 
be az évadot, az új idényt pedig szlavóniai éss szloиéniai vendégszereplkssel 
kezdi majd szeptember folyamán. Mindkét turnénak 't đbb évi hagyománya van, s 
ezenldviil — miivel az egyikre szezonzáráskor, .a máslkra éva;dnyitáskor kerül 
sor —jelképes  is.  A Szabadkai Népszínház magyar tarsulatának i uszonöt.. 
éves fennállását :és másfé4 évtizednyi vidékjáró ténykedésétigazeja, misszióját 
szimbolizálja, egyúttal jelezve, hagy ez a társulat nemcsak egyetlen városé, 
vidéké vagy tartományé. 

A nyári szünet másutt a 2nérlegkészíbés ideje. Nálunk nem szdkás 
a nyiiиánas számadás, ezt a rossz hagyományt próbáljuk most megszakítani 
a magyar társulat 1971/72.:évi:szezonjáról készített álábbi polémikus hang иételű  
és szándékú írással. 	 . 

Mit lehet, s mit еrdemes elmondani a hátunk mögött maradt évaüról? 
Mindenekelőtt áttekinteni kell a szezon bemutató el őadásait, melyek az 
összefaglaló, 'kizös képben új dimenziákat kapnak, ,az bsszképben jelentősebbé 
vagy jelentéktelenebbé válnák, mint amilyeneknek a premier pillanatában 
látwk, megítéltižk őket. Az évad komplett képe fontos tanulságokat kínál, 
amelyekben nemcsak a műsarkonstrыkció jellegzetességei, hibái és erényei, 
hanem — egy adott pillanatban — a teljes és konkrét színházi allapot 
ismerhető  fel. 320 



Az .évad tanulságai alapján lehet éѕ  szükséges is szólni arról a 
szellemi klímáról, azokról 'a kultúrpolitikai, művelődési jelenségеkrđl, 
amelyeik befolyásolják a műsor kšalakítáaát és meghatarozzák egy-egy 
pvodukdб  úitját, sikenét vagy bukását. A meglev ő  műsarзΡzerkezet figyélembe-
vételével, elemгkѕével szólni kell a műfaji arányokról, s arról, hogy ezek 
az arányok •mennyire felelnek meg a követelményeknek, a m űvеszi igényeknek 
és milyen mvértélkben, voвatkozásban szorulnak korrekcióra, mádositás гa. 

Lehetőleg minél több aspektushól kellene megvizsgálni, hogy mit jelent 
a nemхég befejezett évad színhám kuitiúгáвk szempontjából, s mit — konkrétan —
a szalbadikai araagyar színjátszás szempontjából. Melyik produkció s miért volt 
unalmas vagy izgalmas, .melyik hozott újdonságot, melyik stagnálást vagy 
lemaradást a színház el őadásait jellemző  játékstílus, törekvések, művészi, 
kíséтletező  igény szempontjából. Ki +kell mondani, melyeik voltak az évad 
legjobb •és legrosszabb egyéni és kollektív •teljesítményei. Volt-e buikás 
vagy bombasiker, s nem vit lsásorban: a k јsérleti jellegű, szándékú .produkciók 
m9лöségével, sorsával, az áltan ыk jelzett •ir&myal is foglalkozni kell, hiszen ezek 
Igy általánosabb színházpollti'kai .és művészi igény, törekvés jelzői. Nem 
mellőzhető  annak felismerése sem, 'ami a szezon elején bejelentett rtervb ől 
kimaradt, ami .ígéret volt, s az is maradt. De számon kérhet ők a színháztól, 
repertoárjának megh аtározáitól a több éves adásságok, mulasztósak is, 
ezúttal erre nemcsak mód, hanem szükség 5s mutatkozik, hogy — össze-
hasonlításokat, párhuzamokat vonva — néhány szezon viszonylatába в  
vizsgáljuk, szemléljük a jelenségeket. 

Egyetlen színházunkról és az alakulás, kibontakozás állapotában 4ev ő  
drámairodalnлnвkгól is névén szó, jel іentős téte]Жént kínálke¢iК  a színház és 
az irodalom viszonya, ez alkalommal elѕösorban a színház —ösztönző, segltő  —
bldaláról szemlélve ezt a mindkét irányban lényeges, sorsdönt ő  jelen хtőségű  
kápcsolatot. 

Adatok, tények, Sikerék, megállllapítások, étékek, іltёlеtеk 5zólkatnak a 
szánházi alkotómm'káról, ennek igényéről, helyzetéről, lehetőségeiről. Ezzel 
összefüggésiben komoly érvekkel bízonyitható: meamyixe van színházunk jelen 
szellemi és 'laözéletünklben, mennyre álli kívül ezen; milyen mé гtéКben 
szórakozóhely s n>ilyenben szellemi, intellektuális központ. 

Szeretnék szólni 'az egy évad a •túlmutató tanulságukról is, az еffple 
nvrlegkészítés, retrospektíva Igazi értelme a jöv ő  elé állított, azt alakítani, 
befolyásolni kívánó ta гΡnulságokban, tapasztalatokban van. 

Mindezeket a •vazsgálódásokat és tanu'lsagokat kifejezetten a saínházi 
művészet, a színjátszás önállóságágnak, öntörvény űségének figyelembevételével 
kellene megtenni, így lehet leginkább értelme és haszna a mérleghiány és 
mélegtöьblet készntésénelk, a számadás bemutatásának. 

2. 

(EGY ЕVADRІL.) A Szabadkai Népszínház magyar együttese az évadban összesem 
312 alkalommal lépett közönség elé, ebb ől 99 fellépés színhelye Szabadka, 
213 еlöadásé pedig a „vidék" voit. Elöadásaikaгt összesen mintegy százhatezer 
néző  látta. Az előadásonkénti átlag nézőszám 340. Az együttes műsorán 
tizenhárom darab szerepelt, közülük kilenc bemutatóel őadás, négy pedig az 
előző  szezon müsoгából került át az 1971/72. évi idéлy műsorára. 

A táasulat benuntatói: 
a) Vőrősmarty Mihály: Csongor és Tünde. Színháztörténeti esemény, 

jugoszláviai magyar színpadon elöszö г  kapott helyet a klasszikus magyar 
dramaturgia e jelentős darabja, •a •múlt századi dтámahagyományлak a Bánk 
bán és Az ember tragédiája anelletti kuksfontosságú m űve. A romantika 
hírnöke és reprezentáns alkotása. Tárgya a szerelem, igét fiatal egymáshoz 
való vonzódása, veDéгmotívіuma is szerelem, a boldogság kergetése, melyben 
mesebele •és valóságelemek váltják egymást. Alakjai ennek •megfelel ően 
tündérek, ördögfiókák, boszorkányok, kozmikus isteuségek, illetve földi, •reális, 
közűik népi figurák. Az utóbbiak adják a szilárd keretet, a biztos fogódzót 
a mesei elemekből szött irreális fötörtéxnethez. Porbeszédes formája ellenére 
sem kimondottan dnamai а  kotás. Elsősorban olvasmányké гнt megkapó: nyelve 
Shakespeare-t idézi, er őteljes, gazdag, szép, igazi költészet. A drámaiság 
hordozója elsősorban nyelve, a drámai erö ebben s nem szituációiban rejlik. 
Ezért nehéz színpadra ámítani, „mindig kemény dió volt a színpad számára° 
— írta róla Kárpáti Aurél. Az is maradt — tehetjük hozzá — a szabadkai 
előadás után, amelyet vend gként a szegedi Lendvay Ferenc rendezett. 
A rendezés túl hagyomanytisztelp volt, s emellett statikus is, akár egy 
operaelo"adás. Szép, de nem izgalmas, nem került nezokozelbe. Ebben nyilván 
része volt Székely László (m, v. Szeged) a játékot megbénító színgadképének 
és mбт-már naturalista jeimezeinek is. Hiányzott az el őadásbál, a rendezésből 
s a játékból egyaránt a szövegben levő  játékossag. A rendez ő  láthatóan 
két csoportba osztotta a darab figuráit. A három ördögfióka, Balga és Ilma, 
nemileg Mirigy, a boszorkány és Ledér került az egyik oldalra, a másikra 
pedig a két főhős, Csongor •és Tünde, a három vándor: a Kalmár, a Fejedelem 
és a Tudós s az 1;j királynője. Ez a differenciálás sematizmushoz vezetett, 
mindegyik figurában ,több van, mint amit egy ilyen leegyszer űsített 
beállItás látni enged. 1;rthet ő, hagy csupán a szürrealista íz ű  szöveget mondó- 
j•áгtszó ördögfiókák jelenései alatt pezsdül igazán .a színház légköre. De Balga 
és Dma párjelenetei is jelzik azt a szellemet, amelyet el őadóitól a szöveg 
megkíván. A Csongor ás Tünde megjelenítése nemcsak a drámai hagyomány 
iránti tisztelet kinyilvánítása lehet, hanem egy mode rn, mozgalmas, játékos, 
ötletes, szellemes előadás lehetőségét is magában hordja. Ennek a 'lehetőségnek 
kihasználása mellett hiányzott az el őadásból a rendező  olyannyira fontos 
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keménységet, hatá гozettságot kölкΡ:sönöz minden szellemi produktumnak. A 
színészek :közül elsősorban a hálás feladatot kapott, Majorosi Kati (Ilma), . 
Pásty Mátyás (Balga) .és a három ördögfióka, Bada Irén,_ Süveges Eta ёs 
Apró Ernő, — ,közülük is főleg Bada iгén_ (Kurrah) —játékára figyelhettünk 
fel. A többiek, :közöttük a két címszerepl ő , A]Ibert Mánia (Тüiт  de) és Medve 
Sándor (Osongor) a téves rendez ői koncepció s •önnön tehetetlenségük áldozata 
lettek. Külön hibájuk a tisztá'tlan szövegmondás, a versdráma nehezkes . 	_. 
inteгpretálása. Az előadás szép gesztus és jogos színházpoli іtlkai tett, csak 
korszerubb, merészebb hozzáállást, .prezentálást, ierdemelt volna. S szebb rés 
gazdagabb, körültekintőbb kiállitássu szinlapot. 

b) Tamási Áron: Еnekes madár. Akárcsak Vö гösmaгty művének, az 
Énekes madáтnak is legnagyobb •értеke s egyben dmámaiságána'k fő  hordozója 
a •darab színes, gazdag nyelve. Népi játék, népnyelvi gazdagsággal, 'komikummal, .. .  
јеиеsnteremtő  erővel,. Tárgya szántén .a szerelem, h ősei azonban léét idős 
legény (Lukács és Máté), két öreg lány (Eszter s Regina) s a fiatal szerelmesek 
(Magdó és Móka). Rendez ője ifj. Szabó ._István, aki — Lendvayval ellentétben —
éppen a јбté'kos megoldásokra, a szellemes effektusokra. ügyelt, ezekre 
„fordította le" .a darab nyelvének játékosságát, néni koani јkuanát. Bebizonyosodott: 
az ilyen hozzáállás csak előnyére válik a •műnek; ma igy kel játszani, ez 
a korszerű. Élvezetes, modern j.egyekkrl bíró előadás, s ebben része van 
Szбkely Piroska nagyszerű  színpadképénetk .&S. ruháinak ,meg néhány. sјnesebb,. 
árnyaltabb színészi alakításnak is, elsősorban a komikus bебшtottságrk Heck - 
Paula, Dóró Emma, Sánta P. Lajos ,és Versegi József négyesnek. A két fiatal 
— Arok Ferenc es Kasza Еva — már halványabb volt. 	 . 

C)  William Shakespeare: II. Richárd., Shakespear e .. elso... királydráma' ja ` a . 
szabadkai színpadon 'a ma annyira divatossá vált hatalmi történet: A II. Richárd 
a hatalom tragédiája. Jan Kott a Nagy Mechanizmus m űködéseét. еs 
lemeztelenítését látja a hatalommal élni nem tudó király sorsában. Virág 
Mihály rendező, aki már régóta nem nevezhet ő  az illuzionista színház hevének, 
elsősorban a klasszikusok 'korsze гűsítэésбek lehetőségét fedezte fel II. Richárd 
színpadra állításában. A hatalom forgandóságánák kegyetlen szisztémáját, 
Ismert rés m•égis kihasználatlan képletét akarta megmutatni a manapság 
divatos fizikai és kegyetlen színház eseözeivcl, fórmanyelv ёn. Szándéka 
figyelemre méltó, a megvalósítás azonban nem teljes éхtékű, noha óriási 
energiával, figyelemmel •készítettt el őadást láttunk': Nem lntkás, de nem is 
Igazi .siker. Ennek ellenére tény, hogy a leginkább kísérleti szándékkal k бsziilt 
produkció, minden szempátból jelent ősebb színházi élményt nyújtott, mintha a 
történelmi drámák tradicionális fo гmanyelvén szólalt volna meg. Az 'időnkénti 
kisiklás legfőbb okбt nyilván a színészek számara szokatlan stílusban kell 
keresni. De itt is baj volt a veгsesdгáma szövegmondásával. Emellett nem tudták 
kellő  ,érzékkel ötvözni a hagуоm nyos jellemformálást — ami akkor is - . 
nélkiilözhetetбen a színészi jatékban, szerepépítésben, ha a legszertelenebb 
„modern" felfogásban, minden hagyomány ellen irányul az el őa•dás; ismerni 
бs birtokolni kell azt, amin túl akarunk lépni — .azzal a korszer ű  törekvéssel, 
amely annak még a látszatát is іуеkѕzk elkerülni. Zavart az  is 	a 
visszafogott modern megoldások mellett láttunk aaiákronisztikus patetikus 
crescendókat, érzelmi túljátsz бst és földszagú naturalizmust is. A dísžlet, 
amely inkálbb a kűгΡdőket váró üres térne, arénára hasonlított, a u n t királydrámát 
idéző  színhelyre,. maradéktalanul szolgálta a rendez ői szándékot. Petrik Pád 
lápcsőszerű, eвnelvényes megoldású színképe egy színházi stílust jelzett s 
ugyanakkor 'illusztrálta is a mű  tartalmi utalásait, filozófiáját. Marija Zidari ć  
(m. v. Zágráb) jelmezei els ősorban anyagválasztás sze еmpontjából voltak 
maiak, újszerűek. A színészek közül inkább az epizód'isták (Pataki László, 
Szaibó István, Karna Margit, Arok Ferenc) játéka hagyott mélyebb nyomot 
bennünk. •Salamon Sándor Richárdjából hiányzott a következetes 
szereptanulmányozás és —építés. Pásthy Mátyás. (Bólinborke) jól indított, 
majd jellegtelenné vált, nem tudta éreztetni, hogy trónralépésével egy 
új tragédia kezdődik. 

Erénye: az egyetlen igazán kísérleti szellemben kiszült produkciója 
az évadnak. 

d) Méhes György: Férfihűség. T•ucatdarab a szánházi slágerek kategóriájából, 
igénytelen és ,jelentéktelen mű, a 5ikemirodalom olcsó és lej.áratott. eszkö¢eivel;-
de ennek a műfajnak legrangosabb, reprezentans darabjait és szerz őát 
jellemző  szellemesség, •könnyedség nélkül. Ezerszer megírt, süket sztori a nagy 
művészről, aki azonban nuégsem olyan nagy, mint hiszi magáról, . csakhogy 
ezt nem látja be. A „nagy" művész felesegéról, aki három műszakot 
vállalva igyekszik a гá váró többrendbeli feladatoknak eleget tenni, mártírságában 
észre sem veszi, hogy az ország legkiválóbb családanyjának vál.asztj бk meg. 
Ez .azonban megváltoztatja életét, egyszerre emancipálódik, ismertebb és 
h±resebb lesz, mint a férje. Bonyodalmak persze továibbra is vannak, a f ő  
bajkeverő  a jóképű  fotoriporternő, aki szerelmes lesz a művészbe. „Szerencsére" 
ott vannak a gyerekek, kéjt vélelmes kamasz, Agi és Gabi, akik mindent 
látnak бs mindent elintéznek, ebben többékevésbе  segítségükre van az 
anyaujságíró-barátnője. Megjelenik a színen még egy részeg gyászhuszár is, . 
aki a boldogság receptijét szeretné megtudni a legjobb feleségt ől, „anyu nagyságos 
asszonytól". Csupa sablon, közhely •minden szituáció, minden ,,h ős". Nem 
könnyű  megtalálni .azt .a legmegfelel őbb formát, amely feledteti a művecske 
szépséghibáit, élvezhetővé teszi az előadást. {;sipogni, sziporkázni kell, 
ötletesnek kell lenni. Ifj. Szabó István. rendez ő  rés a színészek valóban 
mindent meg •is  tettek, hagy a Féгf hűsig anegjelenitése úgy-ahogy sikeres 
legyen. A közönségnek tetszett, csak бszrevеite-e a rendező  kitalálta előjátékban 
azt a fintort, amely az efféle m űvek mellett az oldóságokért rajongó 
közönségnek is szólt. Ifj. Szabó István előbbi lényegesen sikeresebb 
reлdezéseibö'1 csempészte az ötleteket; a gageket, nem mindig észrevétlenül 
és nem is azonos sтínvonalon. A játékmester Majorosi Kati (Agi) talált гб  
legpontosabban arra a színészi hangvételre, amely az -ilyen semmiségekhez, 322  



közhelyekhez a legalkalmasabb. A többiek csak időnként voltak egyenrangú 
partnerei a fe']szabaduk játékosságban. Heck Paula (Feleség) kapta az 
egyetlen komikummentes szerepet, hiteles emberi figurát formát bel őle. 
A Férfihűség díszletei — Mihajlo Dejanović  készítette —vidékjárásra 
fölöttébb alkalmasak, s emellett öbletgazdagok, szellemesek. Jelmezek: 
Székely Piroska, mint mindig, tidék, játékosak. 

George Feydeau: Bolha a fülbe. A szerz ő  a könnyű  műfaj mestere, 
olyan jól értette mesterségét, hogy egyes kritikusok „a sz еxkesztés tökélye" 
és a „káprazatosan míiködő  bohózati gépezet" felhámja alatt a „polgári 
láitszatrend :gyilkos kritikáját" velik felfedezni. Holott a Bolha a fúllbe nem 
egyéb konifkusra festett, oktalan féStékenységi sztorinál. Ennek azonban 
mulatsagos, s őt olykor valóban szellemes is. Kiváló alkalom a rendező i 
és színészi kepzelet csapongására, „rájátszó" !színészeket kíván. Virág Mihály 
rendezését a komoly művek Qután érdeklődéssel vártuk a könnyű  műfaj kategóriájá-
ban is. Nem volt elég bátor, kevés ötlettel + it. Az előadás központt alakja a 
kettős szerepet nagy bravúrral megoldó Pataki László volt, oldalán a n јémileg 
halványabb, de jó  Albert  Máriával és Dóró Emmával. Díszlet: Székely 
László, jelmez: Székely Piroska, imindkett ő  rutinosan. 

Jacques Audiberti: Becsapott menyasszony. A m ű  eredeti címe: 
Arad a gazság. A közpfaj•súlyú darabok aközé sorolható ez a XV. Lajos 
korában játszódó, íróilag széls őséges elemeket összeötvöző  színpadi játék. 
Valós és irreális, szórakoztató és filozófikus, metaforikus és direkt  is.  
Bölcselete nem túl mély, nem is eredeti, .de azzal, hagy a kiszolgáltatottság 
megmutatására vállalkozik, emberinek és id őszerűnek érezziгk e komikus, 
fanyarul :groteszk művet. Tragéd'iá•t sejtet, de csak a :traglkosnédi ,áig jut el. 
Megjelenitése éppen saknétűségв, árnyaltsága miatt komoly feladat. A 
szabadkai előadás színészei nem tudtak ibehatolni a szöveg különféle viszonyulást, 
intonációt megkvvánó rétegeibe. Elvesztek a sokféle játéklehet őség és 
árnyalat között. Láthatóan nem érezték a darabot, amely így .nem is jelentett 
intellektuális élményt számunkra. De Virág rendez ő  is tévedett, amikor 
nagyobib jelentőségеt tulajdonitott a darab tartalmi, bölcseleti üzenetének, 
mint ami értéke szerint kijár neki, s azt súlyos m űvekhez illő  hozzaállással 
próbálta kifejezni. Holott helyesebb lett volna egy könnyedebb, intellektuális 
játszadozás formafában toedbbitani Audiberti nem éppen súlyos mondanivalój.át, 
amit •ő  is  a szertelenség, a játékosság csillogó papírjaival aggatott tele. 
A képzelet szárnyán röpköd ő  színpadi j,á'békból igy lett sötét dráma a 
Becsapott menasszony. Rendezés, játék, díszlet — Lévai Endre — és jelmezek 

Székely Piroska —szempontjából egyaránt kevert, felemás el őadást 
láttunk. 

Hermann Gresiecker: VIII. Henrik és hat felesége. Drámának, 
filozófi nak, történelemnek egyarántt .giccs, .altörténelani marráció, h ősei 
felszínesek, hiányzanak a szükséges emberi motívumok a hazassági kergekórban 
diihöngő  király és hat felesége történetéb ől. Törtenelem akar lenni, s még a 
legfontosabb történelmi mozzanatokat sem é рltette  be  művébe. Nemcsak 
jellemábrázolás és történelmi hitelesség szempontjabó1, hanem m űfa'jválasztás 
szempontjából is ügyetlen szerző. Nem tud választani a vígjáték és a 
tгagédia között, de nem еІёggё  szellemes, hogy tragikounédiaba ötvözze .a 
szelsőségeket. Műsorpolitikai tévedés volt bemutatni. A rendez ő  ifj. Szabó 
István a tragédiát szerette volna hangsúlyozni, ebben köv еtkezetes is 
maradt, de a dráma tragikus építxn кnye :gyenge anyagból készült, s nem 
tartotta :ki a ránehezedő  súlyt. Az előadás legjobb elemei Petrik Pál ügyes 
és mutatós színpadkepe és Székely Piroska szép es ízléses ruhái voltak. 
Színészileg csak Heek Paula alakítása említeлdő , ő  volt a legkevésbé patetikus 
s a leginkább természetes. 

Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus. Szellemes, igazi dürrenmatti 
tragik•omйdia, talán némi erőseb'b komikus színezettel, mint a svájci drámaíró 
többi, szintén szerepjá'tszásra épül ő  műve. Virág гendező  elsősorban ott 
tévedett, hogy a sziporkázás helyett, amire a szöveg olyan ellen . hatatlanul 
csábít, a 'komor színeket, a filozofikus tartalmat s ennek kamalyságát igyekezett 
hangsúlyozni. A szellemes darab így nem párosult kellő  komikus színpadi effektussal, 
ötlettel. Az előadás fénypontja a bohócruhába öltözött erkölcsbírót, Romulus 
császárt játszó Pataki László volt. Embert, halandót formált a császárból, 
s így a vállalt szerepjátszás emberi, erkölcsi hitelességgel telít ődött. Alakítása 
régen látott színészi teljesítmény, bravúr. Említeni .kell még .a debreceni 
Gyarmathi Agnes groteszk, darabhoz simuló jelmezeit is. 

