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jacqueline risset 

a 
játékszabályokról 

Ha az írásról mint folyamatról való írás nem egyéb, mint állandó ingadozás a 
szisztematikus .redúkoió és az alaptalan „szentté avatás" között — meghatározott 
tevékenység „használati utasítása" és egy szavakkal ki nem fejezhet ő  gyakorlat 
metaforikus leírása közönt akkor tuiajctonKeppen miért is irunk az rrasrol 
mint folyamatról? 

És ha már írunk —miért éppen az írásról mint folyamatról írunk? Mert az 
írás јáték. Látva, hogy milyen játék, látva, hogy maga a játék, írnunk kell, még-
hozza az írásról mint folyamatról kell írnunk. 

Az írás nem egy szavakkal ki nem fejezot ő  foglalatosság, vagy távoli expedíció. 
Világ csak egy van, az írás pedig azon belül történik — együtt a világgal, a világ 
darabjaiiból. Az írás nem azt jelenti, hogy fajest ugrunk egy különálló szövegbe, 
ami messzire vinne innen, hanem hogy ponttol pontig haladunk, $ e pontok letez-
nek. Az írás nem ,)fenntartott terület". 

Ugyanakkor azonban nem is valamiféle átfogó és redukálható aktivitas; ezért vál-
hat az írásról mint aktivitásról való írás egyfajta zárójellé, amely azt a tényt 
igyekszik magába rejteni, miszerint írni annyi, mint szembekerülni az írás lehetet-
leлségének tényével. Még pontosabban: az írás két képtelenség között jön létre: a 
gondolat és szöveg között. 

A ,gondolat képtelensége kiderül abból, hogy minden „szabad", „jóakaratú" gori-
dolat megszűnik, mert „megállj"-t parancsoltak neki. Az írás mint tapasztalat-
szerzés nem más, mint a korlátok — elsősorban a gondolkodás korlátainak meg 
ismerése, amelyek mindenféle „első" gondolatot megtiltanak. Valamiféle fordított 
visszhang keletkezik s a kett ő  — „eredeti hang"/visszhang —között megy vég-
be az írás; az első  „alkot" a másodikból kiindulva. Lineáris id ő  többé nem léte-
zik, az „előlbb" és az „utóbb" csak térbeli funkcióik révén különböztethet ők meg 
(„az „e1ó"hb" és az „utóbb” követik egymást és helyet is cserélnek"). Minden írás 
— ismétlés, de nem valami rajta kívülálló dolog ismétlése, hiszen az írás maga 
hozza létre saját korlátait és maga teszi leh еtetlenné a gondolatot. Igy kezd ő  
dik. 

És hogyan folytatódik? Miért folytatódik? Miért nem állunk meg ennél a negatív 
értelmű  „cogito"-nál, a lahetetlenség kimondásánál, a leh вtвtlenség nyilvánvaló-
vá vá'lásánál? Azért, mert minden azonnal belehullik a gondolat „selejtjébe". Min-
den szöveg időleges dolog, saját folytatásának „maradeka". Szükség van azúj-
raaktiválásra" —ezért folytatjuk. Az írás tehát az állandó szubsztancia ellen-
kezője: újrakezdett cselekvés, elölr ől „visszadobva". Cselekvés, amelyet a közbüls ő  
,;pusztu'lások" egész sora szakít meg: az azonnali bomlás illata lengi körül (a 
tiszta, lineáris gondolat ellenkez ője); semmi sincs embrionális állapotban, semmi 
sem fog knfejlődni, semmi sem született meg véglegesen. 

őzért nem képes létezni a szöveg: a papíron megkövült szöveg — „költészet", 
feltételes megörökítése egy egyseges, általános, átláthatatlan eredménynek. Az 
írás töredékes. Ismételt megsernmisí1tések révén egy „masik játék" intézménye. 
A „Költészet" a priori „szentté avatást" képes létrehozni, mert a költemény hite-
les élmény visszfényének mutatja magát: sugárzó szubsztancia (f őnevek) (Bataille 



költeményei a ,;sugallt" előzményre utaló főneveikkel néha véghezиiszik a költő i 
míúfaj ilyenfajta „szentté avatását", ami ugyanakkor a szöveg leértékelését" is 
jelenti: minden már előbb megtörtént, semmi sem megy benne végbe). Semmi 
sem törtés іk sem előbb, sem utóbb, hacsak nem valaminek a тnegismétlése. Az 
írás lényege nem a főnév, hanem az élő  szintaxis, a kapcsolódások (járulékszavak, 
„logikai" kötőszavak) rendszere; az írás önanagát 'keres ő  diskurzus, amely ön-
magában véve is lehetetlen, noha lehetetlen másutt elgondolni, xnint ott, ahol 
van. Ott pedig, éppen mert nincs kitüntetett „el őbb", minden számít: minden 
olvasható és olvasandó, a leírt szöveg és az üresen hagyott papír-részek egy-
aránt. Az egyidejűleg egymásra halmozódó olvasatok tömegéb ől ki kell keresni 
és meg kell hiúsítani az aprioriként jelentkez ő  olvasatokat (s így lesz a játékból 
„kijátszas", a játék olvasatának olvasata, azaz elmélet). 

Az írás a megszakítottság megisanerése, se nem Gondolát, se nem Költészet .(nem 
időbeli megszakítottságé, s nem is a .pszichológiai , ;kishagyásoké", sem nem a 
kitüntetett momentumok számbavétélér ől van szó). Az „idő" hangsúlyozásával 
Proust a tér és az id б  egymásba hatolását jelezte (a visszahatásokat), s ez szoros 
kapcsolatban  van  az írás legfőbb műveletével, mint nem maradandó tárgyak, ta-
lálkozási pontok, „keverékeк" létrehozásával; s éppen ,ez az elbeszélt történés 
funkciója. Az elbeszélés történéseket használ fel, tekintet nélkül azok eredetére 
(elbeszélni annyi, mint örunagát elbeszélni), az elbeszélés m űvelete; a képzelet-
-szülte dolgok gyűjtése azonban nem áll meg itt; utána (egyidej űleg) hozzáfog az 
utó-elbeszéléshez: a képzelet-szülemények visszatéréséhez .— ez a visszatérés azon-
ban nem szimmetrikus, nem a képzelet-szülemény fordított képe (hiszen akkór 
azzal párhuzamosan, teljes egészébeл  képzelet-szülemény lenne); a „küls ősége-
ket" nézi: a képzelet-szülemény „csomagolását". Mindez elmebetegségre emlékez-
tet (a psziahózi ѕban játszódik le, de gyorsabb annál, a lehet ő  leggyorsabban vál-
toztat betűt, szöveget). [A fenti hasonlóság égy új, eltprzító „szentté avatáshoz" 
szolgáltathart segítséget: az átok (az Oriilet) hozzáadva az átokhoz (a visszautasí-
tott Gondolathoz) ártatlanságot eredményez — s ily módon lefegyverzi a diskur-
zust (vagy neon-diskuxzust).j De ez még mindig nem az írás. 

Irás akkor történik, amikor az „én" egészen játékká válik. Mikor van játék? 
Teljes egészében soha sincs, mivel minden szöveg — maradék. A já Јtékban nincs 
maradék, annak működése tökéletes. Így tehát minden szöveg késésben van a 
valóságos játékhoz képest, ez a késés azonban nem kronológikus. A játékban 
ugyanis nem a tárgyak, hanem a gondolkodás maga vesz részt. . 

A szövegbe foglalt játék egyidej űleg működés és tét a játszmában. A gondolat-
nak nincsenek tárgyai, eszЖözei; forma és tartalom szétválaszthatatlanul olvad 
egybe. A tulajdonságok általános cseréjével állunk itt szemben, egy anagrammával, 
végtelenségig széttöredezett névvel, Dionysos megcsonkított testéhez hasonló, kö-
zéppont nélküli valamivel. Milyen névről is van szó? Nem valamiféle kitüntetett fo-
némáról, hanem egy lánoo'latról, ismételten visszhangzó „m űködésről", a „rím-
ről". 

Írni mindenütt szükségszerűen képzelettel, ideológiával írnak. És mégis, hirtelen 
nyilvánvalóvá, válik a „külső  oldal": az tudniillik, hogy az írás nem tisztítja meg, 
nem leplezi le az ideológiákat ;  hanem „működteti" őket (ebből derül ki az írás 
;természetellenes" aspektusa: az ideólógiák nem egyedül játszanak). Itt azonban 
П  n~ szabad megállnunk: ha ez a játék nem alkotja meg a játék elméletét, 
akкоr bezárul, „kis küls ő  kép" lesz egy „nagy bels ő" beisejében: légbuborék az 
ideoiógián belül, előre látható, lokalizált oázis, erőforrasa annak a sivatagnak, 
amelynek ellentmond; annak rejtett birtoka. Miután Perseus a leveg őben megölte 
Meduzát — az állandóságot —, kés őbb mintegy mellesleg, közreműködött Dionysos 
megölésében; mert nem olvasta, amit tett, mert nem alkotta meg a saját játéká-
nak elméletét. 

Az írásban működő  játék nem köti magát a térhez; be kell lépni és távozni kell, 
majd újrakezdeni a .távozást: az elmélet töri át átmenetileg a bezáró burkot —
a burok vonzza a játékot: fel.fiiggesztve, mindenütt jelenlev ő  cserek együttese-
ként megmerevedik, ha nem együttesének mértékében gondolja el magát; az el-
mélet hatol át a játékon, az serkenti, végül is az hozza létre ott, ahol van: a 
halál és a születés között. 

Az elbesгé'lés a. játékban a sötét, körkörös folyamatosságot szemléli, de nem 
abból származik, nem idéz fel semmit. Töltés, ürítés; kapcsolat. A mesének mon-
dattani szerepe van. A mondattan elbeszélés az elbeszélésben: még a tengelyek 
is felcserélődnek. Az egész szöveg egy nem-állandó valami — a többi szövegekhez 
viszonyítva, kontextus égy jövendő  szöveg számára, míg az el őbbi szövegeket 
kontextussá tette —, az els ő  szöveg pedig csak olvasása révén válik a második 
szöveg kontextusává. Gyors csere, a felszínek megsokszonozódása; minden mon-
dat idézet, azaz a jelenlegi felszínre egy másik felszínr ől került át, amelyet ,ke-
resztben" magával hoz; nyilvánvalóvá válik a különböz ő  felszínek egyre tiszstább 
és világosabb egyeztetési lehetősége: minden egyes _a'l'kalommal fennmarad valami 
különbség, minden elkezdett (és másutt) újrakezdett műveletnél. 

Ez a játék azt éri el, hogy egyes dolgok mintegy törvénnyé válnak: , ;minden 
alkalommál" ... , hogy minden külön, „konkrét" pint egyidejűleg (átmeneti) tör-
vény-gesztus — s csak itt ragadható meg. 

Van tehát egy bizonyos — mozgó — pont, amelyet meg kell .találni, amelyen új-
ra át kell haladni, mert benne ér össze, találkozik az írás és az írásról val б  
írás (különben az írás telít ődik saját illuzórikus múltjával, belép az időbe anél-
kül, hogy megsértené, nem vesz tudoanást a térr ől, megmerevít mindent, amit ta-
lál; különben a játékszabályok nem nyílnak meg a „játekonkívüliség" számára, 
nem készítik elő  a zuhanást, a földet, a földet érest, amelyek megsemmisítik a 
j áгбkszabáiyokat). 

A törvények időnként .keresztezik saját alkalmazásukat. . 	 368 



tolnai Ottó 

gogol halála 

Kimarkolni és e!rohaш i! 
Hogyan? Csak úgy. Futás közben be is kaphatod, mondogattam, mert ha a pincé-
rek utalérлek, úgyis a zsebedben keresik, majd a bidéból kipiszkáígatjuk .. . 
Egy kis keleti lány és egy szicíliai öreg ült le a teraszra, útban a Kaputól a Torony 
felé. A szicíliai, kék öltöny, pöttyös nyakkendő, minden bizonnyal idegenvezető-
ként dolgozott, s mivel a legóregebb lehetett, őrá bízták a fiatalabb lánykákat. 
Minden foga aranyból volt — tán még Abesszíniában harapott a puskatusba... 
A kislány fogai a földben sem .fognak megromlani, szépen fogják harapni a 
sárga földet, mint az ananászt. Vigyorogtak egymásra. A szicíliai a gyöngyház-
ban .gyönyörködött, a lányka az aranyban... 
Kimarkolj és elrohanni! 
Kutyául éreztem magam: láttam 'őket az ágyban: egy marék gyöngyház és egy 
marék arany. 
Kimarkolni és elrohanni! 

Munka utan, bedobva az ablakon a könyveket és a hangszert, mint mindig, ha 
útra készültünk, sárga bőrtáskánkat naranccsal, banánnal szórtuk tele. 
Egy lánnyal kellett találkoznom — találkoznunk, a folyón túli, vörösre meszelt 
városkában, habár a napra és az órára nem emlékeztünk pontosan. Utazni, ta-
lálkozd, különösen lánnyal találkozni . (szép prémgallérjai voltak ...), az maga 
a végtelen volt számunkra és semmi esetre sem valami id ővel, hellyel határolt 
macskaszorító, amelyben botokkal verik agyon az embert. Az a kövér asszony 
is, akivel előző  héten kellett volna találkoznunk, csak úgy csillant meg el őttünk, 
mint az óceánok olajfoltjai. Miniden a végtelent villantotta: tán ez volt fiatal-
ságunk —azóta már matt botok között szaladunk... 
A hídon áthaladva, meleg autóbuszunkban jól hallottuk a befagyott hajók kürt-
jeinek segélykérő  búgását, a párás üvegen .láttuk a kanyart, ahol a nyáron rá-
úsztam a hullára. 
Szobát béreltünk, іkіёntёttйК  a gyümölcsöt, még az ágyak alá is került bel ő-
lük, és az éjjeliszekrényen talált újság megfelezett lapjait kezdtük tanulmá-
nyozni. 
Olyan volt ez az államcsíny, •mint  egy szonett, mondtam. 
Néha, a parkettra csorgatva a gyümölcs levét, az ablak elé álltunk, és a kis 
város fehér tet őit bámultuk. 
Reggel korán kisétáltunk a hegyre. Valamikor táboroztam arra fenn, mondtam; 
hátizsákomban egy hatalmas „magasfeszültség ű" .porcelán csigát vittem haza. 
Bokáig érő  fekete kabát, puha, fekete kalap vőit mindkettőnkön. A varjak nem 
lebbentek fel előlünk. 
Délben visszatértünk a szállodába az üres, sárga b őrtáskáért és hazautaztunk. 
A paripacitromrakások körül megolvadt a hó. 
Valóban, akár egy szonett, olyan volt az az államcsíny, mondtam otthon, a 

збs fürdőszobában borotválkozva. 



A naftalinárusokkal beszélgettem. Jól ismertek már, habár nem kedvelhettek 
túlságosan, hiszen sosem vásároltam náluk Igaz, jó keresked ők voltak és tud-
ták, milyen Montos a hokkedlijaik körüli „tömegjelenet". 

Várj meg, mondta feleségem, veszek egy.ibocskort a kicsinek. 

Most is, a naftalin-tömbről tárgyaltunk. A köszörűs is odajött. Egy tízhúsz mé-
teres tömböt kellene önteni, magyaráztam, és felakasztani, egészen fel.. 
A köszörűsnek tetszett az öt'let, szívesen elvállalja a kampó elkészítését, mondta. 
És ki fedezné a költségeket, kérdezték az árusok, mármár ráharapva az aján-
latra. 
Majd csak akadna valaki, mondtam. 

A kis bocskorok egy vékony szíjjal voltak összekötve. Leoldottam és a csuk-
lómra kötöttem. 

El akart menni a cirkuszosokkal. 
Hihetetlen, tűлíidött, ismét feje fölé emelve a színes eserny őt. Az eső  hol meg-
előzte a kocsit, hol lemaradt mögötte. Színes eserny őikkel virágszállítmányra 
emlékeztettek..Az Oxford •nevezetű  tanyasi iskola felé hajtottak. 
Ma már hihetetlen. Nemcsak ma, már néhány évvel az eset után is. Az érett-
ségi bankettra sem ment el — az anyja beverte a fejét a cip ő  sarkával... 
Akkor még szép volt. Aztán tíz év tanya: .  macska, kutya, petróleum; ha villám-
lott, az asztal alatt aludt. Diákjai voltak a barátn ői: egészséges, nagy paraszt-
asszonyokká lettek, közvetlenül az elemi után férjhez mentek, gyerekeket szül-
tek; és a gyerekeiket is ő  tanította, kés őеbb azok is barátnői lettek, gyerekeket 
szültek... Néha, éjszakánként, bekopogtattak hozzá. Hálóingben voltak, éppen 
csak kendőt terítettek a vádlukra. Az állami birtok traktoristái pálinkát hoztak, 
és megtáncoltatták őket. A vak iskolaszolga szolgáltatta a zenét, amíg be nem 
rúgott, és spongyát téve a feje alá, el nem aludt a padban. 
Az eső  messze elmaradt, nem is énte utol őket, csak visszafelé menet találkoz-
tak. Az iskola ajtói be voltak szögezve. Valaki kátránnyal írta a bejárat fölé: 
Oxford. 

Kis porcelán mosdótállal és egy .parázzsal teli vasalóval tért vissza a 347-es 
számú, második emeleti szobánkba. 
Még egy év s a platánok behatolnak a szobákba, mondtam. 
Javítják a fürdőszobát, ,mondta, vizet engedett a tálba, és a szóba közepén át-
nedvesítve a kopott, bordó sz őnyeget, térdére szorítva á41át, sokáig üldögélt 
benne. 
Már aludtam, amikor felmászott az ágyra. Nem feküdt le, a falhoz támasztatta 
meztelen hátát. Feje felett a szétnyomott poloskák pártát alkottak a holdfény-
ben. A vasalóban már régen elhamvadt a parázs. 

Leturtuk a nádtet őt, s a mellékutcában, hosszában széthúzva a földes kocsi-
úton, meggyújtottuk. 
A nagy tűz két táborra osztotta környékünk lakóit. Az egyik fél okos húzásnak 
tartotta, a másik botrányról beszélt, sietett feljelenteni bennünket, ahogy az 
már ilyenkor lenni szokott. Am mind a két tabor ott tolongott az átforrósodatt 
falak és a lángok között. Már annyira akadályoztak munkámban, hogy oldalra 
léptem, gyűrűjük mögé, és a villa nyelére támaszkodva, figyelni kezdtem őket. 
Tán fáznak? 
Kötényük alá vagy. hátuk mögé rejtve kisebb-nagyobb csomagok voltak a ke-
zükben, s amikor úgy vélték, senki sem látja őket, bedobták a tűzbe. Fogalmam 
sincs, mi lehetett a színes papirosba, rongyokba, drága selyembe, ezüstfóliába 
göngyölt csomagokban. 

A két kovács kopogtatott a féhér ajtón. Egy rövid és egy hosszú volt a meg-
beszélt jel. Az egyik elvált a feleségét ől, •a másik pedig pilóta volt legénykorá-
ban, s ezért a felesége ragaszkodott hozzá. 
Minden kedden özvegy Z. Nagynéhoz mentek. A nagysága kilesett, majd been-
gedte ókat. Z. Nagynét sugarazták a padlásról. 
A két kovács egy drágaköves ,gyűrűért, amit előb'b megvizsgáltattak az ékszerész- 
szel, elvállalta, hogy le eereli a sugarazó gépezetet. 360  



Azt mondták, éppen akkora, mint a padlás, L a4akban törik s a gerendák is bele 
vannak építve a nikkel-szerkezetbe. Olajos hátizsákban hozták a m űszereket, 
már amilyen műszereik voltak: patareszel ő, nagykalapács stb. Délig fenn alud-
tak a padláson. Délután lejöttek a fehér csigalépcs őn, és pénzt kértek italra. 
Fent megitták a literjüket, majd a hátizsákka'1 csörögve ismét lejöttek, haza-
mentek. 
Még csak egy éve dolgoztak, de Z. Nagyné már úgy érezte, a sugarazás okozta 
égési sebek mintha gyógyulnának. A gyógyulás els ő  tüneteit azon a napon fe-
dezte fel, amikor ő  ,is megtudta, hogy az egyik kovács fiatalkorában pilóta volt. 
Kedden mindig azt a drágaköves gy űrűt húzta kisujjára... 

Ellopták a télikabátomat, közlik velem egy tárlat megnyitója után. Szép, szép, 
mondom magamnak. Szép, mi szép, kérdezi zavartan az illet ő. Az a tulajdon-
képpen anarchichas lupus-t ábrázoló, kissé transzponált portré ott a sarokban, 
mondom és folytatom, már a közben odaérkező  festő  felé fordulva: a bőrcsizmát 
minden erőltetés nélkül átharapja — ám piacra fej nélkül kerül... Uram, kiált 
rám az illető. Bócsánat, válaszolom, talán nem is er őltetve a szomorkodást, va-
lóban ez volt az első  télikábátom, de sajnos, később erről is kiderült, hogy: 
tavaszi. Tehát a legrosszabb esetben a tavaszi kabátomat láphatták el, de ha a 
tolvaj is rádöbben a tévedésre, visszahozza. Egyfajta sokk lesz ez neki ... Meg-
várom, itt az ai-zarchichas lupus alatt. Bátyámnak :is ellopták egyszer bársony 
micijét .. . 

Еs úgy is lett, egy hét sem múlott el, és a kabát el őkerült. Éppen fákor, mert 
barátommal a fővárosba akartunk utazni, és pénzre, azaz útiköltségre volt szük-
ségünk. Az első  ószeresnél eladtuk, de a kapott összeg, sajnos, nem fedezte úti-
költségünket. Kiálltunk a térre; a város zsinórpadlásáról nagy vattacsomokat 
engedtek alá ... 

Esik az eső . A sarkon, napszemüveggel az orrán, egy legénykealldogál. Köze-
lebb lépek, valóban: papszemüveg! Látni, most szerezhette valahol, és nagyon 
boldog, hogy végre ... Talán ezért is állt ki a sarokra, hogy mutogassa: nap-
szemüvege van! 
Süt a nap, mondom könnyezve a boldogságtól. 
Legénykéké a világ, miért ne lenne övéké a nap és a szemüveg is .. . 

Kint sütkérezek a strandon. Olvasni akarok, de nincs nálam napszemüvegem. 
Eszembe jut a legényke, és gyorsan összecsukom a könyvet. Sietek haza, ne-
hogy megázzak. Otthon, asztalhoz ülve, ki akarom nyitni a könyvet, de a vizes 
lapok összeragadtak. 
Nincs szörnyűbb egy elázott könyvnél. 
Persze, nem a regenyhősök miatt aggódom. ők vesszenek! öltögessék csak sze- 
derjes nyelvüket. A szerzőkеt sajnálom: hatalmas távcsövekkel leskel ődnek a 
túlvilágról... 

Az apróbb szálkákat megőrölve, pillanatok alatt elfogyasztottain adagomat. Ö 
hosszasan szopogatott minden egyes szálkát, féltem, átszúrják nyelvét, és nem 
fog megszólalni —egész délelőtt hallgatott. 
Kék köpenyes nők locsolgatták az asztalokat elválasztó rácsok futónövényeit. 
Két asztallal balra egy kövér muzsikus üldögélt, a szilvafa leveleinek rezg ő  ár-
nyai üregessé tették koponyáját. Kávéstálcáján nagy köteg vatta volt, minden 
félórában csípett belőle, s hüvelyk- és mutatóujja közöbt a cimbalom üt őjére 
sodorta. 
A zenész is a szálkák útját követte, ő  is félt, átszúrja nyelvét. A pálcika végére 
csavart vatta már a golyók ól•omhegyénél is keményebb lehetett ... 

Egy ,piszkos kis váróteremben üldögéltek. Hajnali négykor volt összeköttetésük. 
Fáztak. 
A sovány Gogol halálának körülményeit ismertette a bajszossal. 
Kenyérbe csomagolták, de elfelejtettek enni adni neki és éhen halt, ismételte. 

A lánynak, akit meglátogattak (arab nyelven tanult), csak a kézfejét láthatták .. . 
Еjfél után a bajszos el ővette kis naptárát, és néhány mondatot olvasott fel a 
soványnak: Némelyžk k ő  olyan volt, mint egy csepp mandulatej, mások a mély-
kék tengervíz színében játszottak, voltak, amelyek a túrósavó megkeményedett 
cseppjére emlékeztettek. Egyesek tompán, álmosan vagy ábrándosan fénylettek, 

зб+. mások meg vakítóan csillogtak, akár a vérbélű  narancs leve... 



Előző  alkalommal, amikor megismerkedtek a lánnyal (egy arabus közvetített), 
szintén csak kézfejét láthatták, nem ezen a vonalon jöttek, nagyobb, melegebb 
váróteremben időztek, és egy asszony ült velük szemben: az orrát valami levágta, 
vagy valami betegség leiökte ..., 
Mi vághatta le, mi választhatta el hosszú, fehér kézfajétól azt a lányt, t űnődött 
a marhavagonban táncolva a sovány. A bajszos a szépen épített szalmakazlak• 
ban gyönyörködött. 

Körülbelül az első  emelet magasságáig veszek tudomást a Városról, azaz csak. ad-
dig esik 'látószögemibe. Igen, az ember korlátai stb. 
Körülbelül úgy elsóemeletnyi magasságban leszelem a Várost, mint egy tortát, 
utcáról utcára, ahogy közlékedek. Néha, sajnos, le kell nyiszálnom egy-egy .lábat, 
a falvonóban félemeletnél egy-egy polgárt. . 

Mi az oka az egésznek, faggatnak. Tán születési hiba? A púp? A hangulat? A fej 
súlya, azaz nehézkessége? Mivel tetszik leszelni? Késsel? Lomb- vagy. keresztf ű-
résszel? 