Dale Wassermann — Mitch Leigh: La Mancha lovagja. Don Qtiijoténak 
és írójának, Cervantesnek története annak bizonyítására, hogy a világot nem 
olyannak kell elfogadni, amilyen valójában, hanem amilyen lehetne. 
A darabban minden bonyodalomnak ez a szemlélet az alapja. Musicalhez 
szokatlan helyen, az inkvizíciós börtönben, .gazemberek között játszódik 
a La Mancha Lovagja. Az előadásban a műfajtól idegen, komor színek dominálnak, 
hiányzott belőle a játékosság, a könnyedséfig, a pezsg őbb légkör, vagy :legalábbis 
a hangsúlyosabb groteszk 'kontrapunktok. Néhány jelenetben ,pezsdül csak a 
szűrpad levegője. A pesti Mikolay László —Seregi László rendezőpór ezekben 
mutatta meg igazán erejét, tudását. A három f őszereplő  közül elsősorban 
Pataki László (Don Quijote-Cervantes) remekelt. Pásthy Matyós (Santo Panza) 
mesterkélt, Bada Irén (Aldonza) ,pedig feleslegesen tragikus volt. 

Az évad folyamán legtöbbször a Férfih űség került közönség elé, 45 
alkalommal, követi az 1 nekes madár 43 el őadással, a további sorrend: 
Csongor rés Tünde 38, Bolha a fülbe 34, A nagy Romulus 19 —ebből 8 romániai 
vendégjátékon —, II. Richárd 14, Becsapott menyasszony 11, VIII. Henik és hat 

sas felesége 9 és La mancha lovagja 7 megjelenítéssel. 



(Egy évad tanulságai.) Az idény ;bemutató el őadásainak ismertetése :és értékelése 
metán nézziik, milyen következtetések levonására nyújt lehet őséget az elmúlt 
műsorperiódus. Vlégezzük el a repertoár e1emzésót, virгsgáljuk meg a ködős 
stí1QВ  јеgyeket, amelyek jellemzik az együttes előadásanrt, szóljunk a sikerekről 
és a bukósakról, a kísérlétí törekvésékr ől, az egyéni teljesítményekről, a 
színházi al!kotónnunka lehetőségeiről s a színházi élеtünket jellemző  állapotokról. 
Mindarról, amire egy évad mérlegének élkészí фése aikalmat ad. 

A számadás készítésekor elengedhetetlenül untos hangsúlyozni, hogy 
a munka, az •évad igazi fokmérője a2 előadások minősége, színvonala. Komplex 
vizsgálat tszüаéges, amelyben szó esik a választott darabak irodalmi, 
dramaturgiai értékéről, de amelyben — mivel a színjátszás öntörvényű, önálló 
művészi megnyila'tkozás — els ősorban a megvalósítás min ősége a lényeges. 
Nem a bemutatott darab, hanem az előadás nwn'danivalója, tartalmi jegyei, 
a minőség, az аikotómunka művészi fókának meghatárazói. Ez az eddigi 
írodalomközpontú — téves — szemldllettel sLeanben egy inkább szín'házcentmihus 
aspektust tételez ugyan fél, .de miivel tudvalev ő, ahogy elsősorban irodalmilag, 
szellemiség •szempоntjából vértékes, lomoly, rangos mű  alapján készülhet 
igazán jó előadás —hiba lenne abszolutizálni a színhdzküzpontúságat. 

Egyetlen színházunk műsara, tudjuk, már régóta, eklektikus, vegyes. 
Szükségből ilyen. 1Vlégsem kellene ebbe egyszerűen mint változtathatatlanba 
beletörődni. A repertoár koncepciót jelent, következésképp „visšzatiiikrözi a 
színjáiszás oéljait, ¢nővészi és politikai törekeséseit" — árta a fiatalon elhunyt 
magyar dramaturg, Osvdth Béla —, azaz a közönség érdekl ődése, vgényéi 
mellett a színház rangját is fémjelzí. 

A bemutatott muvek arányán Szabadkán már évek óta ai аіgyjálbál 
szilárd műsonkonstгukoió hatáтоzzа  meg. Ismert •a képlet, amelyben mintegy 
fele-fele arányiban kapnak helyet a komoly, értékes m űvik és a kizárólag 
azórakaztaftásra szánt könny ű  műfajú tucatdarabok. Az 1971/72. ovi szezonban 
Vörösmarty, Tamási, Shakespeare és Dürrenmatt drámája tartozik maradéktalanul 
az első, a rangosabb művek kanegáriájába. Míg a :másodikba — nem azonos 
színvonalon ugyan, 'de lényegi jegyeik szerint — Feydeau, Audiberti, Wasserma шr 
— Leigh, мV hes •és Gresiedker darabja sorolható. Azzal a •megszoritással, 
hagy a két utóbbi a könnyű  műfajban is túl könnyűnek találtatik. A választott 
komoly drámákhoz nem sdk hozzátennivalónk lehet. Nem azért, mert 
nagуј  Јból kiellégítrlk az ezen az oldalon kialakult arányokat — egy-egy 
klassriikus magyar és világirodalmi, egy-egy újabb, XX. századi magyar és 
vilá'girodalm'i alkotás —, hanem azért, mert ezek irodalmilag is, tartalmilag is 
kiváló művek, amelyék Mehetőséget nyújtanak a .korszer ű  formanyelvű , 
időszerűségre — jelenidejűsítésre — 'törekvő  színpadi előadások készítésére. 
Toиábbá nem hagyható figyelmen kívül, hogy ebben .az •évadban mutatták .be 
Vörösmarty Mihály művét, 'és hogy most játszottak el őször 5hakespeare-
királydrámát a uszabadkai színpadon. Мűvészi szempántból Iis ezek a produkciók 
— a Lendvay rendezte Csongor іéa Tündét leszámítva — mondhatók legjobbnak. 
S ez az elmúlt néhány évadhoz viszonyítva, amelyekben a me еaterség 
•szempontjából sikeresebb еlvía•dások sokszor іéрpen a könnyű  mi'tfаjban 
születték, különcsen jelent ős momentum. Ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy 
körültekжvtőbben .és ügyesebben kell .a szárakartatásra szár хt darabok közül 
válogatnni. Vagy pedig — ahogy Audiberti és Gresiedker darabjának el őadása 
figyelmeztethet — ügyesebben kell megválasztani a rendez ői koncepciót, amely 
az illető  művek d!ényeges műfaji j•ellegzetessegeiből, ezekkel polemizálva 
bontja !ki a legadekvátabb formát. 

Ha a prózai és zenés m űvek arányát nézziik, akkor is némi elt оtбdás 
tapasataliható ebben az évadban. Eddig ugyanis, mert .a uzárakoztató m űvek 
egyúttal zenések is voltak — zenésvúg јdљéіkák, operettek, musicalek — a zenés 
és prózai darabok aránya is legtölbbször egy az egyhez volt. Ezúttal hét prózai 
és csak két zenés darab kapott helyet a m űsorban. Hogy ez mennyire 
véletlen vagy mennyire 'tudatos m űsorpolinikai elgoar dalős műve, arról mzég 
korai lenne beszélni, akárcsak arról is, hogy helyén való-e ez az arányváltozás. 
Ha figyelembe vessziik, hogy a zenés vígjáték nagyjából harmad-negyedrangú. 
darabok voltak, akkor komoly műsormódosvtast sejtet a megválasztott prózai-zenés 
arány. Ha azonban .a zernés v нgјrzбКokat a velük azonos vagy araég silányabb 
értékű  práza'i vígјбtéКОk váltják fel, mint ebben a szezonban történt, akkor 
nemcsak hogy lényeges változásról, hanem egyáltalán semmilyen változásról 
sem .beszélhetünk. Elméletileg örvendetes tény, hogy ebben a szezonban 
az operett helyett a modernebb hangvételű, fakbúrájú musicalt láthatott a 
szabadkaiak közönsége. Régóta esedékes ez a változás, nidresak azért 'is, 
mert a musical lkorszerűbb játékot kíván, s mert talán az együttes 
pillanatnyi összeti telének is megfelelőbb, mint az operett. Az is lehet, hogy 
a műfajcsere csak rövid életű, a véletlen .  dolga, de az sem kizárt, hogy 
a közönség ízlésváltozásának К  vetkezménye. Talán már nálunk is •észlelhet ő  
a magyarországihoz hasonló változás, hogy a közönség iközelebb пek érzi a 
modernebb stílust feltételez ő  musicalt a minden korszerűsítéstől idegenkedő , 
elzárkózó •operettstílusnál, s őt esetleg arra is rájött, hogy az olyannyira 
közkedvelt operett esillbgása, pampája hamis. Ha igen, akkor az újszer ű  
j•átékstílus iránti igényt nyilván a televízió formai megoldásai .is befolyá'solhatták. 

A bemutató előadások sorrendjét vizsgálva tapasztalhatjuk, hogy az el őbbi 
néhány évadtól eltér ően ezúttal — A nagy Romulust kiиéve — a szezon 
első  felében kerültek közönség elé a rangosabb a uvek. Az ,évadnyitás els ő  
heteiben mar nagy szériát megért kánikula-darabok helyett az idény els ő  
három bemutatójának szerz ői: Vörösmarty, Tamási 'és shakespeare. Ha ez 
annak a megfigyelésnek a következménye, hogy a nyári színházi szünet 
után a közönség könnyebben „veszi be" •a különben nem túl népszer ű  komoly 
műveket — legalábbis erre lehet következtetni egy-egy tragédia, társadalmi 
vagy történelmi dráma viszonylag alacsony élőadás  záxnából —, akkor ügyes 
„húzásnak" kell minősíteni ezt a változast. Am az is lehet, hogy ezúttal 
a szezonnyitó súlyosabb művek mellett az előző  évadbál továbbjátszásban 
már !kés•zen voltak a kevésbé értékes, de igen közkedvelt szórakoztató 324  



darabók, s felesleges leüt volna ezekkel k оnkurrálni, tucatdaraboka± m űsorba 
iktatni. Vagy csak véletlen m űve a struküúra átrendez ődése? A következő  
néhány szezon dönti majd el, hagy tudatos változásról vagy esetlegességr ől 
van-e sгzó. 

A nagyjáјbólallandó arányaktit tantalmazó m űsonképlet, már az eddigiekből 
is nyilvánvaló, nem egyéb szükkséges rossznál, ami szavatol ugyan ibizonyos 
műfaji változatosságot, de meg is köti a repertoár összeállítóinak :k гΡapzeletét, 
!kivált, ha'kiblönben sem túl invenciózusak, vá шalkozó szelleműek. Mivel 
azonban — nemcsak a szabadkai, hanem a többi — színház m űsora !is évek 
óta előre aneghatáгázatt képlet szerint alakul, joggal merül fel kérdés: 
létezik-e eszményi. repertoárkulcs, amely egyecuen szezonban a legszerencsésebben 
határozná meg a ,bemutatók arányát. Nyilván csak szerenosés és kevésbé 
szerencsés arányok léteznek, ideális arányak nincsenek. Nem mintha a 
színpadi irodalom narn lenne annyira gazdag, hagy több idényen keresztül 
ne találnának a sablon minden pontjára megfelel ő  művet, hanem mindenekelőtt 
azért, mert nem a .m űfaji megoszlás a fontos, hanem az egyes el őadásék 
szinvonala, s ezt semmilyen képlet sem biztosíthatja. Emellett pedig azért is 
veszélyes a •kialakított arányok állandó és túlzott tiszteletben tartása, mert 
oda vezethet, hogy egy-egy színházi évad műsorának megtervezésekor csak arra 
ügyelnek, hogy a repertoár kiiiönböző  .rétegeinek (prózai-zenés, klasszikus-mai) 
előre ,megáј lapított pontjaira (magyar, jцgosziáv, jugoszláviai magyar; 
tragédia, szíanmű, vígjáték, bohózat; menés vígjáték, operett, musical) !keressék 
a bemцtatandó műveket. Egyszerű  •behelyettesítést végezn еk évadról évadra, 
s nem a darabok pillanatnyi érdekessége, a bennük rejl ő  •és kibontakozásra 
váró-ösztönz ő  aktuális mnо  ndanifvaló szerint ádlítj•ák .össze a műsort. 
Noha minden darab b&mutatására lehet találni tdbbé-kevésbé megfelel ő , 
sokszor valóban elfogadható magyarázatit, ilyen behelyettesbési módszerrel 
mégsem pótolható az olyannyira szükséges ankátómunka, amely az önálló 
szellemis gű  színháznak, az egyiittes profiljának, a •kreatív rendez ői munkának 
az alapja. Fdlеg akkor valik rassz gyákarlattá az el őre meghatárazátt képleübe 
történő  meáhanikus behelyettes űtes, ha ez csupán formális elveket követ. Gyakori 
jelenség, Szabadkán is, másutt is, hogy a r еpertoáт  összeá.11ításának szempontjai 
között ilyeneket találunk: a Sterija Játéktikra vagy a Vajdasági Színházak 
Találkozójára alkalmas darab, produkció, vagy a közönségnek — a hagyományosat 
kedvelőkre , a kísérleteket 'szeret őknek —, a kritik "anak, a városnik, a 
vidéknek, a diákoknak, a murakásáknak, az értelmisegnek szánt m űveik, 
kasszatöltő  darabok, a sz űnésmi fizeüés variábilis részét növel ő  produkciók stb. 
Ennyi lényegtelen szemponthoz nehéz igazodni és következetesnek maradni, 
s ezért történik meg, hogy a sokfelé figyelésben a legfontosabb elvek, az 
időszerű  tartalmi jegyek 'és a művészi affinitás háttérbe szorulnak, elvesznek. 
Ha ennyifiéle — mellékes — szempontnak akarunk eleget tenni, .akkor éppen a 
legfantosaьbról, a ѕznnjátszás művészi jélQegéről feledkezűrvk meg. 

Az 1971/72. :évi idény tarkaságának 'okat is a sokfelé figyelésben kell 
keresni. Igy kerülhetett a m űsorba Audiberti, de főleg Gresiecker es Méhes 
,műve, megjelenítésüket színpadi megvalósíoáauknak szinte egyetlen mozzanata 
sem igazolhatja. Gresiecker minden szempontból gyenge m űvecskéjének 
a szerep néLkül maradt női részleg tagjait kellett foglalkoztatnia. A ,Becsapobt 
menyasszony 'is valószínűleg hasonló iiresj'áratot volt hivatott pátolaii. Emellett 
Méhes György vígjáüéka a rorutni'ai magyar drámairodalom els ő  nádunk is 
bemutatott alkotása, amely azonban semimiképpen sem képviselhet — kivált 
elsőkéait — változatos, ;gazdag, jó m űvekkel dicsekedhet ő  dramaturgiát. 
Ilyesmire is ügyelni kelt. Hogy hazai példával érveljek: olyannyira visszás 
volt e választás, mintha a vajdasági drámairodalomból valamelyik határon túli 
magyar színhám V. Lippay Etelka nádunk egykor nagy sikert aratott végjátékai 
közti!1 matatna be egyet. 

Mivel célunk elsősoíban egyetlen 'szabadkai évad mérlegének elkészéüése, 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mi az, asninek helye lett volna 'a m űsorban, 
s mi az, ami az előzetes bővebb repertoártervben szerepelt, de nem került 
közönség elé. Az évad kerettervében a Férfih űség allternatíváj "anak Fehér 
Klára Honolulu című  vígjátéka, a bemutatott La Mancha lovagja mellett pedig 
Cole Porter zenés játéka, a Csókolj meg, Katám szerepelt. Dürrenmatt m űvének 
— igaz, nem A nagy Romukisnak, hanem Az újrakeresztelked őknek — 
GUnther Grass nagysikerű  politikai drámája — A рlebejusak próbálják 
a felkelést — .volt az alternatívája. A Porter- é a Fehér Klára-darab nem 
változtatott volna lényegesen az évad m űsorképén, noha ez végső  soron 
a művek megjelenítésétől ,függött volna, A nagy Romulus válaszüása 
mindenképpen helyesnek mondható, közelebb áll közönségünkhöz, 'érdekesebb 
és értékesebb mű, mint Az újгakeresztel'ked ők. A legnagyobb kar, hogy 
a Grass-drámát nem slkeri lt bemutatni. Ez azonban a színházon kívüli 
tényezőkön múlott. 

Az 1971/72. évi műsoridény nagy-nagy mulasztása, hogy teljesen m еllőzüék 
a Forum ѕzínműpályázaüára beérkezett műveket. Meghirdették ugyan Tóth 
Ferenc második díjas színpadi példabeszédének, a Jábnak bemutatását, de erre 
nem került sor. Mulasztásnak tekinthet ő  tavibbá, hogy a kamaraszínpadra 
beígért négy dráma — Triana: Gyilkosok éjszakája, Beokett: Godot-ra várva, 
Görgey: Komámasszony, hol a stukker?, Csu іika: Döglött aknák — közül 
egyiknek sem tartották meg a bemutatóját. Nemcsak az aggasztó, hogy helyettük 
Audiberti kevésbé érdekes m űvét láttuk, hanem elsősorban az az imavár 
szimptámatikussá váló jel nség, hogy évente elkészül a kamaraszínpad 
műsorterve, s elmarad a —legtöbb — !beígért •darabok színre á ~l.d гΡ asa. 
A Godot-ra várva és a Gyilkosok éjszakája araár néhány évad elején 
felbukkan a kerettervben, de megvalósítása mindeddig várat magára. Feltehet őleg 
anyagiak, idő  és .megfelelő  erők hiánya játszik közre. Nagy kár, hogy 
kihasználatlan a stúdiószínpad, amely a közönség különösen érdekl ődő  — 
édővеl feltehetőleg mind szélesebb —rétegének •és a színházi embereknek, 
rendezőknek, szinészeknek is lehet őséget nyújthatna a hazai és külföldi 
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Közönség is, színház is szinkronban Jenne a modern d гamatuіgvával. A színészek 
és rendezők újszerű  megoldásokat, elképzeléseket próbálhatnának ki lényegesen 
kiselhb anyagi •és nművészi kockázattal, miлt a nagy színpadon. Afféle 
allkoгtá гnt%hely jellege lenne, melynek tapasztalatait, eredményeit késóbb a nagy 
színpad ,produkcióiban kamatoztatnák, kialakítva így az eg уi ttes sajátos 
аnculatát, stdlusát. Annak a kísérletnek a folytatására gondolok, amely 
1068,ban a Szerelem, ó! című  sehisgal-darab nagyszer ű  előadásával indult, 
de amelynek nem volt méltó .folytatása, hiszen sem shaffer Mesterdetektívje, 
sem a Gogol-monodráma, legkevésbé pedig a ,Becsapott menyasszony nem 
minősithető  sikeres folytatásnak. A legutóbbi évadot értékel ő  xádió-nyilatkazataban 
Virág Mihály rendező  a Becsapott inenyasszoyt jelernt ős kísérletként emktette, 
de érvelése nem fagadható el. szerinte ugyanis az el őadas kísérleti 
jellege, konа'zerűsége abban nyilvánult meg, hagy nézőtér fogba körül a terem 
közepére helyezett játékteret. Ez a megoldás ;már régóta nem új, s csak 
formai jelllegű, önmagábaв  nem jelent semmint. Kivált egy olyan el őadáslban, 
amely néhány mozzanaté +kivéve nem .tudott szabadulni ;a tradicionális 
színjátszás bűvköréből, de hagyamáлyasn.ak sem volt figyelemre méltó. 

Hogy mennyire hiányzik a színházi m űhdlyt jelentő  st'diószínpad, 
bizonyútja a II. Нš hásd előadása is. A kilenc bemutató közül ezt illeti meg 
leginkább a kísérleti jelző. Természetesen ez önmagáiban nem jelent extra 
értéket is, de félreéгthetetlendll az újszerűség igényét példázza, s ezért 
megkiilönböztetett figyelem illeti. A kísérlet nem volt hilbátlan, s ennek okát 
elsősoі+ban abban kell keresni, hogy a társulat csak id őnként, évadonként, 
leg!nkább csak egyetlen alkalommal vállalkozik erre, s akkor .érz ődik a 
folytоnosság, a kis! гletet megelőző  hosszabb távú alapozó munka hiánya. 

Elmaradt a beígért kabaréfelújátás  is,  holott már az első  előadás 
napjárt is kijelölték, s arról is értesültünk, hogy Kopeczky László egész estnyi, 
Ezek még mindig fúrnak című  összeállításával nyit a Кabaгé. 

A terv és a megvalásátás egyezése nem tel .lényeges 'mozzanat a színház 
élcbélben, mivelhogy a terv .még nem tekinthetб  törvénynek. Az eltéréseik 
vizsgálata, ami lényegében míisorelemzés, mégis szükséges, mert fe,hívhatj е  
figyelmünket néhány sajátos mozzanatra vagy jelenségre. Többek között arra, 
hogy a drámai műfaj jelentidej űsége ellenére sem észlelhető  kifejezetten 
valбságuak, sem a választott darabok problematikájában, sem a m űvak 
színpadi megfogalmazásában, formanyelvi sajátságaiban, amelyek egyik 
lényeges f гΡ nkciája, hogy az adott közönségnek •estér ől estére a színjátszás 
eszközeivel ko Кгеtјz Іjok és tudatдsitsak .a műben levő  általánosabb érрényű  
kérdéseket, emberi-gondolati dilemmákat. 

Hiányzott a konkrét színházi izgalom, a közönséget ..fogva ta tó feszhitség. 
Ebben pedig nagymértékben közrejátszott, hogy hiányzott a m űsorból 'a 	. 
jugoszláviai araagyar dráma. Holott a pályázatra ibifutott m űvek közül, némi 
átdolgozás, igazítás után, .akadt volna alkalmas m ű  is. A rendezők, számomra 
érthetetlen okokból, nem törődtek ezekkel a művekkel, melyeknek igazi 
értéke csakis színpadi megjelenítésük után vált volna nyilvánvalóvá. Ha nem 
tetszettek a zsüni által kiemelt darabok, noha azok •némi módosntással kivétel 
n'élkül játszhаták, válogathattak volna a nagyobb -beavatkozást igénylő  
pályamunkák közül is. Hiszen hazai magyar szerző  darabja mindig olyan 
esemény, amely mindennél nagyobb mértékben a színház felé irányíthatja a 
k$zvélеmény érdeklődését, s így a színház a közéhet részesévé válhat, ami 
külonösen fontos .mozzanat szerepe és működése szempontjából. 

A repertoár elemzésekor láthatjuk, hogy a kortárs világirodalom, tehát 
a jelenben élő, mai problémákról szóló művek száma és min ősége seцтΡ 
kielégútő. Dü'rrenmatt történelaraietlen történelmi komédiája, a legfrissebb 
modern  mű  is tizenöt évvel ezelőtt íródott. Ennek ellenére a magyar társulat m űsor-
politiltájátбl nemcsak a legújabb, hanem a húsz-huszonöt évvel ezel őtt keletkezett 
„modern" műveket is számon kérhetjük. Olyan kiváló drámaírók munkáit, 
mint Beokett, Ionesco, Williams, Miller, Albee, Pinter, Mrožek, Weiss, hogy 
csak a legsmertobbeket emlátsem. Nyilvánvaló, 'hogy a sokféle igényt és 
szempontot kielégíteni igyekv ő  társulat erejéből nem telhet még minden 
jelentősebb drámaíró műveinek .bemutatására sem, .de azért mégis 
körültekintőbben és igényesebben kellene válogatni a kortárs irodaiombl, mert 
a modern dramaturgia mögötti lemaradásunk évadról évadra növekszik, 
ugyanakkor pedig a színház idényenként elég sok fércm űvet mutat be, legalábbis 
többet, m đnt erre elenged'hetetleni.il szükség lenne. Közben odajut egyetlen 
színházunk, hogy az említett él ő  .drámaírók egy-egy művének évtizedes 
késéssel történő  bemutatása inkább anakronizmus, mint friss színházi élmény 
lesz. A műsorpolitika — ezen sohasem valami elvonatkoztatott fogalmat értek, 
hanem azokat a rendezőket, szinészeke't, igazgatókat, m űvészeti tanácstagokat, 
akiktől függ egy-egy szezon műsara — lassan reagál a drámairodalom 
eseményeire. A kortárs világirodalmat megel őzően már példaként néhányszor 
emlőtettem a Forum színműpályázatát. Meg kell említeni azonban a 
drámapályázatnál lényegesen sikeresebb regénypályázatot is, amelyre a 
Népszínház stábja szintén nem reagált. kény, hogy a dramatizálás nem 'a 
legszerencsésebb forma a hazai drámairodalom p бtlására, de nem is járhatatlan 
út, hanem egyik elképzelhető  lehetőség, amit időnként ki kell használni. 
Legalábbis, ha a színház szórakozóhely helyett a közéletben számító, jelenlev ő  
szellemi központ kíván lenni. Elég, ha a pályázat művei közül Bányai János, 
Burány Nándor, Tolnai Ottó vagy Gion Nándor regényére emlékeztetek, 
mindben van drámai mag, fellelhet ő  a drámai kibontás, tavábbírás lehet ősége. 
Vagy egy még frissebb irodalmi példa, gondoltak-e a Népszínházban arra, 
hogy Gion legújabb könyve, az Ezen az oldalon cím ű  novellafüzér, tipikusan 
bácskai alakjainak tört&іete színpadra is átültethet ő. (Fejes Endre vagy 
đkrény István drámái is élőzőleg prózában jelentkeztek!) Még egy példa 
a közelmúltból: miért nem íratott riportdrámát a színház a tiszai árvízr ől? 
De lassú a műsorpolitika a magyarországi vagy jugoszláviai drámaújdonságok 321  



műsorra tűzésében is. Két példa: ČSrkény Macskajátéka és Boris1av Pekí ćnek 
a Sterija Jábékakon is 'sikert aratott két groteszk hangétel ű  egyfelvon•ánsosa, 
ezek bemutatása sem lenne érdektelen. 

Annak ellenére, hagy a repertoár klasszikus része mindig rangosabb 
az úja'bbkorinál, itt sem lehetünk teljesen elégedettek. A színház jelenlegi 
profilja sok vígjátékot kíván, de ez nem feltételezi, hogy a bemutatásra 
kerülő  ујgjátékok zöme síláвy legyen. Érthetetlen, miért nem fordulnak 
a kornéd&a Idasszikusaihaz, akik ,éppúgy nevettetnek, szórakoztatnak, de 
igényesebben, magasabb színvonalon. Arisztaphan "esz, Plautus, Molíére, Goldoni 
‚ígjábékainak műsorra túzésével felszabadulhatnának a haranad- és negyedrend ű  
komédiák elfoglalta helyek egy-egy ,évad premier listaján, s több lehet őség 
nyílna az elhanyagolt színvonalas kortárs irodalom legjobbjainak bemutatására is. 
A „könnyű  műfaj" klasszikusai nemcsak értékesebb műveket „szállítanának", 
hanem .gazdag .belső  tamtaцnuknál fogva a korszerű  színjátszás stihzs 'kialakítására 
is megfelelőbbek, mint a üucatdarabók. 

Ha már emlitettem, időzzünk .is néhany mondait erejéig a stílus kérdésénél. 
Van-e sajátos népszínházi stílus? Nincs. Lehetne-e? Talán igen. Bonyolult kérdés, 
amely egyrészt a társulat ősszetételétől, affinitásától, másrészt .az egységes 
művészi koncepciótól, látásmódtól ftigg. Persze a sajátos stílus nem azt 
jelenti, hogy mindent egyformán kell játszani, hanem meg kell keresni az 
időszerű, erkölcsi-emberi tartalmat, s ezt a színjátszás korszer ű  eszközeivel 
közvetáteni, mindenki személyes dlményévé tenni. Talán_ tagan értelmezem 
a stílus fogalmát, helyesebb lenne szellemiségnek nevezni. Akkor: van-e sajátos 
szellemisége a szabadkai színhaz el őadásainak. Permanens állapoüban nincs. 
Időnként jelentkezik egy-egy produkció, amely szel'lemiség dimenziáira, tartalmára 
emlékeztet, de amelynek a folytatására hónapokat, egy évadot vagy ennél is 
többet kell varni. Dbb ől következik, hogy .közel sem olyan mértékben szellemi 
központ, ahogy erre szükség lenne. Nem szód bele az életilnkbe, mindennapjainkba, 
nem alakírtja gondointainkat, nem fedi fel dilemmáinkat. Inkább szórakozóhely, 
áhová gondotúzni, nevetni jár a közönség. 

Amikor a stilust mint lehetséges sajatságot említettem, els ősorban arra 
gondoltam, hogy rue esemény гvélküli, nyugdíjas színházunk legyen, hanem 
mindenre reagáló, szellemében állandóan friss .központ, amely tekintélyét azzal 
érdemli ki, hogy minden társadalmi, emberi jelenséghez tud a arai em ber, a 
mi szemünkkel, reflexeinkkel, gondolatainkkal viszonyulni. Érzi .és tudatosítja 
az éгbékeket, figyelmeztet .a hibakra, tévedésekre, a mi fejünkkel gondolkodik, 
s јbenniinket formál, a mi szemünkkel lát s bennünket tanít meg nézni: a 
világot, itat araellettünk, s a kissé távolabbit, .és önmagunkat. Ennek érdekében 
kockázatot vállal, merész és közérthet ő, igazi népszínház, ahogy a neve ás 
hirdeti. 

Az évad produkcióit !bemuta'tó el őző  fejezetben szinte minden egyes 
bemutatáról írva, a játékos, könnyed hozzáállást hiányoltam vagy dicsértem 
(Csongor és Tünnde, Becsapott menyasszony, VIII. Henrik és hat felesége, La Mancha 
lovagja, Bolha a .fülbe s részint, a mellékszerepl ők játékiban, A nagy Romuhus, 
illetve az Énekes madar, s .részint, Majoros Kati alak гtásában, a Férfihűség). 
Ez a keresett, kért könnyedség nem múló kordivat ismérve, hanem a szükséges, 
a darabon felülemelkedni tudó kritikus viszonyulás, egy alkotói szellem 
jellemzője és következménye, amely klasszikus és mai drámák színpadra 
állításakor egyaránt elfogadható lehet — ha a m ű  belső, tartalmi jegyei 
ezt előlegezi'k, megtűrik —, mert ezzel a mű  mélyrétegeib е  hatolhatunk, 
olyan összefüggéseket fedezhetünk fel és láthatunk, amelyek különben 
talán rejtve maradnának el őttünk. Ha van  manapság domináns stílus, amelyet 
tudni kell, akkor ez a nagykorú szellemi, értelmiségi viszonyulást tartalmazó 
könnyedség, fölényes artizmus az. •Sajnos, kevés az ilyen el őadás. De ezzel már 
a siker és a bukás kategóriájához érkeztünk. 

Volt-e az évadban igazi siker vagy bukás? Miel őtt válaszolnék, tisztázni 
kellene, hogy lényegében bukásból is, sikerb ől is kétféle van. Művészi és 
közönségi. A kettő  nem feltétlenül fedi egymást, s őt legtöbbször nem esik 
egybe. Szabadkán különben igazi bombasikerek és csúfos bukások már régóta 
nincsenek. Gyenge, szórakoztató m űvek érnek el nagy előadássorozatot, értékes, 
je'lentбs megjelenítések uiszont, annak ellenére, hogy kisebb közönségsikerük van, 
a kritika és a szinházi szemlék elismeréseit kapják meg. Inkább félsikerekr ől és 
félbukásokról beszélhetünk tehát. S ez válójában a legrosszabb, mert elaltat, 
nem hat ösztönzően, hamis biztonságérzetet vált ki. 

Az évad művészi sikerei, szerintem, A nagy Romulushoz, a II. Riehardhoz 
és az Énekes madárhoz fűződnek. Az első  Pataki László felejthetetlen alakítása, 
a II. Richárd Virág rendező  új dimenziót nyitó .rendezése, az Énekes madár 
pedig a kiegyensúlyozott, színvonalas kollektív teljesit гnények és ifj. Szabó 
István ügyes rendez ői koncepciója révén valhatott az évad m űvészi sikerévé. 
A Csongor és Tünde, a Becsapott menyasszony, a VIII. Henrik és hat felesége, 
valamint a Férfihűség című  művek előadása viszont művészi szempontból 
— egy-egy jobb mozzanat, alakítás, rendez ői pillanat ellenére is lényegében 
— sikertelennek minősíthető . A Bolha a fülbe és a La Mancha lovagja cím ű  
produkcióról nehéz ennyire egyértelműen ítélni, inkább a siker és a bukás 
félútján vannak, mint az idény többi bemutatója. Az el őző  fejezet végén 
levő  statisztikából látható, a bemutatott darabok közül melyiket hányszor jatszották. 
A sorrend nem végleges, mert attólis függ, hogy melyik darabot mikor 
mutatták be, a szezon elején .és közepén bemutatott m űvek nagyobb 
előadássorozatot .érhettek meg, mint amelyek az évad utolsó heteiben kerültek 
először közönség el•é. A repertoárnak legalább a fele a következ ő  idényben is 
musoron szerepel majd, logikus, hogy változik a sorrend. Az azonban már 
most látható, hogy a művészi siker csak az Énekes madár esetében esik egybe 
a közönségsikerrel, a m űvészi szempontból bukásnak minősített Audiberti- és 
Gresiecker-művet a közönség sem méltatta különösebb figyelemre. (Feltételezésként 
eml thet5, hogy ebben esetleg az elmarasztaló kritikának vagy a gyenge színházi 
propagandának is része van.) A közönség a már említett Énekes madár mellett 
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emelte sikenre. A nagy Romulus és a II. Richárd szerényebb sorozata nagyjából 
megfelel a ,hasonló untékű  előadások átlagának. A La Mancha lovagja pedig majd 
a következő  évadban éri el azt a szériák, amelyre a közönség énaemesы . 

A koіlektív sikeгek és sikertelenségek :bizonyos fokig 'az egyéni 
teljesstményektöl is £iiggnek. Lássuk őкet. Rеnaezёs szempont)aból a II. Richárd, 
A nagy Romulus (minaкettő  Virág munkája) es az Enekes madár (i.fj. Szabó 
István) az évad legkiemelkedőbb produkciof. Néhany jelenet, megordas erejéig 
ide kell sorormi a bolha a fülbe (Virág), a Férflhüseg (ifi. Szabó István) 
és a La Mancha lovagja (Seregi—Mгкolay) című  eloaaásokat. A Csongor rés Tünde, 
a Becsapott menyasszony rés a VIII. Henrik és hal feesege cím ű  protóukciбk 
rendezői bukások. Megemlítendő  azonban, hogy egyetlen rendezés sem •eri el 
azt a színvonaiat, amely a színház magyar !tagozatának legjobb er őadásait 
(Az ember tragédiája, Isin, Császár, paraszt, A£anyak, Koldusopera, Léda, 
Caligula, Szeregem, ó!) emlékezetessé tette. 

Az évad kimagaslóan legjobb színészi гteljesátmёnyeit Pataki László 
nyújttatta. Elsősorban Romulus mént remekelt, de kiváló  volt  Don Quijote-
Cervantesként a La Mancha lovagjában és a Boma :a fülbe kett ős szerepében 
Emanuel Chandebise- rés Poche-ként is. Pataki valóban remek sorozata 
nemcsak egy nagy színész visszatéгését, — .a színház részér ől 'történt —
újrafelfedeгesét jelzi, hanem arra a fontos szempontra is figyelmeztet, 
amiről Szabadkán sokszor, évek óta kissé elfeledik estek, hogy szinvonalas 
előadás nincs igazán jó színész nélkül. Féltehitségekkel nem lehet remekműveket 
produkálni. De arra is figyelmeztetthetnek Pataki kiváló alkotásai, hogy 
időnКént a műsort sem árt a sdnészi er őkhöz igazítani, természetesen, ha a 
választott darab más, fontosabb szemponuból is .megerd еm1 , hogy műsorra 
kerü'jön. 

Pataki sikere valóban eihеш6lyosítja, háttérbe szorítja á tötbbiek 
teljesítményét. Rangos a іakításként ki kell még emelni Majoros Katiét (Ina 
a Csongor .és Tündében, Agi a Férfihűsségben), Bada Irén (Kurrah a Csongor 
és Tűmében), Heck Pauláét (Eszter :az Enekes madárban, Kate Parr a VIII. Henrik 
és hat feleségében) Pásthy Mátyásét (Balga a Csongor és Tündében) Versegi 
Jázsefét (Мdt•é az Éntikes madáárban, Kormányzó a La Mancha lovagjában) 
Dóró Emmáét (Regina az Énekes madárban), Santa P. Lajosét (Lukács az 
Énekes madárban, Marsall a Becsapott 'menyasszonyban), Albert Máriáét 
(Rayminde Cbandebiѕe a Feydeau-darabban) és részint Salamon Sándorét 
(a II. Richárd címszerepében). Kimondott színészi bukásró і  nini btiszélhetiink, 
inkább elmu гaszkott lehetőségekről, kihasznáiastian alkalmakról. Ilyen volt 
Kasza Éva Alaricája s(Becsapott menyasszony), Szabó Cseh Mária Mirigye, 
Albert Mária Tündéje, Medve Sándor Csongorja (Csongor és Tünde), Karma 
Margit Јú'idja s(A nagy Romulus), Czehe Gusztáv Bmorosa (Becsapott 
menyasszony), Bata Ferenc Parfait királya (Becsapott" menyasszony), Bada 
Irén AldonzáЈa (La Mancha lovagja) és Pásthy Mátyás Sanchója (La Mancha 
lovagja). 

Az egész évad gyakori jelensége a sdk félig kidolgozott alakítás. 
Jellemzi ez azokat a színészaktit, akik több jelenn ős szerepet 7s kaptak 
(B'ada Irén, Pásthy Mátyás, Kasza >va, Szabó Cseh Mánia, Versegi József, 
Ások Ferenc, Medve Sándor, Salamon Sándor), de azokat is, akiknek az 
epizádszertipek kicsi, ám nem lényegtelen feladatait kellett megoldaniuk 
(Banácius Zоіtán, Szabó István, Sánta P. Lajos, Süveges Eta, R. Fazekas Piri, 
Albert János, Szél Péter, Nagy István, Godányi Zo Іtán, Apró Ernő, Remete 
Károly). Vagy gyorstempóban készülnek a sbemutatók, s nincs elegend ő  idő  
egy-egy allakí'tás előkészítésére, kiérlelésére, vagy a rendez ők nem dolgoznak 
eleget a színészekkel, esetleg a színészek leliküsmeretességében, ,hozzáállásában, 
tehetségében a hiba. Az sem lehetetlen, hogy a színészek és a színházon kívüli 
tényezők halnak :ki döntő  •mértékben a művészi teljesítményekre. Tény 
azonban, hogy színészeink legtöbbje nem alkotó, hanem tolmácsoló szándékkal 
közeledik a kapott feladathoz, s elért az eredmény saru lehet teljes &ték ű . 
Ezenkívül sok a rutinalakítás is, fóleg az id ősebbek részéről, akik kőzöl Szabó 
István, Szabó Cseh Mária, Czehe Gusztáv, Karra Margit, Barácius Zoltán, 
R. Fazekas Piri, Godánpi Zoltán, Süveges Eta Vagy nem kapnak megfelel ő  
szerepeket, vagy valóban válságba kerültek. A fiatalak közül a nagyabb feladatot 
Bada Irén, Pásthy Mátyás és Arok Ferenc kapják, de eddig nem sikertilit 
hosszabb ideig egyénletesen k иelégítő, azonos színvonalon megoldaniuk őket. 
Különösen Bada és Pásthy esetében volt nyilvánиaló, hogy valahol az alakítás 
felénél megtörtek, elbizonytalanodtak; nem tudtak kibontakozni, vagy téves 
felfogás szerint játszattak.. Kibontakozás helyett csak ígéretek marad ak. A 
fiatalok s az idősebbek játékában egyaránt érz ődik a fokozottabb igényű  
szellemiség, a szеlesebb értelmiségi horizont hiánya, túlnyomórészt ezen 
múlik, hagy a könnyed, groteszk stílus távolabb á Ј1 tőИΡ.ik. 

Az évad legsikeresebb dazletterveit Petrik Pál (II. Еiohárd, VIII. Henrik és 
hat felesége), Mihajlo Dejanovi ć  (Férfihűség) és Székely Piroska (Éntikes madár) 
készítette. A legjobb jelmezterv a vendégként szerepl ő  Gyarmathy Ágnesé 
(A nagy Romulus) .és .Székely Piroskáé (VIII. Henrik és hat felesége) volt. 

Az egyéni —elsősorban a színészi — teljesífmiények serkentése oéljábál 
alapítani kellene egy évente odaítélend ő  színéczí díjat, amelyet tatán éppen 
Ferenczy Ibiről kellene elnevezni. 

Az egyéni sikerek :és kudarcok említésével sziikségszer űeл  elérkeztünk 
a ѕzinћіі  alkotámunká lehetőségefntik kérdéséhez. Az alkotómunkáról szólva 
tudni kell, hogy az együttesnek óriási fellépésszáma v an  (a .múlt évadban 320, 
ebben a szezonban 312 alkalommal léptek közönség elé), rengeteget utaznak, 
nincs színészi műhelyül szolgá:ló stúdiószínpaduk, fizetésük nincs arányban 
az általuk végzett muka :és a t őlük várt feladatok nagyságával, ezenkiviil 
a színházban is rendezetlenek a viszonyok. Mindez közrejátszik, hogy elfásulnak, 
kiégnek. Persze ebbe azt is bele kellene számítani, hogy milyen 'igénye Кkel 
indultak, s mit tettek annak :érdekében, hagy igénytiiket valóra váltsák. 

Az állapatvizsg:álathoz tartozik, bogy a színhazat és a színésztikit 
nem becsüljük eléggé. A társadalom anyagi juttatását ugyan megkapják, d е  
ennek ellentiben, sajnos, csak mennyiségi kötelвzettséget kell a színháznak згв  



válilahiia. Az ilyen Viszonyulás öszkönzése nem terjed túl az egzisztálas 
határainak biztosításán. De részint ezzel a kvantitatív kötelezettséggel is 
magyarázható, hogy szinhidzainknak nincs határozott, igényes, id őszerűségre 
törekvő  músorpolitikája, nem kdelégitő  a társadalmi szerepük. Egyfajta 
bizonyossági állapok figyelhető  ugyan meg, de ez inkább bántó, mint megnyugtató. 
Nem az a •baj, hogy nincs kapkodás, hanem ez, hogy kényelmesség ural кadik, 
melynek következményei a m űsorpolitikai mulasztások, a lagymatag propaganda. 
Vészjósló válságról nem beszélhetünk, jóllehet •málságra olykar szükség lenne, 
mert az .áЉhdalásra való körekvés nélkül nincs igazi felemelkedés sem. 
A művészi munka serkentése összefüggésben van a színházi szabályzattal is, 
amely szerint, ha jól tudom, nem kifizet ődő  a kisebb előadasszámot megérő  
komoly művekben jákszani, még főszerepet sem. 

Színházró'1 lévén szó, a közönségr ől sem szabad elfeledkezni. Az 1971/72. •évi 
színházi évadban rekordszámú, mintegy 106 000 néz ője volt a magyar társulat 
előadásainak. Ez feltétlenül biztató. 

4. 

(EGY ЕVADON TÚL.) Az előző  részben, annak ellenére, hagy csupán egyetlen 
színházi idény tanulságait prábáitam felsorakoztatni, óhatatlanul is állandóan 
át kell lépni a kijelölt határokon, összehasonlítani, kitekinteni, általá лasтtani 
kellett. Ebben a zárórészben néhány általánosabb érvény ű  problémát vázolnék 
(részletes, elemz ő  bibontásuk terjedelmes tan цlmanyt igenyelne). 

Minden színházról készült elemzésben legfontosabb hely a repertoárkérdést 
illeti meg. Az egész társulat m űködése ezen keresztúl mérhető . 
A repertoárról elmondottakhoz két újabb, szintén fontos szempontot társií•tanék. 
Az egyik a tíz, tizenöt évre vagy régebben megtartott bemutatók felújítása, 
a másik a jugoszláviai magyar drámai hagyomány felkutatása és élesztgetése. 
Bevett színházi gyakorlat az egykor nagy siker ű  darabok új szereposztásban 
történő  felújítása. Nálunk ez, sajnos, nem szokás. Kár, mert az idóКÖzben 
felnőtt közönség is megismerkedhet olyan művekkel, amelyeket csak az id ősebb 
korosztálynak volt alkalmuk látni, ugyanakkor ezek összehasonlítást 
végezhetnének a két megjelenítés között, s könnyebben tudatosodnának 
bennük az új színházi törekvések, formanyelvi eszközök is. A színészek 
számára pedig lehet őség nyílna, hogy egyetlen színpadi m ű  több, különböző  
korú alakját keltsék életre, s az ilyen £ormában tör ~ énő  visszaesés a fokozottabb 
alkotómunka igényét is magában rejti. A jugoszláviai magyar drámairodalom 
múltja ismeretlen. Nem lenne érdektelen felkutatni a m űveket, és esetleg a 
legerdckesebbeket műsorra .tűzni. Hogy milyen lehet őségek rejlenek a múlt 
darabjaiban, ékesen bizonyitja a marosvásd гhelyí példa, ahol — volt alkalmunk 
látni — egy ma már érdektelen, anakronisztikus m ű  alapján nagyszerű, igazi 
modern előadás készült. Mind a felújításnak, mind a múlt •ébresztgetésének akkor 
van jogosultsága, ha velük a mának, napjaink közönségének is mondhat lényeges 
gondolatokat az előadás. 

A szabadkai magyar társulat vidékjáró el őadásainak több mint kétharmadát 
Szabadkán kívül tartja. A tájolás szorosan összefüg:g a m űvészi színvonal kérdésével. 
Vidéken a legtiibb művelődési otthon színháztermében igen szegényes és sz űkös 
körülmények között kell fellépni. Ezzel magyarázható, hogy Szabadkán s esetleg 
Újvidéken :és Zomborban m.ás előadást lát a közönség, mint a többi helységben. 
Érdekes lenne felmeréseket végezni arról, hogy hol milyen mértekben csökken 
a іргоduіkеiбk színvonala. 