Különben gyönyörű  ez a lapos Város, hasonlatos az anyahajókhoz .. . 

Édes kis váras lesz még ebb ől, majd meglátod, mondta. 
Еdes .. .  
Két egyforma szoknyát vettünk kislányainknak, és a m űanyag zacskókkal csö- 
rögve, sokáig sétáltunk. Valóban, néhány hét alatt bemeszelték az egész várost .. . 

Mondom, éhen halt. Nem tudom pontosan idézni, csak a végét: „Utolsó szavai 
ezek voltak: A létrát... A létrát!" 
Tíz éve meg a létrára nem emlékeztél, csak arra, hogy kenyéx'be csomagolták, és 
elfelejtettek enni adni neki. 
A piktorokat nézve jutott eszembe — valamikor én is tudtam járni ezeken a 
kétágú létrákon .. . 
Neon hinném, hogy Gogdl, utolsó órájában, kétágú létra után kiáltozott volna. 
Viszont az égi lajtorja is túl egyszer ű  megoldásnak tűnik. 

Indulnak a fecskék. Agyő ! 
Nyugdíjasokat, gyerekeket és lányokat kellene fogadni, akik fehér zsebkend ővel 
integetnének utánuk — elvégre Afrika mégiscsak Afrika. Agy ő ! Mi a fenéért ta-
lálták ki a sírást, ha neon gyakoroljuk? Nagy sírókórusokat kellene szervezni, s 
ilyenkor beinteni: Napi félórai sírás senkinek sem árt meg, különösen ha együtt 
csiná'lnánk ...Agyő ! 

Hazaérek, s asztalomon nagy bef őttesüvegben: egy fecske! Na még csak ez hi-
ányzott! Nem elég a teknős, a nyúl, a fеhéregér? 
A nyúl az erdélyi díszpárnán méláz, ahogy az ilyenkor kara ősszél illik. Nem bírt 
továbbrepülni, mondják. Egész nap a legyeket fogtuk, akár egy kínai család, de 
az estét már nem élte meg. 
Borzasztóak az ilyen közhelyék: megbicsaklott már az indulásnál, hiszen a macs-
ka torka rózsaszínen izzik, akár az afrikai partok — a torokfalon értagulás ész-
lelhető, afféle rossz fércelés... 
A rádió fölé szegezett Al Capone kövér arcára, próbaként, lombos kis fakat nyom-
tak. Zavarok a húsel'látasban, mondta a riporter. 

Már nem jártam az előadásokra (meg volt .a Spinoza beszámolóm), pedig ked-
venc tanárom éppen akkor tért haza az egyik buddhista kolostorból — vékony 
aranykeretés szemüvegével valóban a szentekre emlékeztetett. 
A Király téren álldo.gáltam, vagy leültem a teret záró, kis templom kerítésére. 
A zsúfolt szegfűk ... Egy új virágot kellene tervezni; új virágot talált fél, mon 
danák otthon, hiszen annyira várják már a híreket. Hol szerezzek körz őt? Nem 
is kell, elég az irón: szabálytalan legyen. Nem, virág nem lehet szabálytalan —
magamat is át kellene már döfnöm ,a .körz ővel ... Hol szerezzek? 
Lakásom ,felé baktatva, .gesztenyét vettem, s így egyben újsághoz is jutottam. Be-
gyalogolni a városba és vissza, éppen elég megerőltetés volt egy napra. A múlt-
kor elájultam, és Encián tejberizzsel etetett. 
Ágyamból a puha hegyoldalba vágott, kék agyagfolyosókat láttam. Igen, a köny-
nyen és szépen vájható folyosók — hova? 362 



Kiléptek a für dőszobábál. Az egyik tusolt, törülközés nélkül vette magára a zöld 
pizsamakabátot. Hátán a púp nagy, vizes kört írt, elöl a fognyi gombcsonkok 
köpül még csak egy-egy nagyobb csepp ütötte át — valahogy így készül a terep-
szín ruha, háló, melyben, ha mégis felfedezik, mindig úgy képzeltem, ringva akad-
nak fel a bombák. A másik ivott egy .pohár langyos, klóros vizet — milyen pate-
tikusan csinálja, nem tud vizet inni. Megálltak a kis előszobában a babakocsik 
és cipőhegyek között. Mindig megálltak és vártak ... 
Miért kapcsolod ki a bojlert, kérdezte a tengerésztrikós fiatalember. Lehajolt, és 
az egyik piros kisćipőből átöntötte a homokot a nevetségesen nagy, sáros csiz-
mába. Kevesebbet fogyaszt, ha állandóan be van kapcsolva. 
Tudom, mondta melléje kuporodva a másik. Régi, félek, felrobban. Felemelte a 
csizmát, és lassan •a ka•ocsniba szórta a homokot. A télen a trikós egy dán alak-
ról mesélt: .kalocsnijával volt nemi viszonya. Akkor, ott a konyhában, sokáig 
beszélgettek a kalocsnis ala'król. Víznyamatíi levélpapirost húz el ő  a fiókból, és 
szép, olvashаtó betűkkel mindent megír. Semmit sem titkol el, semmit sem tesz 
hozzá, csupán a gumi szagáról ír kissé hosszabban, má гmár lelkesedve. Kitűnőek 
a dán újságok tanácsadói ... Homokszemek csillanták a matt gumifelületen. Né-
hány szem a parkettra hullott, talpával a résekbe söpörte őket és felállt. 
Az asszonyok tétlenül álltak a szoba közepén, látszott, nagyon fáradtak: délel őtt 
száz-száz kilométert vezettek, majd egész nap a gyerekekkel bajlódtak a stran-
Jon. A négy gyerek már megvackolt az emeletes ágyon. Nem :kuncogtak, nem 
ugráltak, megtanulták már, az emeleten csendben kell lenni, mert ,feljönnek, és 
akik feljönnek, azoknál pisztoly • is van...  Milyen gyorsan megtanulták, mit is 
jelent a liftgombok melletti felirat: földszint... 
Vigyázz, hogy húzod ki az 'agyat, mondta a pizsamás. Kitörtek a lábai; kerék 
volt rajtuk, de sohasem forogtak. Tedd alá a folyóirat4omplettot, ott van a 
kályhán, a kép mögött. 
Milyen nehéz! Ezt mind mi csinaltuk, kérdezte a fekete tömböt egyensúlyozva. 
Mi. Már egy éve, hogy hazahoztam, de még egyszer sem mertem átlapozni. Csak 
akkor nyugszom meg kissé, ha így ráhelyezzük az ágyat: szörny űséges herbárium. 
Suttogva beszélgettek; alig várták, hogy, így egy rakáson legyenek, de ez a hirte-
len közegváltoztatás, zsúfoltság, intim közelség; kissé határozatlanná, megillet ő-
dötté tette őket. Az asszonyok, hátat . fordítva egymásnak; lefeküdtek. Leterítet- 
ték őket a fehér lepedővel, majd a szoba közepén álldogálva, rágyújtottak. 
Találkoztam Kalásszal, de ma már vissza is utazott. Az öregnek megfeketedett a 
haja, mesélte. Vállig érő , fekete sörénye van, és egy kissé meghízott. Szépen öl-
tözködik. Szeptemberben fenn lesznek Párizsban, mondta a pizsamás. A nagy 
vízfoltnak már a nyoma sem látszott. A tengerésztrikós újragyújtotta 'cigarettáját, 
és háta mögött hamutálca után matatott. Lent a kerthelyiségben énekeltek. A 
tengeri kagylóba szerelt lámpa a mennyezet alá szorította ódás, hullámzó ár-
nyaikat. 

Leeresztettem a balkónra nyíló ajtó red őnyét; még néhány szúnyog-hullám és 
egymásnak esnek, egymás vérrakományát csapolják a finom selyemtöml őkből. Ha 
a villanyégő  előtt lebegtek, elбrehajoltam, és kíváncsian lestem, ugyan kinek a 
vérével keveredik vérem — az én vérem: ha nem ostromolnának a szúnyogok, 
rovarok és más apró vérszopók, tán nem is tudnám, hogy egyszegy ű, rózsaszín 
gépem vérrel haj tatik... 
Már elmúlt éjfél, amikor !hirtelen zajok zavarták meg az éj csendjét, egyetlen 
menedékünket e városban, majd valaki kiabálni kezdett az egyik balkonról. 
Mit keresel a kocsinál?! 
Az  éj barátságos végtelenében különösen hangzott ez a .durva tegezés; dagadt lá-
baimat kihúztam a kerek, fehér asztal alól. 
Egyszerre húzták, húztuk fel körben a red őnyöket, és mintha csak hajnalodna, 
kivilágosodott. Pizsamás, hálókabátos alakok futkostak a garázsok között. 
Jobbra, balkonunk alatt, az új zöld Volkswagen hátsó ülésén egy fiatalember ci-
garettázott. 
Körülvették a kocsit, de senki sem merte kinyitni az ajtót. A fiatalember, mint 
egy akváriumból, közömbösen nézte a futkározó, hadonászó, kócos alakokat. 
Miért nem ,alszanak, gondolta, és a konzervdobozba ütötte a hamut. 

Nemsokára megérkezett a szirénázó ,rend őrautó. A rangidős erélyes vezénysza-
vakat kiáltozott, sípolt, és a pincébe terelte a tömeget, ne akadályozzák a ki-
bontakozó akciót, majd kivont fegyverekkel, fedezékt ől fedezékig, hason csúszva 
elindultak a zöld kocsi felé. 
Ismét leengedtem a redőnyt, és visszaültem a kerek asztalhoz: egy rövid sorokkal 
teleírt .papirost forgattam — nem értettem semmit. 

A Revizorpróbáról jöttünk. 6, igen: a Revizor! 
Azóta sem láttam jobb színházat a mi Revizorunknál. Mi fordítva akasztottuk 
fel a .  gobelint... 
Doibcsinszki, láttam apám óljainál a dögvész idején, még mindig nem javíttatta 
meg a fogait. Azt hittem, kövér ember lesz bel őle ... 
Bobcsinszki egyetemet, egyetemeket cserélt, emlékszem még, amikor utoljára 

ass nyiratkoztam az apjánál, ott a templom mellett... 



Átmentünk a biliárdtermen —még mindig nem volt végleges a szereposztás; most, 
hogy lassan véglegesül, már nem az a Revizor, igaz, inkább: Gogol. Még olvas-
ható volt a kirakatba aggatott húsokon a lila pecsét szövege, •tehát délel őtt le-
hetett. 
Otthon Borsos egy gurálblit dobott félém — még ma is gondolkodom, elkap-
jamе . 

Holnap kimegyünk a szőlőbe; még skorbutot kapnak a gyerekek... 
Hol a kosaram; kapta fel a fejét a kislány. 
Hajó, ismétefgette a kisfiú. Ez volt az els ő  szava, az asszony fel is jegyezte egy 
füzetbe: Haiti! Felkiáltójel nélkül, mondta a férfi, de az asszony becsukta a fü-
zetet. 
A kislány megtalálta a kosarat. 
A férfi felállt a székre, és leszerelte a villanykörtét takaró gömböt. 
Csak egy csavar tartotta. 
Miért szeded le őket, olyan csupasz így minden. 
Helyére tette a széket, és öklet a búrába dugta — tejszín bokszkeszty ű! Teljes 
erejéből a falba ütött. Az egyik cserép az újságra esett, és mint csirkevágáskor 
a kistányér, megtelt vérrel. Hol tartod a fáslit, kérdezte, átment az el őszobába, és 
hallatszott, ahogy sorban •kihúzgálják a fiókokat. 
Az asszony összesöpörte a cserepeket. 
Nem is mondtad, hogy írt az öreg, szaladt be  egy vérfióltos borítékkal a kezé-
ben a férfi. 

Legjobb barátok voltak. 
Együtt őrizték a teheneket a holtágban. Senki sem ismerte úgy azt a részt, mint 
ők. Melllkasukon mély barázdákat szántottak a fácánkakasok sarkantyúi; a lövöl-
de agyagdombjából is mindig ők kaparták ki elsőnek az ólmot. 
Kikötözte a fa törzséhez, felmászott, és egy kényelmes ágról: nagydolgát végez-
te ... Más ember megharagudott volna, de ők, mondom, a legjobb barátok vol-
tak, s még ma is azok — együtt járnak Isztambulba. Utoljára is ott láttam őket, 
a Hagia Sophia előtt, egy vászonba varrt nagy csomagot cipeltek, és a tömeg 
mintha csak őket nézte, csodálta, fényképezgette volna: a barátság tornyait, arab 
jeleit, színes ablakait, drágakövekkel kivert fegyvereit .. . 

Nin csodálkoztam volna, ha vént látok, ahogy felkattintottam botnyi zseblám-
pámat, hiszen szinte orrba vágtam vele. Rákiáltottam: két kiló paradicsomot! 
Automatikusan felint, mintha csak хavatalán ijesztettem, támasztottam volna fel, 
értetlenül bámult az erős fé_ nуforrásba, majd csörögni kezdett a tányéros mér-
leggel. 
Két kiló szőlőt, kiáltattam a piac másik végén, a börtönfalhoz legközelebb es ő  
asztalnál .. . 
Feleségem alig bírta cipelni utánam a nagy kosarat. 
Én diktáltam az árakat — tisztességes árak voltak. 
Kár, hogy a kisiparosok nem alszanak kint, szépen felöltözködhetnénk. A túrósok 
Wembley elnevezésű, öntéshiba nélküli, „márvány" asztalán, ravatalán, a gyere-
kek míniummal jelölték ki apályát. Délutánonkint, a kofák megérkezése, megvac-
kolása előtt (dunnákat, gumipárnakat hoztak), többször beszélgettem velük. Kez-
detben idegenkedtek t őlem, de néhány pontos próbarúgás után megszimatolták 
bennem az egykori hivatásos játékost; ujjaik között zsilettel, megvizsgálták gomb-
jaimat: sajnos, zakómon lapos fémgombok voltak, sliccemet pedig villámzár fogta 
össze... 

Ezek az én igazi, jó kis történeteim, amelyeket már ezeregyszer elmeséltem bará-
taimnak, amikor még azt hittem, hogy ezek a mesék a minden, amelyeket, titok-
ban és nem titokban, ezeregyszer megpróbáltam •papírra vetni, amikor még azt 
hittem, hogy a papír a minden — ám hiába nézed naponta a halászokat, ahogy 
kivetik hálóikat, ha netalán kezedbe adnak egyet, összegubancolódik minden, a 
tenger is, akár az összegyűrt, eldobott kék boríték, az ólmok bokán csapnak. 
Ezek... Emlékszem, ahogy meséltem őket, emlékszem minden egyes kísérle-
tamre .. . 

Behúzódtam az egyik ibelső  szobába. Kint már javában énekeltek, táncoltak. El ő-
ző  nap a gumibot megsértette szemem, és a sötétséget kerestem, akár a vakon-
dok. Meg hát, külsőmmel csak rontottam volna a lakodalom egyre .fokozodó han-
gulatát. Már több mint egy órája ülhettem ott a fotelban, amikor megreccsent a dí-
vány. Kinyitottam a szememet, csak másnap dagadt be egészen, és a homályban egy 
hasszú hajú lányt pillantottam meg; ki tudja, mióta üldögélhetett már ott. Vá-
mos megfestette aktját: sárgával, zölddel spriccelte; és mintha. szalmát szórt volna 
a fejére ... Igaz, sosem kérdeztem meg t őle, hogy valóban arról a lányról van-e 
szó, az is meglehet, hogy már akkor, évekkel el őbb is állandóan ott ült velem зsa 



szemben, félmeztelen az a lány ... Ismét behunytam a szennem. Vámos az el ő-
szabóban tánoolt, megérkezésemkor félrehúzott, és a szalon egyik festményére 
mutatott: e kép miatt mindig érdemes eljönni ide. Kalapban, fekete öltönyben 
egy férfi háttal, künn a határban. 

Kapisztrán is szerette az egyik ilyen kis próbálkozásomat; tulajdonképpen egy 
regény (ó istenem) néhány soros részletér ől van szó, de ezt a néhány sort mindig 
olyan hatásosan dicsérte, hogy végtelenné tágult emlékezetemben, mert az a re-
gény azóta sem került a kezem ügyébe: 

Az utólsó napokban mindig azt mesélte, úgy érzi magát, mint egy csésze víz. Ha 
nem lenne az ágy, szétfalyna és beszivárogna a sárga parkettkockák közé, és a 
parketta felemelkedne, felfúvódna .. . 

Visszaköltöztúnk •az OROSZLANBA. Mintha vártak volna bennünket. Még fel sem 
takarították a szobát. Acitromhéj-spirálok megpenészesedtek. Mindannyian örültek 
nekünk a szállóban. 
Sajnos, a kávédaralát nem tudtuk nélkülözni. Mihelyt sikerült újra egy kis :pénz-
hez jutnom (az OROSZLAN pincéjében dolgoztam), az aluaníniumnegyedbe men-
tünk, hogy kiváltsuk. 
Nem kerestük a házat, csak sétáltunk. Mar akkor betegeskedett ... Véletlenül az 
egyik piros betűs szemeteskannáról felismertem a házat. 
Röviden: Az első  emeleten, ahogy lecsaptam kalapomról a havat ... 

A legszebb, legvastagabb részekre állított bennünket, ceruzával körülrajzolta lá-
bunkat, és a nagykéssel kivágna a talpakat. Csodálkoztunk, miért teszi tönkre 
anyánk a nagy, ropogó, kellemes illatú b őröket. Apánk játékszereinek tudtuk a 
közép ő  szobában .felhalmozott árut, s természetesnek vettük, hogy érintetlenül 
kell hagynunk, hiszen két év múlva már itthon is lesz. Két év — mi az? 
Bársonyruhát és gojzervarrású csizmát kaptok, mondta nagyanyánk. Két-három 
nap sem telt el, sárral tapasztották be a középs ő  szoba utcai ablakát, benyomták 
és a bőröket is elvitték. Kiszaladnunk az utcára: három árnyék t űnt el a sarkón, 
a csikorgó hóban, hónuk alatt üres, nagy talpainkkal ... 

Egy légy a rovarirtószer sugarával szemben repült, még jobban lenyomta a fe-
hér műanyag gombot, de a légy ugyanolyan sebességgel közeledett. Félrehajolt. Az 
üvegnek ütődött, és leesett a pipa mellé, a párkányra. Az öreg után kellene kül 
denem a pipát, a Revizort .is — mindent. Egy-egy darab húst is ki kellene vágnom 
magamból, és csomagban azt is elküldeni neki, ő  már tudná, miről van szó. Csi-
náljon velünk, amit akar, dobja a szemétbe, dobja a kutyáknak. Valóban legalább 
meg kellene írnom neki, hogy mindent számon tartok, őrzök. 
A jó öreg .. . 
Atment a másaik szobába, megállt a tükör el őtt, és addig nyomta a fehér m ű-
anyag gombot, amíg arca el nem t űnt az üvegről. Ezt a tükröt is be kell cso-
magolnom... 
Kitől is szerezhetném meg a címét, hiszen már mindenki elfelejtette. 

Ne legyél hülye, majd én kötök neked pulóvert, mondta a doktor, el őrebukva a 
hintaszékkel. Milyen színűt akarsz? 
Kéket. Sötétkéket. 
Jó. Holnap elhozom a centit. Két gépem is van; a p:oncsók már nem mennek, ma 
is visszaküldtek egy szállítmányt ... 
Holnap? Rendben van. Holnapra én is befejezem a Kínai orvostudományt, mondta, 
és kisütött egy palacsintát. 
A televízión megszakadt az adás: tékerescsere. 
Hajnalban kinn voltam a Deszkásban, már nagyon kacagnak a fácánok, mondta 
a .kacskakezű, a sógor kettőt is megdobott. 

Vállán telisteli zsákkal, apám maszott ki els őnek. Hatvanéves. Én a fele. A fele 
sem, a negyede sem ... Barátjával együtt voltam katona, egyid ősek vagyunk, vagy 
tán még nálam is fiatalabb, ám, isten tudja, miért, apám lehetne ő  is — min-
denki. 
A partra hajtottak, levetk őztek, barátja, ha jól láttam, meztelenre, a csomagtar-
tóból műanyagzsákokat szedtek el ő  és .bemásztak. Hónaljig ért a sár. A cserjés-
ből lestem őket. Sötét volt, és csak ha megcsúsztak, vagy nagyobb halat fogtak, 
csillant meg a sűrű  víz. 
Naponta .kijártam a lecsapolás akadozó munkálatait nézni, nézni a fogyatkozó 
tavat, de sosem jutott volna eszembe, hogy levetk őzzem, hogy bemásszak. 
Gondoltam, úgy ruhástól utánuk szaladok, de aztán meggondoltam, azt hihetnék, 

аб5 az ellenőr üldözi őket, és még a sárba dugnának. 



Szeptemberben araég .találkozhatnánk. 
Sötétkék pulóvereanat venném fel (ha elkészül vele addigra a doktor), és elvin-
ném neki a Revizor kigépelt példányát. Eljátszhatnánk, ke tten, egy jelenetet ott 
a szökőkút mellett, a Luxemburg parkban, ahol négy éve is álldogáltunk, a kis 
kapán vásznait nézegetve, és azon tanakodva, hogyan lökhetnénk a vízbe. Aztán 
átmentünk a Bulmis egyik teraszára: távozás el őtt, mesélt, az előszobában leemel-
ten a hajóskapitány szép, sötétkék nadrágját, átdobtam a karomon, és kiléptem 
az éjszakába —útban Veronikához Stockholmba, ám másnap reggelre visszaértem 
Párizsba ... Dénes hordta be a székeket a színre, mindig majd ledöntve a magunk 
pingálta díszleteket. Vele néha még leülünk, jól tudjuk, mit is jelentenek a szé-
kek, vigyázva ölünkbe fektetve táskánkat: a múltkor, a kukoricásban, szörnyen 
megijedt egy őztől. 

Amikor megérkeztem, hátravezetett és megmutatta a bikákat. Az istállóajtó mel-
lett sorakozó gumicsizmák között azonnal felismertem az övét; kerek lábfeje 
volt, de ő  vásárolt közülünk elsőnek tűorrú cipőt. 
Estefelé elmentünk a cukrászdába. Éjifélig vártuk a lányokat, majd hazamentünk, 
mert még totóznia kellett. 
Nagy farkasbőr volt az ágy elé terítve. 
Régi filmújságakat nézegettem, s már éppen a fal felé akartam fordulni, amikor 
előkapta pisztolyát, kirohant az udvarra, és lepuffantott egy nyávogó macskát. 
Behozta, a farkasb őrre dobta. 

Mára elég, mondta halkan, és a kerek, fehér asztalra hajtotta fejét. 
Mondtál valamit, kérdezte egy hang a paplan alól. 
Semmit. 
Miélőtt lefekiidnél, csapasd ki a füstöt, és húzd fel az órát — kilencre. 
Mára elég. Gogol halála lesz a címe .. . 
Szóltál? 
Nem, nem szóltain. 
Feje még mindig ott volt az asztalon, mint egy nagy, fehér tálcán, szemei nyitva 
voltak, de nem látta az asztal felett álmában hintázó papagájt. 

Az egyik könyvben, véletlenü'l, valóban véletlenül, megtaláltam azt a két színes 
felvételt, amit önarcképedről készítettél, és amikor Dakotáékkal meglátogattatok, 
nálam felejtettél. 

Hallottam, Dakota panaszkodott nagynénédnek, hogy nem f űtünk a szobában, 
és hogy nem akartam beszélgetni vele. Te jól tudod, eppen az ellenkez ője az igaz. 
Alsónadrágban dolgoztunk, és nem gy őztük inni a vizet. Emlékszel, Felhő  József 
felől érdeklődtem, magam sem tudom, miért éppen Felh ő  Józsefen akadt meg a 
tekintetem az önkén;tes Tűzoltóegyesület (Az önkéntes T űzoltóegyesület dics ő  tör-
ténete) legénységének hosszú listáját •nézegetve ... Dakota állítólag ismerte, ott 
voltál, hosszan beszélt róla — de, mit is? Nem emlékszem. Amikor elmentetek, 
rögtön asztalhoz ülteara, hogy lejegyezzek mindent Felh őről, ugyanis elhatároz-
tam, őt fogom a központba állítani, de mondom, már akkor sem tudtam semmit 
sem lejegyezni. . 

Elrohantál Valeцtíпóhoz, leakasztottad a festményt, kivitted az udvarra, a k őfal-
hoz támasztottad ...Körül szépen látni minden egyes téglát. 
Kalász járt nálam, az öregnek megfeketedett a hala, mesélte, és mesélt rólad is: 
magadtól mentél be, mondta. Zseniális húzás, mondtam Kalásznak, ismét egy 
zseniális húzás. 
Hány zseniális húzás lehetséges még, kérdezte..Számtalan, mondtam. 

Szépen látni a téglák közül kitüreml ő  cemenrtet. Selyemtéglák, magyarázta Va-
lentin, és az angol csengőt is megmutatta. 

Kalász már elutazott, az is meglehet, többé nem fogom látni, és az 'is meglehet, 
tégedet sem foglak többé látni (valahol elvesztettem a szememét, tapogatni meg, 
tudod, nem szeretek), és nem tudom megmondani neki, hogy nem volt zseniális 
húzás. Nem volt zseniális és nem volt húzas. Magam sem tudom, mi volt. 

Ismét betettem az egyik könyvbe a felvételeket, egyszer majd biztosan ismét el ő-
kerülnek. 

A kutyás történetet, történeteket sem tudtam lekerekíteni. Bocsáss meg nekem. збб  



T és C, majd T,C és a kutya. Végül pedig T, C a kutya és az öreg C. Minden be-
fejez ődhetett volna már T-vei és C-vel, az ő  szép vagy már nem is szép fejük 
is a terméskövek közé kerülhetett volna. T valamikor szép volt. Szeretett fény-
képezkedni, és még mellszobrot is készített róla egyik baratja. Ma is őrzök né-
hányat fényképeib ől. Egyszer megmutattam őket feleségemnek; azt mondta: szép, 
szép volt. C .meg olyan volt, mint .egy felnagyított csecsem ő . 
Még az árvíz mosta alá az országutat (T is rakta a homokzsákokat), lazította ki 
a termésköveket évszázados rendeltetési helyükr ől, s tette őket alkalmassá a 
koponya megtörésére is. Az id ők folyamán így vált funkciót, szerepet minden: a 
porszem vakító fényforrássá lesz, a borda késsé, a kenyér vasalóvá: amikor a 
gyűrött asztalterítőről felemeltük a forró veknit, láttuk, a damaszt szépen kisi-
mult alatta, sokáig rakosgattuk, s csak azután rajzoltuk rá a keresztet... Igen, 
és az ősz, a tél! Van egy-egy pillanata a nyárnak, amikor a bőr •megkívánja a 
pulóvert, a láb elbizonytalanodik, és csak korcsolyán tudna mozdulni, amikor 
mintha csak azt hallanánk: a rassz melegebb, otthonosabb. 
B feje :is majdnem a kövek közé került, éppen arrafelé, túl a Slajcon — ám 
mégsem kerülhetett, mert vannak koponyák, amelyek akár a gyümölcs el 	 

Már 17 éve nem beszélt a feleségével. Mindig is nehezen n ősültek a famíliabah, 
mesélték a szomszédok, ha netalán mégis sikerült, akkor meg: nem beszéltek. 
Az asszony főzött, mosott rá, együtt éltek, csak: nem beszéltek. 17 év alatt egy új 
jelrendszer alakult 'ki közöttük, semmivel sem kevésbé meghitt, hajlékony, színes 
a szavaknál. 

Az asszony meszelt, a férfi a kaszát kalapalta a küszöbön. A gyerekek ilyenkor 
aludtak. 
Ot ház határolta az udvart: öt istálló, öt kutya-, disznó- és tyúkól: az öt gyerek 
háza: szép fürdő- és gyerekszobával, terasszal, virágoskerttel: az öt agglegény há-
za. Cipővel ,nem volt szabad bemenni a lakásba. 

Mára elég, menj, szaladd körül a háza . A folyóhoz is leszaladhatsz, át a hídon, 
a kaszárnya mellétt, fel a hegyre — hajnalra már túl lehetnél, túl mindenen, mint 
gondolatban már annyiszor. 
Mondtál valamit, kérdezte egy hang a paplan alól. 
Semmit. 
Mielőtt lefeküdnél, dobd ki a nyulat, mind lelegeli a zöld sz őnyeg bojtjait. A hű-
tőszekrényben még van káposzta; a torzsa a tied. 
Mára elég. Gogol halála, nem lesz jó cím: mert cím. Máris köré rendezed sem-
miségeid, ügyeskedsz, kis építész, pedig éppen ezt nem akartad, semmit sem akar-
tál, gondoltad, semmit sem gondoltál, csak fel akartad eleveníteni a régi jó kis 
történeteket és lecsettintgitni őket, akár szivarvágóval a dohányrúd kemény vé-
gét, hiszen nem tudod, hol és mikor indultak, fejez ődnek be, de te máris nagy-
ban dolgozol Gogol halálán — az istenit, miiféle Gogol már megint! Mikor hagysz 
fel már az ilyesmivel? Ideje lenne, ideje. Az egyik oldalon elfogyasztasz mindent, 
egykét mondatra kötsz csupán masnit, a másik oldalon pedig visszacsampészed 
az egészet, sőt... 
Ismered Rembrandt halálát; .kölcsönadtad Páfránynak, amikor Rembrandt úrhoz 
utazott Amszterdamba, igaz, nem tetszett neki, pedig hát neked ez volt az els ő  
szöveg, az első  mondat, az első  mondat életemben, amely valami más volt: Tíz 
zsidók jöttek, virrasztóba jöttek, de az illet ő  élt, méghozzá er ősen .. . 
Szóltál? 
Nem, nem szóltam. Megyek körülszaladom a házat — majd át a hídon, az ügye-
letes tiszt holdfényben ragyogó ,pisztolyáig. 

Az éjszaka kislányommal sakkoztam, meséli a tükör el őtt púderozva arcát. 
Nem csoda, mondom. 
Egész éjszaka. Csak láttad volna, milyen komolyan könyökölt, milyen hihetetlenül 
koncentrált ő  is. Igaz, egyet sem léptünk ... 
Nem csoda, mondom. 
Hajnalban is még úgy könyököltünk, és csak az els ő  erősebb fénysugár mutatta 
meg nekünk, hogy a .figurák vízb ől voltak. Felemeltük a fejünket, egymásra néz-
tünk és elmosolyodtunk .. . 
Nem csoda, mondom, nem csoda. 

Ha már a nyálkahártya-napilapok híranyaga hamisnak bizonyul, a vér selyem-
harisnyáin felszalad a szem, az inak lehangolódnak, s a hús szivacskosztüméb ől 
kilépni kényszerülünk, legalább a csontszerkezet őrizze meg — mit is, akadt fel 
fennkölt szövegével, ám a hegyes kis köhintések után ugyanazon a szinten foly- 

367 tatta, sőt még magasabbra lendült, akár hibázása után a légtornász. 



Mert vannak méltóságteljes csontvázak, körül ékszerekkel, apró kupákkal és 
fegyverekkel. 
Mert vannak... 
A minap elnézegettem a homokbányában egy ilyen szép sárga házaspárt: még 
mindig vonzották, taszították egymást. 
Ne lepődjenek meg a régészek, ha egymáson fekvő  csontvázakra bukkannak, lent, 
lent a mélyben .. . 
Nincs szörnyűbb a gondolatnál, hogy térdkalácsunk (ó, az első  áldozás és a kö-
nyörgésеk mind) majd; mint a befagyott tavon a kugli, messze csúszik, bezúzva 
egy már üvegesen áttetsző  kopoлyá't. 

A pálmalevelek mattá csiszolták az ablaküveget — víz alatt ültünk. Ha nem ci-
garettázhatunk, tán megfulladunk. 
Másnap lefényképezkedtünk a napon, italt vásároltunk, és ismét a víz alá merül 
tünk. A magnetofon minden szavunkat regisztrálta, de kés őb'b elvesztettem a 
tekercseket. 
Arra sem emlékszel, hogy hívják? 
Nem, ,pedig tavalyelőtt még láttam egyszer, a Sárgaház sarkánál várta a villa-
most, rózsaszín ing volt rajta, a lánc mintha már nem lett volna a nyakán. 

Megérkezésemkor, már régóta ott átihatott fehérben, olyan er ővel rántottuk ma-
gunkhoz egymást, hogy szinte csa'ttands hallatszott, pofon, ci лtányér, taps, valami 
hasonló, és a csatornában tollászkodó galambok ijedten felrebbentek. A nap is 
akkor ugrott ki, mint a vízbe nyomott labda. Nadrágom lassan átnedvesedett, el-
nehezült a harmattól, és térdemre, majd a porba csúszott. 
Leültünk. Észre sem vette, hogy egy kihaltnak látszó hangyabolyra ült, én sem, 
azt hittem: tükörre. 
Csüлgő  faládáikban elnehezülték a muskátlik, még egy találkozás, csattanás, po 
fon, cantányér, taps, valami hasonló, és lezuhannak. 

Mára elég. Inkább olvass; dögivel a remekek műfajodban... Amikor a Trófeát 
írtad, még forogtál az asztal ,körül; emlékszel, amikor felvitted .. . 

Apám lőtt egy rókát. 
Az utcán mindenki utána fordult. Néha megállt, levette válláról a rókát, és lom-
pos farkába törölte véres kezét. Sokan házunkig követték. Ijeszt ő  csörömpöléssel 
csukta 'be maga mögött a kaput. Az emberek még sokáig elnézték ezt a furcsa 
házat. 
Sorba 'állva vártuk apánkat, amíg az udvarban a kutyákkal foglalkozott. Tíz ku-
tyája volt, akár egy grófnak. Egy rossz kabát volt rajta meg a drága töltén уöv. 
Letette a rókát. Felakasztotta csillogó puskáját. Nevetve húzta le nagy, saris 
csizmáját. 
örülnünk kellett. Körülugráltuk. Tizenhárom kilós, mondta. Furcsa lila színe 
volt apám húsának. Ujjongva kellett kérnünk, mesélje el egészen elölr ől. Elme-
sélte. Mosolygott. Nem mozdult, csak mosolygott. A sz őnyeg csúnya virágai szom-
jasan itták a róka hegyes orrából csöpög ő  vért. Mintha útra nyíltak volna. Mintha 
máris új üvegszeme lett volna a rókának, úgy leste a viruló virágokat meg min-
ket. 
A bátyám .is mosolygott. Anyám is. Húgommal táncolnunk kellett a róka körül. 
Kis fehér zoknija már egészen véres lett. Anyám meg a bátyám tapsolt. 
A róka mintha puffadni kezdett volna. Apám csak mosolygott. Lehajolt, nadrágját 
nézegette. Én is kaptam egy sörétet, mondta mosolyogva. Mi táncoltunk. Mind 
gyorsabban táncoltunk. Húgocskán görcsösen szoritotta csíp őmet. Láttam, rögtön 
hányni kezd a róka szörnyu b űzétől. De csak roptuk a táncot. Még ujjainkkal is 
csettintettünk. Ha abbahagyjuk, biztosan minket is lel ő . 
Ez téli bunda. Egyáltaláл  nem hullik. Kitömetjük, mondta bátyám, vörösre tap-
solva tenyerét. 
Prémet csináltatunk, nagy zöld üvegszemekkel, szólt anyánk. 
Apám levetkőzött és lefeküdt. Fehér combján, a sörét körül, kis kék holdudvar 
keletkezett. Nőtt. 
Nagyanyám is bejött. Kitisztította apám csizmáját. Az utcán már azt beszélik, 
apátok farkast lőtt, farkast, mondta hunyorogva. Anyám f őzött. Homlokáról nagy 
izzadságcseppek hullottak az edényekbe. Mosolygott. Még mindig a róka körül 
kellett táncolnunk. Szédültem. Ha kishúgom nem ölelt volna magához olyan 
erősen, már rég elvágódtam volna. Az izzadság összeragasztatt bennünket. 
Mire ebédhez ültünk, apánknak már a füle is kék volt. A kis sörét, mint egy 
igazgyöngy, csillogott a húsában. 

Mondtál valamit, kérdezte egy hang a paplan alól. 
Semmit. 
Ne felejtsd el, holnap Veronika születésnapja; hétfőn találkoztunk: az öreg ismét 
Németországban van, pincér .. . 318  



Mára elég. Mára? Hogyhogy: mára? Holnap kezded elölről? Mindig szerettem a 
cérnagurigákból szerkesztett kis magánjárókat. Gogol halála! Valamikor még tud-
tál ,nevetni, sorsjegyeket küldözgettél leveleidben, sürgönyöztél, görögdinnyére 
rajzoltál: 

a 
T  

fi  a 

п  
T  

ne  a 

a 
T  

fi  a 

Ma meg, és honap is: Gogol halála. A falinaptárra előre bejegyezted: 
Gogol halála! 
Szóltál? 
Aludj, mert a fejedhez vágok valamit. 
Hogy aludjak, ület fel szétmaszatolva szemfestékét, egész éjszaka várom, hogy a 
fejemhez vágsz valamist. 
A hamutálca felé nyúlt, kivett egy félig elégett gyufaszálat, és aláhúzta: 

Gogol halála 

Hétre beszáltük meg a •találkát a Vörös téren — fél óra autóbusz, majd metró. 
A vasúti és metróállomások mélyen a föld alatt: hatalmas szocrealista templo-
mok. Itt is megszülethetett volna a modern egzisztencializmus; egész id ő  alatt 
úgy éreztem magam, mint egy tipikus egzisztencialista regényh ős. Moszkva dísz-
letei adekvátabbak, mint a nagy nyugati városokéi: a tiszta, száraz homok vég-
telenje .. . 
Eltévedtem a föld alatti folyosókon, és eszeveszetten loholva, majd egy órai ké-
séssel érkeztem. 
Nem tudtam megértetni magam, nem tudtam megmondani, miért késtem el, miért 
loholtam annyira. De, miért is loholtam? 
A szél megemelte haját, délután moshatta, még meg sem száradt rendesen. 

A századfordulón e sállal, színe már kifakult, fojtották meg Felh őnét, s miszti-
kus mód, egy kenyérmorzsa-kristály került muffja zsebébe a hajójegypor közé. 
Legalábbis így mesélte Dakota. 

A selyemszőrű  játék hajkefe leesett a balkonról; fejébe, mintha csak nyálból ala-
kult volna, leheletnyi tükör volt építve. Leesett az öngyújtó, a szekrény, búzaka-
lásszal a váza. 
Kétnaponként kosárba szedjük a termést: a jegygy űrűket, a glóbuszt ... A kis 
kefe is visszakerült, de tükrünk azóta nincsen. Egy távoli pontból tükröz ődünk 
(anélkül, hogy látnánk magunkat), tükröz ődik a szőnyeg, kezünkben a könyv (a 
semmit olvassuk), a sárcip ő  tele szederrel, a légy, a sz őrszál, keresatben a két 
sósrúd ... 

Kivetítődünk, ha benn, bevetít ődünk, ha kint vagyunk. 

Hol vagyunk? 

Sorra jártad a darálókat, a pékségeket, a raktárakat, a szél-, g őz- és vízimalmo-
kat: lisztbe nyomtad arcodat, vagy a molnárlegények húzták fejedre a zsákokat. 
Amikor a hegyekbe költöztünk, cement- és gipszgyárakba jártál, mészéget ők után 
kutattál. 
Most guggolsz a lankásokon, a csúcsról nézlek, kosárral szaladnak feléd, azt 
mondják: gomba! 

Эsa Tűzd fel az olajnyosnatdt, az öreg küldte: bohóc! 



 

O istenem: a levél, a hamu, a fecske, a patkány intelligenciája . . 
szik az egyik, a másik a lábai közé teszi a tojást, és a többiek 
elhúzzák. 

. A hátára fek-
farkánál fogva 

Ölelve a napot, hátadon így csúsztál te is, s ha majd az út végére 
ott vagy?), akár a gyerekek a meredek lejt őn, csúszhatsz vissza. 

Á rózsa, a kávéscsésze, a szivacs mint útjelz ők. 

érsz (vagy már 

Leszóródtak a tompa sárga irónok  is.  
Grafit-gerincek ropogása. 
Halva született kisjézus, ledabh'atnám magam a szalmára. 

Nagy táblákban árulta apám, rátérdelt, húgom rézkörtét szórt a pultról, hasának. 
ugrott a kés, ha hirtelen ritkult. 	 . 
A parafa, sírtunk. 
Talpalatnyi parafa farzsebemben, párnámban, itatós helyett, parafa nyelvem alatt 
s felett, parafapénz halottaink szemén, húgom parafalabdát kért, parafán, magas 
parafán jártak a va'ttalányok, a kocsmaudvaron parafa kupakbetéteken, dugó-
kon másztak a lábatlan békák, elparafásodott a bakter, a fagylaltkehely, a mé-
hész, a papsajt, a kiifli, a perec, a kenyér .. . 

Hátrarugdosni, mint a rókázó kutyák, hátrarugdosni a földet, a csontot, a fel-
hőket. Hátrarugdosni mindent apapírról, a papír mell ől, a pohárból, a pohár 
mellől, a dobozból, a doboz mellől. 
Nem befurakodni, nem bevackolni, csak gyönyörködni a lyukban. 

Ha hátrarugdastál .mindent, a fákat — ősszel és tavasszal, a széns'avas ballont, a 
glóbuszt, és végtelen meпnynségű  gipszet öntesz, a mindenség hűlt helyén egy óri- 
ás kanfiolt pillantasz meg. 

Tehát: gipsz mindig legyen a háznál. 

Sokáig tapogatod a falat, hideg, veт't, szemcséssеl meszelt... A padlót is akkor 
festettük, .amikor a falat: a macska végigfutott a szobán, s az ablaknál fel a 
falra — mintha nyomait keresnéd a szörny ű  ezüstlevelek között. 
A .macskát nem lehet agyonverni, hasítsd fel kampószeggel, dobd ki b őréből, hogy 
szaladjon, ha már nem lehet agyonverni .. . 

Sokáig tapogatod, a széknél megállsz egy .pillanatra: túlélt már néhány embert, 
túl a jajgatást, a nikotinfoltokat, a bűzt, a reggeli haboskávékat, a nadtet őt .. . 
Semmit sem akarsz látni, egyszer űen, nem akarsz látni, ahogy berendezkedtél 
süketségedben, berendezkedsz vakságodban is, a kandalló éléhez üt ődsz, átvá-
gódsz a hintalovon, a vér sós ízét még érzed, de az ágy fehér gödrét messze el-
kerülöd. 

Agyaggalambok fe'kéte cserepei, az égen, a homokban... Csak a töredékek, se-
hol a kapott ütés, sehol az ólom fájó holdudvara (bár viszketne kék ködgy űrű  
alatt), sehol a .toll forró illata, a megbicsakló búgás, a földhöz csapom magam. 
Már, vagy régebb óta, ezt tudni kellene (mii mindent kellene tudnunk a hata-
lomról szóló közmondás értelmében), .Szabadkán is készítenek agyaggalambokat 
— sütik akár a palacsintát. 

Agyagembereket gyúrnák-e, égetnek-e? 	 370  



Elmult .már egy? Kettő  is. A kutyák, mindig a kutyák, mint ... Mint? Tudod, 
mint  a...  Félsz? Igen. Feküdjünk le. A poloskák, mindig a poloskák,  mint...  
Mint? Tudod, mint  a...  Engem nem szeretnek. Engem igen. A fülemet különö-
sen. Üljünk az asztalhoz. Nincs szék. Cigaretta? Lejárt a dátuma. Megmérgez ő -
dünk. Igen. Lőttek. És. Nincsen és, önts vizet. Azt mondtad, nincsen és. Téved-
tem. Akkor gyerünk. Ne, •ne menjünk. Miért? Aztá л  vissza kell jönnünk. Akkor 
maradjunk. Ne, ne maradjunk. Miért. Aztán el kell mennünk. Kezdjük elölr ől? 
Ne. Kezdjük a végéről. Jó, kezdjük. Elmúlt már egy? Kettő  is. A kutyák, min-
dig a kutyák, mint ... Félsz? Igen. Igy nem megy. Nem. Kezdjük a közepén. Jó, 
kezdjük. Tévedtem. Akkor gyerünk. Ne, ne menjünk. Kezdjük elölr ől. Jó, kezdjük. 
Elmúlt már egy? Kett ő  is. A kutyák, mindig a kutyák,  mint...  Igy jobb? Igen. 
Folytassuk. Nem. Miért? Félek. Én is. Ne folytassuk. Kezdjük találomra. Jó. 
Menjünk az asztalhoz. Nincs szék. Cigaretta? Leárt a dátuma. Megmérgez ődünk. 
Igen. Lőttek. Ki lőtt? Mind a ketten. Kire? Egymásra. Vérzenek? Igen. Majd 
csak jön valaki. Nemön senki. Nem? Nem. Félsz? Igen. Nagyon? Nagyon. Ne 
folytassu'k. Kezdjük a kutyáknál. Miért? Hátha a kutyák eljönnek. Minek? Hogy 
körülszaglásszanak. Jó. A kutyák, mindig a kutyák,  mint...  Mint? Tudod, mint 
a...  Félsz? Már megin іt a félsz! Akkor mégsem a kutyákkal kell kezdeni. Az asz-
tallal? Igen. Nem látom. Еn sem. Kezdjük. Üljünk az asztalhoz. Nincs szék. Ci-
garetta? Lejárt a dátuma. Megmérgez ődünk. Igen. Lőttek. Ki lőtt? Mind a ketten. 
Kire? Egymásra. Vérzenek? Már nem. Miért nem? Elvéreztek. És? Semmi. Aztan? 
Semmi. Milyen szép ... Mi szép? Elölről kezdted! Elölről? Igen, elölről, akár az 
isten. 
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podolszkl jбzsef 

a kemény kőzetekből (pl. mészkőből) felépített vidéken a folyók csak 
függőlegesen mélyítik medrüket míg az oldalazó erózió és a völgyoldalak 
lemosása jelentéktelen ezért a völgyek az ilyen talajban mélyek és 
meredek oldalúak az ilyen völgy neve szurdokvölgy a keskeny magas 
majdnem függőleges oldalú völgy a 

kanyon 

Kisded játékaink még nem a világ, de ha 
megfosztattunk t őlük, a világot vesztettük el. 

1965 tavasza 

Toncsi, nem kis meglepetésünkre, másnap mégiscsak bejött a suliba. Mond-
hatom, egészen lerobbant, sántított, felrepedt szája szélére egy darab hansaplastot 
ragasztott, és sápadt volt, mint egy kriptaszökevény, hogy csak még feketébbeknek 
tűntek az ütések helyei. Néhányszor keményen odapörkölhetett neki az a tökfej 
melós. Mindjárt hozzá is rohant az osztály, körülfogták, ráragadtak, de egészen 
úgy, mint a csitrik szoktak egy-egy men ő  bájgúnárra. Igaz, odamentem én is, 
de ,nem túlságosan 'közelre, mert nemigen törtem magam, hagytam, hogy ki-
szoritsanak, majdnem annyira félre, mint a púpos Anikót. De vigyáztam arra is, 
mondhatom, igencsak vigyáztam, hogy mégse kerüljek .pont a .púpos Anikó mellé, 
aki viszont nem is Toncsira figyelt. Mert engem nézett, és csak nézett egyre 
vizenyős, kék szemeivel. Nyúlszemek. Undorító, hogy ilyen nyúlszeme legyen va-
lakinek, gondoltam, és el is fordultam mindjárt. 

— Te meghülyültél, bizisten, egészen bediliztél, Toncsi, mert mit szól 
majd Karvaly. Mit gondolsz, mit fog majd szólni — rikácsolta a kis Szalkai, de 
Mariam letorkolta. 

— Hallgass. Te csak hallgass, kis Szalkai, és ne izgulj most itt nekem, 
ha már az este nem izgu'ltál. 

— Barmok vagytok, ha nem hiszitek, hogy ki fogják rúgni. 
— Dehogy fogják! 
— Noná, majd díszdoktorrá avatják. 

Azt ugyan leshetjük. 	 . 
— ;Alma — mondta végül Toncsi, és áttört a gyűrűn, vagyis hogy mi 

húzódtunk el, mikor megmozdult, ő  meg az ablakhoz ment, és félrehajtotta fe-
jét, épp úgy, mintha nagyon figyelne valamire, mert mindig így félretartja a 
fejét, ha figyel. 372  



fgy tartotta a díszünneлpségen is, mikor Karvaly úgy nekitüzesedett a du-
mának, mert mondhatom, őrülten belelovalta magát az öreg a szövegelésbe, 
egészen kivörösödött, az erek kidagadtak a homlokán, és hadonászott, mint 
Jézus, mikor fel akart repülni az Olajfák hegyér ől. Szóval mindig azt festem, 
mikor lebben már fel az öreg, de nem lebbent mégsem, hanem csak ordított és 
hadonászott kés ordított, hogy csak úgy fröcskölt a nyála. Az elöl állók akár. 
esernyőt is hozhattak volna, és már szólni is akartam Rosemarynak, mit gondol, 
nem kellene-e figyelmeztetni a gondnokot az eserny ők miatt, de akkor hirte-
len istentelenül recsegni kezdtek a hangszórók, hogy majd kiugrott az agyam. 
Toncsi meg odarohant, félretolta az er ősítők elő tt tehetetlenül topogó és vigyorgó, 
bilétákkal teleaggatott Fekete Barna apját, csak úgy félretolta, és igazgatni, csa-
vargatni kezdte az er ősítő  .gombjait. Egyszer-kétszer még a tekercsek közé is 
benyúlt, a mikrofonok meg csak tovább recsegtek, b őgteж, hogy Karvaly is ab-
bahagyta már mennybemenetli er őlködéseit, és most Toncsi kabátját rángatta, 
mintha az segíthetne valamit. .De nem segített. Toncsi fütyült az öregre, meg 
Fekete Barna bilétás apjára, meg az istentelenül visító mikrofonokra, mintha 
mindez nem is lehetne másképp. S úgy látszik, akkor csakugyan nem lehetett. 
Mert Toncsi lassan, már nem is igaz, hogy milyen őrült lassan dolgozott, alig 
mozgott, csak fejét hajtotta félre, és a mennyezetet nézve figyelt, figyelt vala-
mire. Mintha más nem is érdekelné. Mert csakugyan nem érdekelte. Mert Ton-
csi olyan, a világ is összed őlhet tőle, ha megkaparint egy lerobbant rádiókészü-
léket, vagy mondjuk, agy ilyen erősítőt. És akkor már történhet akármi, akkor 
neki már nem hiányzik semmi, csak igazgatja, csavargatja egyre a keres ő- •meg 
erősítőgombokat és csak fülel, fülel, fülel. 

A múltkor például épp ilyen töknyugalommal szedte szét Fekete Barna új 
japán magnóját is, pedig a nyavalyás Fekete Barna ott toporzékolt körülötte és 
nyavalygott, nyüszített, könyörgött, mint egy szűzlány, aki szeretné ugyan, ha már 
combjai közé nyúlna végre valaki, de csak sír és rimánkodik és csak rimán-
kodik és sír, ha véletlenül becsületesebben a húsába markol az ember. Hát a 
nyavalyás Fekete Barna is pontosan így nyálazott akkor, mert: 

—  Ne, ne, Toncsikám, a fene egye meg, Toncsikám, ha a papa észrevesz 
valamit, ha észrevenné mégis, hogy kibeleztük .. . 