A vid•ékjárással függ össze a szabadkai színészek túlterh вltsége. Példaként 
szolgálhatnak a szabadkai magyar társulat és az újvidéki Szerb Népszínház 
1969/70. és 1970/71. évi szezonjának murtatószámai. Az 1969/70-es évadban a 
szabadkaiak 242 előa•dást tartottak, ebb ől százötvenet vidéken, az újvidékieknek 
pedig 206 előadásuk volt, s ebből 33 a székvároson kívül. A következ ő  idényben 
mindkét együttes jóval többször lépett közönség elé. A szabadkaiak 320 alkalommal, 
kétszázhússzor vidéken, az újvidékiek kétszáznyolcvankilencszer, amib ől 
nyolovaвnégyszer székhelyükön kívül. Ehhez azonban hozzátartozik, hogy 
Szabadkán 23 illetve 27, Újvidéken pedig 34 illetve 40 színész teljesítménye 
volt ez. 

Színházunk legfájóbb pontja már régóta a népszer űsítés, a propaganda 
kérdése. Nem kell különös rosszmájúsag ahhoz, hagy megállapítsuk, Szabadkán 
színházi propaganda úgyszólván nincs is. A La Mancha lovagja cím ű  musicalt 
színre .állító Mikolay László .pesti rendez ő  mondta a bemutatót megel őző  
гбdkónyklatkozatában, nem tudja, lesz-e közönség a premieren, mert öt nappal 
előtte még egyetlen plakátot sem látott a várasban. Gyakori jelenség ez. De 
hiányzanak a reklám- és sztárfotók 'is a város fontosabb helyein, kirakataiból. 
Hogyan kívánják, hogy a közönség becsülje a színházat, ha ők sem becsülik 
eléggé önmagukat? 

A már említett színhházk állapot tartozéka a kulcsfontosságú munkahelyek 
betöl'tetlensége. Szabadkán ugyanis nincs f őigazgató, de nincs se szerbhorvát, se 
magyar dramaturg, hiányzik még egy állandó díszlettervez ő, egy rendező  a 
szerbhorvát tagozat mellé, nincs egyetlen ál'landó jelmeztervez ő  sem, s a 
drámaigazgatói feladatkört is tiszteletdíjas alapon, lényegében másodállásban 
töltik be. Tizenhárom fontos munkahelyb ől kilenc betöltetlen, vagy csak 
tiszteletdíjasan ellátott. Еrthető , ha idegesség tapasztalható a színészek között, 
ha a dramaturgiai szolgálat nem funkcionál, ha a m űsorpolitkkában sok a 
melléfogás, hiányzik a kell ő  körültekintés. 

Megannyi fontos, lényeges 'kérdés, amelyek felvetésére egyetlen évad adatai, 
mutatószámai, értékítéletei, tanuLs бgai szolgáltattak alkalmat. Megoldásukra 
hosszabb idő, alapos munka, a színház nagy-nagy szeretete szükséges — 
a színházbeliek és a kívülállók részér ől egyaránt. 
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gion nándor 

fogadjunk a doktorra 
(rádiójáték) 

Személyek: 
Doktor 
Barátnő  
Nagy Károly 
Pincér . 
Sorsjegyárus 

(Nyári délután egy félig üres városi kiskocsmában. A szokásos zaj: pohár- 
csörgés, halk mondatfoszlányok, id őnként behallatszik az utcáról a gépko- 

csik zúgása.) 

NAGY KÁROLY: 
Érdekes, már félórája egyet sem ... (Doktor felteszi a lábát az asztalra, ci 
pője hangosan koppan az asztallapon) Meg őrültél?! Lerúgod a poharakat. 

DOKTOR: 
(kezdettő l végig unott, álmos hangon beszél) Nézzétek meg ezeket a lábakat. 

Jól nézzétek meg őket. 330  



NAGY KAROLY: 
Menj a fenébe a lábaiddal. Nem tetszenek nekem, különösen, ha az asztalra 

rakod őket. 

DOKTOR: 
De azért csak nézd meg őket. Nézd meg azokat a foltokat a cip őmön meg 

nadrágomon. 

BARÁTNŐ : 
(idegesen) Kérlek, ne útálatoskodj. Legalább most kímélj meg a hülye vic- 

ceidtől ... Légy szíves, vedd le a lábadat az asztalról. 

DOKTOR: 
Ne ideskedj, drágám. Nézd meg te is azokat a foltokat, érdemes megnéz Пi 

őket: vérfoltok. Mégpedig embervér foltok. 
(rövid szünet: kintr ől a megszokottnál valamivel hangosabb gépkocsizúgás 

hallatszik) 

NAGY KAROLY: 
Is.mét operáltál? 

DOKTOR: 
Igen. Combcsanttöréssel hoztak be egy tagot. Felborult a kocsijával ... Több, 
mint két óra hosszáig piszmogtunk vele, és csuda sok vére elfolyt. Még a 

padlóra is lefolyt a vére. 

BARÁTNŐ : 
A részleteket mell đzheted. És lény szíves, a lábadat .. . 

DOKTOR: 
Nem kell idegeskedni. Egyáltalán nem kell idegeskedni. 

BARÁTNŐ : 
Nagyon hálás lennék .. . 

DOKTOR: 
Az ember vérének szaga van. Tudtátok ezt? Egész biztosan nem tudtátok. 

Pedig tényleg szaga van. 

BARáTNÖ: 
Nem érdekel. 

DOKTOR: 
És a legérdekesebb, hogy minden ember vérének más szaga van. Más 
szaga van a kövér ember vérének, és más szaga v an  a sovány ember véré- 

nek. Más szaga van az öregember vérének... 

BARÁTNŐ : 
Undorító vagy! 

DOKTOR: 
... és más szaga van •a fiatal ember vérének. Ezenkívül egészen más szaga 

.  van  a férfiak és a nők vérének. 

BARÁTNŐ : 
Te undorító disznó. Éppen most kell ezt elmesélned. 

NAGY KAROLY: 
Érdekes, határozottan érdekes. Hogy a férfiak és a n ők vérének különböző  
szaga  van...  De én most egy kicsit az ablakra figyelek. Azt hiszem, jön 

egy vörös hajú. Ma még csak két vörös hajút láttam. 

BARATNó: 
Most már tényleg vedd le a lábad az asztalról. 

DOKTOR: 
(valamivel halkabban, mint eddig) Az •az érzésem, drágám, hogy te mégiscsak 
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BARATNŐ : 
Persze, hogy félek, de most ez nem fontos. 

DOKTOR: 
Nem kell félned, mondtam, hogy nagyon jó orvos és jó ismerősöm. 

BARATNi: 
Tudom, hagyjuk ezt. 

DOKTOR: 
És az egész nem tart tovább öt percnél. Legfeljebb tíz percig. 

BARÁTNŐ : 
Ezt is tudom. Fölösleges újból elmondanod. 

DOKTOR: 
Két nap múlva már el is felejted, mintha... 

BARATNŐ : 
Most már tényleg hagyd abba!! 

NAGY KAROLY: 
Történt valami? 

DOKTOR: 
Nem, semmi sem történt. A barátnőm kicsit ideges. Az utcán mi újság? 

NAGY KAROLY: 
Meglepően gyönge a féihozatal. Nézzük csak: hat barna, öt sz őke és há 

rom vörös hajú. Ma meglep ően kevés a vörös hajú. 

DOKTOR: 
Igen. Meglepően kevés. Máskor több vörös hajú szokott lenni. 

BARATNŐ : 
Miről van szó tulajdonképpen? 

DOKTOR: 
Nem vagy ideges már? Nagyszerű . Nagyon örülök, hogy nem vagy már ide- 

ges. A barátom majd elmeséli, hogy mir ől van szó. 

NAGY KÁROLY: 
Tudja, mi hárman mindennap itt ülünk ennél az ablaknál. 

BARÁTNŐ : 
Maguk hárman? 

NAGY KAROLY: 
Igen. Doktor, én és Feri, a pincér. Tudja, mi nagyon régi barátok vagyunk, 
még gyerekkori barátok ... (a pincért szólítja) Hé, Feri, gyere ide egy •kicsit. 

PINCÉR: 
Igenis! (hallatszik, ahogyan az asztalhoz jön) Történt valami? 

DOKTOR: 
A barátnőm szeretne megnézni magának. Tudniillik egy történetet fog hal- 

lani rólunk. 

PINCÉR: 
Milyen lemezt tegyek fél hozzá? 

DOKTOR: 
Nem kell lemez. Maradj itt egy kicsit. 

NAGY KAROLY: 
Szóval, mi hárman mindennap itt ülünk ennél az ablaknál és figyeljük a 
nőket, illetve 'legtöbbször én figyelem. A szomszéd házba ugyanis van egy 

orvos, aki, szóval, magzatelhajtást végez. 

BARATNŐ : 
Tudom. 332  



NAGY KÁROLY: 
Namármost. Én figyelem ezeket a n őket. Könnyű  megkülönböztetni őket a 
többi járókelőtó•1, mert nagyon vigyázva lépkednek, mintha, mintha valami 
szúrná a talpukat. (elneveti magát) Tehát én figyelem őket, és mindennap 
felírom, hogy hányan abortáltak, és közülük hány sz őke, barna és vörös 

hajú volt. Aztan a Doktor egyszer majd tanulmányt ír err ő l. 

BARÁTNŐ : 
Tanulmányt?! 

DOKTOR: 
Miért ne? Mondjuk, ilyen címmel: „Főleg a vörös hajú nők abortálnak." Vagy 
pedig: „Miért abortálnak többnyire a vörös hajú n ők?" Igen, ez a második, 

azt hiszem, jobb lesz. 

BARATNÖ: 
De hát... 

PINCÉR: 
Szerintem nem sok értelme van az egésznek. Ezt mondtam mindjárt a kez- 
detén is. Manapság a hajszín semmit sem jelent. Minden második n ő  festi 

a haját. 

DOKTOR: 
Nem baj. Az egyáltalán nem baj. Nem az a lényeg, hogy egy n őnek eredeti- 
leg milyen haja volt, hanem, hogy milyen volt akkor, amikor abortált. Ezt 

már többször is megmagyaráztam. 

BARATNŐ : 
Szóval, mindennap itt ülnek ennél az ablaknál. És ha szabad kérdeznem, ki- 

nek az ötlete volt ez az adatgyűjtés, és a tanulmány? 

NAGY KÁROLY: 
Hát, eredetileg az enyém. Tudja, én azel ő tt is mindig figyeltem ezeket a 
nőket. Valahogy szeretem elnézni őket, amikor olyan óvatosan lépkednek. 

PINCÉR: 
És élvezed is. 

NAGY KAROLY: 
Nem, nem tudom. Nem hiszem, hogy kimondottan élvezem. De szeretem 
nézni őket. Szórakoztatók, igen, kimondottan szórakoztatók. És egyszer csak 
eszembe jutott, hogy statisztikát készíthetnék róluk, a Doktor pedig írhatna 

egy tanulmányt. Néha fogadunk Hogy legközelebb milyen hajú .. . 

BARАTNđ : 
Hogy hívják magát? 

NAGY KAROLY: 
Nagy Károlynak. Miért? 

DOKTOR: 
De ne tévesszen meg a neve. Az igazi Nagy Károly tulajdonképpen az apja. 

O  csak amolyan félig sikerült Nagy Károly. 

BARÁTNŐ : 
Féligsikerült Nagy Károly, maga egy szemétláda. 

NAGY KAROLY: 
Kérem? 

BARÁTNŐ : 
Maga egy undorító disznó! 

NAGY KÁROLY: 
Nem értem. Nem értem, hogy mi baja van egyszerre. 

DOKTOR: 
Ne izgulj. Nekem is szokott ilyeneket mondani, amikor ideges. (barátn őjéhez 

halkabban) Drágám, azt hiszem, most már menned kell. 

BARÁTNŐ : 
Igen, megyek. Nagyon örültem a társaságnak ... szóval mindennek nagyon 
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DOKTOR: 
Ni idegeskedj, drágám. Meglátod, nem lesz semmi baj. Tudják, hogy jössz, 
egész biztos várnak már. Veled mennék én is, de tudod, kissé kínos lenne. 

BARÁTNŐ : 
Tudom. De azért jó volna, ha megvárnál. Persze csak akkor, ha nem kínos. 

DOKTOR: 
Nem kínos. Meg foglak várni. És ne idegeskedj. 

BARАTNŐ : 
ó, dehogyis idegeskedem. (hallatszik, amint éltávolodik az asztaltól, de út- 
közben még visszaszól) Nagy Károly úr, nézze meg jól a hajamat: (az egyik 

távolabbi asztaltól nevetés hallatszik) 

NAGY KÁROLY: 
Tehát ő  is...  ő  is odamegy? 

PINCÉR: 
Persze, hagy odamegy. Láttam rajta, amint bejött, hogy oda készül. Az ilyes- 
mi messziről. meglátszik rajtuk... Fiúk, mennem kell kiszolgálni. (elmegy 

az asztaltól) 

NAGY KÁROLY: 
Akkor sem értem, hogy miért förmedt rám olyan gorombán. Mi van abban, 
hagy szeretem elnézni azokat a n őket, akik az orvostól jönnek. Szeretem 
nézni őket, és kész. Nincs ebben semmi rossz. Emlékszem, kamaszkoromban 
például a vadludakat szerettem nézni. Különösen alkonyattájt, amikor..' 

DOKTOR: 
Egy pillanat szünetet kérek. (a pincért szólítja) Ferikém! 

PINCÉR: 
(messzebbről hallatszik a hangja) Igenis! 

DOKTOR: 
A barátunk ismét az emlékeit idézi: a vadludakról beszél. Tegyél fel egy 

lemezt az alkalomnak megfelel ően. 

PINCÉR: 
A vadludakról beszél?! 

DOKTOR: 
Igen, a vadludakról. És csak most látom, egy aranykereszt van a nyakában. 

PINCÉR: 
Tudom. Már tegnap ilattam. Nagyon szép aranykereszt. Aranykeresztes le- 

mezt is feltegyek? 

DOKTOR: 
Nem, nem kell keresztes. A vadludakról tegyél fel valamit. 

PINCÉR: 
Nincs semmi a vadludakról. Mondd neki, hogy emlékezzen valami másra. 

DOKTOR: 
(Nagy Károly) Nem emlékeznél inkább valami másra? 

NAGY KAROLY: 
Nem. Én a vadludakra akarok emlékezni. 

DOKTOR: 
(a pincérhez) Sajnos, mindenáron a vadludakra akar emlékezni. Tegyél fel 
akkor valamit, ami legalább emlékeztet a vadludakra. (lassú, érzelg ős zene, 
mint például a népszerű  Butterfly — alig valamivel hangosabban, mint az 

eddigi kocsmai zajok és a beszűrődő  gépkocsizúgás) 

DOKTOR: 
Hát akkor parancsolj. Ha már mindenáron a vadludakhoz ragaszkodsz. 

PINCÉR: 
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DOKTOR: 
Ragyogó! Engem kifejezetten a vadludakra emlékeztet. 

NAGY KAROLY: 
Szóval, kamaszkoromban például a vadludakat szerettem nézni. Különösen 
alkonyattájt, amikor az ég már egészen sötétkék, és a vadludak V bet űt 
rajzoltak, külön-külön már nem is látszottak, csak a szabályos V bet ű  .. . 
Illetve, sohasem volt szabályos: az egyik szára mindig hosszabb volt, és 
emlékszem én mindig arra vártam, hogy egyszer majd szabályos V bet űt 
látok. Sohasem volt szabályos. De azért így is nagyon szép volt, ott a vá- 
rosin kívül , ahol nagyon zöld a fű  és csend van , és én szerettem nézni a 

vadludakat, különösen alkonyattájt. 

DOKTOR: 
Vége? 

NAGY KAROLY: 
Igen. Illetve nem egészen. Egyszer egy lánnyal mentem ki a város szélére. 
Meg akartam neki mutatni a vadludakat. Álltunk ott egymás mellett, és az 
eget kё1тnleltiik, és- akkor arra jött két kis srác, az egyik felvett egy görön- 
gyöt és megdobott vele. Pontosan nyakszirten talált el: a göröngy puha volt, 
darabokra tört és behullott az ingembe. A két srác röhögve elfutott, és az 

a lány is velük nevetett nagyon jóízűen. 

DOKTOR: 
Vége? 

NAGY KAROLY: 
Igen. Most már vége. 

DOKTOR: 
Helyes, akkor figyeld, hogy mi van az utcan. (a pincérhez) Ferikém, vége a 

vadludaknak! (a zene elhallgat) 

NAGY KAROLY: 
Csak egy barna hajú. Nem tudom, mi ez ma délután. Meglep ően gyönge a 

felhozatal. 

DOKTOR: 
Bejegyezheted a barátn őmet is. 

NAGY KAROLY: 
Tehát még egy barna hajú. Viszont nincsenek vörös hajúak. Ha ez így foly- 

tatódik, nem fogod tudni megírni a tanulmányodat. 

DOKTOR: 
Dehogyis nem. Majd az desz a címe, hogy: „F őleg barna hajú nők abortál- 
nak." Vagy pedig: „Miért abortálnak többnyire a barna hajú n ők?" Azt hi- 

szem, ez a második cím még jobb lesz. 

NAGY KAROLY: 
A fene egye meg! Jön az öreg sorsjegyárus. 

DOKTOR: 
Nagyon hiányzott. Kifejezetten hiányzott nekem. Remélem, ezúttal nem fo- 

god ideültetni. 

NAGY KAROLY: 
Nem tehetek semmit, ha ide akar ülni. Tudod, hogy nem tehetek semmit. 

DOKTOR: 
Еn viszont tehetek. Ha megint ideül, a pofájába öntök egy pohár vizet. 

Akkor talán elmegy majd;  mit gondolsz? 

NAGY KAROLY: 
Ne tedd ezt, kérlek. Tudod, hogy az apám régi barátja és ... 

DOKTOR: 
Еs régi harcostársa. Tudom. Viszont nekem nem régi barátom és nem régi 

~~s 	 harcostársam. Tehát a pofájába önthetem a vizet. 



NAGY KAROLY: 
Komolyan kérlek, hogy ne tedd. Minek töidslegesen kéllemetlenkedni. (hal- 
kítja a hangját, mert már hallatszik ahogy a sorsjegyárus a szomszéd asz- 

taloknál kínálja az áruját) 

SORSJEGYÁRUS: 
Sorsjegyet tessék ... Sorsjegyet tessék .. . 

NAGY KAROLY: 
Alapjában véve rendes tag az öreg. Igazán fölösleges lenne megbántani. 

DOKTOR: 
Unalmas tag az öreg. Ez az igazság. Én rettenetesen unom. 

SORSJEGYÁRUS: 
6, te megint itt vagy Karcsikám. Napról napra ennél az asztalnal; nem 
unod még? Leülök hozzatok egy kicsit, jó? (hallatszik ahogy félrehúzza a 

széket, aztán sóhajt) Nagyon kifáradtam. Hiába, öreg vagyok már. 

NAGY KÁROLY: 
Nem értem, miért kell ezt csinálnia, amikor 

DOKTOR: 
Mondja, öregem, tudta maga azt, hogy minden ember vérének más szaga van? 

SORSJEGYÁRUS: 
Kérem? 

DOKTOR: 
Lefogadok, hogy nem tudta. Lefogadom, hogy még azt sem tudta, hogy az 

ember vérének egyáltalán szaga van. 

SORSJEGYÁRUS: 
Maga orvos? 

NAGY KÁROLY: 
Igen, orvos. Nemrégen végzett, és nekem nagyon jó barátom. 

DOKTOR: 
Igy például, öregem, a maga vérének egészen más szaga van, mint az 

enyémnek. 

SORSJEGYÁRUS: 
(kissé bosszankodva) Érdekes. (Nagy Károlyhoz fordul) És te, hogy vagy 
Karcsikám? Hm ... látom, még mindig ezt a keresztet hordod a nyakadban. 

Mondd, miért raksz ilyesmit a nyakadba? 

NAGY KÁROLY: 
De hát miért baj ez? 

DOKTOR: 
Szerintem mindenki azt hord a nyakában, amit éppen akar. Ismertem egy 
tagot, aki a bölcsességfogát rákötötte egy zsinegre, és azt akasztatta a nya- 

kába. Hihetetlenül ronda fog volt, félig már el volt rohadva. 

SORSJEGYÁRUS: 
Nem lényeges az egész, és nekem tulajdonképpen semmi közöm hozzá, de 

neked tudnod kellene, hogy ki volt az apád, és még ma is kicsoda. 

DOKTOR: 
Tökéletesen igaza van, öregem. Mármint, hogy magának ehhez semmi köze. 
És különben is, szerintem egy aranykereszt mégiscsak szebb, mint egy 
félig megrohadt bölcsességfog. S őt, összehasonlíthatatlanul szebb. (a pin- 
cért szólítja) Ferikém, az aranykeresztr ől beszélünk! Az alkalomnak meg- 

megfelelő  zenét kérünk! 

PINCÉR: 
Az aranykeresztről?! Szóval mégiscsak a keresztről. Majd mindjárt keresek 

megfelelő  lemezt. Fogadás nem lesz? 

SORSJEGYÁRUS: 
(kimértebb hangon, mint eddig) Fiatalember, én nem magához beszéltem. 
És ha lehet, kíméljen meg a vicceit ől. (Nagy Károlyhoz) Ugye, tudod, ki 

volt az apád? 336 



NAGY KAROLY: 
Tudom. Na és? 

DOKTOR: 
(a pincérhez ) Ferikém, hagyd abba! Ejtettük az aranykeresztet . Az öreg tag 
most a forradalomra emlékezik . Keress nekünk , négy szíves , forradalmi dal- 

lamokat. 

SORSJEGYARUS: 
(dühösen) Ide figyeljen , maga... 

PINСЁR: 
Túl gyorsan váltogatjátok a témákat! Ha így folytatjátok , folyton csak le- 
mezeket fogok keresgélni . Miért nem beszélgettek inkább a vadludakról. Ak- 
kor fenn hagynám a régi lemezt . (a szomszéd asztaloktól ismét hangos neve- 

tés hallatszik) 

DOKTOR: 
Ferinek tökédetesen igaza van. Beszéljünk inkább a vadludakról . Mondja, 
öregem , nézte már a vadludakat alkonyattájt , mikor észak felé szállnak? Az 
ég egészen sötétkék , és a vadludak ilyenkor majdnem szabályos V betűt 

formálnak . Higgye él , érdemes megnézni őket. 

SORSJEGYARUS: 
Mondja, mit akar maga... 

PINCÉR: 
Na, mi lesz?! 

DOKTOR: 
Félek , hogy nem lesz semmi a vadludakból . Az öreg tagnak nem tetszenek 

a vadludak . Ragaszkodik a forradalmi múlthoz. 

PINCÉR: 
Hát jó! Akkor legyen a forradalmi múlt. 

NAGY KAROLY: 
(a sorsjegyárushoz ) iNe haragudjon a doktorra . đ  mindig ilyen . Tudja, ná- 
lunk az a szokás, hogy ha belekezdünk valamilyen témába , akkor zenei 
aláfestést is kérünk . A pincér olyankor bekapcso 'lja a zenegépet , és az alka- 

lomnak megfelelő  lemezt választ ki. Igy sokkal érdekesebb , nem igaz? 

SORSJEGYАRUS: 
(rosszkedvűen) Igaz. Egész biztosan igaz . (felhangzik a zene : valamilyen, a 
háborús időket idéző  dallamok giccsesített , szórakoztató zenére átírt válto- 

zata , mint például a népszerű  „Kazacsok".) 

PINCÉR: 
Ez jó lesz?! 