És így vagy fél óráig, hogy Lázár ki is borult, és megfogta Toncsi kezét. 
— Hagyd, hagyd már a búsba ezt a hülyét, látod, mennyire nyavalyás. 

Csak azt nem tudom, mi a fenének hív meg bennünket az ilyen, ha annyira fél-
ti tőlünk mindenét. Mert a papa, jaj, a papa! Legszívesebben megpofoznám. 
Az .kell az ilyennek. 

De Toncsi nem szólt egy árva szót sem, oda se figyelt, fütyült Lázárra, a 
nyavalyás Fekete Barnáról nem is beszélve. Csak belezte és csak belezte tovabb 
azt a gyönyörű  magnót, hogy végül alig maradt belőle valami, a szoba meg tele 
lett mindenféle kis bazárokkal. Mert megfigyeltem én azt, jol megfigyeltem, 
hogy ki mit csinált .annál a nyavalyás Fekete Barnánál. Láttam és hallottam épp 
eleget. Azt is, mikor kés őbb Mariam odament Toncsihoz, mint akit fenemód ér-
dekel egy ilyen kibelezett magnó, s azt mondta: 

— Jé, hogy értesz te ehhez, de mennyire értesz, Toncsi. Mi az a zöld 
kis vacak a kezedben? 

De Toncsi neki sem válaszolt, fel se nézett rá, •fütyült Mariamra, pedig 
mondhatom, Mariam nem egy olyan lány, akit ne nézne meg magának az em-
ber. Meg nem is olyan lány, aki csak úgy odamegy valakihez, és azt mondja: 

—  Jé, hogy értesz te ehhez, de mennyire értesz, Toncsi. Mi az a zöld kis 
vacak a kezedben? 

Merthogy Mariam egyáltalán nem olyan egy lány. Tudtam én ezt, hogy ki 
is mentem azonnal, mintha sürgős lenne, mert minek nézni még tovább az 
ilyesmit. fgy ott ültem és csak ültem a vécén és unatkoztam, mert cigarettát se 
vittem ;magammal, és egy vacak újság se volt nálam, ezeknek a nyavalyás Fe-
kete Barлáéknak meg meg a klotyójuk is olyan finom, de annyira csoda finom, 
hogy semmi sem akad benne, amivel elszórakozhatna az ember. Pedig itt csak-
ugyan ráérne és hol, de vajon hol is olvashatnak ezek a nyavalyás Fekete Bar-
náék, ha még a klotyón sem, hogy mérges is 'lettem, s nem is bírtam ki szó 
nélkül. 

— Voltád már a klotyón? — kérdeztem Rosemarytól, mikor visszamen- 
tem. 

Miért? 
— Voltál? 

Miért? — bámult rám még mindig egyforma bambasággal a jó Ro-
semary és kipirult, hogy láttam is, mekkora •marha vagyok, mert miért kell ne-
kem mindig épp Rosemaryhoz beszélnem, aki most valami іbйdйіе tеѕ  csodát sejt 
a klotyón. Mert a jó Rosema ry  meg ilyen. Mariam, Mariam, persze, egészen más, 
vele még esetleg kezdhetne is valamit egy értelmesebb ürge, csakhogy: 

— Jé, hogy értesz te ehhez, de mennyire értesz, Toncsi. Mi az a zöld 
kis vacak a kezedben? —állt ott kitartóan Mariam Toncsi háta mögött, pedig 
semmit sem ért az elektróhoz, meg nem is érdekli őt az ilyesmi. Mert csakugyan 
nem érdekli az elektró. 

— Miért? — lázasodott be egészen a jó, de buta Rosemary. 
— Tehát nem voltál még. 
— Mi van ott? Mondd már, mi van? 
— Világcsoda fasírozottal! — kiáltottam végül, mert kiáltani kellett. —

De menj csak ki, és nézz körül magad, mert sohasem árt, ha körülnézel kicsit 
a nagyvilágiban. 

— Szemtelen! — kiá'ltotta most már ő  is, és láttam, csakugyan megha-
ragudott rám. — Szemtelen! — De nem sokat tör ődtem akkor már én Rosemary-
val, mert mással törődtem. 

— Gyere —húzott félre Adám —, gyere, a barom Fekete Barna eldu-
gott előlünk egy csomó kaját. Sültek mag ilyesmi, és bor is van még, olyan po-
cakos üveg, azt hiszem, pezsg ő, mert csak filmen láttam még valami hasonlót. 
Tudod, mikor az :angyali Brigitte meztelen futkosott és a csecseit is mutatták, 
egészen közelről. 

— Jó, jó, hagyd most Brigitte csecseit, csak hagyd békén, inkább lás 
э  з  suk, hol az a pezsgő, mert mondhatom, irtózatos, mennyire szomjas lettem. 



És ki is mentünk a konyhába azonnal, ahol csakugyan rengeteg finom 
dolgot halmoztak össze, és pezsgő  is volt, igazi pezsgő , hogy csak úgy pukkant, 
mikor kinyitottuk, és még ki Fis szaladt egy csomó hab, és össze is pocskoltuk 
magunkat vele. 

— Hát ez biz' isten nem rossz: Egy kicsit mintha avas lenne, vagy mi-
fene, de azért nem rossz, egyáltalán nem. 

— Hülye, baromi, mennyire hülye tudsz te néha lenni, Adám, mert hon-
nan lehet avas. Esetleg dohos. Mert én tudom, az öregemnek rengeteg !bora van 
mindig, s az is leginkább dohos szokott lenni. Ám annak más, de egészen más 
az íze, majd meglátod, ha hozok egyszer neked, de egész sokat hozok, nem úgy ;  
mint ezek a marha Fekete Barnáék, hogy kortyintani se mer tisztességesen az 
ember, mert mindjárt elfogy. 

Az nagyszerű  lesz, igazán nagyszerű . 
— Persze, persze hogy az, és kimegyünk akkor a folyópartra, és halálra 

szopjuk árragunkat, mert úgy sincs más, más már úgysem ér itt semmit. Én 
meg szeretlek, de nem is tudod; mennyire szeretlek téged — szorítottam meg 
Ádám kezét, és szemeim is égni kezdtek, és el is homályosultak kissé. De Adám 
már ikivörösödött, és el is sápadt, arca meg felfújódott, akár két léggömb, az 
erek kidagadtak a hom'lokáл, és csak úgy 'böfögött, a száját meg a hasát szorí-
totta, s rohant is már ki valamerre. 

— Vigyázz —kiáltottam utána —, vigyázz, te szegény hülye Adám, mert 
Rosemary épp most tanulmányozza a klotyót — de ő  csak rohant borzasztó ro 
bajjal, én meg ott maradtam egyedül, ha nem is sokáig. Mert: „Jesszusom, Jesz-
szus Mária, mit művelnek maguk itt", futott be egy fiatal lány, de egész fiatal 
volt még. 

— Az élet hiábavalóságáról e'lmélkedek — mondtam irtó komolyan ne-
ki, s kértem, hogy ne zavarjon. 

De a pezsgő, és a hús, és Fekete úr pezsgője! Jesszusom, majd ki is 
rúgják magukat szépen. Majd ki is rúgják — s ezen aztán nevetnem kellett, 
csak úgy rázkódtam bele. 

— illát aztán, hát aztán —röhögtem közben, a lány meg csak ugrált 
ide-oda és kezeit csapkodta és ugrált és olyan, de olyan kétségbe esett pofát vá-
gott, hogy az már kibírhatatlan volt. 

— Hogyd, hagyd abba már, az istenedet — fullákoltam —, mert mind-
járt neked rontok, haláli, hogy neked rontok azonnal. Inkább igyál velem. — ő  
meg ettől csak jobban bedilizett. 

Végül is Rosemary  mentette meg a helyzetet, mert 'berontott ő  is hama-
rosan, és csak belém karolt és húzott kifelé, miközben állandóan hadart. 

-- Mert állatok, állatok vagytok ti mind, az egész banda egy csorda, és 
akkor mit akartok itt, de •mit is akartok, ha csak összecsesztek mindent. Adám 
már teleokádta a házat, Toncsi meg darabokra szedett minden szétszedhet őt, 
mert ilyen barmok vagytok mind, holnap meg nyakunkon lesz az öreg Fekete, 
és akkor mit csináltok, no, mit — és csak húzott és kerepelt és húzott egyre a 
kijárat felé. Én meg: — Buta, kolosszálisan buta vagy te mégis, Rosema ry, és 
beszari is és buta is és heszari is — ismételgettem minduntalan, de azért hagy-
tam, hogy magával cipeljen, és nem is nagyon húzattam magam, csak épp bot-
ladoztam sűrűn. 

Kint meg már vártak bennünket, az egész banda, csak Toncsi és Lázár 
hiányzott. 

— Ezek ott  bent  most virslit csinálnak, de meglátjátok, hogy virslit csi-
nálnak .abból a nyavalyás Fekete Barnából, mert Lázár csak ott áll el őtte, az 
meg egy kaucson nyüszít iszonyatosan, de Lázár figyeli keményen, és ha meg-
mozdul, belerúg azonnal, vagy visszalöki egyszer űen. Toncsi viszont még mindig 
a magnót vizsgalja, és a száda tele van mindenféle vacak csavarokkal, és oda 
se figyel — mesélte az utolsónak érkez ő  szeplős Szingler, és közben vigyorgott. 

— Bárcsak eszébe jutna, hogy kicsenjen valamit abból a rohadt magnó-
ból, bárcsak eszébe jutna — mondta a kis Szalkai, és ezen röhögtünk mind, csak 
Mariam nem, mert ő  a házat figyelte, ami persze teljesen fölösleges volt már 
akkor, mert nem volt, de nem is volt azon semmi érdekes, közben meg a sar-
kon már be is fordult Fekete Barnáék Mercedese, hogy futásnak eredtünk azon-
nal. 

Ez történt a múltkor, s nekem még mindig zúg a fejem, de igen er ősen 
ám, ha rágondolok, és Adám is sápadt, mint akit kimeszeltek, mert az nem 
vbft, biz' isten, nem is volt igazi pezsg ő, hanem valami egészen pocsék lőre. 
Mert tudom én azt, az öregemnek egész kocsi bora van otthon mindig, s ha do-
hos is, legalább nem okádik tőle :az em'ber..S ezt meg is mondtam Adómnak, 
meg hogy majd meglátja, ha hozok bel őle, •de  egy egész balonnal ám, és leszop-
juk magunkat. Azonban ő  csak fintorgott, és a felét rázta, nem is látszott rajta, 
hogy örülne. Mert nem örtilt. És én se örültem, csak Toncsin röhögtem, persze, 
mikor enyhült kicsit a lüktetés a halántékomon. Mert Toncsi csak tekergette a 
gombokat, hol erre, 'hol meg amarra, a mikrofonok meg zúgtak és recsegtek, és 
fütyültek, hogy majd belebolondult az egész csürhe. Vártam is már, mikor dili-
zik be ettől az őrülten komoly és baromian méltóságteljes Karvaly, de nem, csak 
új kék öltönyét igazgatta megint. Toncsi viszont nyugodt maradt, de egészen 
nyugodt, hogy látszott is, kegyetlenül figyel valamire, mert fejét félrehajtotta 
kissé, és a mennyezetre bámult, mint aki elken ődött a gyönyörűségtől, közben 
meg hol erősítette, hol mélyítette, hol halkította, majd er ősítette megint az 
iszonyatos zúgást és recsegést. 

— Sajnálom, igazán kellemetlen — mondta vagy ordította inkább Kar 
valy az egyik rövid szünetben, s aztán mondott még valamit, de csak azt láttuk, 
hogy tátog kegyetlenül, mert •hangját elnyomta a zaj. 

— Mit mond, mit dumál az öreg? — kérdezte is t őlem Rosemary, aki 
egészen közel volt hozzám, de annyira közel, hogy éreztem a szagát is. 

— Nem tudom én azt, de nem is érdekel, hanem arrább húzódhatnál 
egy kicsit, mert ezek a hülyék itt hátul úgy tolakszanak, mintha legalábbis üd-
vösséget osztogatna az öreg — de Rosemary csak nem tágított mell őlem, ám 
az is lehet, hogy nem is tudott. 

Láttad — mondta —, láttad, a nyavalyás Fekete Barnának az apja is 
itt van és biztos azért ... 374 



— Hallgass, hallgass már, Rosemary — sziszegtem dühösen. — Mert mit 
kell mindjárt annyira beszarni. 

— De ti állatok vagytok, mert azok is vagytok. 
— Hallgass el azonnal, Rosemary, mert a hasadba ütök, Meglátod, hogy 

oda ütök egyet! — és akkor •már elhallgattam én is, mert Karvaly felemelte a 
hangját, és megigazította új kék öltönyét, és hátrafordult az emelvény mö-
götti széksorok felé. 

Most pedig — ordította a valamennyire megenyhült zúgáson keresztül 
—, most pedig üdvözöljük iskolánk vendégét, Fekete Nándort, aki ezen a neve-
zetes ünnepen ellátogatott közénk ... — stb. stb. Már nem hallgattam. 

— No látod, látod, te buta, te beszari Rosemary, ez a Fekete Barna apja 
egy nagy alak, aki most mesélni fog neked a háborúkról, mert ő  épp egy olyan 
volt, mint akiket a kötelez ő  mozielőadásokon mutogatnak. Mert mást se láttál 
te a kötelező  mozielőadásokon, és meglátod, de meg fogod látni, hogy még dol-
gozatot is írunk majd a nyavalyás Fekete Barna apjáról. Hát azért nem kell 
berezelni mindjárt, hanem figyelj inkább, de figyelj nagyon. Mert hol :l őttal te 
már olyat, hogy egy ilyen nagy alak beárul minket Karvalynal. Még a moziban 
sem, ugye, te buta, te beszari Rosemary. 

Az öreg meg közben már fent állt az emelvényen és mosolygott, hogy ki-
villant aranyfoga, és integetett tömzsi és fehér kezével. És csak mosolygott és 
csak integetett egyre, s tokáját rázkódtatta, hogy ett ől már .meg is nyugodtam 
volna, de egészen, csakhogy észrevettem, többször is Toncsira néz közben, aki 
meg egyformán csak ádl ott félrebillent fejjel, és a mennyezetet nézi, meg a 
gombokat igazgatja, nem is tapsol. Еs az öreg felénk mosolyog meg integet, de 
tekintete minduntalan vissza-visszatér egy rövid pillanatra a teljesen átszelle-
mült Toncsira, aki úgy áll ott, mintha az erősítőn és a hangszórón kívül semmi, 
de semmi sem érdekelné ezen a világon. Mert csakugyan nem is érdekli más, 
ha megkaphat egy lerobbant rádiókészüléket, vagy mondjuk, egy ilyen er ősítő t. 

És akkor én se tapsoltam már. 
És Toncsinak sem tapsoltam, aki pedig rászolgalt, istentelenül rászolgált. 

De hát hogy a іfеnёье  éljenezzen valakinek az ember csak azért, mert összever-
ték. Mert kiaлt, hogy verjék össze, vagy üssék akár agyon is. Nem tapsoltunk 
hát most sem. 

Toncsi meg az ablakhoz ment, ahova azért már senki sem követte. Ott 
álltunk az osztály közepén, aztán szét is széledtünk lassan. Csak Mariam ma-
radt ott, ő  állt legközelebb Toncsihoz, mert csakugyan ő  állt, láttam én azt, ha 
nt іn is néztem mindig az ablak felé. Mert nem néztem, hanem megfordultam, 
és kimentem az osztályból. 

— Menj be, menj már be, ha mondom — tuszkoltam befelé, a .folyosó-
ról a szeplős ,Szinglert, aki Karvalyt leste, jön-e már. 

Az ajtót azért nyitva hagytam, s úgy dőltem az ajtáféifának, hogy egyfor-
mhan láttam a termet és a lépcs őházat is. Jó hely volt, a legjobb megfigyelőal-
lés. dNem csoda hát, mert egyáltalán nem az, hogy így észrevettem a .púpos 
Anikát, aki most szintén ott ó'lálkodott az ajtó közelében. Rá is akartam kiál-
tani előbb, de aztán mégsem kiáltottam, csak éreztem, hogy ökölbe szorul a 
kezem, és az ajtófélfára kell csapnom. De minél nagyobbat. 

Mert hogy a púpos Anikó kitartóan követ, azt már észrevettem én el őbbis. 
Sokkal előbb. Csakhogy eddig nem sokat törődtem vele mégse, mert minek. A 
púpos Anikó számíthat itt a legkevesebbet. Meg azt sem tudtam, persze, hogy a 
többiek hogy vannak vele, talán mindenkihez odaszeg ődik olykor, de kérdezősköd-
ni mégsem akartam. Meg nem is sokat törődtem vele egész az utóbbi időig. Mert 
nevetséges meg fölesleges is lett volna ez. Hisz a púpos Anikó azért valahogy csak 
hozzánk tartozott, bár hiányozni ugyan nem hiányzott ő  sohasem nekünk, mikor 
elmaradt tőlünk. De arra sem emlékszem, hogy egyszer is kérdez ősködött volna 
valamelyikünk •felőle, hisz nem társalogtunk vele, be se vontuk közénk, bár zavar-
ni se zavartuk el azért. ő  meg csak meghúzódott köztünk, azaz mellettünk inkáibb, 
mert mindig egy-két lépéssel lemaradt, ha mentünk valahova, illetve odébb állt 
meg, ha hossza'bb-rövidebb időre megállapodtunk, hagy véletlenül arratévedt ácsor-
gónak vagy hozzánk tartozónak egyfiormán nézhette az ember. Nem is avatkozott 
ő  ibele soha a mi dolgainkba, és olykor is csak bólogatott, ha netalán egyszer-egy-
szer mégis szólt hozzá valaki, és halkan, nagyon halkan válaszolt és nagyon szelí-
den, mikor ezt-azt kérdeztek tőle. Miért is törődtem volna hát vele. 

Hanem az utóbbi időben csak feltűnt nekem, hogy mindig mindenhova elkí-
sér engem a púpos Anikó Az ördög tudja, honnan, felbukkan itt is, ott i's, ahol 
megfordulok. És csak megáll, és áll görnyedten és szelíden, hosszú, mindig térden 
alul lógó ruhájában, és csak néz rám, de olyan bambán, annyira bambán néz vi-
zenyős kék szemeivel, hogy legszívesebben felpofoznám. De hát miért, mert amúgy 
meg úgyse csinál semmit ez a nyomorult. De hát miért ne, ha úgyse csinál semmit 
ez a nyomorult, és olyan, .de olyan, mint Kazimehmed ostoba bábui, melyek egyfor-
mán türelmesen bámulnak, és csak vigyorognak, akár eltalálja, akár nem találja 
el őket a golyó. Csak ritkán találja el, persze, mert a vén Kazimehmed igencsak 
dörzsölt pasas, mondhatni, nagyon is dörzsölt, hogy csak úgy lötyögnek a puskáin 
a csövek. S a vén Kazimehmed is vigyorog, akár a bábui, csakhogy ő  gonosz, ret-
tenetes, mennyire gonosz olyankor, hogy szívesebben rá l őne az ember, mint azok-
ra a birka figurákra. De mégse l ő , inkább egyszerűen csak otthagyja ót a hülye 
bábuival együtt, és elmegy, mikor már a vén Kazimehmedre kellene emelni a 
puskát. Pedig ha egyszer, csak egyetlen-egyszer lenne még er őm kilőni az utolsó 
golyót, de az utolsót csakugyan. fim nincs, dehogyis van, amit tud, bizonyára tud 
a vén Kazimehmed és a csinos puskatöltöget ő  is, akinek pedig Marmú a neve. S 
azért oly gonosz a vén Kazimehmed, csakis azért, no meg természetesen Marmú is 
azért, éppenséggel csak azért lehet annyira csinos és annyira kacér a bamba bábuk 
és a förtelmesen rossz puskák között. Mi meg csak körülrajongjuk mégis, ha 
aztán még úgy iszkolunk is el, mint a megvert kutyák. 

Mert a múltkor is már vagy az ötödik sorozatot töltötte a csinos és kacér, 
a ;kacér és csinos Marmú, akinek kis heg van ,az arca bal felén, s ez igen jól 
áll neki, annak ellenére, hogy sok mindent mesélnek róla épp a heg miatt, meg 
különben is, mert jól, de csakugyan nagyon jól áll neki, hogy én azt is nézem 
mindig, s ezért megesik olykor, hogy Marinúval álmodom, mind s űrűbben az 

~~s utóbbi időben, s ugyancsak ezért például egyáltalán nem tudom, de halvány 



gőzöm sincs róla, milyenek lehetnek Marmú szemei. Egy 'bizonyos: különböznek 
a ibábuk bamlba és Kazimehmed apró és gonosz és a púpos Anikó fakó és vi-
zenyős szemeitől, mert különbözniük kell mindenféleképp. Csakhogy mégse né-
zem én meg magamnak őket soha, hisz a heg, bár nem megnyugtatabb és nem 
is biztatóbb, sokkal izgatóbb számomra. Mert az mindenféleképp, hogy legszí-
vesebben megsimogatnám sokszor. 

Szóval a mí itkor is már vagy az ötödik sorozatot töltötte a csinos és ka-
cér, a •kacér és csinos Marmú, akinek kis heg van az arca bal felén stb. stb. 
puskámiba, és én még nem találtam addig, de egyetlen-egyszer sem. Hát néztem, 
csak néztem Marmú bal arcát, és összeszorítottam a fogaimat, és •gondoltam, 
hogy most, most cafattá kell lőnöm a bábukat, a hülye pofájukat. Az apró sze-
mű, gonosz Kazímehmed vagy az apró, .gonosz szemű  Kazimehmed illetve a go-
nosz, apró szemű  Kazimehmed azonban észrevehetett mégis valamit rajtam, mert 
odabicegett hozzám , mert nemcsak gonosz, hanem sánca is, a háborúban egy 
akna vagy gránát leszakította a lábát és megroncsolta a farkát, hogy Marm űt is 
csak nézageti, de nem csinálhat már vele soha semmit. Аllítálag a gránát vagy 
akna miatt lett olyan gonosz a vén Kazimehmed, s azért is sühyedt ilyen mély-
re, mert különben menő  fej lehetne még ma is, legalább akkora fej, mint a 
nyavalyás Fekete Barna arany fogú, tokás papája,. aki szónokal nekünk, és aki 
meg se sebesült a háborúban. Mert nem is h ős mind, aki meghal a háborúban. 
A mellékеlt ábra legalábbis ezt mutatja nekem. 

No, kiskomám, no — bicegett tehát oda a sánta és gonosz Kazimeh-
med —, hadd lássuk, hogy lősz. Ha most beletalálsz, elengedem veled — és 
Marurúra mutatott. — Biz'isten, elengedem. Haha-ha. De tudod-e, miért? Tu-
dod-e? Ha-ha! Mert te olyan vagy, mint egy rakás szerencsétlenség. Ha-ha. Mert 
neked úgyse fog sikerfilm. Ha-ha. Látszik rajtad, hogy nem fog. Ha-ha — röhö-
gött hozzá rövid vakkantásokkal. Én meg nem szóltam semmit, rá se néztem. 
Mert mi a fenének. Mert a heget figyeltem erősen ott Marmű  bal arcán akkor 
is. Mert nem is érdekelt engem a vén Kazimehmed, mert legfeljebb megleshet-
ném egyszer valamerre, és kirughatnám alóla a mankót, hagy a képébe másszak 
kegyetlenül. Mást nem is kezdhet vele az ember. Hát fogtam csak szépen a pus-
kát, és megtámasztottam könyököm, és egyenletesen délegeztem, majd egy mé-
lyet, hogy visszatarthassam a leveg őt, amíg a golyó •ki nem röpül. L őttem. Aztán 
megint és megint és megint, négyszer gyors egymásutánban. Kazimehmed meg 
csak egyre ordított és röhögött közben.: 

— Vigyázz, vigyázz csak, Marmű, mert ez meglő, még meglő , biz'isten, 
amilyen veszett. Ha-ha. 

Nem diliztem volna be azért, persze, még ett ől, mert mit, de mit is kezd-
het iaz ember a vén, gonosz, sánta Kazimehmeddel, ha nem lesi ki egyszer és 
nem mászik apró szemeibe kegyetlenül. Csakhogy Marmú is vele nevetett, meg 
a többiek mind, akik hirtelen összegyűltek az ócska sátor körül. 

— Pedig én elmennék vele, Katikám, el én, mert szeretem a kemény 
gyerekeket, tudod — és nevetett Marm ű  megint. 

Akkor váratlanul letettem a puskát. 
—.No, lőj, csak lőj, kiskomám. Ha-ha. A következő  ötöt ingyen adom. 

Ha-ha. 
— Nem kell. 
— Megijedt, meg bizony, Marmú combjaitól. 
— Melegek is lehetnek azok. 
— És kemenyek. 
— És haraposak. Ugye, hogy azzal harapsz, Marmú, ott a lábad között 

— és ordítottak mind, és csak röhögtek, röhögtek, veszettül. 
— Ne rezelj be, öcsém, én is fizetek még ötöt. 
— Еn is. 
— Én is. 
— Csak utána mesélje el nekünk 

Ez? 
— Ez hát. 
— Pedig fél, látod. 
— Teljesen kiborult. Nézzétek, hogy remeg. 
— Fenéket. Csak felizgult, azért. 
— Ugyan, még . képen se látott ő  olyat. 
— Esetleg ott. 
— Szőrös markú ez még. 
— A bőr se jár le neki. 
— Fogadjunk. 
— Fogadjunk. 

S ezt már nem lehetett t űrni. Félrelöktem valakit, valaki +bélém kapasz-
kodott, hogy meg is botlottam futás közben, de azért mégsem álltam meg, csak 
a játszótéren, ahol egy hintára lerogytam. 

— Vigyázz, vigyázz innen! — kiáltott fel rám egy kölyök: 
— Kuss. 
— Vigyázz! Hintázni akarok. 
— No, tágíts. 
— Hintázni, hintázni, hintázni akarok — ismételgette ő  konokan, és ma-

szatos volt јёs szeplős és ugrált is hozzá, ahogy visított. Kirúgtam hát felé, és 
éreztem is, hogy cip őm valami puhába ütközik, éš meghintázza magát az ütést ő l. 
A gyerek meg arccal a fűbe esett, és ordított kegyetlenül, de annyira veszettül 
ám, hogy legszívesebben még egyet-kett őt rúgtam volna rajta. De nem rúgtam, 
hanem felugrottam megint, mert mozogni, mozogni, ez a legfontosabb, egyéb-
ként még ;bedilizik az ember, és futottam, futottam, szabályos tempóban, mint 
a futók. 

Í.gy értem el a központba, ahol már nem lehetett tovább, mert csak ki-
fulladtam azért, meg az emberek is akadályoztak. Minduntalan belém ütköztek 
és szitkozódtak. Megálltam !hát, és a szemaforoszlopnak d őltem, és csak álltam 
ott lehunyt szemekkel, szemben a nappal, mint aki arcát sütteti és semmi, de 
semmi mást nem tesz és nem is akar. Végül itt és így talált rám a púpos 
Anikó is, aki aztán már nem mozdult mell őlem. 

Te jó ég, te jóságos ég, ez egész nap követhet engem, mert mást se tesz, 
mert úgy látszik, egyenesen arra is csinálták, hogy engem kövessen, gondoltam, 376 



s ez, magam sem tudom miért , nini tetszett nekem . Ingerülten elfordultam tőle, 
cigarettát kotortam elő , s mohón szívtam magamba a füstöt. De a púpos Anikó 
is körülsompolygott, hogy most szembe került velem, és csak nézett, nézett 
egyformán •bamba szemeivel, mint a vén Kazimehmed hülye bábui, melyeket 
úgyis ronccsá lövök egyszer. 

Elfordultam megint, és eldobtam a cigarettát, aztán hamarosan egy újab-
bat kotortam elő . Ahogy meg forgolódok így .és szitkozódok magamban, egy-
szer csak feltűnik Mariam a szemközti kirakat előtt, amely fényes volt és tele 
mindenféle apró-csepr ő  cuccokkal. Többnyire n ői holmik, persze. S figyeltem is 
én Mariamot, hátha visszanéz. De nem. Egyáltalán nem, mert a kirakatot néz-
te, az apró cuccokat , s olyankor miért is nézne hátra ő, és miért épp felém. 
Csak a púpos Anikó járt ismételten körül, s állt meg el őttem, hogy el is dob-
tam a cigarettát megint. . 

— Mit, mi a јбfenét akarsz te tőlem? 
— Semmit. 
— Csakugyan, mit? 
— Semmit. 
— Mondd meg azonnal. 
— Semmit. 
— Hát akkor mit keresel itt mégis? 
— Semmit — mondta szelíden négyszer egymás után, és csak mosolygott 

rám, és csak nézett engem egyformán bambán, nyugodtan. 
— Megáldott, de alaposan megáldott ám engem teveled az a jóságos öreg 

úristen — sziszegtem felé, vagy csak gondoltam inkabb, s folytattam is mindjárt. 
— Hát ne állj itt, ha nem akarsz semmit. 
— Nem állok. 
— Hát ne állj, az istenedet neked. 
— Nem állok. 
— No, mozgás, mozgás. 

Mozgok, mozgok máris — de csak két lépési oldalgott odébb, hogy 
köptem is egyet mérgesen, majd rágyújtottam megint, és Mariamot kerestem te-
kintetemmel, ahogy hosszan kifújtam a füstöt. Legalább őt el ne veszítsem e 
miatt a hülye miatt, gondoltam, de kés ő  volt már akkor. A kirakat még mindig 
erősen fénylett apró cuccaival, de Mariam elt űnt valamerre. 

— Látod, látod, hogy milyen vagy! — kiáltottam a púpos Anikóra. 
— Látod milyen! — de ő  csak az aszfaltot nézte vizeny ős, kopott szemei-

vel, és olyan volt, de egészen olyan, mint Kazimehmed hülye ba'bui, melyeket 
úgyis, de úgyis ripityára lövök még egyszer. 

— Hát tőled már soha, de soha meg se szabadulhat .az ember? 
A púpos Anikó meg csak nézett rám, és mosolygott szelíden. Mert mindig hall-

gat és néz és hallgat. i s mászkál utánam, bármerre megyek. Mint a dögkesely ű . A ki-
ránduláson is mindig a nyomomban volt, és még a csónakba is utánam mászott. Azaz 
dehogyis mászott. Mert mikor a •púpos Anikó felemelte a lábát, egy er ősebb hullám 
meghintázta a lekvárosládát. El őbb jobbra mozdult ki, aztán balra lendült („Ta-
nár úr! Tanár úr!” — kiáltott fel valamelyik lány), s közben a parttól is hátrább 
csúszott, hogy „Tanár úr! Tanár úr! ", a púpos Anikó már nem érhette . el semmi 
esetre sem, hiába sikoltoztak a lányok, Karvaly ideges rángatózása se sokat segí-
tett. Mert mégiscsak nekünk kellett a vízbe ugrani, Lázárnak meg nekem. 

Gyorsan, gyorsan, gyorsan — rikoltozta Karvaly rekedten, miközben 
le-fel rohangált, mint aki bedilizett, hagy a lányok is „Tanár úr! Tanár úr!" egé-
szen meghülyültek, és nyüszítettek csak a konzervdobozban, mi meg csak csaptuk 
a vizet veszettül. A hirtelen támadt nagy felfordulásban talon még a púpos Anikó 
volt a legnyugodtabb, csak alámerült meg felbukkant egyenletes id őközökben és 
tátogott némán, akár egy kifogástalanul m űködő  vásári gumibaba. 

Mégse tartott sokáig a cécó, mert dolgoztunk vadul, én is meg Lázár is, 
csakhogy Lázár el őbb ért oda mégis, és néhány perc múlva a szepl ős Szingler 
meg a kis Szalkai már vihették is a vízt ől kifogástalanul kicsavart púpos Anikót 
a víkendházak felé. A tdbbiek meg tolongtak mind. Elöl Karvaly rohant, majd 
Tanár úr! Tanár úr!" néhány lány, utánuk pedig a szepl ős Szingler és a kis 

Szalkai a csöpögő  púpos Anikóval, mert az ide-oda bicsakló, alélt test aggatott 
nekik a rohanásban. Csak Lázár és én maradtunk a parton. 

— Fürödjünk, fürödjünk meg — mondtam —, mert most már egyfene, 
a ruhánk meg legalább szárad addig. 

— њdeg, még átkozottul hideg ám a víz — vacogott Lázár. 
— A, nem számít az, csak mozogni kell. Én már tegnap is fürödtem. 

Levetkőztünk hát, és belegázoltunk a vízbe. A part mellett úsztunk, ahol a 
sodrás még nem olyan erős, fel a füzesig, aztán visszacsorogtunk az árral, majd 
megint felúsztunk , és jó volt ez, de igazán isteni, mert szeretek úszni és úszni és 
úszni. Mert, ha egyszer csak meggondolom magam, leúszok ezen a folyán egész 
a másik folyóig, és azon is tovább, le a tengerig, és onnan a másik tengerig, és 
onnan az óceánig, persze mert az is ér annyit, mint bármi más, csak hogy mo-
zogjon, mozogjon, mozogjon állandóan az ember, mert különben még bedilizik. 
Még akkor is bedilizhet, ha Anikó púpja nem is olyan rettenetes, csak kissé vö-
rös. És hogy olyan, csakugyan olyan, tudtam én már azt akkor. Mert tudtam, 
mert a púpos Anikóval fürödtem az el őző  napon. Еs csak azután mentem el 
Rosemaryék kapujába. 

A púpos Anikó ez egyszer nem követett. 
Ёѕ  ennek örültem nagyon, meg annak is, hogy ádám már javában gitáro- 

zott, és minaenki őt leste, velem nem törődtek. Meg annak is örültem, hogy a 
lányok valamilyen szomorú dalt énekeltek a halászokról és a tengerr ől. Meg an- 
nak is, hogy mi vidámak maradtunk azért, és többször is felnevettünk, ha a 
szeplős Szingler beköpött valamit. Mert ő  értett az ilyesmihez. Közben meg irtó- 
zatosan komoly tudott maradni, komoly és előkelő , mint egy miniszter . a tévé- 
híradóban, ett ől csak még jobban röhögtünk és lökdöl őztünk, szerettük is na- 
gyon, ha közénk jött a szepl ős Szingler. Mert szerettünk röhögni is. Mert szeret- 
tünk, annyira szerettünk röhögni, hogy csak úgy düledeztünk t ő le, és egymáshoz 
ütődtünk, és egymásba kapaszkodtunk, nem is tör ődtünk ilyesmivel .olyankor, 
csak dulakodtunk és nevettünk és dulakodtunk megint, hogy még a lányok se 
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jó volt így nekünk, és szerettük ezt így, mert szerettük a szepl ős Szinglert. 
Hát ültünk ott így .Rosemaryék kapujában, és röhögtünk kegyetlenül, mikor 

egyszer csak a fasorból több zseblámpa fénye is el ővillant. Arra néztünk mind, és 
el is hallgattunk hamar. 

— Ezek ők, az anyjuk keservibe — mondta Lázár, és fel is állt rögtön. 
— Mit akarsz? 
— Hová mész? 
— Hallgass. 
— Nem ülhetünk itt, mint akik betojtak. 

Jaj, jaj, kinyírnak, ezek kinyírnak mindannyiunkat — rebegte Rose-
mary, s egészen hozzám simult, ami nem tetszett nekem. Mert jó vicc, jó vicc, 
hogy nem csókolózni jöttek, de minek ezt emlegetni, еgyáltalán, miért kell be-
szarni mindjárt, ha úgyis kinyírják az embert, ibár az is igaz, ha nem rezel be, 
akkor is. Tehát mindegy. 

-~ No, ne, ne, Rosemary, azért nem kell mindjárt úgy kétségbeesni —
toltam el magamtól, de már remegett akkor az én kezem is. — És ne szoríts úgy. 
Csak ne szoríts, az istenit neki. 

Lázár meg már oda is ért majdnem. A lámpák megvilágították ' hatalmas 
testét, ami most csak lassan mozgott el őre. Lassan, és úgy hittem akkor, nyugod-
tan is. Csönd volt, mindenki hallgatott, csak az er ős szuszogás hallatszott min-
denfеlől. 

— Várj. Várjatok csak — mondta ekkor váratlanul Toncsi, és el őrelépett 
ő  is. — Mindenki maradjon a helyén, és senki se mozduljon addig, míg meg nem 
beszéljük. 

— Nincs mit megbeszélni — dörögte valaki a lámpák mögül, de elhall-
gatott hamar, és a rövid mondat megakadt köztünk. 

— Verekedni attól még lehet utána is — szólalt meg ismét Toncsi, és kö 
zelebb lépett megint, hogy most egy vonalba került ,Lázárral, aki id őközben meg-
állt, tanácstalanul a két tábor között. 

— Hol a főnökötök? 
Nem felelt senki, de éreztük, hogy megmozdulnak, éreztük, hogy mozognak 

a sötétben. 
— Hol van? —ismételte meg Toncsi, s akkor elaludtak a lámpák, csak 

egy maradt égve, melynek fényében megjelent egy alacsony, de vállas, kemény 
srac. Nézték egymást néhány pillanatig, aztán Toncsi félrebillentette a fejét, mint 
mikor az erósítók gombjait csavargatta, de épp úgy. 

— Verekedni akartok? — kérdezte. 
Az alak csak bólintott. 

Miért? 
-; Tudjátok ti azt. 
-, Miért? 
— Tudjátok, ha mondom. 
— A csónak miatt? 

Az alak bólintott megint. 
— Azt nem mi hoztuk el. 

Nem baj. 
— De ha nem mi hoztuk el. 
— Nem baj. 
— Tehát akkor is? 

Az alak bólintott. 
— Đké. Hányan? 
— Mind. 
— Hányan vagytok? 

Az alak vállat vont. 
— Többen, mint mi? 

Az alak bólintott. 
— :S gondolod, 'hogy nagy dics őség így? Hogy fair ez így? 

Kinyírunk benneteket. Most az egyszer csunyául kinyírunk — mondta 
az alak, és köpött egyet. Hátul nevettek. 

— Jó — mondta Toncsi —, jó, én nem bánom. De csak egyenként. Csak 
egyenként. 

— Miért? 
— Vagy féltek? Félsz? 

Az alak gúnyosan іfеlгёhёgёtt. 
— Vágj a pofájába — kiáltotta valaki a fasorból. 
-- Nem, én sohasem félek — mondta az alak. 

Akkor majd mi ketten. Ha kikészítesz jó, ha nem, akkor szépen haza- 
mentek. 

Az alak hallgatott, majd gondolt egyet, •sarkon fordult, és elt űnt a fény 
mögött. 

--  Csalni fognak, meglátod, hogy csőbe húzzák Toncsit — suttogta Rose- 
mary  rekedten. 

— Hallgass. 
— Majd meglátod. 

Az alak megjelent megint. 
Rendben — mondta. 

— Hagyd, Toncsi, majd én —lépett el őre Lázár. 
— Azt nem lehet mondta az alak. 
— Nem hát — mondta Toncsi is, és elindultak a sarok felé, mi meg utá-

nuk. A lámpaoszlop alatt körbeálltunk, egyik fel ől mi, a másikon meg a banda, 
Toncsi az alakkal meg ott középen. 

— Hülyeség, baromi hülyeség — mondta a kis Szalkai. 
— Nem számít. 
— Már hogyne számítana. 
— Az a legokosabb, ha így. 
— Mert téged nem vernek, persze. 
— Dehogynem, majd meglátod, hogy átejtenek bennünket. 

Hallgassatok már. 
— Vigyázz, Toncsi, vigyázz! 378  



És csakugyan, az alak hirtelen el őrelendült, de Toncsi kimozdult, és mind-
járt át is hajolt, hogy oldalról vágjon a képébe. Összekapaszkodtak, ziháltak er ősen, 
nyögtek, s valami recsegett is. Még, még, még. S hol mi, hol meg a kör másik 
fele lendült előre, de aztán megtorpantunk mégis, a kiugrókat visszarángatták 
minden esetben. Toncsi meg az alak pedig csak dulakodtak keményen, csak úgy 
pufogott a testük. Szétváltak, aztán összeugrottak, majd szétváltak megint, s így 
vagy negyed órát. Már mindkettőjükről csorgott a víz, az ingjük szétszakadt, Ton-
csi orrából szivárgott a vér. 

—* Irtózatos, irtózatos — mondta Rosema ry, és belém kapaszkodott er ő -
sen. —Hát miért engeditek? Milyenek vagytok ti, ha ezt megengeditek? 

— Hallgass, hallgass el, Rosemary  — s ellöktem magamtól, ő  meg hirte-
len előreugrott, be a verekedők közé, hogy azonnal meg is feszült a kör, s még 
most sem tudom, mi tartotta vissza őket, mert azért nem estek mégsem nekünk. 

— Hagyjátok abba! Hagyjátok abba! Hagyjátok abba! — visította csak 
egyre Rosemary. Toncsiék megálltak, de még egymást figyelték mindig. 

— Hagyjátok abba! Hagyjátok abba! 
— Tus! —ütött Adám a gitár húrjaira, mire többen is elröhögték magu-

kat körül. 
Kemény gyerek vagy — lihegte Toncsi, és kézelőjével megtörölte száját. 

Az alak vigyorgott. 
— Te se vagy rossz, te se vagy rossz azért — mondta, és kinyújtotta ke- 

zét. 
— Ohó! Іhóó! 'Bravó! — ordítoztuk összevissza. 
— Ezt megünnepeljük. 
— Ezt meg! 
— Le kell locsolni! — s megindultunk mind a kocsma felé. 
Mondhatom, össze is haverkodtunk ott mindannyian, az egyik melós srác 

még azt is megígérte, hogy kerít Toncsinak egy igazolást, amíg kivakarózik. .-
Mert van egy ilyen kapcsolatom — mondta, és mutatta is, mi meg röhögtünk, 
persze. De Toncsi, nem kis meglepetésünkre, másnap mégiscsak bejött a suliba. 
Mondhatom, egészen lerobbant; felrepedt szájára egy darab hansaplastot ragasz-
tott, és sápadt volt, mint egy kriptaszökevény, hogy az ütések helyei csak még 
feketébbnek tűntek. Mindjárt hozzá is rohant mindenki, körülfogták, ráragadtak, 
de egészen úgy, mint a csitrik szoktak egy-egy men ő  bájgúnárra. 

— Még meglóghatsz. 
— Nem azért jött. 
— Fáj? 
— Persze hogy fáj neki. 
— Noná. 
— Megbüntetnek. 
— Fenézik. 
— Noná. 
— Hát mit izgultok most annyira? Csak ne izguljatok most, ha akkor... 

Hallgass, Rosemary. 
— Meg kell fontolni mégis. Mi lesz, ha kirúgják, mert Fekete Barna 

magnóját is ... 
— Ugyan, mi az istennyilát akarsz most azzal a kreténnel? 
— Hagyjatok, hagyjatok már. 
— Igaza van, csak 'hagyjátok békén — mondta Mariam is. 

lecke N® 1. 

Barangolok. Csak úgy, mert mit is csinálhatnék most, délután kett ő  és 
négy között, mikor süt a nap, emberek álldogálnak a téren és, persze, •az elma-
radhatatlan galambok. Azok feltétlenül. Már négy éve, pontosabban 1961. szep-
tember 6-a óta eredménytelenül kísérletezem, hogy egyet is fenéken rúgjak közü-
lük, mert nem megy, sehogy se megy. Mert a galambok felrebbennek mindig, mire 
felemelem a lábam, és csak a levegőt találom el. De azért nem olyanok, egyálta-
lán nem, mintha menekülnének, mert csak odébb billennek egy-két szárnycsa-
pással, és letelepednek megint, és annyira, de annyira nyugodtan csipegetnek a 
szétszórt morzsákból, hogy az már elviselhetetlen. Akár a púpos Anikó vizeny ős, 
fakó szemei, olyan nyugodtak és szelídek és szelídek és nyugodtak és kikezdhe-
tetlenek. Akár Kazimehmed vacak bábui. Еs igen, akár Mariam, ha: — Jé, hogy 
értesz te ehhez —áll Toncsi mögé. Vagy a kirakat elé. Vagy akárhová. Én 
meg csak makacsul próbálkozom tovább, de el azért sose érem őket, és ők se 
menekülnek, csak odébb billennek néhány lépésnyire. Esetleg ha a szoborra fel 
nem repülnek olykor, de már az is a legtávolabbi pont, hogy ott vannak mellet-
tem, látom és érzem őket, csakhogy fel nem érhetek hozzájuk soha. Mert hogy is 
érhetnék fel én a szoborig. És így múlik az id ő, délután kettő  és négy között, mi-
kor süt a nap, emberek álldogálnak a téren és, persze, az elmaradhatatlan ga-
lambok. 

Vagy nem is így. Mert barangolsz, ugyebár, és nem találod helyed, mert 
neon találod. iA cukrászda meleg és füll őtt, az utcák tikkadtak és besz űkültek. 
Merre is mehetnél? Merre és minek? Esetleg a folyó, mert a folyót azt mindig is 
szeretted. Apró, lapos köveket, melyeket simára csiszolt a sodrás, dobálsz a víz-
re, és nézed, melyik hányat pattan, míg alá nem merül. Négyet! Kett őt. ötöt! De 
ettől csak nagy ritkán többet, és, természetesen, megesik az is, hogy egyik-másik 
azonnal eltűnik, csak a víz csap fel, és néhány hullám fodrozódik körül. Aztán 
elcsöndesül. És nem történik, de nem történik semmi. 

Ha csak le nem rángatod magadról ruháidat, mert meleged van, izzadsz is 
kegyetlenül, hogy trikód testedhez tapad, és a pórunókba állandó, kellemetlen 
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oigarettafüst, hogy végig .se szívod, hanem csak eldobod a feléig égett bagót. 
Lerángatod tehát magadról cuccaid, és kis kupacba gy űjtve, ott hagyod a parton 
valamelyik cserje •tövében. A víz meg hűvös és teljesen körülfonja tested, akár 
egy hatalmas burok, mely ölel és dédelget és véd, bár nem tudod, mit ől. Nem 
is érdekel, csakhogy biztonságban lehetsz most mégis, és nem izgatnak már se 
a galаmbоk, se a babuk, se semmi. Semmi se. Úszol hát. Szeretnél hártyákat fe-
szíteni ujjaid közé, és vissza se fordulni, vissza se nézni soha. Csak úszol tem-
pósan, egyszerűen, mert sohasem szeretted te a vad iramot, hanem a kitartást 
igénylő  hosszadalmas munkat, míg teljesen bele nem kabulsz — a végkimerülésig. 
Hogy csak kibuksz utána, s ott maradsz sokáig arccal a homokban, és nincsenek 
tárgyak, növények, fák körülötted, és гüncsenek gondolatok és érzések, meg idő  
sincs, ,persze. Csak a fáradtság, a tompa sajgás minden ízediben, mely inkabb kel-
lemes, mint fájó, mégis. 

Úszol tehát. A iádig. És tovább attól is. A füzesig. És tovább attól is. A 
szigetig. És tovább attól is. A kanyarig. És tovább attól is. A tengerig, persze. A 
tengerig és az óceánig, ahol elvegyülsz a mindenféle csodás halak csendes és bé 
kés társaságában. Mert a halak közt nincs jajveszékilés és nincsen sirám, leg-
feljebb fölfalja egyik a másikat, de akkor .is, a csönd még akkor is megbontha-
tatlan. És mindörökre. . 

Persze, azért nálad mégse tarthat ez örök id őkig. Mert elmúlik belőled a 
sajgás, és már érzed is: itt a karom, a .fejem, a •szám, a gyomrom, a lábaim, és 
igen, itt van a nemi szervem is. És akkor már nem lehet tovább feküdni, hanem 
fölkelsz és elindulsz szépen, mondjuk, a cserjék felé, ahol ruhád hagytad. 

De ne gondold, te csak ne gondold azért, hogy most már minden. rendben, 
mert átvészelted az időt, délután kettő  és négу  között. Mert nem így! 

Mondjuk, gyanútlan vagy, lusta és közömbös, csak mozogsz egyszerűen, hisz 
tudod, ott a cserje s ott vannak ruháid, és amott, a töltésen túl, a város, az ut-
cák és .a kirakatok. Ez mind annyira biztos, hogy le is hangol hamar. Hanem 
váratlanul a cserjék között ott a meglepetés. No ne, nem kell megijedned azért, 
csak egy fiú, alig lehet idősebb, esetleg fiatalabb nálad, nem is különbözhettek ti 
sokban egymástól, mert hisz illenek rá a te cuccaid, és nyugodtan, egész ottho-
niasan és bensőségesen bánik is velük. Mert a te nadrágod és a te trikód és a te 
papucsaidat és a te hajad és a te hosszú s vékony ujjaidat, vagyis a te tested 
viseli ő. De még a tekintete si más, még a gondolatai se, és a szándéka is a 
tieddel lehet azonos, mert nézd csak, magával hozta könyved és óbban lapoz, ta-
nul esetleg. Esetleg. Mindenesetre hallod, ahogy neszez a papír, s a hangja is, 
mely a te hangod, fölzsong monoton, egyenletes hadarással. 