DOKTOR: 
Majd mindjárt megkérdezem. (a sorsjegyárushoz ) Megfelel ez magának, 
öregem? Szerintem dlyen zene mellett már •egészen szépen felidézheti a for- 
radalmi múltat . (rövid szünet , aztán a pincérhez ) Nem válaszol az öreg tag, 

tehát jó lesz. 

NAGY KÁROLY: 
Na végre, még egy vörös hajú! Nézziik csak , ez ma a negyedik vörös hajú. 

DOKTOR: 
Hagyd most a vörös hajú n őket . Tessék most a forradalmi múltról beszélni. 

SORSJEGYÁRUS: 
Nagyon érdekes volt, amit az el őbb mesélt , fiatalember . Hogy minden em- 

ber vérének más szaga van. Sohasem gondoltam volna. 

DOKTOR: 
Ne is gondolja , öregem . Főleg most ne gondolja . Most tessék a forradalmi 
múltról beszélni . Magának forradalmi múltja van, igaz? Meg a barátom 
apjának is . Ha jól emlékszem , azt kérdezte a barátomtól , hogy tudja-e, ki 

$$~ 	 volt egykoron az apja. 



SORSJEGYÁRUS: 
Sohasem gondoltam volna, hogy a maga vérének más szaga van, mint az 

enyémnek. 

DOKTOR: 
Á, nem. Nem beszélünk méhé. (Nagy Károlyhoz) Mondd, Karcsikám, tudod 

te egyáltalán, hogy ki volt egykoron az apád? 

NAGY KÁROLY: 
Tudom. Mondtam már, hogy tudom. Na és? 

DOKTOR: 
(a sorsjegyárushoz) Látja, öregem, a barátom tudja, hogy ki volt egykoron 

az apja. Na és? 

SORSJEGYÁRUS: 
(emeltebb hangon) Nem hiszem, hogy tudja. Ha valóban tudná, akkor nem 
hordana keresztet a nyakában. Akármit inkább a nyakába akasztana. Akár 

egy faragott lófaszt... 

DOKTOR: 
Ali!  Trágálkodni nem szabad, öregem. Én nagyon becsülöm az ön forradal- 

mi múltját, és nem bánom, ha felidézi, de trágárkodni nem szabad. 

SORSJEGYÁRUS: 
(dühösen) De most már igazán elég volt .. . 

DOKTOR: 
Ha trágárkodások nélkül nem megy, akkor tényleg jobb lesz, ha masról be- 
szélünk: Például: mit gondol, öregem, miért abortálnak többnyire a vörös 
hajú nők? Illetve nem is a vörös hajúak, hanem a barnahajú n ők. Szóval, 

mit gondol, miért abortálnak többnyire a barna hajú n ők? 

SORSJEGYÁRUS: 
Mondja, fiatalember, maga nem undorodik néha saját magától? 

DOKTOR: 
De igen. Еs mások is. Alig egy félórával ezel őtt egy helyes barna hajú n ő  
azt ;mondta nekem, hogy undorító disznó vagyok. És a barátomra is azt 
mondta, hogy undorító disznó. Egyébként az illet ő  személy a barátnőm. 

Еppen akkor indult abortálni. 

SORSJEGYÁRUS: 
Sajnálom, hogy ideültem ehhez az asztalhoz .Igen, nem kellett volna ide- 

ülnöm. 

DOKTOR: 
Persze hogy nem kellett volna ideülnie. Sem ma, sem azel őtt. Tudja, én ki- 
mondhatatlanul unom magát. Mondtam is a barátomnak, hogy ha ma ismét 
az asztalomhoz ül, akkor az arcába öntök egy pohár vizet. Így talán a jöv ő- 

ben másutt fog megpihenni. 

SORSJEGYÁRUS: 
Nagyon igaza volt a barátn őjének. Maga tényleg egy undorító disznó. 

DOKTOR: 
Kimondhatatlanul unom magát, öregem. 

NAGY KAROLY: 
Ne őrülj meg. Hogy azt a poharat. Ne. ..! (a doktor a sorsjegyárus arcába 
önti a vizet. A zene elhallgat, megszűnik minden zaj. Néhány pillanatig bú- 
ra alatti csönd) Te teljesen meg őrültél! (ismét a szokásos zajok, de zene 

nélkül) 

SORSJEGYÁRUS: 
(rekedten) Engem még senki sem öntött arcul. 

DOKTOR: 
Vízzel sem? 

SORSJEGYÁRUS: 
Meg fogom ölni magát. 

DOKTOR: 
Jól van, öreg szájhős, most már lépjen le! 338  



SORSJEGYÁRUS: 
(hallatszik, ahogyan feláll) Lelépek .. Igen, meg kell, hogy öljem magát. 

Engem még senki sem öntött arcul. 

DOKTOR: 
Ezt már hallottuk. Tényleg 'lépjen le most már. Remélem, többé nem ül le 

velem egy asztalhoz. 

SORSJEGYÁRUS: 
(elindul) Nem. Ebben biztos lehet. 

PINCЁR: 
Történt valami? 

DOKTOR: 
Nem történt semmi. Tudod, hogy sohasem történik semmi. Az az öreg tag 

a forradalmi múltat idézte. 

NAGY KÁROLY: 
Te teljesen megőrültél. Miért kellett annak a szegény öregnek az arcába 

önteni a vizet. 

DOKTOR: 
Untam. Kimondhatatlanul untam. Egyébként mindent unok. Legszívesebben 
mindent és mindenkit leöntenék egy pohár vízzel. De hát ez, sajnos, lehe- 

tetlen. Ezért csak az öreg szájh őst öntöttem 'le. 

NAGY KÁROLY: 
Tudod, hagy megölhetett volna. 

DOKTOR: 
Igazán? 

PINCÉR: 
Igazán. Csuda önérzetes tag az öreg. Ezek az öreg tagok mind marhára ön- 
érzetesek. Ószintén szólva, csodálkozom, hagy nem l őtt le azonnal. Van neki 

pisztolya. Állandóan magával hordja, egyszer megmutatta nekem. 

NAGY KÁROLY: 
Igen, van neki pisztolya. Rendőrtiszt volt az öreg, néhány évvel ezel őtt nyug- 

díjazták. 

DOKTOR: 
Meglátszik rajta, hogy rend őrtiszt volt. Mindvégig uralkodni tudott magán. 
Azt mondják, hogy a rend őrtiszteknél nagyon fontos, hogy hidegvér űek le- 

gyenek, és hogy uralkodni tudjanak magukon. 

NAGY KÁROLY: 
Csak azt nem értem, :miért árulja ezeket a vacak sorsjegyeket. Hiszen kap 

nyugdíjat. 

PINCÉR: 
Nem tud nyugton maradni. Az ilyen önérzetes, öreg tagok soha életükben 
nem tudnak nyugton maradni. Muszáj nekik valamit csinálni, ha mást nem, 
legalább sorsjegyeket árulni. Emlékeztek még az öreg Makraira, aki ott az 

erdő  mellett lakott? Az is éppen ilyen önérzetes, öreg tag volt. 

NAGY KÁROLY: 
Igen. Emlékszem. Az meg kutyákat idomított. 

PINCÉR: 
Az égvilágon semmi szükség nem volt rá, de ő  kutyákat idomított. össze- 
gyűjtötte az összes korcs, csavargó kutyákat, aztán idomította őket. Minde- 

nét felzabálták azok a dögök, de ő  csak gyűjtötte és idomította őket. 

NAGY KAROLY: 
Emlékszem, nagyon ronda kutyái voltak. Volt ott egy bozontos sz őrű, kurta 
farkú dög, amelyiknek a feje kisebb volt, mint az öklöm. Szörnyen utáltam 

~~~ 	
azt a kutyát. 



PINCER: 
Az volt az öreg Makrai kedvence. Egyszer oldalba rúgtam azt a dögöt, és az 

öreg késsel jött nekem. Alig tudtam elfutni a fák közé. 

DOKTOR: 
Ferikém, neked lejárt a munkaidőd? 

PINCER: 
Igen, végeztem. 

DOKTOR: 
Kár. Azt akartam javasolni, hogy tegyél fel valami 'lemezt •a kutyákról ... 

Vagy a kutyákkal is végeztetek? 

PINCER: 
Igen, végeztünk a kutyákkal is. 

DOKTOR: 
Nagyszerű . Akkor talán leülhetnél hozzánk. (széktologatás hallatszik, amikor 
a pincér leül) Mi újság kinn az utcán? Megjegyzem, az öreg Makrainak azt 

a bozontos szőrű  és kis fej ű  kutyáját én is nagyon utáltam. 

NAGY KAROLY: 
Az utcán nem történik semmi. Erthetetlen. Egyszer űen elfogytak a nők .. . 

Hanem, nézzétek csak, ott a túloldalon, ott áll az öreg sorsjegyárus. 

PINCÉR: 
Tényleg ott van. Es csuda vészjóslóan áll ott. Nem tetszik nekem, ha egy 

ilyen önérzetes, öreg tag csak úgy tétlenül ácsorog az utcán. 

DOKTOR: 
De uralkodik magán. Innen látszik, hogy uralkodik magán. Szóim kellene 
neki, hogy anyagilag egyáltalán nem kifizet ő  az álldogalás. Tudtommal ő  

arra vállalkozott, hogy sorsjegyeket árul. 

PINCER: 
Doktorkőm, félek, hogy téged vár az öreg. Jó lenne vigyázni, a pisztoly biz- 

tosan nála van. 

DOKTOR: 
Igen, biztosan nála van a pisztoly, de az a f ő , hogy ő  uralkodik magán... 

NAGY KAROLY: 
Itt van a barátn őd. 

DOKTOR: 
6, máris megjöttél, drágám. 

BARÁTNŐ : 
(színtelen hangon, a beszéde emlékeztet kissé a doktor modorára) Máris 

megjöttem. 

DOKTOR: 
Ugye, nem is volt olyan szörnyű ? 

BARÁTNŐ : 
Nem volt szörnyű . 

DOKTOR: 
Leülsz? 

BARÁTNŐ : 
Haza szeretnék menni. 

DOKTOR: 
Hát akkor... jó, .akkor hazamegyünk. De képzeld, amíg te nem voltál itt, a 
barátaim szerint, életveszélyben forogtam. Volt itt egy unalmas, öreg tag .. . 

BARÁTNŐ : 
Haza szeretnék menni. Nagyon fáradt vagyok. 	 340  



DOKTOR: 
Persze. Már megyünk is. (hallatszik, amint feláll a székr ől) Szóval, én a po 
fájába öntöttem egy pohár vizet. A barátaim szerint az öregn еk pisztolya 

van, és könnyen lelőhetett volna. Állítólag kis híján .. . 

BARÁTNŐ : 
Majd otthon elmeséled, jó? Majd holnap elmeséled. 

DOKTOR: 
Persze. Majd holnap elmesélem. 

PINCЁR: 
Doktorkém, .a helyedben én jál meggondolnám, hogy egyáltalán kimenjek e 

most az utcára. 

DOKTOR: 
Mennünk kell fiúk. Ti csak figyeljétek az utcát, és gy űjtsétek az adatokat. 

BARÁTNŐ : 
Nagy Károly úr, ne felejtsen el engem is bejegyezni. 

NAGY KÁROLY: 
Már bejegyeztem. 

PINCÉR: 
Az öreg tag még mindig kint áll az utcan. Tényleg jól gondold meg. 

DOKTOR: 
Felteszem a forradalmi zenei aláfestést az öreg szájh ős tiszteletére. Hol van 

az a lemez? 

PINCЁR: 
Fel van téve a lemez. Kapcsold be csak a gépet. (rövid szünet, aztán fel- 

hangzik a már korábban hallott „forradalmi" zene) 

DOKTOR: 
(távo'labbról) Szervusztok, fiúk. 

PINCÉR: 
(rövid szünet után) Őszintén szólva, félek, hogy az öreg tényleg rálő. Nagyon 

komolyan fenyegetőzött. 

NAGY KÁROLY: 
Dehogyis fog rálőni. Szájhősködött csak az öreg. 

PINCÉR: 
Nem tetszik nekem, ha az ilyen önérzetes, öreg tagok fenyeget őznek. Álta- 

lában komolyan szokták gondolni. Szerintem rá fog l őni a doktorra. 

NAGY KÁROLY: 
Nyavalyát fog rálőni. Miért nem l őtt rá, amikor itt volt? 

PINCÉR: 
Talán attól tartott, hogy valaki közbelép. De ott az utcán senki sem fog 

közbžlépni. Szerintem egész biztosan rál ő . 

NAGY KÁROLY: 
Nem fog rálőni. 

PINCЁR: 
Fogadjunk, hogy rál ő . Ma még úgysem fogadtunk. 

NAGY KÁROLY: 
Hát jó. Fogadjunk. Mibe fogadjunk? 

PINCÉR: 
Fogadjunk abban az aranykeresztben, ami a nyakadon lóg. 

NAGY KÁROLY: 
Nem. Az aranykeresztben nem fogadok. De fogadhatunk az aranyláncban, 
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PINCÉR: 
Rendben van. Ha elveszítem, veszek neked még egy ugyanilyen aranyláncot: 

NAGY KAROLY: 
El fogod veszíteni. A doktoréknek már régen ki kellett érniük az utcára. 

Bizonyára már messze járnak. 

PINCÉR: 
Nem hiszem, hagy messze járnak. És a fogadást megnyertem. Az öreg tag 

elővette a pisztolyát. 

NAGY KAROLY: 
Micsoda?! (messziről két éles csattanás hallatszik, a zene elhallgat. Ismét 

búra alatti csönd. Rövid szünet) Tényleg rál őtt. 

PINCÉR: 
Megmondtam, hogy rá fog lőni. 

NAGY KAROLY: 
Kétszer is rálőtt. Miért lő tt rá kétszer is? 

PINCÉR: 
Lehet, hogy előszörre nem találta el. 

NAGY KAROLY: 
Gondolod, hogy egyáltalán eltalálta? Olyan kicsi az a pisztoly. 

PINCÉR: 
Azt hiszem, hagy igen. Nagyon nyugodtan áll ott az öreg. 

NAGY KAROLY: 
A doktort sehol sem látom. 

PINCÉR: 
Biztosan az ellenkező  irányba indulhattak, nem erre az ablak felé. Az em- 

berek Ls mind arra futnak. 

NAGY KAROLY: 
Igen. És a kocsma is kiürült. Valami nyilván történt az utcán. De azért nem 

hiszem, hogy eltalálta. Nagyon kicsi az a pisztoly. 

PINCÉR: 
Biztosan eltalálta. Nem állna ott olyan nyugodtan, ha nem találta volna el. 

NAGY KAROLY: 
Nem találta el. Nagyon kicsi az a pisztoly, és túl nagy volt a távolság. 

PINCÉR: 
Fogadjunk, hogy eltalálta. 

NAGY KAROLY: 
Hát fogadjunk. 

PINCÉR: 
Fogadjunk az aranykeresztben. Ha elveszítem, veszek neked még egy ugyan- 

ilyen aranykeresztet. 

NAGY KAROLY: 
Nem tudsz venni ilyen aranykeresztet. Ilyet nem lehet kapni. 

PINCÉR: 
Akkor visszaadom az aranyláncodat. Rendben? 

NAGY KÁROLY: 
Hát ... rendben. 

PINCÉR: 
Gyerünk és nézzük meg. (megsz űnik a búra alatti csönd, felállnak a székr ő l, 
ismét behallatszanak a küls ő  zajok: lábdobogás, gépkocsizúgás. Elindulnak, 
az egyik elkezdi, aztán a másik is csatlakozik hozzá, és együtt fütyülik a ko- 

rábban hallott „forradalmi" dallamokat.) 342  



bo~ ko ivkov 

didergés 

A VÁLLAM FELETT áthajol egy halánték meg egy üveges szem, sžáj nélkül, 
suttogva átszeli a moziterem zöld sötétjét: MEGHALT A NAGYBÁ- 

CSID. A hang után ítélve, spasoja, az ügyeletes t űzoltó. Vala- 
hogy nem illik hátrafordulnom, hogy láthassam arcát, az általam ismert 

sok arca közül a legújabbat. Kés őbb találkozunk, de arca 
ismét a régi, közönséges arc, nem látszik rajta a közöttünk alig néhány nap 

előtt játszódott esemény nyoma. 

MEGLEHET, HOGY MEGHALT a nagybácsim. Már néhányszor láttam ilyen 
helyzetekben. Nem tudom pontosan, milyen a halála, már azel őtt is 

t 	átéltem. Ha most megint meghalt, nem hinném, hogy ez valami újat 
jelentene számomra. Mindez már régóta beivódott a lényembe, 

nincs hát mit várnom. 
Persze, maszlagot kellene szedni. 

DATURA sTRAMONIUM, mondja Tüskefej, a természeti ismeretek ta-
nítónője. Epezöld levél, keserű-fanyar illat, lélegzetelállító. Amikor megszárad 

вa~ 	 a napon vagy a sütőben, kézérintésre is töredezik. Aztán cigaret- 



tapapírba göngyölik és szívják. Köhögésre ingerel, kihajtja a morzsákat, 
amelyek nyálkásan a légcs ő  falára tapadtak, a tüd ő  tejes hártyájára. Vagy 

magában a levélben van az a levegő , amit felszív a légcs ő ? Tehát 
apró szív alakú atmoszféra-darabokat tépsz, zöld s űrített oxigént. 

Lehet, hogy tú'lságosan buzgón szedtem a maszlagot, nyilvánvalóvá tettem 
hozzá való ragaszkodásomat. Ha ezt észrevette a nagybácsi, akkor már 

nem volt mit várnia. Ami még nem történt meg, nem őt, hanem a halálát 
illeti meg. 

Maszlag levélfüzérek száradnak a ver őfényben a barázdákon, 
ahol fázósan összekuporodva ül a nagybácsim. A füzérekr ől csípős illat 

szitál rá, himlőhelyes bőrén alig látható nyílások jelentkeznek, amelyeken 
át csúszósan, észrevétlenül lopakodik be a halál. 

A nagybácsim szobájában penész- és vizeletszag. Valakinek a teste fekszik 
a koporsóban, a nagybácsim nincs itt, tán kiment valahova. Ki kéne 

menni a mezőre, Katalinába, vagy a pusztába, és kiáltani neki. 
Jelentkezne is bizonyára valamelyik kukoricásból, mert zsenge, tejes 

most még a disznóparéj, azt szedi. Ehol e, amint a susogó kardok közül 
előjön, szikár homdokát ingatva! A régi diáksapka, zsíros kari- 

májával, kirojtosodott ellenzőjével ott a feje búbján. VII. a 
sárga alumíniumról időnként fény villan, mint valami 

titokzatos, csak kett őnk számára ismert jeladás. Nagybányám 
leteszi a nyalábot, fúj egyet, ráül, kényelmesen cigarettát csavar, jó 

zamatosan körülnyálazza. 
Az öregemberek és öregasszonyok szótlanul váltják egymást a koporsó- 
nál, egyetlen mozdulat-leladás nélkül. Egyek azzal ott ni, testközelben 

vannak vele. A koporsóba helyezem őket gyengéden gondolataim- 
ban,  s ők nem ellenkeznek. Szürke, vörös szálakkal átsz őtt sze- 

mükben még csodálkozás sincs. Egyedül engem fog el a 
félelem, hogy majd ott lenn görcsösen átölel megkér- 

gesedett kezeivel. 
ÜLJENEK MÉG, NEMSOKARA A NAGYBACSIM IS MEGJÖN, mondtam 

elmenőben, a hitszónok Čiča meg Sonka kérdő  tekintetétől zavartan. 
A KÖRTEFAnk, a Sárgahajú öreg volt, repedezett törzs ű. Körömmel 

lefejtheted a kéreg fekete pikkelyeit, és nedves, zöld szem nyílik fel, 
sebzett tekintete fedd ő . Penészháló borítja, vakítja. A nagybácsinak 

fel kell vágni a torkát hosszában, a mellkasáig, aztán késsel levakarni a 
kormos váladékot megfonnyadt tüdejér ől. Egy távoli, álérhe- 

tetlen világ hegyinövényeivel kimosni, aztán bevarrni az 
egészet; nem, szájnyílást kell hagyni a mellkason, hogy 

ózondús levegőt lélegezzen be és fényt, hogy segítségért 
kiálthasson, ha nyál és fülledt pára fojtogatja. 

FÉLEK, HOGY EGY REGGEL új arccal ébredhetnénk nagybácsimmal. 
Álmunkban történne valami, valami gondolat, ami másmilyenre festené 

szemunket, új ráncokat vésne be, elkeskenyítené .ajkunkat, homlokunkra 
halvány görcsöt fröcskölne, akár a szenved őknél. Zavaros, forró'alom 

lehetne ez, amely minden múltat felpörköl, az utcáról beszüreml ő  
véletlen hangokat, amelyek akadály nélkül befurakodnak a fül- 

kagylóba, az álom tisztaságában mezítelen és el ővigyázatlan, részeg tudatba. 
A kövér toll közül szemünket dörzsölve lépnénk ki a napra, és nem 

látnánk, hogy szemünk nem ugyanaz a szem, amely lehunyt szemhéjunk 
mögött .sárga tűzijátékba zuhant, merült az este. Azzal a meggy őződéssel 

lépnénk ki a szobákból, hogy folytatódunk, hogy ugyanazok vagyunk, 
a régiek, önmagunk és másak számára ismer ősek, olyanok ami- 

lyennek az előző  napok bélyegeztek meg. Akkor az udvar végében nagybácsim 
meglepetten ásna meg a Vöröshajú tövében, én meg az ismeretlen 
ember jelenlétében döbbenten kiáltanék nagybácsim után, BÁTYA, 

BÁTYA, ő  meg magában dörmögné: VALAMI GYEREK KERESI 
A NAGYBACSIJÁT. 

Ezért esténként ezt mondom nagybácsimnak: GONDOLJ RÁM, AMIKOR 
LEFEKSZEL, máskor meg: HOLNAP REGGEL AZT A FEHÉR INGET 

VESZEM FEL, vagy: A SÖTÉTKÉK NADRáGOT HÚZOM FEL. Így mon- 
dom, de látom, nem érti. Szégyellem előtte feltárni félelmemet. Nem 

modhatorn neki mégse így: ezt azért mondom bátya, hogy 
felismerjél, ha reggel netán más arccál ébrednénk; ha én 
elfelejtem is, te jegyezd meg: fehér ing, sötétkék nadrág! 

Alvás előtt vattával dugom be fülem, fejemre húzom a takarót, összegöm- 
bölyödöm, kicsire zsugorodom, hagy végtagjaim közel legyenek egymás- 
hoz, el fi menjen valamelyik valahová, ahonnét nem tudnám el őhívni 

visszatéríteni. Így felkészülve, összes űrítve várok, nem bírok 
csak úgy, könnyélműen, szétdobáltan, védtelenül, el őkészül- заа  



etlenül álomba indulni, mert nem tudom, mi vár rám. Az álom el őtt ismert 
dolgokról beszélek magamnak, beleépítem őket magamba, ezáltal pe- 

dig saját magamat építem beléjük, mert általuk létezem, ők hatá- 
roznak meg. FEHÉR MÁR NAPOK OTA SÁNTÍT, FEHÉR 

MAR NAPOK OTA SANTIT, VALAKI ELTANGÁLTA... EL- 
TANGÁLTA... SÁRGAHAJÚNAK SZÁRAD AZ AGA, S АRGAHAJÚ KđHÖG, 
SÁRGAHAJÚNK ASZTMÁT KAPOTT A NAGYBACSITOL ... Csak miután ma- 

gamhoz ölelem ezeket a dálgokat, s mint az 
úszni nem tudó, görcsösen megkapaszkodom bennük, en- 

gedem át magamat nyugodtan az álomnak. És amikor reg- 
gel tekintetemmel megkezdem a napot, rögtön eszembe jut, hogy 

a Fehér sántít, valaki eltángálta, meg hogy a Sárgahajú köhög, mert aszt- 
mát kapott a nagybácsitól, és akkor bizonyos vagyok benne, hogy én 
ébredtem fel, nem pedig valaki más. Kiszaladok az udvarra, és nem 

félek, hogy •nem fogom felismerni a nagybácsit, és hogy azt kér- 
dezi tőlem: ki vagy te, mit keresel itt? 

• Megtörténik, hogy alvás után nem kérdezem ki magamat, nem 
mondom: SÁRGAHAJÚNAK SZÁRAD AZ EGYIK ÁGA, és így ellen őrizet- 

lenül, meghatározatlanul kimegyek a szobából, csak az udvaron eszmé- 
lek fel, és megnézem magamat, rajtam van-e a fehér ing, sötétkék 

nadrág. De szerencsére, még végig sem nézhetek magamon, máris hallom a 
nagybácsim hangját: A, KORAN ЕBREDTÜNK, FRISSEK VOLTUNK, 

MÉG DÉL SINCSEN! 

MILYEN JO, BATYA, HOGY EZT MONDTAD NEKEM, mondom. 

MARADJ ÍGY bátya! Regula IIIa, távolság három méter, ötveneddel, 
lencsenyílás 11,6. Nagybácsim teljes erejéb ől megfeszül, sűrű  és kemény, 

összeszedte magát. Úgy t űnik, a múltat is fölidézte, hogy legalább 
ez alkalommal egy pillanatra itt legyen, mintha élne, az üveg- 

szem előtt a földbe cövekelje magát, felegyenesedjék a leveg őbe, 
hogy nagybácsim teljes egészében látszék, örökre. Mert mindaz, 

ami elmúlt, a nagybácsimhoz tartozik, még ha nem így 
van is, ha ellenkezőleg, mint a víz, áradás után, 

magával vitte a nagybácsim lényének egy részét, itthagyva 
őt megcsonkítva, romként hajolva a múlt fölé, olyannyira, hogy 

úgy tűnik, menten arra az oldalra zuhan. Most a gép él őtt mintha nem 
is lélegezne, teljesen magában kíván lenni, hogy minél teljesebb 

lehessen. Még csak nem is mosolyog, mert a mosály eltörli a vo- 
násokat, lágyabbá teszi, elmossa őket. 

Kisül azonban, hogy a négyszögletes szemben nem látom a nagybácsit. 
Ujjam dermedten megáll a gombon. A tarka ing zsíros gallérjából a nagy- 

bácsim halála nő  ki. Tetten ért bennünket, haragnak még sincs 
nyoma az arcán. Mintha nem is a tudta nélkül és ellene akartunk 

volna cselekedni. Allandóságának tudatában, ravaszul és valahogy szenvtele- 
nül mosolyog, így: áh, fényképezés, de ha már annyira odavagytok érte .. . 

Nem a nagybácsi, hanem ő; látom, kalapácsot tart az egyik, k őműves- 
kanalat a másik kezében, miközben ujjai olyan ügyesen, magabiztosan 

fonódnak a nyeléhez, mint annak a mesternek, akinek még soha nem omlott 
le a fala. Csak most, a gép üvegén keresztül veszem észre, hogy a 

habarcskanálról lecsöppent egy sárcsepp nagybácsim szilvakék visszereire, 
amelyek nagy fáradsággal továbbítják az elhasznált, száraz, porladó vért. 

A bőrére tapadt sár piócaként tekeredik visszereire, s új for- 
rások után kutatva, éhetetlenül nyújtogatja csápjait. 

Habozok elkattintani a gépet, de a nagybácsim halála siettet, valahogy 
beleeggyezően bólint félém, mintha belementem volna a játékba, amely a 

nagybácsim ellen fordult! 
MIRE VÁRSZ HÁT, szól a nagybácsim is. Megnyomom a gombot, a halála 
hálásan mosolyog, de egy pillanattal kés őbb már hidegen megkeményednek 
ajkai, fanyarul és keser űen összezsugorodnak, mint az olyan embernél, aki 

egy pillanatra megállt a gyerekekkel tréfálkozni, de most már a 
dolga után kell néznie. 

Később azt mondom a nagybácsimnak, hogy nem sikerült a felvétel, mert 
kattintás közben elmozdult a gép, és nem őt, hanem épülő  házunk 

falait kaptam el. 
A SZOBÁBAN ahol megszáll, míg Bodjosin orvosait járja, a kancsóban pos- 

hadt víz, roskatag kályha, festetlen, böjti, éhes kisszékek, a tükör üveges 
ezüstje, hamuszürke komód, széles, ódivatú szekrény, egyedül az néz rám 

melegen barna szemével. De nem ezekb ől a tárgyakból árad az a 
tátongó térség, nem ők idézik elő  az elveszettség érzését, ami 

sas 	miatt hangosan mondom ki a nevemet, szolítgatom magamat, és 



gyorsan; menekülőim.. vá'lászolok: nT VAGYOK..- ITT_ 'ÚAGYOK! A- szoba 
keskeny, ám megdöbbentően magas, olyan magas, hogy nyilvánvaló szá- 

momra, honnan e szorongás: az üres tér kitátotta az állkapcsát. 
Hogyan is bír a nagybácsi betegen, összesz űkült, bedugult légcsővel 
ellenállni a ilégszomjnak, melynek méhébe jár. Nincs ereje, hogy 

lélegzetével átitassa a szobát; hogy felszívódjon bele, lényének 
meleg hártyájával borítsa be ezeket a kemény, szeszélyes 

tárgyakat, s ily módon _ megpuhítsa sarkaikat, 
éleiket. Sohasem fogja magáévá- .  tenni ezt. a szobát. Benne 

állandóan jóindulattal kell lennie saját lénye iránt, szeretnie kell 
magát nagyon, mert különben elég egy óvatlan lépés, öntudatlan moz- 

dulat és — megsebzik a tárgyak. Nagybácsim pedig nem tud és nem is akar 
- 	 magára vigyázni. 

A szoba nem fogadja őt magába, nem ő  lakja a szobát, ollenkezőleg, a szoba 
költözik szűk mellkasába, széttöri és elhordja. A nagybácsinak nagyon 

bátornak kell lennie, hogy az álom jötte el őtt 'lecsukja szemét, áten- 
gedje magát a tér rohamainak, amelyek -a magas mennyezetr ől 

indulnak és ránehezednek, morzsolják őt. A szobában nem 
valami sugárzó gondolatokkal ébred, reménnyel, melyben e tükör vissz- 

fénye ragyogna, s •ott holmi csalóka önszemlél бdésben, elragadtatott né- 
zelődésben sem fogja egyszerre csak mint el őször látott vonalakat 

felfedezni saját aszott karját, meglep ődve, míg a levegőben 
tartja olyképpen, .ahogyan a kályhacs ő  hajlik a 

fal felé. A szoba szilárd és elmozdíthatatlan, és míg a nagybáosim 
inogva, hullámzón áthalad rajta, könnyedén 

egy szuszra kiissza őt. 
Azért jön vissza tehát olyan üresen, kimerülten Bodjošinból, és az orvosi 

- létetek iránti kérdez ősködéseinkre elmélázón válaszol: MINDEN 
A RЕGIBEN, majd később, mintha valami eszébe 

jutna, felretten, szárazon, egyenesen a szemünkbe néz, mintha 
valaki másról lenne szó, kárörvend őn hozzáteszi: LESZ 

- MÉG ROSSZABBUL iS, LESZ MÉG ROSSZABBUL IS. - 
KAJA .ÚGY HAJOL kéziratom fölé, mint a fürdőző  nyári hőségben a folyó 

fölé. Megfordulok, megrémít a gondolata. Mondom neki, nem 
bír megmelegedni a mondatok falai között, nem ház ez, 

otthon, azok nem tárulnak ki el őtte, mint a tenyerem, amikor keblét - 	
körülfogja. Magyarázom neki, hogy beteg maszlagot 

szedek most, zöld tüdő  nélküli leveleket, amelyek sohasem 
lélegeztek, kamráikban nincsen ózon. 

Kaja tudja, hogy hazudok, világosan látja: a nagybácsim gy űjtöm össze, 
fektetem hanyatt a fűbe, lekuksolok és •egérarca fölé hajolok. 

Belélegzek egy keveset, épp csak a szájba, hogy tüd őm ne igya be, 
aztán ajkamat a nagybácsi ajkára helyezem, és befújom. 

Lélegezni fog! 
Kaja asztma-cigarettára gyújt és köhög. Azt mondja, fogjam a nagykést, 

és döfjém a Sárgahajú kirepedezett torkába, vágdóssam 
...össze a Sárgahajú gyümölcsét, hogy a kóróba, a szemétdombra, -a  

kutyának folyjon ki az a zöld lé, amely engem mérgez. 
ITT VAGYOK, mondja, SZERESS, JO MELEGBEN ÉS BIZTON- 

- 	- -SAGBAN LESZEL BENNEM. ELALSZOL -MAJD. 
Forróság van ma, nagy a h őség, a nagybácsim nem néz ide; nem szid majd, 

hogy rá hagyom: UGORJ A FOLYOBA, KAJA! 

A NAGYBÁCSI HALÁLA nem nagy, de nem engedi, hogy háttérbe szo- 
rítsuk. Állandóan munkálkodik valahol a házban vagy az udvaron. 

Hányszor asztalhoz üt és megparancsolja, hogy az ő  részére is 
- készíts.enek ki tányért, de sohasem eszik. Tányérjában 

magányosan áll a kanál, mi mégis szüntelenül kanalazást hallunk, 
mintha enne valaki. Néha álmatlanság gyötri, az 

dgyarnra, a párnamra fekszik. Olyankor virrasztok, beszélgetek 
vele, simogatnom kell és dédelgetni. 

Megkísérnem kikerülni, legalább egy id őre megszökni előle. Titokban szö- 
késre, utazásra készülődöm. Az utazás valójában mélyen 

bennem, titokban érik meg, eleinte magam sem veszek róla 
tudomást. Átvirrasztott éjszakák után magam is meglep ődöm, 

bőröndöket csomagolok. Senkinek sem jelentkezem, 
kilopódzom az udvarból, az ajtóban körülszaglász Fehér, csaholás nél- 

kül nyalja a talpamat, tompán nyüszítve csatlakozik összeesküvé- 
semhez. A -  levelekről, águkról kocsonyás ѕё tёtsёg csorog, 

rám csepeg, befed a szárnyaival, azt. a reményemet f űti, hogy észre- 
vétlen maradok, megszököm. Sietak, meg-megfutamodok, 

és nem fordulok hátra, félek, nehogy a nagybácsim halálát lássam, 
amint utánam néz az ablakból, és száraz, görcsös eperfabot 346 



kezével integet. Mert ebben az esetben rá kellene gondolnom az egész uta- 
zás ideje alatt, hogy id őnként képeslappal jelentkezzek neki 

a táj szépségeiről szóló frázisokkal, s a végén, kötelez ően, azt az undok 
hazugságot írjam, hogy mennyire sajnálom, amiért nem jött velem. 

De leginkább az derül ki, hogy nem szökhettem meg el őle. Amíg a jegy- 
pénztárnál váltom a jegyet, váratlanul megfogja a kezemet, vihog és 

csintalanul kacsint felém, mintha egy harmadikat tettünk volna lóvá 
egyetértőn, ügyesen. Vagy már a beszállásnál, .a vonat folyo- 

sóján, éppen ő, készségesen segít a felszállásnál és elveszi 
a kofferoanat, miközben az arca olyan nyugodt, mintha az utazás minden 
részletét megbeszéltük volna közösen az el őző  napokban. Csak a szemé- 

ben van enyhe szemrehányás. 

Egyszer, konstancai rövid nyaralásom alkalmával csatlakozott hozzám ilyen 
erőszakosan. Egész idő  alatt elviselhető  volt, igénytelen. Megelégedett 

azzal, hogy csöndben szemlél, amíg a strandon fekszem, zsörtöl ő- 
dés nélkül tűrte, hogy zsúfolt autóbuszokba és fülledt 

expressz-éttermekbe furakodtam. Nem mulasztotta el, hogy 
esténként sétáljon velem. Nem tartott velem lépést, hanem oldalt; 

mögöttem járt. 
Egy este tovább sétáltam, sötétség hintette be a látóhatárt, a tátott szájú, 

nyílt tengerről szél fújt. A nagybácsim hálála, a szokástól eltér ően, kö 
zelebb somfordált hozzám, mögém, majd az ingem, a hónam alá bújt. 

De alighanem ott sem bírt felmelegedni, mert észrevétlenül 
belém bújt, mocorgás nélkül, hangtalanul bújt 

meg, nehogy megharagudjak rá és kizavarjam. Némán beletö- 
rődtem, egy óra múlva már meg is feledkeztem róla. A szél 

minden gondolatot, elővigyázatosságot elfújt, mintha 
a homlokomból fújt volna ;öntudatlanul lépegettem, nem 

emlékeztem az életemre, az el őttem álló csukott napok el őtt nem hallga- 
tóztam, hogy ily módon is szilárdítsam dacomat, hogy élek, és nem 

kérdem, miért. Nem volt arcom, s ha valahonnan ott 
termett volna egyik barátom, nem ismert volna fel, nem 

szólított volna meg. Szórakozottan elsétáltam a dokk 
széléig, s álltam a semmibe bámulva. Nem is éreztem, mikor moz- 

dult meg bennem a nagybácsim halála, felágaskodott, és két hullám 
közötti mély völgy fölé hajolt veszélyesen. Arra eszméltem fel, 

hogy egy kéz erősen szorítja az ingemet, görcsösen bele- 
váj a vállamba. A dokkmunkás hallgatagon és megróvón integetett 

fejével. Szégelltem magam. 
Még az este epés levelet írtam nagybácsimnak, szemére hánytam, hogy miért 

nem vigyáz a halálára, miért hagyja csatangolni és a nyakamba 
akaszkodni őt. Tartsa otthon, maga mellett, Tegyen szem el őtt, 