A proletárdiktatúra vagy másként népuralmak bevezetése nélkülözhetetlen 
előfeltétele a szocializmus építésének ez a politikai el ő feltétel megvalósult a szo-
cialazmus tulajdonképpen átmeneti időszak a tőkés társadalmi rendszerb ől a 
kommunizmusba s ezért ekkor még nélkülözhetetlen az állam szerepe mert az 
állam segítségével tudják a szocialista er ők a legkönnyebben megsemmisíteni a 
tőkés társadalom maradványait és ,biztosítani a szocialista épt őmunkat a népfel-
szábadító harcok győzelmes befejezése után hazánkban is meger ősödött a nép-
hatalom erre a népi államra szükség volt hogy meg lehessen őrizni és védeni a 
népfelszabadító harc vívmányait a legy őzött burzsoáziával szemben amely leste a 
kedvező  alkalmat hogy visszaszerezze elvesztett hatalmát az ország biztonsága is 
megkövetelte az erős állami szervezetet mert a külföldi t őkések akik jugoszlávié-
ban elvesztették a befolyásukat és pozíciójukat igyekeztek visszaszerezni azt tehát 
vissza akarták állítani a t őkés társadalmi rendszert továbbá csakis er ős állam-
hatalom segítségével lehet kisajátítani a hazai és külföldi t őkések vagyonát a 
kisajátításokkal növelték a szocializmus anyagi alapját és megteremtették a szo-
cialista viszonyok kiépítésének lehet őségét a felsoroltak mellett szocialista álla-
munknak még számos más az átmeneti id őszakra jellemző  problémát és ellentétet 
kellett megoldania mindebből világosan kitűnik hogy szükség volt az államra s 
hogy annak a háború utáni els ő  években még erősodnie is kellett ezért került 
sor a hatalom koncentrációjára a munkásosztály és a jugoszláv kommunista párt 
kezében ez az összpontosrtás természetesen bizonyos bürokratikus tünetekkel 
járt de ez törvényszer ű  jelenség a szocializmus fejl ődésében mégis a jugoszláv 
kommunista párt ezeket a bürokratikus jelenségeket idejekorán felfedte áttanul-
mányozta s a szocialista demokrácia fejlesztésével megindítatta ellenük a harcot 
már említettük hogy az átmeneti korszakban feltétlenül növekszik az állam sze-
repe ez törvényszerűleg az államgépezet erősödését és a bürokrácia jelentkezését 
vonja maga után az állami tisztvisel ők száma rendkívül megnövekedett és az a 
veszély kezdett fenyegetni ha nem all ј ák idejében útját ez a tisztviselősereg any-
nyira megerősödik hogy bürokrata apparátusként a munkásosztály és az egész 
nép fölé emelkedik s annak nem kiszolgálójává hanem dirigálójává válik a jugo-
szláv kommunista párt idejében felfedte a szocializmust fenyeget ő  veszélyt és 
így idejekorán harcot indíthatott ellene a bürok гaina is kezdte már felütni a 
fejét gyengén nyilvánult meg a néptömegek kezdeményezése és ellen őrzése az 
iparban és a néphatalomban és er ősen érezhető  volt az a törekvés hogy az állam-
gépezet és a párt egybeolvadjon amellett gazdasági és más kedvezmények nyúj-
tására is sor kerülhet az öntudatos szocialista er ők — főleg a párt — azonban 
idejekorán felfigyeltek ezekre a káros jelenségekre és megakadályozták azok el 
hatalmasodását sikeresen eltávolítva a gyengeségeket a bürokratizmus elleni harc 
és az államhatalom decentralizálása valamint a szocialista demokrácia és a szo-
cialista viszonyok további kiépítésében nagyon fontos szerep jutott a munkásön-
igazgatás bevezetésének a gazdasági vállalatokban ezzel hazánkban megvalósult 
a munkásosztály évszazados törekvése amelyet a következ ő  jelmondatba lehet tö-
möríteni: „a gyárakat a munkásoknak" 1950 júniusában a nip szkupstinája tör-
vényt hozott a gazdasági vállalatok átadásáról a munkaközössegeknek ez újabb 
forradalmi lépés volt a szocializmus kiépítésében a munkásönigazgatás bevezeté-
sével mélyreható változások történtek hazank gazdasági és társadalmi rendszeré-
ben a .gyárak és gazdasági vállalatok addig állami tulajdonban voltak s az állam 
irányította őket kinevezett igazgatók valamint a minisztériumok és más szervek 
által most viszont a gazdasági vállalatok társadalmi tehát magasabb szocialista 
tulajdonná váltak és maguk a termel ők irányítják ezzel a munkások helyzete és 
szerepe is megváltozott hazánkban alapjában véve a munkások többé mar nem 
proletárok mert a társadalmunk alapját képez ő  társadalmi tulajdon azaz a ter- 380 



melőeszközök igazgatóivá váltak a munkások a munkástanácsok útján közvetle-
nül igazgatják a gyárakat üzemeket bányákat stb. ők maguk készítik a termelést 
terveket irányítják a termelést és közvetlenül részt vesznek a termelt javak el-
osztásában... 

1969 nyara 

.Mariam aludt még. Egész kicsire húzta össze magát, csak egyik lába, me-
lyen már fényes és barna volt a bór, bukott ki a takaró alól. Szépen le fogunk 
égni, ez ma már •nem kétséges. Mariam valamilyen zsírokat is használt, amikt ől 
fényes és ragadós lett a teste, hogy nem érhettem hozzá. Ln csak egyszer, először 
kentem be magam, mindjárt megérkezésünk után, mikor a strand őr összegyűjtötte 
a fakó napernyőket, és az árnyék nélküli parton a kavicsok is úgy áttüzesedtek. 
A cseh turisták akkor már egészen olyanok voltak, mint a halászszövetkezet me-
dencében tanyázó mozdulatlan rákok. 

— Varj csak, úszok egyet — mondtam Mariamnak, és fel is álltam mind-
járt ... Mariam nem nézett utánam, még csak nem is bólintott, csak a tenyerébe 
nyomott fehér krémet dörzsölte szét testén egyenletes, gyakorlott mozdulatokkal, 
és lehúzta a vörös  bikini  vállpánjait, hogy a meglazult melltartó el őre bukott, és 
látni lehetett a mély lyukat két melle között. Mély és idegesít ő  volt ez a hús-
kráter, bár még soha nem néztem meg magamnak úgy alaposabban, és nem is 
tapogattam ki, noha lett volna rá néhány alkalom. Mégis ezt a tekn őformájú mé-
lyedest ismertem meg először Mariam testéből, mindjárt, hogy találkoztunk, még 
a május elsejei bál előtt. De akkor még csak nevettünk és táncoltunk sokat, és 
a vendéglőket is végigjártuk karöltve, egymásnak ütődve a féktelen nyugtalan-
ságban, hogy egész sima ügynek látszott az egész. Ezért is csíptem el Toncsit a 
klotyón, mikor bőven folyt belőlük az átdolgozatlan, meleg sör, hogy tudtam, 
most nem bújhat ki a kihívás el ől. Mert Toncsi vezette közénk Mariamot, kék 
szoknyájában, fehér blúzában és tojásdad, apró szepl őivel, melyek annyira köny-
nyeddé és mozgékonnyá formálták a lányt. 

Fölröpül, biz'isten, ez mindjárt el fog röpülni innen, és a zsíros hajú, mel-
lüket laposra szorító lányok utána néznek maid és összesusognak és nevetni is 
fognak, ha valamelyikünk mond valami otromba durvaságot Mariamról. Lehet, 
hogy én, gondoltam akkor. 

És már köszöntem is szépen, és köszöntem szépen Mariamnak is, és mond-
tam, hogy sietek nagyon, nem biztos, rám ne számítsatok, esetleg ha elvet ődök 
az ünnepi bálra. Kezet nem fogunk azért. 

A sarok mögött le is lassítottam mindjárt, és megálltam, mert utánuk 
akartam szólni, hogy el, el fogok jönni mégis mindenféleképp, és most kisétál-
hatnánk a cukrászdába, mert végeredményben csak fél négy, és a vacsoráig még 
teljes három óra, amúgy se vacsorázok én, és esetleg el is kísérhetném őket és 
meg is várhatnám, amíg Mariam átöltözik. 

El, el fog röpülni, gondoltam. 
De nem fordultam vissza, és nem szóltam semmit, csak beoldalogtam a 

kertvendéglőbe. Sokáig ültem ott, és utána sokáig kószáltam még, és az órám is 
megnéztem sűrűn, mintha sietnék valahová, pedig hát volt đdőm bőven. Mert 
nem vacsoráztam én, és a bálról is késtem vagy јб  óranyit. 

— Hagyd azt a csajt — mondtam Toncsmak ott a klotyóban. 
— Tetszik? 
— Hagyd. 

Toncsi meg nem szólt erre semmit, csak a farkán rázott egyet-kett őt, és a 
fenekét egészen hátra nyomta, amíg két kezével nadrágja körül foglalatosko-
dott. 

— Ma elviszem. 
— Próbáld meg. 
— Fogadjunk, föl fogom kaparni. 
— Mennyiben? 
— Egy túra ital? 
— Egy túra. 

És mentünk is már az asztalok felé, ahol Mariam valamin kacagott na-
gyon, s ez nem tetszett nekem. Nem Fis ültem mindjárt mellé, hanem elhúztam 
Toncsit a sankig. 

— Neked, természetesen, le kell kopnod róla. 
— ühüm. 
— Mindenféleképp le kell. 

Ő  meg mosolygott csak, és a poharát nézte, amiben meg-megtáncolt a sárga 
ital, ahogy megforgatta laza ujjakkal. 

— Várj, csak úszok egyet — mondtam Mariamnak, akire helyenként egész 
vastag rétegben tapadt a krém, de a pórusok már itt-ott magukba itták, hogy a 
szőrszálak se ragadtak mind a bőrhöz, hanem csak lazán egymásra hajlottak, és 
el is vesztek színtelen finomságukban. Egyedül az a hosszú szál közvetlenül a 
mellkúpok fölött, a kráter elképzelt tengelyéb ől kinőve, rajzolódott ki élesen és 
határozottan. Hajszál. Еs már-már oda is kaptam, hogy két ujjam közé szorítva 
elsodorjam, mert zavarta a b őr egyöntetű  simaságát. 

— Ezt ne szisszent föl Mariam. — Ez a szexi sz őr. 
— Nem tudtam. Igazán nem tudtam, édes. 
— Mindenki ki akarja csupálni. 
— Nem, nem tudtam, édes. 
— Persze, csak röhögök olyankor. De azért mégse viselek mélyen dekol-

nsi tált ruhákat. 



Hát el is fordultam mindjárt, és lementem a vízig. Onnan se néztem visz-
sza, hanem csak úsztam tempósan, és éreztem, ahogy lábaim váltják a ritmust, 
hogy legszívesebben hártyákat #eszítettem volna ujjaim közé, mert messzire akar-
tam kerülni a parttól, messzire én nagyon. Aztán kifáradtam mégiscsak hamar. 

Mire visszaértem, Mariam már a hasán feküdt, háttal a napnak és a für-
dőzőknek, akik álmosan, csöndesen sütkéreztek laza kis buckákban,, és nem néztek 
semmit, és nem akartak semmit. Csupán egy cseh társaság hangoskodott. Kon-
zerveiket pakolászták, kenyeret és zöldpaprikát adogattak egymásnak, vagy im-
potens strarLdcip őikről dörzsölgették a ragadós kátrányt. Jól érezhették magukat 
cuccaik között, mert mindenhol, még a kiköt őben is, a saját holmijaikat használ- 
ták, .nem is törődtek velünk. 

Beszélgetni szerettem volna Mariammal, de csak leültem mellé, és annyit 
mondtam csupán: 

-- Fantasztikus a víz, igazán klassz, megfürödhetnél te is — . és semmi 
egyebet. O meg olvasott tovább, nem tudom, gondolt-e akkor egyáltalán a vízré. 
Hát lefeküdtem, és behunytam. a szemem, és aludni akartam akkor. Csakhogy 
egy kő  nyomta a hátam, ki kellett 'kotornom, ám így meg egy lyuk lett alattam, 
s oldalról meg nyakszirtem körül éreztem a keménységet. Felkönyököltem, rá-
gyúj гtottam, és a cseheket néztem, az egyik lány nem is volt rossz, csak széles 
kicsit; meg hangos, a legharagosabb mindannyiuk között. Tartottam t őle, hogy ők. 
is észre fognak venni, tovább siklattam hát tekintetem, de az vissza- és vissza-
csúszott mindig a konzervdobozokra és a strandcip őkre. Eldobtam a cigarettám, 
és könyvet kotortom el ő, s jó volt, hogy föl kellett állnom, mert a háló Mariam 
apró bazáráruival és a könyvekkel kicsit odébb hevert. Álldogáltam is egy ideig, 
és tapogattam a köteteket, mintha az döntené el végeredményben, melyiket fo-
gom magamhoz venni. Ahogy simogattam a finom és kevésbé. finom fedőlapokat, 
már nem is volt kedvem fölütni őket. A fehér papírról élesen ütközött szemembe 
a nap. Rágyújtottam megint. Mariam olvasott. 

— Nem szeretem, ha abba kell hagyni. Nem is olvasok hosszú regénye-
ket, mert rettent pók vagyok. Nem tudom újból fölvenni a könyvet, ha már le-
tettem egyszer. 

De most olvasott Mariam, és olvastam én is, vagy csak a bet űket néztem, 
és a szavakat forgattam, mint aki testük után kutat, ám a szavaknak csak ár-
nyékuk volt. Igaz, az vastag, súlyos és sötét, a nap meg élesen ütközött szemembe 
a fehér lapokról, hogy kis fekete körök indultak furcsa táncra. A plakátok el őtt 
láttam már őkеt, vagyis helyesebben, eddig csak akkor jelentek meg el őttem, mi-
kor a sporttelep kerítésére ragasztott plakátokat olvastam, azokat pedig elolvas-
tam mindig, ha a városban tartózkodtam. Mert bevett szokás volt az már nálam, 
hogy mindennap kigyalogoljak a sporttelepre, és ott végigböngésszem a plakáto-
kat, a hirdetéseket, a közérdek ű  és személyes jellegű  közleményeket, és egyálta-
lán mindent. Pontosan elejét ől végigböngésztem őket, még az egészen apró bet űs 
nyomdajelzéseket is. Alapos és kimerít ő  munka volt ez, az egyetlen, amit nap-
ról napra könyörtelenül és ,pontosan elvégeztem, hogy utána már nem tör ődtem 
mással, nem törtem magam, bár nem is menekültem a különféle foglalatoskodá-
soktól. Csakhogy azokra soha nem gondoltam, és soha nem is hiányoztak ne-
kem. Most sem. De ezek a körök megzavartak, vissza is húzódtam mondj  art,  bár 
a könyvet akkor sem csuktam be, csak lefordítottam, lappal a kavicsokra. 

Mariam is megmozdult. Figyeltem is rá, de csak egyik könyökér ől váltotta 
át testének súlyát a másikra, és lapot fordított. Elkaptam hát gyorsan tekinte-
tem, és végighordtam a parton. Fentről, a sziklákról csúsztattam egész a tenge-
rig. Aztán megint a fiirdőzők között botladoztattam, mintha volna mégis vala-
milyen határozott célja. Holnap el fogom kérni a házigazdám, aki egyébként 
rendőr, távcsövét, jó lesz megfigyelni a sirályokat, mikor egyenesen zuhannak a 
vízre, teljes súlyukkal, de mégsem merülnek le, csupán egy halat ragadnak ma-
gukkal. Csodálatosan biztos bekebelezés: 

A csehek nem voltak már sehol. Azaz ez csak most jut így eszembe, mert 
akkor ott a helyükre telepedett németek, akik .nagy, barna kockás pléden he-
vertek, és .gumipárnákat raktak a fejük alá, teljesen lefoglalták figyelmemet. A 
lány hosszú volt, karcsú és kemény, a fiú inkább tömött, s mindketten közömbö-
sek. Nem feküdtek egymáshoz közel, nem is tör ődtek egymással, csak hallgattak, 
és szívták magukba a napot. A lánynak a lábát néztem el a legtovább, mely bar-
na volt, sima és fényes, csiszolt, akár a k ő , és érezni lehetett, hogy az éjszakák 
csiszolták. Arnyék maradt a pigmentréteg fölött. Rágyújtottam megint. Mariam 
olvasott. 

— Kend be, édes, a hátam —ültem föl akkor, és úgy fordultam, hogy 
háttal legyek Mariamnak és a németeknek is —, mert le fogunk égni. Meglátod, 
milyen klasszul le fogunk égni itt. 

— Te mindjárt barnulsz. 
— Igen. Es nem is vedlek, csak ha már alaposan leégtem. 
— Azért nem árt'bekenni, 	 - 
- Nem. 

S mert kártyázni akartunk, egymás b őrébe гtöröltük kezünket. A lapok szé-
le mégis ,megbarnult kissé a zsírtól, és az árnyék halvány keretet vont a képek 
köré. 

Ezt az árnyékkeretet néztem én akkor, meg Mariam lábát, melyen már —
mint ahogy emutettem is — fényes és barna volt a b őr. Csakhogy ezt a lábat én 
szerettem volna betakarni, vagy ,pedig teljesen leemelni takarónkat, mindeneset 
re így csak a német lány jutott eszembe, és akkor utána a német fiú is rögtön, 
merthogy bár távol feküdtek égymástól, és órák _hosszat csak feküdtek, és nem 
szóltak egy szót sem, összetartozott a testük. A házigazdám, aki egyébként rend-
őr, mondta is az ebédnél, hogy borzalmasak ezek a németek, min:denfélé elkóbo-
rolnak, és mindent megnéznek jól, és csak fényképeznek és filmeznek, még a 
kašzárnyát is. 

— Rettent pókok — mondta Mariam. 
— Igen. i✓ s szemtelenek. Fantasztikus, mennyire közömbösen tudnak szem-

telenkedni és ... — de nem folytattam tovább, nem is tudtam volna, egészen va-
lószínű, hogy nem, mert nem érdekeltek akkor engem a németek. 

— Behoztak ma is hatot, és csak az ablakon bámultak ki a tengerre, meg 
a vállukat vonogatták, de nem mondtak semmit. Sem azt, hogy nem tudták, nem 
szabad, sem azt, hogy igen, tudták, és még bocsánatot sem kértek ... De miért зsа  



nem töltenek maguknak, ha én megfeledkezem róla? Egészségükre — mondta a 
házigazdám, aki egyébként rend őr. 

A fiú az biztos ott volt, egy volt ő  á közül a hat közül, meg amaz a má-
sik, a szakállas is, aki inkább olaszos, és mindig a szülei mellett van, akik egé-
szen kicsik és kövérek, és mindent odanyítjtanak neki, ha ő  a kezével int. Pél-
dául a távcsövet, ment azt megfigyeltem, mikor a csehek pucolgatták strand-
cipőiket, és lármásan társalogtak. A szakállas egy repül őgépet követett távcsövé-
vel egészen addig, míg az el nem tűnt a hegyek mögött, és aztán a hegyeket is 
jól megvizsgálta, pedig egészen kopár ott mm:den, szikla, szikla, csak egy-két fa 
egészen egyedül a csúcson, ami mulatságos, hogy épp ott maradt vagy n őtt •két 
árva törzs. Szóval, ezek biztosan köztük voltak, s ha ők, vagyis a fiú, a lány ba 
rátja, akkor a lány is f ix  velük, és a filmeket mégis csak úgy hagyták, hogy el-
szedјék tőlük. És föl is merült bennem, hogy elkérhetném a házigazdánktól, aki 
egyébként rendőr, azokat a filmeket, vagy csak úgy titokban átnézhetném, mert 
nem lehet, hogy a lányról ne lenne egy-két fölvé•tel a •gyárak, fegyverraktárak, 
hajók, radárok stb. stb. misztikus negatívjai között. 

De nem, mert teljesen reménytelen ügy volt ez már akkor is, hisz Mariam 
lába — s ezt el ne feledjük — .akkor már kibukott a •takaró alól. 'B őre meg fé-
nyes és barna, :ahogy fekszik ott, de épp olyan, mint a kiköt őben, ahol a halá-
szok asztaltól elfordított székeiken ültek, és hallgattak, és a tengert nézték. Ma-
riam meg második kávéját is megitta, és mondta, hogy hamarosan vécét kell ta-
lálnunk, mert végeredményben mégiscsak jól sejtette ő, a két édes kávé segít. 
А  dgy meg, mint ahogy említette is, csak a környezetváltozás hozza minden 
esetben az időszakos székrekedést. 

— Várj, várj még, Mariam, átfutom csak a sporthíreket, vagy mégis, igaz, 
a politikai reszt viheted azonnal. 

Ёs Mariam hóna alá csapta az egyik bulvárlapot meg a Slobodna Dalma-
cija első  oldalait, és elment az egyetlen nyilvános vécé irányába, mely közvetlenül 
a helyi képtár szomszédságában volt. Egyel őre tehát egyedül maradtam ott, és a 
szakállann siinogattam, amíg Mariam el nem sétált a 'hadihajó el őtt. Mert a 
134-es cirkáló már napok óta a kikötőben állt, ágyúit ponyvával takarták le a 
tengerészek, és most csupasz, mindig simára borotvált .arcukat az ég felé emel-
ték hatan egy sorban, ahogy sátorlapot er ősítettek a fedélzetre, közvetlenül a pa-
rancsnoki fid elé. Mert az egyik ágyúcs ő  magasan kinyomta a már majdnem tel-
jesen kifeszített vászontet őt, valahogy, úgy, mint ahogy reggeli ébredés előtt a mi 
plédjeink magasodtak tompa buckákkal az intézetben. Mert olyankor mindig hát-
tal fordultunk egymásnak, amíg föl nem rángattuk nadrágunkat, mely sz űk volt 
és ifeszes, hogy hól szorított. A reggelinél pedig már egészen vidámak voltunk, 
valószínűleg egészen vidámak, mert a tolongásban összekeveredtünk a lányokkal, 
és meg-megszorongattuk kemény domborulataikat. Igaz, én csak ritkán és csak 
akkor, ha már úgy összeprésel ődtünk a sorban, hogy a testünk súlya egymásra •ne-
hezedett. A lányok sikoltoztak meg kacagtak, és .Rosemary mindig dühösen mond-
ta „Vidd a mancsod", de a szeme égett, és az arca is kivörösödött egészen; és 
nem is vágott, de soha nem vágott senkit ,pofon. Mégis tartottam t őle én nagyon, 
mert megharagudhat, mert csakugyan nagy szemtelenség és őrült durvaság. Vi-
szont szólni nem szóltam én err ől mégsé senkinek, sőt, egyszer még Lázár is a 
pártomra állt, mert azt mertem mondani kétszer egymás után, hogy nem igaz, 
mégsem Amál köztük a legkeményebb, mégsem Amál köztünk a legkeményebb, 
és akkor már mind nevettek is, de Lázár .azt mondta váratlanul „Igaza van. 
Igaz", és kiköpött oldalt, és nem is tartotta szükségesnek, hogy err ől még többet 
meséljen a fiúknak, akik viszont már nem nevettek, de nem is érdekl ődtek, ha-
nem a lányokat nézték, amint fehér sortosan futottak körül az udvaron. Lázár 
pedig akkor mindjárt kért t őlem egy cigarettát, és ez megesett azután s űrűn azon 
a tavaszon, hogy olyan haverféléknek számítottunk mi a suliban. 

Csakhogy a tengerészeknél ez másképp mehet mégis, mert esetleges, mikor 
nézhetik néha a barna és fényes lábakat, mondjuk, most éppen Mariam barna és 
fényes lábait, és akkor állati durvaság és kretenizmus így ketrecbe zárva idecöve-
kelni őket egy tengeri kikötőbe, ahol a szőke haj meztelen vállakra esik, mint a 
csábítás szimbóluma. Bár az is tény, hogy csak megoi đják ők ezt valahogy. És 
Toncsi már beszámolt nekem erről, mikor egy fényképet küldött, melyen idétlen 
rövidnádrágban és csíkos trikóban egy vaskorláton hajol keresztül, s melynek a 
hátlapjára írta, hogy „Örök megemlékezésül a tüzérségi üteg tizedese el őléptetése 
alkalmából". No, akkor írta nekem a tizedes — valószín űleg rövidnadrágban —, 
hogy csak nyugodtan, ő  átpasszolja nekem Mariamot, mert ott egy színészn ő  képe 
van fölragasztva, biztonságos helyen, s egy meztelen színészn ő  képe untig elég, még 
ha tizedes is az ember, mert a kiköt ői kurvák szifiliszgyanúsak, és a haјóorvos 
sorra vizsgálja a bakákat, mikor visszatérnek egy-egy kiruccanásról, szegeny Ma-
riam meg úgyis tönkremegy már, mire ő  hazaér, és könnyebb is lesz valami ta-
pasztalatlan fiatallal, hogy akkor én ki is választottam magamnak egy elég jó 
képet az egyik magazinból. 

Mariam visszalépkedett hozzám a tengerészek el őtt, akik most mind ő t 
bámulnák, mert dél volt, és a kiköt ő  teraszán már csak a hallgatag halászok 
ültek, akik egyformán csak a .tengert figyelték, meg mi ketten. A pincérn ő  ki se 
jött hozzánk. Ha rendelni vagy fizetni akartunk, mindig be kellett mennem, és 
a konyhából cipelnem el ő, ahol egy férfival beszélgetett, vagy kis cédulákra je-
gyezgetett a legtöbbször. Így a halászok széksorain is keresztül kellett vágnom, 
akik azért mégsem figyeltek föl rám, utánam se néztek, az egyedül maradt Ma-
riamra se, és lábukat sem húzták maguk alá, melyek pedig akadályoztak a köz-
lekedésben. 

Еs így ültünk ott a halászok között, mikor váratlanul Mikulás tűnt föl a 
kikötőben. Mondhatom, egészen varatlanul jelent meg virágos ingében és kék 
harangnadrágjában, hogy föl is ugrottam azonnal az asztal mell ől, és elébe ro-
hantam. Azaz dehogy, dehogyis rohantam. Mert Mariam, Mariam, Mariam épp 
akkor ejtette ki kezéb ől a dzsezvát, s a nagy csörrenés visszatartott engem, a 
meglepetés meg csak húzott azért Mikulás felé. 

— Оh, édes, édes, édes ... Mikulás! Mikulás! Haha — kiáltoztam össze-
vissza. Aztán: — Oh, édes, édes, nem baj — majd — Mikulás, te hülye Mikulás! 
— megint, és csak topogtam ott az asztal és a vaskorlát közt. 

— A pincért! Gyorsan a pincért! De el őbb ülj le, Mikulás, de mutatkoz-
ѕaѕ  zatok be előbbb, mégis a pincért legelőször, de előbb ülj le, Mikulás, de mutat- 



kozzatok be, és ülj le! — s el is rohantam, be a konyhába, a pincérn ő  után, aki 
egy kis cédulára jegyezgetett vagy egy férfival beszélgetet•t épp. 

Nyugodj meg, roskadj már magadba végre — mondta Mikulás, hogy 
visszaértem. 

— Így..S most először is az előírásos mennyiséget. úgy hiszem, a hölgy- 
nek... 

Mariam. 
a hölgynék sem lesz kifogása ellene, ha berúgunk kicsit. 

— Tőlem ... = mondta Mariam. 
— Tehát jól neveit. 
— 6, Mikulás, Mariam igazán kitűnő  teremtés. 
— Vagyis a kurvája vagyok. Tehát csak egész nyugodtan. 	. 
— Ne, .ne, édes. Tudod, hogy nem így van. 