mert különben egyszer s mindenkorra elzavarom, bármekkora fájdalmat 
okozok is neki. 

A nagybácsim nem válaszolt a levélre. De néhány nap múlva egy éjjel ál- 
momban hallottam, amint rekedt hangján vízért rimánkodott hozzám. 

Nedves bugyborékolás folyt le a kancsóba, a nagybácsim felé in- 
dultam, valamerre, nem is tudtam valójában, merre van a tor- 

ka, kezemben a vízzel kinyújtottam karomat, de nem érte 
el. Útközben aztán valószínűleg megálltam kábultan, nem 

tudtam hová megyek és ki szólított. Egy pillanat- 
tal később jéghideg józan voltam, és mondogattam ma- 

gamnak, hogy ez csak álom volt, álam,. de a hotel folyosóján, 
az ajtóm előtt, víztócsában, összetört kancsó üvegcserepeit találtam. 

ÉS AZ APÁD, kérdezi Kaja. 
Nyár van, vasárnap, az udvarban a Tüskerózsa alatt ebédhez terített 

asztal. Egy ember ül velem szemben, túl hangosan szürcsöl, de nincs arca. 
Csupán nagy, csontos orra, .az orr hegyén izzadság vagy takony cseppje. 

Sokáig várom hogy letörölje, de hiába. Nem merem figyelmez- 
tetni. Nem tudom, mi történik. Letörli-e a csöppet, vagy az 

asztalterítőre, esetleg a levesbe esik? 
Az apám vasárnapi forró leves, mely fölött g őzfelhők erjednek ... Nem, ő  

A Tüskerózsa. De az már nincs meg. Meglehet, hogy kiszedtük, nem 
emlékszem. Lehet, hogy nekem is fejsze volt a kezemben. 

ELTEMETTÜK A nagybácsimat, hazafelé tartok. Placnál találkozok a nagy- 
bácsival. Kekučinék háza előtt áll a palló mellett, a vad herés- 

ben. Kalapja, régi fekete kalapja, melyet a temetésre jól kikeféltünk, 
magasan áll a fején. Sárga homlokát borsónyi izzadságcsep- 

pek borítják. Azzal a zsebkend ővel törli homlokát, amelyet Nana dugott a 
S47 	zsebébe, amikor már a koporsóban volt. Erre az alkalomra 



sünára borotválta Vi ća Barbir, arca tiszta, fehér. Sosem 
volt ilyen szép. 

Úgy láttam, hogy itt Kekučiлék meggyfája alatt engem figyel, kíváncsi 
hogyan fogok viselkedni halála pillanatában, amíg az még friss és 

erős. Figyelmesen néz, szamorúság nélkül, egészen egyszer űen. A 
nyárfák közül, nyugat felől, vörös fény csorog alá. Mindketten itt vagyunk, 

minden tovább folytatódik, valójában pedig most kezd ődik iga- 
zán minden. Felemelem a karom, a legnagyobb és legédesebb meggyet 

keresem, hogy minél jobban kiöblíthessem szájamból a nagybácsim halálának 
undorító ízét. Nagybácsim leveszi kalapját, fáradt mozdulattal 
dörzsöli homlokát, izzadságtól összeragadt hajába túr ujjaival. 
Felteszi a kalapot, figyelmesen, hetykén félrecsapja, de sze- 

mét már árnyék növi be. Bizonytalan kézmozdulattal 
. köszöntjük egymást, szó nélkiil. Hazasietek, hogy a szántásról egy 

nyaláb maszJlaglevelet vigyek be a szobába, miel őtt még leszáll- 
na a harmat és az éj, hogy árthasson neki. 

A NAGYBÁCSIM KIS PUMPÁVAL fújja a levegőt kitátott szájába, Kaja 
Kaštelban fényképezkedik. A tarka blúz lágyan, petyhüdten lóg sovány 

gyermeteg testén. Féloldalt á!11 a lencse dlé, hagy ne lássék a rövid 
nadrágocska .alatt a még fejletlen combja között az a kis rés. 

Kaja még beérés előtt van, akár a nagybácsim halála. Hogy a nagybácsi 
hálálától érjen meg. 

Nem néz a tanítójára, sem a gépbe, hanem a tenger fölött vibráló forró 
levegőbe. Nagybácsim az ágy melletti asztalra teszi a pumpát. A leveg ő  

forrón ömlik szét a látóhatáron, és egy pillanatra a tenger felett 
sugárzó tükörben gyűlik össze, mely Kaja szemébe er ős fényt 

Zövell. Kaja megretten, zavartan néz szét maga körül, látja, 
hogy a fiúk és lányok közül senki sem vett észre sem- 

mit. Nagybácsim vizet kér. Kaja meglökné a barát- 
nőjét, az egész sort, amelyben á Ј1, hogy felhívja figyelmüket a csodálatos 

eseményre, .de már foszlik szét a levegő; új formákba folyik, melyek 
mindent elhomályosítanak és eltörölnek. Megszólal a nagybácsim: 

NA, MOST MAR VALAMIVEL JOBBAN ÉRZEM MAGAM. 
Kaja megremeg a gondolattó'1, hogy a jel csak neki szól, 

egyedül neki, mert senki más nem vette észre. Ször- 
nyű  balsejtelem kerítette hatalmába, hogy nem 

fog tudni megszabadulni ett ől a jeltől, mely hozzá tartozik, sem azok el ől a 
homályos és szörnyű  események elől nem menekülhet, amelyeket előre 

sejt. A nagybácsim pumpácskája nyugodtan fekszik az asztalom 
mint egy jóllakott csecsemő . Kaja nem bír elaludni, a takaró 

alatt szavakat keres, hogy elmondja barátn őjének a látomás 
előidézte félelmét, de a szavak minduntalan kicsúsznak, 

elkerülik, végön nem tudja már, hogy lehet-e ezt 
egyáltalán elmondani, és van-e mit elmondania. 

Kiugrik az 'agy melegéből, csodálkozó ba-
_.rátnőinek izgatottan súgja: MI LESZ 	 " 

VELÜbIK, HA NAGYOK  LE-  
SZt7NK? ... FÉLEK ATTOL, 

HOGY NAGY LEGYEK 
A CIGÁNYOK fogták a község fészere alatti porrágta, es őáztatta, hőšégszárí- 

totta halottas kocsit, két girhes gebét fogtak eléje, melyek azel őtt dögöt 
vittek a falubál Suva barába. A cigányak a falut járják és temetkezési 

szolgálataikat kínálgatják. H.angjukban, mozdullataikban nin- 
. _csen semmi nméltóság vagy letörtség, bánat, ellenkez őleg, 

énekelnek, veszettül verik a zsíros, kapott tamburát, arcuk izzadt, szájuk 
kiszáradt a részeg vihogástól és sikongástól. Harmincezer egy temetés. A 

szekéren, .a cigánycsapat közül felemelkedik čuta barátom magas, 
sovány teste. Kezében hosszú, karcsú ostor; a nyél végén a fronclibokor- 

bál bőrkígyó nő  ki. Arca eltorzult a dühtől, homlokából 
hosszú hajtincs hull a szemére, mint azokban a percekben, amikor 

mondom neki: TÉRJ ЕSZHEZ, MI VAN VELED, ŠZEDD đSSZE MAGAD, 
EMBER, de éjszaka van , ő  részegen áll a falu végén, a fekete határba 

kiált, halott anyját szólítja, a szántás pedig beszürcsöli magába 
a hangját, a mezőről senki sem válaszol neki .:. Háta mögött csak .a 

sima és vak ablakok visszhangozzák hangját, válaszol saját 
magának ... čuta akkor félőrülten a lovakat kezdi verni, süvít a le- 

vegőben az ostor, vagdalja, leveg őcafatok hullanak le a ló faráról a porba. 
Tajtékzó lovak galoppoznak Vrbanon és Dudaron át. NINCS EGYEDÜL 

ÉS NEM SZOMORÚ, : NINCS EGYEDÜL ЕS NEM SZOMORÚ — 
ezek ,a szavak ,a nagy hangzavarban és lázálomban valószín űleg valami ká- 

véházi nótából hullottak ki, ilyeneket állandóan énekelnek a 
cigányok, Čuta félőrülten kiáltozza ezeket a szavakat, 

mintha egy, csak a szamára érthet ő  vád ellen tiltakoznék. 348 



A nagybácsim az ablakból nézi mindezt. Feje egy piros krepp-papírral be- 
vont cserépbe van áltetve, melyet gondosan ápolt a mama. A 

nagybácsim arcáról nem olvasható le, hogy a látvány kínos 
vagy kellemes-e a számára, szemrebbenés nélkül nézi, mintha meg lenne 

bűvölуe. Fogom a kancsót, a nagybácsim felé indulok, hogy a cserépben 
megöntözzem a földet: Ez csak jóleshet neki e pillanatban, különben 

is kifakult már a föld a szomjúságtól, és kitátotta rengeteg nagy 
száját. Ám a nagybácsim feje a szoba felé fordul! 

Észre vett bennünket, feje megáll, tágra nyitott szemmel, üresen néz ránk, 
mi a szoba ellenkez ő  sarkba hátrálunk, egymáshoz . lapulunk, reszke- 

tünk a félelemtől. Menedéket keresve, egymásba kapaszkodunk re- 
megő  kezekkel. A nagybácsim arca azonban gyengéden világolni 

kezd és megpuhul. 
Szemével egy pillanatra az 

utca felé mutat, valószín űleg a cigá- 
nyokra, mi bólintunk, szótlanul alávetjük 

magunkat számunkra érthetetlen gondolatainak. A nagy- 
bácsim szeme hosszú kacsintásra csukódik, aztán elsötétül, majd 

újból merőn néz ránk. Aztán megint kacsintgatni kezd, néhányszor rö- 
viden, mintha hivatalból, kötelességből, parancsra tenné. 

SARGAHAJÚ, Vöröshajú és Murgan halála barna, pudvás, 
néha hamuszürke. Amikor az ág élesen roppan a kéz- 

ben, ő szárazon és tisztán porzik fel a re- 
pedésből, mint a köd, illata a varádicsé a szentmise 

napján. A napfény rozsdájától megpörköl ődött levelekről 
lecsorog a halál a fákba. Lefolyik az ágakról a fatörzsre, éjszakán- 

ként hallatszik halk csobogása, a gyökerek közé csúszik, a 
giliszták és kukacok közé, mélyek rémülten menekülnek, 

megérezvén ereiben a száraz merevséget. Kora tavasszal nyessük 
nagybátyámmal a gyümölcsfákat, leszedjük a halált, mely rá- 

rakódott az ágakra, aztán darabonként eltüzeljük a 
sporhetban. A tűzben ibolyaszínű  meg kígyószerű , 

sziszeg, mi pedig kuncogunk, nem merünk 
hangosan örülni. Csupan a víz forr vidá- 
man a tűzhelyen. Ezeken a reggeleken jó 

korán kelünk, és figyeljük, miként gyűlik össze a héj 
alatt az egészséges, zamatos, a leveg ő  érintésétől megtisztult 

nedv. JOL KIBÍRJA EZT A NYARAT A GYÜMÖLCS, mondja ekkor a 
nagybácsim. VANNAK egészen bizonyos történetek. Nagybácsimmal a vasút- 

állomas melletti Zelengorában ülünk. H űvös, árnyékos kávéház, kinn 
a sűrű  kúszónövények fölött tikkasztó nyár. Palánkára me- 

gyénk rokonainkhoz, betérünk az egyik házba, az ab- 
lakon túl mocsár látszik, áttetsz ő  a vize, 
a nagybácsim emberekkel beszélget, almát 

adnak nekem. Bodjošinban 
fiákerrel megyünk az 

állomasra. 
A járókelők tarka csíkja lassan visszahúzódik a házakról. Jarošról biciklin 

visz a nagybácsim, részeg, én vezettem a bicikliig. Görcsösen szorítja 
a kormányt, gyorsan és egyenesen hajtja, biztosabban, mint jó- 

zanul, csak minden villanypóznának azt mondja útközben: 
JO NAPOT. Fészereket és ólakat javítunk a gazdák- 

nak, alátámasztjuk a házakat, kifoltozzuk 
kerítéseket meg a tet őket, kukoricagórékat csinálunk ... Reggelinél megkér- 

dezik a nagybácsimat: KICSODÁD NEKED EZ A KLYOK? Azt 
mondja: AZ UNOKAđCSЕM. Hozzáteszik: MESTER LESZ 0 IS? 

Nagybácsim azt feleli: INEM LESZ, ÉN SE VAGYOK MESTER, 
CSAK HÁT KELL A PÉNZ, JöNNEK AZ ÜNNEPEK, ÍGY 

HÁT ... Na, mindez egészen bizonyos, és lehet, hogy még sok más 
minden is. 

PECEJA LASSAN megemeli a horgászbotját. A fekete zsinórról világos gyön 
gyök szakadnak el, csillogva hullanak le. A zsinóron nincs horog, 

nem is volt soha. Fel sem emelkedve, Peceja meglendíti a botot, 
könnyű  ostor csattan a zöld hártyán, elmerül a víz hústö- 

megébe. Peceja mozdulatlanul ül, dermedt szemmel 
néz a nádon és szittyón túl a szitáló ködbe, amely 

a füzes fölött locsog. A Rét fölött, a 
levegőben, riadtan 

csapkod egy 
gerlice 
hamva. 

Ladik Katalin fordítása 349 
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csernik 70 
1-5. 	Fekete horizontokban óriások testrészei terjednek lomhán , a fekete 

halálos öleléseibe „vesznek", vagy éppen nagy, nehéz mozdula-
tokkal visszaszorítják a feketét , mert lassú a küzdelem . Ez talán 

az anyag lassú fölbomlásának az ideje , illetve tempója , és mintha ez 
lenne az öröklött bűn, amely az anyagtól száll ráatkos örökség-
ként az emberre . A renyheségnek és tétlenségnek ára van, azzal 

kell fizetni, hogy átlyukadt testünknek csak a körvonalai marad- 
nak és a hallgatás . Van valami a pantomimból , ami ,;tiszta", mert 

nem beszélő  cselekmény , és a csend együtt jár vele ... Halálos 
csend. „Létezésem fehér tér vagy fekete gödör — ez el ől nem 

térhetünk ki" — szimmetria van a világ rendjében. Az át-
lényegített érzékenység már új eszközökkel fejezi ki a testiséget 

Csernik Attila rajzain . A domborulatok helyett a kör- 
vonal „megérzésére " összpontosul minden erő, melynek gyökerei 

szétágazódnak , Michelangelo nehéz mozdulatú alakjaira 
utalnak . Az alkotáshoz a szembeszegülés adja az er őt . A környezettel 

való küzdelem tükröződik a művészetében . Erkölcsi magatartás 
Csernik Attila inspirációinak a lényege , mely szoros össze-

függésben van az anyagról alkotott fölfogásával. 
Olyanok ezek a mozdulatok , mint Juhász Gyula versei , súlyos élményt 

hordoznak. 
A nagy , lomha erotikus test formáit a „fehér üresség " ellensúlyozza. 

A körvonalon belüli érzékiség ellentéte a lusta szépségnek , a lélek 
fáradt eleganciájának — lét nincsen körvonal nélkül — mond- 

ták —, de lét nincsen gondolat nélkül sem — ez az egyik megnyil- 
vánulása ennek a fölfogásnak . De Cserniknél módosítjuk ezt, 

a minimumra csökkentjük ennek logikáját — körvonal nélkül nin- 
csen létezés . A lét mint forma mégiscsak a létezés egyik formája 

az anyagi világban. 
Előtérben a torzó , fölötte a hideg ég „elidegenedett torzói ". A torzó 

elidegenedés , mert az emberi törzs , melynek végtagjai hiányoz- 
nak, szimbóluma az elidegenedésnek . A körvonal nem telje- 

sedhet be , megbukik a teljesség akarásán , az egymást „kiszorító 
formák" küzdelme állandó „mozgásban tartja " a „fekete-fehér 

világot". Csernik-féle egyensúlyba jönnek egymással a fehér 
törzs és a fekete környezet . Nem tükörkép , de lehetne valami ahe-

lyett , amit a lassú idő  deformál . Csernik razjainak arányai egé- 
szen új jelenség nálunk , különös érzékenységet jelent szá- 

munkra. 
Kifejezésmódjára jellemz ő  a részlet nagyítása . A törzs „tájai", óriási 

mezői , melyeknek árnyait fokozottan érezzük ; a pontokkal beszórt 
fehér felület rejtett táj. „Gulliver utazásaival egybevágó ará- 
nyok, illetve aránytalanságok modern változatai " állnak előt- 

tünk . De itt a „szenvedélyek az esték titkába rejt őztek". A szenve-
délyek a fölhevített lélek rendjét jelentik . A test atomjai- 

nak a rendje nem állandó , nem állapodott meg, a szabályozó bio- 
lógiai egyensúly megbillent a fölgyülemlett mennyiségek foly-

tán. Veszély állt el ő, bizonyos patológiai jelenség vizuális 
eredményei vannak el őttünk . A biológiai rend nem nagyfokú, az 
entrópia elnyeli a környezetb ől eredő  rendet . Az ember a termé-

szet „rendcsinálója", olyan szervezet , mely kiválasztja a 
rend elemeit a rendetlenségb ől , és abból teremti meg életfő .tételeit. 

Csernik Attila „szervezetei " ólomsúlyúak és előkelőek, csökkentett 
erővel vagy lomhán választják ki a rendet . A hosszú nyak a válltól 

az állig vagy a kisagyig terjed . Az egész motívum a nyak, alul a 
válltól és fölül a kisagytól elválasztó görbület , a mellső  rész 

a kulcscsonttól az állig bezárt fekete sík. A testrészek „tájai" 
óriási felületek , mintha csak „baktériumok arányaiban " látnánk 

őket és egy négyzetcentiméter eldöntheti az egész szervezet sor- 
sát. Csernik részeket bemutató módszerével a mikrovilág ará- 

nyaiban mutatja be az embert. 
Csernik művészetének alapja a körvonal . Mindent redukál , a forma 

fogalmából elhagyta a domborúságot , a harmadik kiterjedést, 
a „belső  tagolást", a test domborzatát , s megmaradt a három 

sík, a látóhatár fels ő  és alsó síkja és azon a szabály- 
talan fej és a végtagok nélküli test . Ez olyan vizuális kulcs 

új területek felé , mely az éiet teljességér ől lemondott, 
és helyette az „emlékm ű  vádoló szelleme" maradt csak meg 

mint korunk maradványa . „Emberi erózió ." Ha valamilyen munkát 
végzünk , akkor az „elegendő  arra", hogy a semmitől megkülön- 

böztessük magunkat. 
A test felső  és alsó részének a viszonya — a mellkas és a medence 

— görbülő  térkiszorító határvonalak , mintha amđbaszerű  moz- 
gásuk lenne . Jellemző  gondolatok társulnak . Női torzó ellenpont- 

szerű  körvonalai — lomha női test , elvirágzott kultúrák 
fáradt szépsége , márvány emlékmű  a kert bokrai között, ahol 

csak egy-egy szomorú nimfa téved el — a najádok, a 
lombok között tanyázó driádok hangulata csak messzi gon- 

dolattársítással idézhető  föl. 
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A fekete árnyképeknek sugárzó erejük van — talán vágyak h őhul- 
lámai vagy delejes burkolat veszi körül őket? Mind olyanok, 

mint a napfoltok kisugárzásai, a fekete folt-alakoknak h ősugaruk 
van. Melyik intenzívebb, a fekete vagy a fehér? 

A nagy test, az elnehezed ő  test elveszti rugalmasságát — Csernik 
gyakran az idomtalan test-tömeget választja motívumául. Re- 

ménytelen, kiút nélküli helyzet, de az életet mégis körvonalak 
fejezik ki. Nehezen mozgó alakok, ösztönösségre utalók. Az ernye- 

dő  testben az életfunkciók közül a szex mintha végig kitartana, 
utolsónak hal el a szervezetben. 

Ő riási fehér törzs széles alapokból fölfelé tör, „hiányos társításokkal" 
követel, vádol vagy csupán jelenlétével váltja ezt ki? A létezés 

jogán követel valamit, ami hasonló az egyed fejl ődéséhez vagy 
hangulatához. Az élet fejl ődése sohasem végleges, hasonló- 

képpen minden forma a fejl ődésnek egy szakasza a sok közül, 
a formának történeti vetülete van. 

1 6. 	Csernik a formát változatosan komponálja, változataival „kozmikus" 
motívumokat alakít ki. Egyébként Csernik a létezés kérdéseinek 

az első  vonalban levő  problémáit vizuálisan fejezi ki — az 
egzisztencialista művészetnek az ürességre, a térre átvitt megnyil- 

vánulásait. A testrészek arányai és a tér megváltozott, az erkölcs 
zsugorodik és a tér növekedik, a „kis erkölcsökhöz" sok 

tér járul. Ezen a ponton — eszmei-filozófiai téren — kapcsoló- 
dik ez a Csernik-féle változat a vajdasági magyar kép- 

zőművészet egy egész sajátságos vonalához, melynek pesszimisz-
tikus és „polemizáló" utalásai vannak. Csernik egészen új világot 

vezet be művészeti életünkbe. Élményeik transzponálása 
korunk legidőszerűbb kérdéseibe kapcsolódik be, általános 

emberi, de művészetéb ől a „magyarság életérzésének" kérdései 
is kibonthatók. Ő lomsúlyú érzések, mozgás és tempó — mind- 

ez egy patologikus helyzetnek a kifejez ő  formája is lehet. 
Egészen új módon a nálunk annyira ismert „súlyos embert" fejezi 

ki, anélkül, hogy illusztrálná a környezetet. 
17 	Ritkán parcellázza föl vonalakkal a „torzóit", de a 17-es rajz kivétel. 

Minthaesak azt mondaná, hogy nem is olyan nagy teher a létezés, 
ha rétegekre bontjuk a testet, illet őleg a létünket. A súly, a 

test súlya a létezés kifejezésének allegorikus formája. A nehéz- 
kes torzó megfelelő  kifejezési formája annak az életnek, 

amelyet már annyiszor emlegettünk ezen a tájon, ahol a szépség 
kétszer is megcsorbul, egyszer lelkileg, aztán testileg is.  ‚re,  

egy művészet, melynek lényege: a nehéz torzó, az éleme-
dett test, a kés őn magára eszmél ő  egzisztálás kérdései. A fönn- 

maradás kérdését nem a fiatal „test" teszi föl, hanem az id ős, 
mely súlyos; az idő  fölhalmozta gondok és a „hájréteg" fo-

kozatosan eltemeti a testet. A hájréteg a földb ől ered és a „sír 
előfutára". A háj a föld zsírossága, és ugyanaz a háj „meghozza 

a földet", mely betakarja a fáradt testet. 
1S. 	Hosszú ágyék, fiatal test; mennyi merengés, míg eljut az elkerül- 

hetetlenig, az öregségig. 
19. 	Űjra a hosszú nyak vagy derék. Totemszer ű, minthacsak töredékei- 

ben valamilyen mitologikus művészet állna elénk. Űj mitológia, 
ilyen mitologikus megnyilvánulások a múltban nálunk csak 

Farkas Béla és Pechón József alkotásaiban voltak. Egyes raj-
zokon a végtagok kapják a fontosabb szerepet. Az alaktalan 

„törzs"-b ől végtagok emelkednek, de más szerepük nincsen, csak 
az emlékeztetés, valamilyen lehet őséget sejtünk mögöttük. A 

gondolat legkisebb részének, amikor a látási inger megfelel ő  
fokára eljutnak, fogalmat kell kialakítaniok, és annak is, úgy 

mondanánk, előszobája van, majd hirtelen tündökölve a tu- 
dat színére lép. 

Csernik Attila különösen érzékeny a két szemben lev ő  vonal viszo- 
nyára. A kifejező  vonalakat keresi, az igazságot kell kifejeznie, de 

az igazságnak esztétikai együtthatói vannak, és mégis, amit 
Csernik Attila alkot, az els ősorban az esztétikum terüle- 

téhez tartozik. 
Cézanne az egyenes és a görbe vonalak váltakozására gondolt. A 

természeti vonalat a görbe és egyenes váltakozásával helyettesí- 
tette, de megőrizte a tárgyak karakterét, ugyanakkor a mér- 

tani formákkal az eszményinek a szintjére emelte azt, be- 
vezető  lett a kubista esztétikához. Csernik vonalai a gör- 

bületek, a szabálytalanság túlzásaiba mennek át, melyek orga- 
nikus, sőt patológikus és egzisztenciális, lélektani motívumok 

kifejezésére alkalmasak. 
Két láb térdben meghajtva, hanyatt fekv ő  ember összehúzott láb-

szárai, olyanok, mint a „két tornyú katedrális" — az allegória 
építészeti jellegű . 

27. 	A testrészek fokozatos kiemelése megkapja a saját autonómiáját, és 
öncélú felületi játékba megy át, „nehéz" nagy felületek, mint 

amilyenek Poliakoff képein is vannak. 
Csernik a térkiszorítással a fehér-fekete dualisztikus küzdelmét ér- 

zékelteti. 
A test alsó része — „napi élet", a fels ő  testrészek reprezentálóak. 

Ez ugyan prózai egybevetés, de olyan egyszer ű  és monumentális, 
hogy a testrészekre való társításokat „elnyeli" a mérhetetlen 

fehér felület. 
A törzs, fölötte az égen hosszú él ű  felhők, olyanok, mint a lángnyel- 

vek, „virágba borítják az eget". Csodálatos üresség és egyben nagy 
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34. 	A látható világ végs ő  következményeinek a határáig feszíti Csernik 
a motívumait — a konfliktus egészen más, korunk szellemében 

a testet használja föl, az egzisztálás kérdései merülnek fel. A szim- 
bólum humanista , összemberi problémákat sűrített össze egy 

fanyar , részben konok érzésvilágba , melynek bizonyos tovább 
létező  kiterjedései vannak , s ezeknek a meditálás a f ő  tartalma. 

Lemondott a cselekményről, beillesztette „önmagát" a lelki 
folytonosság „régiségei" közé . Ezen a ponton minthacsak a 

„halottak státusával" küzdene egy infrastruktúrájú világból a teljes 
élet visszahódításáért . A föladat , melyre vállalkozik , nehéz, de 

az életből nem akar melodrámát csinálni , kerüli a „jól 
végződő" megoldásokat . Mégis a világ megváltására gondol, de 

hogyan? 
36. 	A homocentrikus eszményb ől indul el, a női test klasszikus formáit 

választja , de nem tud ennek szépségénél megállni , újra és újra el- 
siklik egy paranoikus irányba. Egyszóval , esztétikai gyönyörűségét 
szétmarja állandó önkérdezésével . Miért bomlik szét a test, mi-

előtt hozzákezdene „az életet dics őítő  énekéhez?" Sajnos, előbb 
bekövetkezik a romlás. A rettenetes sérelem valamikor meg-
történt , és ereje minden szép gondolatnál er ősebb. Ennyire re- 

ményvesztetten csak azok indulnak az életbe , akik az út 
kezdetén vannak , és az egész élet értékét tisztán látják még az 

út elején . Az öregek mit sem tudhatnak mindebb ől, hiszen mint 
kortársak maguk is hozzájárultak a romlás el ő - 

idézéséhez . Nekik hazudniuk kell, mert az kényel- 
mesebb, mint „késve észrevenni " a bajt. — Hogy a világ 

nem engedelmeskedett nekik és elméleteiknek. 
Csernik a világot a régi eszményekt ől különválasztja , de néha a 15l-

pőnek és a törzsnek metaforikus változatot ad, szép oszlopokhoz 
és ritkán virághoz is hasonlitja. 

A test alsó része , a far két domb, melynek vakító fehérsége „egyet-
len vigasza lehet" annak, aki valamennyire is érzéki . Egy szem- 

pillantással „körülsimítható" félkörök , az erotikából a görbül ő  
vonal marad , és a tiszta föloldódás fehérébe vész az érzelem. 

A testrész , minden testrész az egész ember sorsát is hordozza, a 
testrész hivatása végül is elérni az omega pontjáig . Ez olyan 

emberen túli létsík , mely az ember és az azon túli létezés 
síkjait köti össze . Teilhard de Chardin víziójának középpontjába 

az „emberi fenomén" kerül. — Infrahumánum és transzhumá- 
num — lentebb álló emberiesség és „emberen túli " érzel-

mek. Csernik összekötötte az emberi központ alattit az emberen 
kívülivel , és ilyen két érzelem között az élet nem teljes valóságát 

érzi át . Az élet határolt forma , melyből sok min- 
den hiányzik . A torzó szimbólum — a klasszikus ideálok 

maradványa , de testrészeinktől elidegenedve éljük, úgy mond- 
ván, testrészek közi „életünket". A fehér foltokon vagy síkokon 

a képzelet elölről kezdheti „benépesíteni" az ember formáit, 
a szebb élet vágyával indulhat reményei felé , vagy talán 

mielőtt odáig eljut , a kétely kikezdi a teljes élet reményét, amit 
a mai ember Nietzsche óta elveszített. 

Ha megtanuljuk nézni Csernik Attila rajzait , nagy örömmel viszo-
nozza azt , vizuális párbeszéd kezdődik, és ami bennünk van szo- 

rongásból és életszeretetb ől — vonzásból és taszításból, azt 
megszemélyesített konkrét válaszok formájában visszakap-

juk. Egyszerre benne vagyunk az életben , de kívül is maradunk. 
Lent és fönt , a sérelmeink lentről jönnek , nekünk kell re- 

ménnyé átalakítani őket, ha van elég erőnk hozzá . Ember alatt 
és ember fölött helyezkedünk el, és a kett ő  között van az em- 

ber, a fehér kitöltetlen síkok , melyek „mi vagyunk", vagy 
pedig nekünk kellene lenni . Csernik nézete szerint az ember 

nem találta meg a helyét , és a fehér mez ők vagy torzók lehet- 
nének az élet igazi területei. 

Mozgó kép, test , két domb ritmusa , mondhatnánk mozgóképen mu-
tatja be a testmozgás negatív és pozitív képeit . — Egy hosszú, két 

rövid versláb ennek a képnek a ritmusa. 
A medence úgy szerepel , mint torzó , fehér lap , tér, kilátás valami 

felé , keret , melyen belül lehetőségek vannak , nem tudjuk , milyen 
szemszögből látjuk a dolgokat . — A rajz nem forma, hanem 

csak a látás egy módja — mondta Degas. 
A testarány háromnegyedes , a hasi és nemi részek és a föls ő  lábszár-

vonal ellenpontja a hát , far vonalának . Az emebri test ellentétes 
irányú mozdulatokból kialakított egyensúlyi helyzete csak tü-

körkép , de torz vonal tükörképe nem változhat meg, 
Egyensúlyi helyzetben van a köldök fölötti vonal a hát - és fartő -

vonallal , és a has meg a kar ívei sajátos viszonyt vagy egyen-
súlyt alkotnak. 

A nagy M betűre emlékeztető  terpeszállás jelképet alakító , melyet 
egy szár elhagyásával ellentétesen alkalmaz . Ez is verslábra em- 

lékeztet , két rövid és egy hosszú verslábra . Csernik egyes 
rajzain kapcsolatba hozza a torzókat a kalligráfiával. 

és 47 . A törzs L betű  formájú , a nagy „akrobácia " végéhez közeledünk. 
48. 	Fejjel lefelé való befejezés , „nem kimondott forma ", nem teljes vi- 

zualitás és nem teljes asszociáció . Elfojtott , szinkópás gondolattár- 
sítás , mint amikor a szavakból kihagyjuk a magánhangzókat, 

és olyan fogalmakat alakítunk ki, amelyeknél nagy agytör ő  
munkára van szükség , hogy megfejtsük a rébuszt , a szót , a látott 

végtag nélküli világot , melyet az élet , a nagy nyomás alatt el- 
torzult élet alakított ki. 

~ 
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szombathy bálint 

river deep — mountain high III 
a ma képzőművészete és grafikai képzése 

A MA képzőművészeti anyagáról adott áttekintésünk nem lenne 
teljes, ha figyelmen kívül hagynánk korunk képz őművészeti irodalmát, 

azokat a kritikákat és tanulmányokat, melyek más távlatból viszonyultak 
elemzésünk tárgyához, mint a kortársak, akiknek etikai és esztétikai alapjuk is 

más volt, s belülr ől figyelték a fejleméneyket. 
1900. után a magyarországi festészet a társadalmi átalakulások ha- 

tására változott meg, s ez már többlete a m űvészet természetéb ől következő  
útkeresésnek. A magyar művészet helyzetét Kernstok Károly, a Nyolcak legjobb 

képviselője 1910-ben, a Nyugatban így jellemezte: „Az átkos Ausztria, 
Bécs politikai küzdelmek idején felszínen volt cigány- és gatyapiktúra, jött a 
feudális reakció és meg lettek pingálva a nagy díszülések, a díszmagyar fel- 

vonulások, általános nagy gyönyörsóhajok közepette..." A képkereskedések roman- 
tikus-szentimentális irányzatát egyedül Benczúr akadémizmusa „ellen- 

súlyozta" úgy, hogy „a nézők számára szebb valóságot hazudott, s azok nagy 
része —egészen a tízes évekig —készséggel el is hitte." 

A feudális eszméket képre er őszakoló hivatalos tényez ők művészet- 
szemléletét a nagybányai iskola közvetlen ábrázoláseszménnyel fordította meg, 

szimultán azzal, hogy „elkülönültek a dzsentri és a polgárság szokásos életét ő l". 
Szinyei Merse Pál magányos piktúrája mellett a nagybányai csaparc in- 

dította el a XX. századi magyarországi festészet folyamatát, anélkül azonban, 
hogy Szinyei €estészete befolyásolta volna a kezdeti lépéseket, melyek stílusban 

a naturalizmus és az impresszionizmus átmeneteibe vezettek el. A nagy-
bányaiak újítását a leveg ő -festészet, az irodalomellenes magatartás jelentette. 

A Nyolcak csoportja — Berény, Czóbel, Czigány, Kernstok, Márffy, 
Orbán, Pór és Tihanyi — a magyar polgári értelmiség eszméinek volt a kive- 

títője. A Kassák által támadott Kernstok Károly polgári radikalista volt (Passuth). 
Egy kortárs kritika Kerstokot a magyar festészet Adyjának nevezte. 

Míg a nagybányai iskola elméleti lefektet ője, Réti István Croce és 
Bergson filozófiájára épített pilléreket, a Nyolcak naturalista- és impresszio- 

nizmusellenes filozófiáját megalkotó Fülep Lajos „objektív idealizmusa" Hege] 
filozófiájával van kapcsolatban. Réti szubjektivizmusát Lukács György így 

támadta meg: „Hadüzenet minden impresszionizmusnak ... minden rendet-
lenségnek és értékek tagadásának, minden világnézetnek és m űvészetnek, 

amely első  és utolsó szavának az »én« szót írja le." 
A Tanácsköztársaság ideje alatt a Nyolcak tevékenysége az alkal-

mazott képz őművészet termékei által tartotta fenn a kapcsolatot a szélesebb 
közönséggel. 

Dévényi István tanulmánya Kernstok Károly munkásságának leg-
eredményesebb periódusát a Czóbel-portré és az Ősvadászok című  képek közé be- 

helyezte (tízes évek munkássága). Kassák szerint is a Lovasok a víz partján 
volt Kernstok legjobb alkotása, mellyel a Nyolcak körében készült egyetlen 

munka sem mérhet ő  össze, hamarosan naturalista utakra fordult. Mun- 
kásságának csúcspontja az 1909-12-es évekre tehet ő, később, szabadelvű  politikai 

tevékenységének idején (a Tanácsköztá.rsaság) m űvészi képességei alaposan 
kiapadtak. 

Orbán Dezs őnek, a Nyolcak másik tagjának a festészetében Kassák 
a tájképeket értékelte, mert kevésbé voltak naturalisták, már nem a 

természet utánzására rendezkedtek be. Kés őbbi tanulmányok világítottak rá, 
hogy egyrészt egy síkszer ű, szecessziós, díszít őelemeket összeforrasztó, másrészt 
egy konstruktív, zárt formaszerkezet között mozgott. A tájképeken Cézanne hatása 

volt látható. Munkásságának záró id őszakában absztrakt stílusban dolgozott. 
Tihanyi Lajosról Bölöni György írt a MA-ban. Ő  Nagybányán indult, a 

Nyolcaknál „konstruktív szemlélet ű" tájképeket festett. Kubizmusát expresz- 
szionista feszültség egészítette ki, mely a „legszerencsésebben talán változatos 

önarcképein jelenik meg". 
A konstrukció, a szerkezet problémáját a Nyolcak vetették fel, de 

a csoporton kívül is vo'tak m űvészek, akik vele egyid őben tettek formai kí- 
sérleteket. Nagy-Balogh Jánosnál „a geometriai meghatározottságú kompozíciós 

megoldás és stílus fölébe kerekedik a lefestésnek, s a dolgozó alak ennek az archi- 
tektonikus szerkezetnek szerves részeként elveszti naturális önállóságát ..." 

Nagy-Balogh a Nyolcak szigorát egyszer űséggel ötvözte össze. A kubista Braque 
mintájára a másik »kívülálló«, Egry József is leredukálja a színeket. 
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A Nyolcak felbomlásával az a hit foszlott szét, hogy a társadalmat 
békés úton is át lehet alakítani. Ez természetesen csak küls ő  jele volt 

annak a levertségnek, melyet a polgári radikalizmus a monumentális vára-
kozásban elszenvedett. A konstruktivista képszerkesztés Nyolcak által képviselt, 

első  megjelenési formája után ezt a felfogást a TETT és a MA művészei más 
irányba tolták el. 

A Nyolcak Cézanne tanítását fogadták el, s monumentalitásra tö- 
rekedtek. Ezzel szemben a TETT és a MA aktivistái az új tartalomnak új for- 

mát is teremtettek, meg sem kísérelték azt régi, elkoptatott keretekbe 
gyömöszölni. Az aktivisták képz őművészeti tevékenységének dinamikáját, tá- 

madó szándékát politikai céljuk határozza meg, s egész munkásságuk pártosságát 
is lényegében származásuk és osztályharcuk determinálta. A széles tömegekkel 

is kommunikatívabbak akartak lenni, a Nyolcak freskókedvelését a grafika, a 
plakát műfajára váltották fel, amit Iievesy Iván Az új plakát cím ű  írásában 

így fogalmazott meg: „A plakát lesz az aktuális freskó, a freskó pedig 
az immanensebb tartalmú, századokra szóló plakát". (MA, 1919. 5. 107.) 

Az aktivisták olyan szempontból talajtalanok, hogy nem századvégi 
kipróbált hagyományokat vetettek fel (Cézanne-t is elvetették), ha- 

nem a kor problémáiból merítettek, mely Nyugaton és Keleten is egyet 
jelentett. 1915-tót a TETT alkotóit három európai irányzat, az expresszio- 

nizmus, a futurizmus és a kubizmus befolyásolta sorsdönt ően. Tihanyi Lajos 
volt a Nyolcak egyetlen tagja, aki 1918-ban csatlakozott hozzájuk, „aki a kubiz-

mussal valóban ia konstruktív törekvéseket, a Nyolcak stílusát gazdagítja", mun- 
káiba futurista és expresszionista jegyeket ékel be. A MA képanyaga is azt 

mutatja (utalás Kernstok megjelentetett munkáira), hogy 1916-17 táján még 
várakozással figyelték a Nyolcak fejl ődését, de amikor látták, hogy in- 

tencióikat nem azonosíthatják a MA törekvéseivel, éles és tényszer ű  bírálatokat 
jelentettek meg (lásd Kassák írását Kernstok E rnst Múzeum-beli kiállítá-

sáról, MA, III. 1.). 
Sortnyik Sándorral Kemény Alfréd foglalkozott a MA-ban. Els ő  

linóleummetszete 1917-ben jelent meg a folyóiratban, melynek etikai-esztéti- 
kai irányvonala Bortnyik munkásságát is áthatotta és meghatározta. Mun- 

káin 1917 után jelentős változás állott be; Borbély László szerint „hatá- 
rozottabb és mértaniasodó foltok, csökken ő  térmélység" jellemzi. A tárgyaknak, 

a külső  világ elemeinek az absztrahálásával Sortnyik a térviszonyokat küszö- 
bölte ki. Értékesek forradalmi tematikájú metszetei is, melyeket — a jelent ősebb 

kortársakat megel őzve — már a Tanácsköztársaság el őtt elkészített és meg- 
jelentetett. A szokásos munkásmozgalmi szimbólumok mellett munkáiba új jel-

képes helyzetet, s a színszimbolika is foglalkoztatta (aktív-passzív színprob- 
léma). Újabb tanulmányok rámutattak, hogy „az izmusokban nem célt 

Iát, hanem szociális mondanivalója megvalósításának eszközeit keresi ben- 
nük". Valószínűleg ennek tudható be, hogy egyszerre több területen 

kísérletezett. Fontos 1921-ben megjelentetett Albuma, melyhez Kassák írt el őszót. 
Borbély László szerint a magyar képz őművészetben előtte hasonló sík- 

szerkezeteket senki sem készített. Ezekben Sortnyik a közösségi szellemmel 
átdöfött „élvezhet ő  művészetet" vélte felfedezni. Absztrakciói Malevics, 

Lisszickij, a Produktivisták és a De Stijl koncepciójával vannak rokonságban, 
sőt betűelemekkel gazdagodnak, melyek inkább a kubistákat és a konstruk- 

tivistákat jellemzik. Borbély László tanulmányában azt állítja, hogy Sortnyik mun- 
kái fordították Kassák és Moholy-Nagy figyelmét a konstruktivista kép- 

szerkezetekre, melyekb ől később ő  maga is »kiábrándult«, mert képtelen 
közvetlen emberi tartalmak kifejezésére". E munkafolyamat után f őleg a 

kubizmus és a képarchitektúra egyfajta szecesszióját vette igénybe. 
1922-ben a weimari Bauhausba hívja Molnár Farkas, ahol „iga- 

zolni látja a Bécsben abbahagyott képi építkezés, a képarchitektúrák lét- 
jogosultságát". Újból a geometriai absztrakcióhoz fordul, de korábbi gyakorlatá- 

tól eltérően, a képet egymáson elhelyezked ő  függőleges síkokra bontja fel. 
Már 1919-ben, amikor Bécsben a magyar konstruktivizmus kiala-

kult, Sortnyik kétkedéssel volt tele, „benne van-e a szocialista társadalom 
elképzelt rendje?" Uitz Béla után ő  is szakított a MA-val, őt viszont Bartha 

Sándor követte. Egy 1963-ban hangszalagra vett beszélgetés mutatja meg, 
miben látott Sortnyik a Bauhausban immanens ellentmondást: annak 

az építészeti eszménynek, melyet Gropius képviselt, a többi m űvészeti irányzattal 
nem volt meg az objektíve szükséges érintkezési pontja, „semmiféle monu-

mentális vagy morális feladatot se Kandinsky, se Klee, se Feininger soha 
nem oldott meg..." 

Bortnyik sokkal többre becsülte az olyan alkotókat, akik a háború 
után szociális programmal léptek fel, mint George Grosz vagy K đthe Koll- 

witz. A konstruktivista alkotók — szerinte —, ha négy etet rajzolnak le. a -< t 
gondolják, a szocializmus képét »vetítik ki«. A szigorúan szocialista koncep- 

cióval fellépő  művészek a Bauhausban nem valósíthatták meg elképzeléseiket, 
pé'dául El Lisszickij vagy Van Doesburg sem, aki „a Mondrian-Doesburg- 

féle konstruktivizmus propagálására vállalkozott..." Bortnyik vallomása alapján 
a Bauhaust a kapitalizmus kispolgári, nyárspolgári és sznobisztikus rétege 

ellenezte. 
1925 után hagyta abba a formakísérleteket. Újklasszicista és rea-

lista periódusában az iróniát és a szatírát alkalmazta, ami bizonyos tekintetben 
a kiábrándultság és a rezignáltság szimptomatikus jele. 

Kassák elmondta, hogy a MA már a Bauhaus megalakulása el őtt a 
holland építészet és az olasz foradalom konstuktivizmusának a kultú- 

ráját ápolta. Ő  Moholy-Nagy, Kállai és Molnár révén került kapcsolatba a Bau- 
hausszal, akik ott folytatott tevékenységük idején is munkatársai voltak a 

MA-nak. Moholy-Nagy a Bauhaus lapját szerkesztette, amit kés őbb Kállai Ernő  
vett át. Kassák szerint a Bauhaus és a MA között kölcsönös volt a megbecsü- 

lés; a Bauhaus sorozatában A MA aktivista mozgalma Magyarországon címmel 
szándékozott könyvet kiadni, amit Kassák és Kállai szerkesztett volna. 

Kassák nézete alapján a magyar képz őművészek Bauhausban vállalt munkája 
nem okozott változást a MA-val fenntartott kapcsolatban, mert ők továbbra is 

a MA elveit hordozták magukban azzal, hogy a Bauhausban szélesebb munka-
kórt alakíthattak ki, amelyre a MA-ban nem lett volna lehet őség. 364 
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Kassák a Bauhaust nem építészeti , hanem műhelyiškolának nevez- 
te, amely nem az esztétikumra épült , hanem a praktikumra ", úgy, „hogy 

minden jó praktikus dolog megoldása esztétikai szépséget eredményez". 
A MA-ban közölt elméleteket és projektumokat a Bauhausban valóságban, mate- 
riálisan igyekeztek megvalósítani , amit Kassák a MA-mozgalom nyí iványának, 

kiterjeszkedésének tekintett. 
O természetéből eredően tájékozódott a sfkkonstruktivizn'ushoz (geo- 

metriai absztrakció ), melyet aztán a Bauhaus használati mércék szerint 
próbált anyagilag is megoldani . Ez gondolatátvitel anyagba. Az ipari for- 

makepzés (design) mai szintjén a tervez ő  (mérnök), az esztéta (művész) és az 
esőállító (munkás) komp,ex viszonyát jelöni ez a transzformatív folyamat. 

A MA tipográfiai képzéséről egy mondatban találtunk utalást 
Kassáktól : „Ragaszkodtam a szép , famentes papírhoz és az élénk tipográfiához". 

Ez a tipográfia akeretezett tördelést ől (az 1906-16-os évek stílusa) a zárt 
(az 1916-24 -es évek stílusa ) és expresszionista tördelésen (az 1924-30-as 

évek stílusa ) át a konstruktivista formaképzéshez veretett , mely 1930-36 táján 
terjedt el áttalánosabban a kontinensen . Ezt a fejlődési folyamatot a következ ő  

változások jellemzik: a keretezett tördelés a századforduló síkszer ű  tördelését 
szorította vissza a tipográfiai formaképzés racionalizálása szempontjából, a ki- 

fejezőelemek leegyszerűsödtek , és a szedés okvetlenül vonalakból álló ke- 
retbe keriilt . Ilyen eljárással mértani alakzatok , „fiókok" alakultak ki. 

Elmaradtak a szerves díszít őelemek , melyeket a tipográfiai ornamentika váltott fel. 
1916-24 között , a MA megjelenésénék idején jött létre a zárt tördelés, mely 

a grafikai fejlődés aspektusából stagnációnak felel meg. A zárt tördelés a 
munka meggyorsítása érdekében vetette el a keretet , a szöveg legtöbbször ritkítás, 

széthúzás árán blokkokba került be . A szövegbe felesleges törések, szó- 
rövidítések kerültek . Az expresszionista tördelés er ős képzőművészeti hatásra 

asszimetrikus , kontrasztos jelleget vett fel. Az üres felület , most először, a 
szedés ellenhatásaként fontos , autonóm elem lett. A klasszikus és indi- 

viduális alakzatokat a groteszk kivételével kivetették . A színek közül a piros volt 
a kedvelt . Optikai előnyöknek engedve, a szöveg a síkon gyakran ferde vagy 

függőleges helyzetet vett fel. Az expresszionizmus id őszakában a tipográfia 
ornamentális és díszítő  elemei teljesen kivesztek. 

Az Űj tipográfiának is nevezett konstruktivista formaképzés át-
tekinthetőségre és olvashatóságra törekedett , funkcionális szempontból elvetette az 

a priori esztétikai elveket. A racionális és gazdasági elvek érvényesülésének 
következtében a verzál bet űk elveszítik a címekben betöltött szerepüket. 

A current betűk egyenrangúan vagy még eredményesebben helyettesítik majd 
őket . Ez az elv korunk modern nyomdászatában teljes létjogosultságot nyert. 

A MA grafikai képzésére a korstílus (ott ahol a folyóirat a kor 
konvencionális vívmányait nem el őzte meg) hol jobban , hol gyengébben ha- 

tott . Az 1916-20 -as sorozat fejlécében a keretezett stílus nyomainak enyhe 
módosulását figyelhetjük meg. Ezeknek a péid(inyoknak a hirdetései ugyan- 
akkor szecessziós keretekkel elvegyítve фj kö ј tők könyve és Diana sós- 

borszesz c. hirdetések ) zárt formákba , blokkokba kerültek (a Modern Színpad 
hirdetése ). A hirdetésekbe ékelt és ma is indokolatlanul kedvelt felkiáltójel 

(a MA zeneszámának a hirdetése ) expresszionista jegy. Ma már nincs 
különösebb jelentősége vagy értéke, ezért lenetőleg minden szövegben kerülni 

kell . Adorno szerint a felkiáltójelet a többi jellel együtt a forgalmi jelek 
hasonlatára alkották meg. Szerinte „A felkiáltójel elviselhetetlenné vált a te- 

kintély gesztusaként , amellyel az író kívülről próbál a dologból magából nem 
adódó nyomatékot tenni ", a felkiáltójelek „a tekintélyuralom bitorlóivá, a 

fontosság bizonygatóivá alacsonyodtak ". Az expresszionizmus grafikai ki- 
nézését ez a jel jelent ősen befolyásolta , s bár a konvenciók ellen jelentett 
fegyvert , halmozódásuk „tehetetlenségre vallott a nyelvszerkezet belülr ől valö 

átalakításán , ehelyett kívülről bolygatták meg" (...) „kétségbeesett írásos gesztus, 
amely hiába szeretne felülkerekedni a nyelven ", „hangtalan cintányérütés", 

mely a MA expresszionista időszakában tömegesen jelentkezett. 
A II. 12 ., internacionális szám fejlécét nyomták el őször az ex- 

presszionizmus kedvenc , piros színével . 1916-18 között egy-, kett ő -, és 
háromhasábos oldalakon jelentek 'meg Kassákék . Az egyhasábos oldalon a hasáb 

42, a kéthasábos oldalon 20, a háromhiasábos oldalon viszont 13 ciceró 
volt a 88 , 51 és 39 betűjellel (átlag szám) a betű  nagyságától függően . A hasábköz 

1,5-2 cicerót tett ki . Szemünknek az 50-60 betűjelet tartalmazó sorszélesség 
a legkellemesebb. 

1920 -ig a MA-ban jelentős változás nem történt . A címek szedésére 
a verzál betűk szeretete volt jellemz ő . 

Az eső  oldal az V. 1-2-ik, Bécsben kiadott számban változott meg. 
A MA felirat a régi maradt , azonban eltűnt a szerkesztőség adatait magába 

foglaló keretes forma . A tartalom bels ő  vagy az utolsó oldalra került . A címlapon 
elhelyezett műalkotás funkciója ezzel nagyban megnövekedett. 

A keretezett tördelési eljárás a MA 1921-22 -es évfolyamában hagy 
negatív nyomokat . Uitz Béla két festménye a képkeret helyettesítésének banális 

felfogása következtében a klisét ől 5, illetve 4 ciceró távolságra kerül. Több- 
ször azonban nem ismétl ődik meg. Barta Sándor Manifesztum cím ű  munkája 

tipikus expresszionista tipografizálással készült: ezt mutatják a bet űk helyzetei, 
kiemelésük, a sorok közötti vizuális feszültség , az irányzat jeltermékei 

(a kérdőjel Adornónál „emelkedő  dallamív). Ebben a megjelenési periódusban 
az expresszionista iskola a konstruktivista formaképzés javára lassan meg- 
szűnik hatni , bár a radikális szakítás és a konstruktivizmus felmutatása 

1922 -ben következik be. Hamarosan a konstruktivista tipográfia termékének te- 
kinthető  fotomontázs is oldalra kerül (George Grosz munkája , VI. 7. szám). 

A képversek és tipográfiai kísérletek a kor egyetemes kereséseivel 
azonosultak a .MII,-ban, olyan kultúrkorszakot jelöltek meg, melynek alap- 

képleteit ma sokszor tudattalanul ismételjük . A formai kísérletek a MA-nál a 
tartalmi kísérletek autentikus attributumai voltak , és azok a művészeti 
irányzatok és célok határozták meg, melyek a MA egész m űködési vonalát 

determinálták egyben. 



szombathy bólint: 

MINI-PRESS 

1) A közelmúltban a 

következő  alkotóktól 
kaptunk küldeményt 
vagy levelet: 

PRUTKAY PЁTER 
budapest 
ORVOS ANDRAS 

budapest 
paris 
YOCHEN GREZ 
JIRI VALOCH 

brno 

KLAUS GROH 
oldenburg 
TOT  ENDRE 

budapest 

ARRIGO LORA- 

TOTINO torino 

Egy példányban elké- 

szült Szalma László 
Bosch +Bosch) Design 
című, vizuális és ti-
pográfiai kísérlete-
ket tartalmazó füze-
te, melyben a szerz ő  
szöveg - és klisékom-
binációkból állíja ősz 
sze a vizuális „tér-
képeket". 

1972. 7. 3-án az Ipar- 

művészetek és De-
signerek Űjvidéki 
Szalonjában megnyílt 
a Bosch +Bosch cso-
port kiállítása. Kere-
kes László , Slavko 
Matković , Szalma 
László és Szombathy 
Bálint vizuá 'is kuta-
tásokat, intervenció-
kat és formaterveket 
mutatott be. Kerekes 

László hangprojektu-
mait magnetofonról 
adta elő. A csoport 
augusztus 6-12. kö-
zött Balatonbogláron 
(Kápolnatárlatok) ál-
lít ki. 

1972. 7. 9-én az Ipar-
művészek és Desig-
nerek Ујvidéki Sza-
lonjában 	megnyílt 
Predrag Šidanin A 
másodperc művészete 
című, első  önálló ki-
állítása. 

Nyolcvan példányban 
megjelent 	Branko 
Andrić 	Modern 
World Poetry című  
füzete , melynek a-
nyaga eldobált ólom-
sorokból és klisékből 
készült. SS6 
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itt nem alszik a költő  
(Moore és Petőfi után) 

Itt NEM alszik a költ ő, akinek kezében 
Apollónak lantja zengi olyan szépen, 
NEM ALUSZIK, 
Kinek dala zúgott, mint vad folyam árja, 
Vagy elhalt távoli kis patak módjára. 
ITT NEM NÉMA A KlLT ő  .. . 
Vihar és szellő  jár a homloka körül, 
Vihar, mely harsog, mint harcdala harsogott, 
Еs szellő, mely elhal, mint akit szerelme elhagyott. 
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