Mert csakugyan nem úgy volt, hisz épp akkoriban: 
— Pici, pici szívem. 
— Édes, édesem. 
— Pici szívem. 	 . 
— Édes. 	. 
— Picike, picike szívem. 
.— Édes bogaram. 
— Nagyon, nagyon •picike, picike. 

Édes, édes, édes, édes. 
— Pici, pici szívem. 
— Édes, édesem. 

S csak lihegtünk ott, meg vonaglottunk, meg reszketett ajkunk meg ke-
zünk, meg izzadtunk is nagyon. 

— Várj, várj, édesem — kelt föl hirtelen Mariam, és a fürd őbe rohant, 
és vissza megint hóna alatt egy törölköz ővel. 

— Utálatos, jujj, de utálatos, mert nem bírom ezt a készül ődést, de 
menj, menj csak adébb, nyusz-nyusz — mondta, és két ujjával játékosan meg-
dörzsölte orra tövét, és gondosan kettéhajtotta és gondosan az ágyra terítette 
a törölköző t. 

— Pici; pici szívem. 
— Nyusz-nyusz, édesem. 
— Pici, ,pici szívem. 
— Édes, édesem. 
— Pici szívem. 
— édesédesédesédesédesédesédesé desédesédesédesédesédesédesédesédesédes 

desédesédesédesédesédesédesédesédesédesdesédesédesédesédesédesédesédesédesédes 
édesédesédesédes 	 (sziinet) 	 édesédesédeséd'es 
desédesédesédesédesédesédesédesédesédes desédesédesédesédesédesédesédesédesédes 
desédesédesédesédesédesédesédesédesédesdesédesédesédesédesédesédesédesédesédes 

— Pici, pici szívem. 
— Édes. 
— szívemszívemszívemszívemszívemszívemszívemszívemszívemszívemszívem 

szívemszívemszívemszívemszívemszívemszí szívemszívemszívemszívemszívemszívem 
szívemszívemszívem 	 szívemszívemszívem 

szívemszívemszívemszívemszívem 
szívemszívemszívemszívemszívemszívem 

szívemszívemszívemszívemszívemszívemszí szívemszívemszívemszívemszívemszívem 
szívemszívemszívemszívemszívemszívemszí szívemszívemszívemszívemszívemszívem 

— Jaj! Ne! Vigyázz, vigyázz, az istenedet! 
— Igen, igen, szívem. 
— Jaj. Jahaj. Vigyázz. 
— Igen, igen, szívem. 
-- Jahajjaj. 
— Szívem. Pici szívem. Szívemszívemszívemszívemszívems гívemszívem 

szívemszívemszívemszívemszívemszívem szívemszívemszívemszívemszívemszívem 
szívem 	szívemszívemhhh 

— édesédesédesédesédesédesédesé desédesédesédesédesédesédesédesédesédes 
desédesédesédesédesédesédesédesédesédes desédesédesédesédesédesédesédesédesédes 
desédesédesédesédesédesédesédesédesédes desédesédesédesédesédesédesédesédesédes 
desédesédesédesédesédesédesédesédesédes desédesédesédesédesédesédesédesédesédes 
desédesédesédesédesédesédesédesédesédes édesédesédesédesédesédesédeshhhhhhhhh 

És nem és nem és nem, hogy csak ráborultam. 
-- Nem, nem megy, szívem. Nem megy tovább. 
— édesédesédesédesédesédesédesédes 

S hallgattunk soká. 
— Pedig most — könyökölt fel Mariam —már majdnem. 
— Tudom. 
— Az istenedet. Majd kevesebbet iszol. Majd kevesebbet... 
— Persze, persze, Mariam. 
— Máskor is megtörtént veled? 
— Napóleonnal egyszer. 
— És? 
— Semmi. Ritkán feküdtünk le. 
— De utána? 
— Nem, nem. Utána soha. Csak most veled. 
— Pedig ez nem megy így. 
— Nem hát, Mariam. 

És hallgattunk megint, és mindig így, napokon keresztül, hogy igyekeztünk 
is minél később ágyba kerülni. Meg be is rúgtunk sűrűn akkoriban, hogy az 
egéšz éjszakát a vécén töltöttük, mert hol az egyikünknek, hol a másikunknak 
kellett kirohannia, és nem tudtunk megnyugodni. 

Hát ezért örültem én úgy Mikulásnak: 
— Ezt megünnepeljük, Mikulás. De meg ám, ugye, édes szívem, Mariam 

— és csak veregettem, veregettem Mikulás vállát. 
— Mesélj, mesélj valamit. Hogy vagy? Mit csinálsz? Mert tudod, öreg 

Mikulás, én már rég nem csinálok semmit, de semmit az égvilágon. Csak kószá-
lok. Tudod, fogod magad, és elindulsz valamerre, csak úgy. Végignézed a kiraka- Зsa 



tokat, de nem veszel semmit. Végigjárod a lebujokat, de nem iszol semmit. Meg-
saccolod a csajokat, de nem vakarsz föl egyet sem. Es mindennel így. Es utazol, 
csavarogsz, persze. Alszol itt, meg alszol amott. Ezzel itt, meg ezzel amott. Ta1á1-
kozol ezzel, meg találkozol azzal. Semmi más nem történik. 

-- És ő? Ki ő? — fordult oldalra Mikulás. 
— 0, Mariam, Mariam egészen más. 
— A kurvája vagyok. 
— Ne, ne így, kedves. Tudod, hogy... 
— Nem rólatok van szó. Hanem az ott — s most már mutatta is Miku- 

lás. A Mankós Szivar állt ott, és figyelt ibenntinket, de figyelt ám kitartóan. 
— Ismered? 
— Nem .:. azazhogy itt ődöng a kikötőben mindig, meg a strandon, meg 

a kápolnánál is találkoztam már vele. 
És ez így is volt, mert eleinte még gondoltam is olyasmire, hogy a fené-

ből van ennyi nyomorék ezen a szigeten, minduntalan beléjük botlik az ember. 
Akár a púpos Anikó'ba, annak idején. Arról is azt gondolhatta az ismeretlen, hogy 
megsokszorozódva járja a várost, a púpos lányok városát. Ez meg a mankós szi-
varok szigete. Aztán kiderült, hogy csak egy, egyetlenegy Mankós Szivar szeg ő-
dött a nyomomba. Eddig mégsem törődtem vele. Mert nem azért voltam a szi-
geten, mert csak Mariammal tör ődtem én. 

Mariam meg előkotorta apró bazáráruit, és kirakta mind, hogy tele lett 
velük a szoba. És csak ezért indultam, mikor elindultam mégis hosszú sétáimra 
a kápolna meg a temető  felé. Mert egymással egyre •ritkábban és egyre keveseb-
bet beszéltünk mi, csak ha a strandra lementünk olykar, mert azért napozni 
napozott Mariam is, hisz: 

— Kend be, édes, a hátam, mert le fogunk égni. Meglátod, milyen klasszul 
le fogunk égni itt. 

Egyébként meg csak ültünk vagy +feküdtünk, és semmi mást nem is csi-
náltunk mi. Illetve, Mariam ült, és én feküdtem. Mert Mariam órákat töltött a 
tükör előtt apró holmijai között, én meg órákat •feküdtem az ágyon, a mennye-
zetet bámulva egyre. 

És más nem is történt velünk. 
Gondoltam, hát most itt az alkalom, a kit űnő  alkalom, hogy írjak Napó-

leonnak egy hosszú levelet, de igazán egy baromi hosszú levelet, melyben aztán 
mindent megírhatok neki. Mert összegy űltek bennem hirtelen a dolgok, és meg 
is feneklettek, hogy nem tudtam velük semmit kezedni. Mert mit is. Mert: 

— A fennsík, tudod, a fennsík — magyarázta egyszer Napóleon nekem —, 
az délen van. Elrejtették és el .is zárták el őlünk valamelyik szigeten. De ne csüg-
gedj azért. Mi tudjuk, hogy délen van, valahol délen, és ez elég nekünk. Mert 
hatalmas, tele dús növényzettel, a levegő  meg friss, és sok ott a vad meg a gyü-
mölcs is. A ruhák kecskeb őrből készülnek arra, a fegyver meg íj, és barlangokban 
laknak az emberek, és napsütés van és fény és öröm, mert a nyugalom és a bol-
dogság és a szeretet rezervátuma az. Mert van egy ilyen fennsík. Egyszer űen csak 
van, mert másképp már ki se lehetne bírni itt. Azért ne csüggedj csak. 

És elmondta Napóleon még azt is nekem, hogy arra tartunk mi is. Csak-
hogy a szigetet meg kell talalnunk, csakhogy útközben is foglalatoskodnunk kell 
valamivel, mert rengeteg dolgot el kell végeznünk ám, mire eljutunk oda. Meg, 
persze, akadályoznak .is minket. 

— De ez igazán semmit sem számít, mert miért is — mondta. — Hanem 
ha délen jársz egyszer, egészen délen, a szigetek között, akkor figyelj, de figyelj 
ám nagyon. Mert elárulom én azt is neked, hogy a nyugalom és a szeretet és a 
boldogság fennsíkját egy óriási kanyon védi a betolakodóktól, mert mi is lenne, 
de mi is csakugyan, ha mindenki eljuthatna oda. Hát te azért ne riadj vissza, 
csak indulj el a meredek sziklák között, és bolyongj, bolyong', bolyongj, míg 
meg nem találod a barlangbejáratot, mely a fe пΡnsíkra vezet. Akkor jelöld meg, 
és üzenj nekem, mert együtt és egyszerre kell oda megérkeznünk. Addig meg ke-
resd, és keresem én is. Igy hát nyugodtan elválhatunk most, mert megvan ami 
titkunk. 

Hát azért •gondoltam én, hogy írok Napóleonnak, mert a kanyonra rábuk-
kantam már. Csakhogy a barlangok közt nehéz eligazodni, és mire végigjárom 
őket, már fogytán az erőm. Meg Mariam, ez a Mariam is húzódozik, hogy velem 
jöjjön, mert: 

— Csak menj, menj csak magad, én nem bánom azt, de hagyj engem bé-
kén most egy időre — és a tükör elé telepszik megint, ha egyáltalán felállt ő  on-
nan az utóbbi húsz évszázad alatt Jézus születése után, mert valahonnan mér-
nünk kell mégis a dolgokat. 

Igy inkább nem írok semmit, csak ,fekszem és nézek a mennyezetre, és né-
zek a mennyezetre és fekszem, hogy hátam már vedlik is. — Meglátod, milyen 
klasszul le fogunk égni itt — és kivörösödik, mint a púpos Anikóé, aki, emlék- 
szem, oly szerencsétlenül a vízbe esett, mikor a másik szigeten voltunk. 

Eltelnek aztán valahogy napjaink. 
Ha csak. 
Ha csak Mariam most nem fordul hirtelen hátra és: 

— Nyusz-nyusz —, két ujjával játékosan meg nem dörzsöli orratövét —
nyusz-nyusz, levágatom, de levágatom a hajam, édesem. 

— Ne, ne, Mariam. 
— De igen. 
— De fi. 
— Igen, igen,. igen. 
— Ne, ne, Mariam. Mert tudod, hogy kedvelem. 
— Akkor is. Majd egy nagy lófaszt neked, csak azért, mert kedveled. 
— Ne vágasd le, ne vágasd, Mariam. 
— No jó. 
Eltelnek aztán valahogy napjaink. 

Ha csak. 
Ha csak Mariam nem fordul egy idő  múlva ismételten hátra hirtelen és: 

— Nyusz-nyusz —, két ujjával meg nem dörzsöli játékosan orra tövét —, 
звв  nyusz-nyusz. Levágatom, de levágatom a hajam, édesem. 



— Ne, ne, Mariam. 
— De igen. 
— De ne. 
— Igen, igen, igen. 

. — Ne, ne, Mariam. •Mert tudod, hogy kedvelem. 
— Akkor is. Majd egy nagy lófaszt neked, csak ázért, mert kedveled. 
— Ne vágasd le, ne vágasd, Mariam. 
— No jó. 

Eltelnek aztán valahogy napjaink. 
Ha csak. 
Ha csak Mariam nem fordul egy id ő  múlva ismételten hátra hirtelen és: 

— Nyusz-nyusz — két ujjával јatékosan meg nem dörzsöli orra tövét —, 
nyusz-nyusz. Levágatom, de levágatom a hajam, édesem. 

— Jó, jól van, édes. 
— Igeeen? 
— Ha neked az jó .. . 

I•geeen? 
. 	—Hát persze, édesem. 

— Szóval nem bánod. 	. 
— Nem. 
— És levágathatom. 
— Ha neked az jó. 
— Hát köszönöm, köszönöm szépen. 

S csönd lesz, valószínűleg nagy csönd, váratlanul. 
— Most mi van? —kérdezem feltehet őleg, mert látom, haragszik. 

Semmi: 
— Épp semmi? 

Épp semmi. 
— Akkor jó, jól van, édesem. 

És a csönd, minden ibizonnyal, még nagyobb és mélyebb is lesz. 
Ha csak. 
Ha csak Mariam nem csattan föl vára•tlanul megint. 

— Szóval, nem érdekel. 
— De igen, érdekel, édes 
— Nem látszik rajtad. 

Pedig érdekel. 
— Akkor miért hagyod? 

Hát, ha te úgy kívánod. 
— Akkor se hagyd rám. Nyavalyás. 

Szünet megint. Majd: 
— Mert :ilyenek vagytok ti, ilyenek mind. 
— Milyenek? 	. 

Ilyenek. 
Jó, hát ne vágasd le akkor. 

— Most már hiába. 
— Hát vágasd le akkor. 

Látod, már megint. 
— Hát ne vágasd, no. 
— Mondom, hogy hiába már. 
— .Akkor vágasd le, és ne vágasd le, kedves. Vagy mit tudom én. 
— Nyavalyás. 

És csönd lesz megint, és nem szólunk semmit, mert valószín űleg nincs is 
már mit beszélnünk egymással. Esetleg csak akkor, ha 'lemegyünk a strandra, 
mert Mariam napozik azért, hisz: 

— Kend be, édes, a hátam, mert le fogunk égni. Meglátod, milyen klasz-
szul le fogunk égni itt. 

S csakugyan, Mariam egyik lába, melyen már egészen fényes és barna lett 
a bór, kibukik egy reggel a takaró alól. 

És akkor, persze, hogy megörül az ember Mikulásnak. És én örültem neki. 
És idegesített a Mankós Szivar, aki úgy közénk bámul most, hogy együtt vagyunk. 

— Emlékeztet valakire engem ez a pali. Nagyon emlekeztet — mondta 
Mikulás. 

— Lehet. 
Együtt dolgoztam vele az építőknél, Obrenovacon. A másikkal, persze. 

— Lehet. 
— Az meghalt. 

Hát érre meg mit mondjak, de mi a fenét. 
— Lehet —csúszott ki mégis. 
— Úgy esett le az állványról, mint a gumibaba. Vagy egy párna. Еs nem 

is hallottál semmit, mert nem kiáltott, csak hooó, mint aki vízjbe ugrik, és még 
rugózott is egyet a betonon. Vagy lehet, lehetséges, hogy mégis kiáltott, csak nem 
hallotta senki, mert förtelmes a zaj, iszonyatosan nagy a zaj. A kalapácsok meg 
a hegesztők meg a kalapácsok meg a reszel ők meg minden ilyesmi. Annál már 
csak a sziréna hangosabb. Mert az hangosabb, és áthallatszik mindig az őrült 
kopácsoláson meg visitason, akárhogy vered is a szögecseket azzal a kalapáccsal, 
verheted akárhogy, a sziréna áthallatszik azért. És te meg csak ütöd, ütöd, de 
áthallatszik, hogy káromkodsz is, meg nevetsz is egyszerre. Mert csak láttad vol-
na, milyen nagy lármát csaptak akkor, és mennyire megijedtek ;  és hogy rohan-
tak mindig. Pedig akkor már igazán fölösleges volt annyira izgulni. Mert ő  ott 
feküdt nyugodtan és egész nyugódtan. •Szájában meg a szipka. Bal arcán ki is 
szakítatta a húst, de ott volt. S akkor te csak nézed és nézed, hogy milyen ösz- 
szevissza futkosnak ott, és nem bírod ki, el kell röhögnöd magad, mert fölösle-
ges, mennyire fölösleges, ha már csak úgy leesik az ember, és a szipkát sem en-
gedheti ki. Ti  jó ég, mekkora ,hülyeség meghalni úgy, és mekkora hülyeség élet-
ben maradni csak azért, hogy kivehesd előbb a szipkát. Mert más nincs is. Nem-
igen. Mert még egy csajt sem kaparhattál föl tisztességesen, és be sem rúghat-
tál гtisztességesen, csak a kalapácsot fogtad mindig, meg a szipkát esetleg. És 
akkor ők ott szaladgálnak körülötted, neked meg hirtelen elmegy a kedved az 
egésztől, hagy röhögnöd kell, de röhögnöd nagyon, mert máskülönben sírva fakad-
nál. Akkor pedig jobb,  ha  röhögsz :inkább egyet, és a szöge ćsre ütsz kegyetlenül. звб  



És megint, míg csak bírja a karod, míg csak bele nem fáradsz, vagy le nem szé-
dülsz te is. 	 . 

— Idegenek vagytok? — kérdezte váratlanul a Mankós 6zivar, aki ott 
állt már az asztalnál, és úgy lesett bennünket. 

— Mit akarsz? 
Kérdem, hogy idegenek vagytok-e. 

— Attól fiigg. 
— Külföldiek? 
— Nem. 

Akkor miért beszéltek idegen nyelven? 
— Mert magyarok vagyunk. 
— Magyarok? 
— Azok. 
—•  Magyarországról? 
— Fenéket is, fenéket Magyarországról. 
—Hitt?  
— Vajdasagból. 
— És magyarul beszéltek? 

- m ~ égse vagytok magyarországiak? 
—.Nem.   

Hanem innen, Jugoszláviából? 
— Innen hát. 
— Hm. Es miért beszéltek akkor magyarul? 
— Mert magyarok vagyunk, de nem magyarországiak, hanem jugoszlá-

vok, a fene a tök fejedbe. Azért. 
— De azért tudtok jól magyarul, ha már úgy beszéltek. 
— Tudunk. 
— Mint a magyarországi magyarok? 
— Mint azok. 
—  L s szerbiil is tudtok jól, ugye? 
— Tudunk. 

Mint a szerbek? 
— Majdnem úgy. 
— Akkor az jó, igen jó — mondta a Mank ÓS Szivar, váratlan fürgeséggel 

megfordult, majd nagyokat lendítve magán, eliszkolt. 
-- Hé, hé, az istened! — kiáltottam. 
— Hagyd! — mondta Mikulás. — Hagyd a fenébe. 
— De mi az istennek nyaggat itt engem? 
— Csakugyan semmi közelabbit sem hallottá'1 róla? 
— Csak hogy nagy pénzeket kap valahonnan. 
— Honnan? 
— Nem tudom. 
— A faluban sem tudják? 
-, Talán Amerikából, ha igaz. 

Akkor jó, akkor rendben v an. 
— Mi, mi van rendben most meg? A fen e  belétek, hogy annyira titokza-

tosak vagytok mind. 
— Nyugii, apám, nyugi. 
— Hát ebből elegem van. Köszönöm szépen, állítsátok meg a földgolyót, 

én itt leszállok — és ,föl is álltam rögtön. 
— Maradj. Nem kell mindjárt bedilizni. 
— Ki dilizett be? 
— Te. 
— Én? Még hogy én? Hát ez gyönyörű . 

Az hát. De roskadj csak le azért. 
— Mit akarsz? 
— Nézd arról van szó, hogy én nem véletlenül jöttem épp ide. 
— A kikötőbe? 
— A faluba. 
— No és? 
— Várj, várj csak, és roskadj le már. 

Visszaültem. 
Nekem egy Felicio nevű  rokkantról mesélt az a pali Obrenovacon. Az, 

aki kinyififant. 
— No és? 
— Úgy látszik, tud rólam. 
-‚  iÍgy látszik. 
— Téged is azért kísérgetett. 
— A fene bele .. . 
— Hülye vagy? Ez egy pénzeszsák. Érted, keresni lehet nála. 

Mi elmegyünk — mondta Mariam. 
— Mi igen 	bólintottam gyorsan. És jó volt most ez így, hogy várat- 

lanul „Mi elmegyünk". Legaláhbis egy rövid ideig jó. Mert később, mikor Mari-
am összecsomagolt már, az én holmijaim még mindig szerteszét hevertek a szo-
bában, és már fél négy volt, és fél óra múlva indul a hajó. Mariam. Mariam! 

— Maradsz? 
Nem válaszoltam, csak fejem ráztam meg. 

—Hitt?  
Nem tudom. Mindenesetre te csak utazz, utazz el most, majd utánad 

megyek, ha megyek egyáltalán. 
— Rettent pók vagy. 
— Igen, az vagyok, Mariam. 

Hallgattunk aztán egy ideig. Mariam végignézte még egyszer  'a  szekrénye-
ket, kihúzgálta a fiókokat, és a fürd őszobába is kiment: 

— Mindig elhagyom fele cuccomat — mondta, mikor visszajött egy tö-
rölközővel és egy mеlltartóval. 

— Csak természetes. 	. 
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Mert az utazó ember sohasem lehet együtt a dolgaival. Elhagy vala-
mit, meg szerez valami újat, de nem komplett soha. Lehet, nem is azért utazik, 
hogy komplett legyen. 

Szünet. 
Szép időnk van — mondtam aztán én vagy Mariam, de valószínúleg 

inkább Mariam, mert az óráját nézte, és még teljes huszonkét perc volt az indu-
lásig. 

— Szép — mondtam valószínűleg én is. 
— A szél se fúj. 
— Nem. Hosszú idő  után boлača megint. 
— Azt mondják, vihar előtt ilyen nyugodt a tenger. 
— Lehet. 
— De nem várom már meg a vihart. 
— Te nem, Mariam. 
— Ёѕ  szép utam lesz. 

Szép. 
— Mert bonaca van. 
—Az.  

Ekkor az órájára nézett magönt, és megfogta táskáit, és mégáilt az ajtó 
előtt. 

— Kinyitod? — kérdezte minden bizonnyal. 
—Ki. 
— És nem kísérsz le? 
—Minek? 
— Igaz is, minek. 
— 14iert nem válunk el azért. 
— Nem. 
— Csak elutazol. 
— Lehet. 
— Hát menj, menj most, Mariam. 
— Igen — és el is indult már, de visszafordult megint. 
— Levágassam a hajam? 
— Ne, most még ne, kedves. 
— Megcsókolsz akkor? 
— Meg. 

Es elment Mariam, könnyű  kék szoknyájában és fehér blúzában, szepl őivel. 
Lábai barnák voltak és fényesek, mert leégtünk mi szépen tizenöt nap alatt, hogy 
a 134-es cirkáló •tengerészei, akik épp egy ponyvát feszítettek a fedélzetre, meg is 
nézték maguknak jól. Az ágyú közepén magasra nyumta föl a ponyvavásznat. 
Epp most ért eléjük, gondoltam, de nem mentem az ablakhoz, hanem az ágyra 
feküdtem, és elővettem ismét Mikulás levelét. 

„öreg csavargó! 
Tárgyaltam a mankós Felicióval. Jópofa egy nyomorék, csak mosolyog, ha 

beszél, figyeld meg, mindig mosolyog. Azt mondta, tisztességes üzletet akar, mert 
csak tisztességesen lehet és érdemes dolgozni. Feltételei nincsenek, csak •hogy csi-
náljunk neki egy fuvart. Pest, Prága, Bécs, Párizs és vissza. Meg hogy visszafelé 
Prágában bevarjuk. Igen. Én mиr el is utaztam, ha érdemesnek taláiod, két hét 
múlva a bécsi Westbanhofon várlak .fél három és három között. Vagy lépj le ha-
marosan. Idegesítené Felíciót, ha te még sokáig maradnál. 

ölel Mikulás. " 
Aztán feküdtein még egy ideig. Egyedül vagyok, gondoltam, és most akár 

lumpolhatok is egyet kedvemre. Estére kimegyek a kiköt őbe. Minden bizonnyal. 
Azok a csehek talán még nem utaztak el, és az egyik lány, az közöttük a leg-
magasabb is, vidámnak látszik. 

Kopogtak, s mikor •kinyílt az ajtó, a mankós _Felicio jelent meg sántikálva 
és vigyorogva. 

— Szép időnk van — mondtam valószínűleg neki. 
Az. 

—  A szél se fúj. 
— Nem. 
— Es jól fog utazni a hajó. 

Jól. 
— Mert bonaca. 
— Bonaca — mondta ő  is, és behajtotta maga mögött az ajtót. 

Más nem történhetett. 

lecke  No 2. 

— A fene a belüket, a fene a belüket — mondta Mikulás, és letette a 
kést, mely nagyot csörrent a prágai Párizs szálló csöndjében, mert kevesen vol 
tak, s akik ott voltak, azok is csendesen beszéltek, inkább a hatalmas ablakon 
keresztül figyeltek a kis, háromszöglet ű  tér felé, mely üres volt. Csupán a kö-
vér német és a karcsú angol lány nevetgéltek fesztelenül. 

— Azok ott mit vihognak? — fordult feléjük Mikulás. 
— Azt mondják, finлyás vagy: . 
— Hülye. 
— Meg hogy esetleg félsz. 
— Hülye. 
— Azt mondják, biz'isten. 
— Akkor megrúgom őket. 
— Rúgd. 
— Inkább talán ne azért —szólt közbe váratlanul Felicio, aki a jó ég 

tudja, mióta állt ott a hátunk mögött —, mert esetleg följelentenek, és most 
könnyen intézik az ilyesmit — vigyorgott. 338 



— Mit? 
— Hát mindent — mondta Felicio hatalmas zsebkendője mögül, mely-

lyel kivörösödött, könnyes szemeit nyomkodta szűntelenül —, nem hiszem, hogy 
sokat teketóriáznának, mert dühösek már nagyon. 

Valahol lövés dördült, és mindjárt utána nehéz zúgás következett, meg zaj, 
lábdobogás, kiabálás, melyet azért nem lehetett kivenni. 

— Hallod? — vigyorgott Feпcio. 
— Socialismus. Demokration — röhögött a kövér német, és megtapsikol-

ta a karcsú angol lány combját. 
— Socialismus — mondta megint. 
— Zárunk, kérem, zárunk — jött oda a pincér. 
— Még csak kilenc. 
— Akkor is. 
— Miért? 

Kérdezze a !főnököt, kérem — és elvitte a kiürült üvegeket meg a ha- 
mutálcát. 

— Most mi lesz? —nézett Felicióra Mikulás, az meg csak vigyorgott 
egyre. 

— Semmi. 
— Kimegyünk az utcára? 
— Majd. 
— Mikor? 
— Ha lecsendesednek. Ha odébb húzódnak kicsit. 
— Találkoztál velük? 
— Igen. 
— Еs átveszik a cuccot? 

tit. 
— Mind? 

Felét. 
— És a többi? 
— Visszük Pestre. 
— Még egy vizsgálat. Azt mondtad, ez az utolsó. 
— Nem lehet. 

Akkor én kiugrok a buliból. 
— Nem lehet. 
— Kiugrok. 

Emberek futottak be  a térre, kiabáltak és hadonászták és kiabáltak: 
— Ge-sta-po! Ge-sta-po! 

Еs egyre többen voltak, és egyre hangosabban kiabáltak: 
-- Ge-sta-po! Ge-sta-po! 
—  Sacialismus! Demokration! — vigyorgott a kövér német, és a karcsú 

angol lány comibjait tapogatta. 
— Zárunk, zárunk, kérem! 
— Kiugrok, biz' isten, ki én. 
— Nem lehet. 

Már dugig volt .a tér, ,és csak hadonásztak és csak kiabáltak és csak 
hadonásztak, de nem mozdultak semerre. 

— Zárunk, zárunk, kérem! 
— Kiugrok. 
— Socialismus. 
— Nem lehet. 
— Ge-sta-po! Ge-sta-po! 

l s az utca váratlanul megtelt sisakosokkal. Teherautók, rend őrkocsik, si-
sakosok. De állt, mindenki állt. És csönd is volt akkor néhány pillanatig. Csak az 
autók zúgtak és a harckocsik, valahol kijjebb, a sugárúton. 

— Kiugrok, ki én, Felicio. 
— Zárunk, zárunk, kérem! 
— Nem lehet. 
És váratlanul egy lövedék csapódott .be a térre. Könnyfakasztó. 
— Ge-sta-po! Ge-sta-po! 

De akkor már a harckocsik is megjelentek, azonban nemalltak meg, csak 
áthajtották maguk előtt az embereket a téren. 

— Add a részem! 
— Nem lehet. 
— Megdolgoztam már. 
— Gondolod? 
— Zárunk, zárunk, kérem! 
— Socialismus! Demokration! 
— Igen. 
— Zárunk, zárunk, kérem! 
Ls megint tele a tér. A sisakosok még mindig mozdulatlanok. 
— Hagyj a fenébe engem. Vissza akarok menni Obrenovacra. 
-- Igen? 
— Ge-sta-po! Ge-sta-po! 
— Zárunk, zárunk, kérem! 
— Socialismus! Demokration! 

Robaj. Két autó váratlanul befarol az emberek közé, összeütközik, zaj, tu-
multus. Nem hallom, mit mond Mikulás. Sisakosok tolonganak, hullámzanak az 
ablak alatt. Éles csattanás. Csönd. Mély csönd. A téren senki, csak a két autó 
egymásba harapva, és egy ember a járdaszélen. Hosszú kabátja van, de a kalap-
ja leesett. 

— Jó ég! Kabátban, kabátban, ilyen forróságban. 
— Gyerünk! Gyerünk! — és Mikulás elrohant. 
— A cucc! Mi lesz a cuccal! 

De eltűnt már akkor Mikulás az ajtó mögött. 
— A marha. Még kinyírják. 
— Meglehet — mondta Felicio. 
— Pedig jб  lóvét kaphatott volna. 
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később 

Hiába, akkor mar nem lehetett tovább a szobában maradni — Mozogj, mo-
zogj, kedves, gondoltam, de nem mondtam semmit, mert mit, csakugyan mit is 
lehet egymással beszélni még egy éjszaka után, ha akkor se szóltunk, mikor eset-
leg meg lehetett volna oldani lelkünk. Aki nem beszél az ágyban, az kés őbb is 
csak maradjon veszteg, mondtam mindig. Vagy csak •gondoltam. Mindenesetre 
ez az én tempóm, és úgy bejáródtam, mint a futók. Csaknogy acélszalagot, a cél-
szalagot még nem látom sehol, a versenyt föladni meg most már nem lehet, ha 
csak nem csatlakozom a városban mindinkább elszaporndó koldusokhoz, akiknek 
következetesen egy garast sem adok, csak megnézem őket mindig jól magamnak, 
hogy már ismerek is. De van még időm, mert a vágtázókat nem szerettem soha, 
csak azokat, akik nyugodtan és egyenletesen és egyenletesen és nyugodtan tarta-
ni .tudják a tempót a végkimerülésig. Esetleg a finisben ha er ősítenek, hogy minél 
biztosabb legyen a tovább nem lehet. Ezért komolyan, de egész komolyan foglal-
koztat az ötlet, hogy visszatérek egyszer a szigetre, ahol Mariammal (Mariam 
volt a szeretőm) tizenöt napot töltöttünk aránylag kedves és termékeny veszeke-
désben. Elóbb a mólót futom körül; aztán hosszabbítok a konzervgyárig, majd a 
kápolnáig, a kápolnáig mindenféleképp, végül a hegyekbe s vissza a Pizdica nev ű  
forrásokig, hogy ott ugorjak a vízbe és ússzak, csak ússzak, ameddig lehet, mert 
végtére is, egyszer, csak egyetlenegyszer, meg kell gy őződnünk képességeinkről. 

Hülyeség, persze, vagyis almafa, ahogy azt a szüzességét makacsul véd ő  
Vivi mondaná, amikor nem tud már másképp uralkodni vad ösztönein, .mert egy 
almafa, ugyebár, a legkevésbé sem kedvez a szexuális feszültségnek, és jobb, ha 
olyankor már álmában ürít az ember, vagy fog egy színészn őképet és visszavonul. 
Toncsi mesélte, hogy a bakák ezt praktizálják, s náluk az egész kaszárnya Bri-
gitte Bardot combjain élvezett, ami lehangolt kissé, mert sokkal izgalmasabbak 
a még friss, kevésіbé ismert csillagok. De hát a tömegízlés, a tömegízlés, tudod, 
és rengeteg barom gyűlik össze egy ilyen kaszárnyában, mesélte nekem Toncsi, 
és hozzátette még, hogy Brigitte is megtette azért. Másról nem is +beszéltünk az-
tán, 'Toncsi meg köaben kivándorolt, mert nem lehet, de nem lehet semmit, és 
csesszék, csak csesszék meg egész nyugodtan, a szentségit, én házat akarok 
építeni, és kocsit is hozok. Amire, persze, csak hallgattam, mert mit is mondha-
tok, ha ő  házat akar, én viszont már magamhoz vettem úgyis a   

	  és Lidának elmesélhetem utána majd, mi- 
lyennek képzeltem a fennsíkot, ahonnan lenge széláramlások sodorják felénk a 
gazdag illatokat, mert olykor egészen tűrhető  mondatokat is sikerül mondanom, 
bár többnyire csak elálmosodom azért kefélés után. 

Most viszont nem lehetett tovább, semmi esetre sem lehetett a szobában 
maradni; mozogj, mozogj, kedves, gondoltam, de nem mondtam semmit, hanem 
sebtében elraktam az ágyneműt, és útközben sűrűn Lidára néztem, aztán meg az 
ablakhoz rohantam, kinyitottam és -becsuktam, majd kinyitottam megint, és Li-
dára néztem. — Egy fés űt, édes, mert ilyen átkozott hajjal nem mehetek, édes, az 
eanberek közé. Egy fésűt tehát. — Rágyújtottam, mert hol, hol is a fés ű, és 
ezzel is múlik az idő, de már egy negyven, és nekem fél háromig el kell jutnom 
Péter műtermébe, s akkor miért, de miért húzom hát mégis az id őt, és pisálni is 
kellene végre, mert kell. — A fés űt, édes. — Tegnap itt láttam még, de hova t űn-
hetett. Bekapcsoltam a rádiót ;  hadd szóljon addig is, ugyébár, és eloltottam a 
cigarettát, mert éhes is vagyok, s olyankor nem fojt a füst, mindamellett hova 
tehettem a fésűt, és kikapcsoltam a rádiót. Ez így nem megy, mondtam, és Lida 
is mondott azonnal valamit, mire én viszont, de kár, kár volt elkezdeni, ha már 
az ágyban áthallgattunk egy egész éjszakát, akkor jobb veszteg maradni, bár Na-
póleon soha nem értett egyet ezzel, és mindig szigorúan különválasztotta a szexu-
ális órákat a léleklecsapolástól, hogy azt se tudom végeredményben, miért is ra-
gaszkodott hozzám, mert jól tudok hallgatni, de azt csakugyan istenien tudok, 
értelmesen és hosszadalmasan, vagy pedig csak le akart feküdni velem olykor, ha 
már nem tudott semmit, de semmit találni magának az Érdekes Lelkek Szemét-
dombján, ahol azért engem is alkalmazott végül. Ugyanakkor csappant a képes-
ségem (szegény Mariam szenvedett velem a legtöbbet emiatt), és a hallgatást is 
eluntam az utóbbi időben, hogy megint csak titok maradt, miért hagyott el en-
gem Napóleon, és menekült északra, a masszív templomok és olcsó hitek vilá-
gába, ahol, mint hallom mostanában, egyedül érzi magát nagyon. Mindenesetre 
azt a bizonyos bogarat a nyugalom fennsíkjáról és a megbékélés fennsíkjáról ő  
ültette az anyamba, csakhogy mégse délre vándorolt, és soha nem is volt ő  még 
délen. Nem is tudja tehát, fogalma sincs, milyen sokan védik a fennsíkra vezet ő  
ösvényeket, és hogy a gerilla, a gerilla mindig egyedül jár, csak fegyverében bí-
zik, és azzal osztja meg barangolását. Valószínűleg ezért nem indulhatunk mi sem 
el soha, bár sokszor megbeszéltük és elterveztük egész a legapróbb részletekig, s 
most úgy tűnik nekem, az ábránd sokkal, de sokkal veszélyesebb kaland, mint 
egy utazás a vadak közé. Mert így is van ez, és az utazásra már szükségünk se 
lehetett akkor és soha. 

— De ilyen hajat, ennyire átkozott hajat — mondta Lida megint, és 'hol, 
hol az a fésű, a fenébe keressem neked, meg a iborotválkozó tükröm is elt űnt, 
ami végeredményben nem sokat számít, hisz hogy is állhatnék ki frissen borot-
vált pofával a szobor elé, melynél magasabbra, sokkal magasabbra akarunk ' n őni, 
hogy a galambok ezután rajtunk tanyázzanak. A fés űt azonban mindenfél•eképp 
meg kell találnom, mert Lida el szeretne sétálni egyszer a kirakatok el őtt. Е s 
miért ne sétálna ő  a kirakatok előtt? Hát járkáltam csak leföl a lakásban; szoba, 
előszoba, Lida kabátja még mindig a fogason, és már fél kett ő, nekem viszont 
legkésőbb fél háromig Péter műtermébe kell jutnom, mert Péter faragja tábláin-
kat. A másik szoba, ahol a negyedik éjszakát verg ődtük át sírva nyüszrtve, nyü-
szítve sírva, szitkozódva, és dagadt a test, hogy még mindig szagunkkal tele a 
szűk odú, pedig a könyvek már amúgy se férek, s mi helyet akartunk biztosí- взо  



tani, csakhogy a fésű  most sokkal fontosabb, mert Lida, Lida, Lida sétája felér 
egy forradalmi tett h ős gesztusaival, mint a lányok mozgása úgy általában. Is-
mét előszoba, kabát, virág, cipők, kulcsak, végre a fi гdőszoba, majd kés őbb pi-
sálok, előszoba, szoba, másik szoba, fürdőszoba, a húgyhólyagom mindjárt szét-
reped, gyorsítani, gyorsítani tehát, hadd szélesüljön a kör, vagy csak egyszer ű-
en térjen vissza önmagába megint, mindenesetre valaminek hamarosan történnie 
kell végre, mert a fokozottabb tempó kihozza, szo'bák tehát. El ő-, háló-, fürdő-
szoba, szoba, és megint elölr ől, körbe-körbe. K ö s d  be  a fi j e d. Látod, ked-
ves, látod, már ez is megoldás, és kirohanok akkor én is, és pisálok végre, meg 
megnyugodhatunk néhány pillanatra. 

És békességgel indultam Napóleonhoz. Mert Péter el őtt még vele is talál-
kozni szerettem volna. Mert Péter a mi Mózesunk, és ha elvezet, mondjuk, a Vö-
röstengerig, hát előbb Napóleonnal sem árt fecsegni kicsit. 

Mert nem árt: 
— Hát persze, Napóleon, a fennsík. Csakhogy hiába kerestük már. 
— Nem. Nem hiába. És hozass sört. És hozass vinjakot, sört hozass. 
— No természetesen, berúgni attól még lehet. Csakhogy hiába. 

Nem. 'Nem hiába. És vedd tudomásul, nem érdekelnek engem a te 
nyavalyáid. Mert az én saját nyavalyáim se érdekelnek engem. Csak hozass sört, 
és hozass vinjakot. És sört hozass nekem. 

— No természetesen. Berú.gni attól még lehet. Csakhogy hiába. 
— Nem. Nem hiába. És nem érdekel. Te sem érdekelsz. Vedd tudomásul, 

te sem. Csak vinjakot hozass, és hozass sört nekem. 
— Hat persze, persze, Napóleon. 

És akkor már nem is volt miről, akkor már nem is lehetett, de csakugyan 
semmiről se lehetett beszélni és vitatkozni, habár Lida —róla egy percre sem 
szabad megfeledkeznem — már rendbe ihozta a sz•obám, és azt mondta: 

— Ne, nem kell olyan komolyan venni, kedves, itt még elélhetünk mi ket-
ten jó ideig. Mert én szeretlek téged, és te szeretsz engem, és hol itt akkor a 
baj? Kivel és mivel törődjünk mi még? Hagyd, csak hagyd te a hülye tengert, és 
Péter hülye tábláit is hagyd, és hagyd Mariamat, és hagyd Mikulást, de hagyj el 
te mindent. Feküdjünk, feküdjünk végre le, kedves, anélkül, hogy az órát csörg őre 
húznád ma. 

És akkor már nem is volt miről, akkor már nem is lehetett, de csakugyan 
semmiről se lehetett beszélni és vitatkozni, habár Péter üzenetét — és róla sem 
szabad egy percre sem megfeledkeznem — meghozta Toncsi vagy Mikulás. Az egyik 
kettőjük közül..És ha Toncsi hozta, fáradt volt és lompos és lompos és fáradt, mert 
csesszék meg, csak csesszétek meg nyugodtan, a szentségit, én meg akarok 
nősülni, meg házat akarok építeni magamnak, és kocsit is hozok. Én meg nem 
is kérdeztem, eszembe se jutott, hogy Toncsi, Toncsi, mondd, hát hol a kocsi, és 
hol a ház, és hol van az asszony, mert végeredményben azokkal még mindig 
kezdhetnénk valamit. És ha Mikulás hozta Péter üzenetét, fáradt és lompos és 
lompos és fáradt volt ő  is, mert kiugrok, Ibiz' isten kiugrok a buliból, mert belül 
vagyok büdös, és visszamegyek inkább Đbrenovacra. Én meg .nem is kérdeztem, 
eszembe se ' jutott, hogy Mikulás, mondd, miért is nem maradtál te az építkezé-
sen, ahol legalább addig biztonságos, amíg a іfбldбn jár az ember, és ahol nem 
bántanak se sirályok, se a dögkesely űk, mert a kalapácsokkal és a szögecsekkel 
és a szögecsekkel és a kalapácsokkal még igazán kezdhetnénk is valamit, ha oly-
kor le ,is esik, ha olykor meg is hal az ember. 

— Holnap a téren. Karnevál! Karnevál! 
Ennyi volt Péter üzenete, melyet a lompos és fáradt Toncsi, illetve a £á-

radt és lompos Toncsi, vagyis a lompos és fáradt Mikulás, illetve a fáradt és 
lompos Mikulás adottat nekem, de akkor már Lida is rendbe hozta szobám, és 
megcsókolt, vagy csak megölelt, de azt mondta mindenesetre: 

— Ne, nem kell olyan komolyan venni, kedves, itt még elélhetünk mi ket-
ten .jó ideig. Mert én szeretlek téged, és te szeretsz engem, és hol itt akkor a 
baj? Kivel és mivel törődjünk mi még? Hagyd, csak hagyd te a hülye tengert, és 
Péter hülye tábláit is hagyd, és hagyd Mariamot, és hagyd Mikulást (vagy Ton-
csit), de hagyjál te mindent. Feküdjünk, feküdjünk végre le, kedves, anélkül, hogy 
az órát csörgőre húznád ma. 

És akkor már nem is volt mir ől, akkor már nem is Mehetett, de csakugyan 
semвnir&l se lehetett beszélni és vitatkozni, habár az apró szem ű, vén, gonosz 
Kazimehmed is megjelent váratlanul, és csupán a púpos Anikó hiányzott még 
(mert Rosemaryról megfeledkezhetünk), hogy összegyűljünk mind, és hajlongjunk 
a közönség előtt, mint egy valamirevaló nagyoperettben. Kazimehmed meg, ne is 
mondjam, változatlanul sánta és gonosz, csakhogy lompos és fáradt és fáradt és 
lompos már akár Toncsi, akár Mikulás. Mert: 

— Marműt megszöktette egy sorsjegyárus, a bábuim széthúzták, a lábam 
pedig, tökeimmel együtt, elvitte egy akna vagy gránát, és azóta sánta vagyok, és 
gonosz .is vagyok én azóta. Csakhogy ez nem sokat számít, ha Marm űt megszök-
tette egy sorsjegyárus, a bábuim széthúzták, a lábam padig, tökeimmel együtt, 
elvitte egy akna vagy gránát. Mert mit tudtok és mit is tudhattok ti a boldog-
ságról és a boldogulásról. Mi verekedtünk, öltünk és ölettettünk, mi a szabadsá-
got és a szerencsét ... Csakhogy időközben Marműt megszöktette egy sorsjegy-
árus, bábuim széthúzták stb. 

— És hozass sört. És hozass vinjakot. És sört hozass nekem. 
— No természetesen. Berúgni attól még lehet. 
--- Ne, nem kell olyan komolyan venni, kedves. 

Holnap a téren. Karnevál! Karnevál! 
— Én házat akarok, meg kocsit is hozok. 
— Kiugrok, biz' isten, kiugrok a ibuliból. 
— Marműt megszöktette egy sorsjegyárus. 

És hozass sört, és hozass vinjakot, és sört hozass nekem. 
No természetesen. Berúgni attól még lehet. 

— Ne, nem kell olyan komolyan venni, kedves. 
— Holnap a téren. Karnevál! Karnevál! 
— Én házat akarok, meg kocsit is hozok. 
— Kiugrok, biz' isten, kiugrok a buliból. 
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— Bs hozass sört, és hozass vinjakot , és sört hozass nekem. 
Ls hallgattam , hallgattam csak . Mert jó ég , mit is kezdhetek Napóleonnal 

most, aki eljött , és a fennsíkját követeli rajtam , meg Péterrel , aki —Karnevál! 
Karnevál! —, és Kazimehmeddel , és a többiekkel , de mit? Lida talán. Ha csak-
ugyan elélhetnénk mi ketten még egy ideig . Csakhogy. 

— Bs hozass sört , és hozass vinjakot , és sört hozass nekem. 
<Az meg mégis változtathat , ó, te túl okos Napóleon , de igazán változtathhat 

valamelyest , ha bolyongsz és (bolyongsz csak a végkimerülésig, és nem úgy, mint 
az eltévelyedettek , mert nem keresel te semmit se már, hanem csak mint a csa-
vargó , csakhogy nem veszed le a sapkád , és nem térdelsz ki a katedrálisok elé 
mégsem , mert reméled , egyre csak ігеmёlеd tovább , hogy vízbe ugorhatsz még, és 
akkor hártyák feszülnek ujjaid közé , te meg csak úszol és úszol tempósan , egyen-
letesen, mert mindig is szeretted a hosszú , fáradságos munkát , mely kitartást igé-
nyel, és úszol csak tehát , és nem gondolsz semmire, és hátra sem nézel , és veled 
se gondol már senki , nem is mérik időd . Csak úgy mozogsz a vízben , mert vég 
tére meg kell győződnöd egyszer, mennyit érsz. És semmi , de semmi tö'bЫ . Úszol, 
ha mondom . Egyszerűen.) 

— Vedd tudomásul, nem érdekelnek engem a te nyavalyáid. Mert az enyé-
mek se érdekelnek. Csak hozass sört. És hozass vinjakot. És sört hozass nekem. 

— No természetesen , berúgni attól még lehet. 
— Ne, nem kéll olyan komolyan venni, kedves. 
— Holnap a téren . Karnevál ! Karnevál! 
— Én házat akarok , meg kocsit is hozok. 

Kiugrok, Ibiz' Isten , kiugrok a 'bulilból. 
— Marmút megszöktette egy sorsjegyárus. 
— éshozassörtéshozassvinjakotéssörthozassnekemnotermészetesenattólmégbe 

rugnilehetnemkellolyankomolyanvennikedves •holnap atérenkarneválkarneválénhá-
zatakarokmegkocs ,itishozokkiugrokbizistenkiugrokabulibólmarmútmegszöktette 
egysorsјеgyáruséshozasssörtéshozassvinjakotéssörthozassnekemnotermészetesen 
attólmegb erúgnilеhet. 
És akkor már nem Is volt miről, akkor már nem is lehetett , de csakugyan 

semmiről se lehetett beszélni és vitatkozni. 
— Elég! Elég ! — akartam kiáltani , csakhogy nem szóltam éл  mégse. Hall-

gattam csak és néztem és néztem és hallgattam ezeket az embereket itt magara, 
körül , majd órám is sűrűn megnéztem , de csakugyan nem siettem én már sehova. 

— Valamit, valamit azért csak tenni kell mégis — mondta :Napóleon —, 
ha már nem akarsz... 

— Akarok. 
.. nem akarsz velem... 

— Akarok. 
— ... velem a fennsíkra jönni. 
— Akarok . Csakhogy hiába keressük már. 
— Nem. Nem hiába. 

.. nem is az érdekel engem... 
— Nem. Nem hiába. 
— ... hanem , mondjuk rá . . 
— Nem. Nem hiába. 
— ... mondjuk rá , Mariam haja. 
— Nem. Nem hiába. 

.. Vajon levagatta-e? 
Nem. Nem hiába. 

És csönd lett akkor. Csak az apró szemű, vén, gonosz Kazimehmed horkant 
föl még egyszer. 

— Persze, ;persze hogy levágatta. Látod, Marmút is ... 
De nem . fejezte be, és csönd lett megint. 
Mély csönd. 
És sokáig tartott ez a csönd . Két napig . Kétezer évig. 
Hogy két nap vagy kétezer év , kérdezném most a járókel őktől, de ők nem 

néznek föl ránk , csak a gyerekek álltak bennünket körül , hogy látták , nem zavar-
juk el őket . Körülvettek hát 'bennünket , és .néznek , ahogy itt állunk a négyszög 
alakú téren , melynek kockái márványból vannak . Igy végeredményben ki is ala-
kult a lánc , mert egymást figyeljük mi , vagyis pontosabban , a gyerekek minket, 
mi a velünk szemben álló szobrot , és a szobor (se az embereket , se a fákat, se a 
házakat, hanem ) a levegőt , mely ilyen magasságban már friss és kék és üde és 
derűs , csak ritkább kissé. Csupán a járókelők mennek e1 alattunk , változatlanul 
lehajtott fejjel, talán észre .sem veszik, hogy a szoborral szemben váratlanul új 
szobor nőtt most közéjük. 

Észre sem veszik? 
Nem. 
Megszokták? 
Meg. 
Ki tudja itt a választ, de ki? 
És két nap vagy kétezer év? 
Két nap vagy kétezer év. 
Vagy mégsem születtünk közvetleniil Jézus után? 
Vagy mégsem születtünk túl későn Jézus után? 
Mikor? 
Meddig? 
Mikor? 
De csönd van . Föl sem hallik eddig az emberek járásának és beszédének a 

zaja . Allok hát, és nézem, nézem a szobrot változatlanul , mely a tér közepén he-
lyezkedhet el. Minden bizonnyal megvan tizennyolc méter magas , еbből a talapzat 
valószínűleg tíz, és maga a büszke női test , mert nő , föltétlenül nőnek kell lennie, 
pedig nyolc •méter..A tábla valószínűleg a talapzat kétharmadnyi magasságában 
van fölerősítve , és a bronzbetűk már megfeketedhettek kissé az es бtбl. A nő , ter-
mészetesen , márványból faragott , ruhája, melyet egyvéglb ől szabtak rá , áttеtszб  
lehet és dús idomaihoz simulhat , szemérmes büszkeséggel mutatva a kemény, kis 
mellek halmait , és úgy bukhat alá a mezítelen , apró lábakra , hogy derékon öv 
sem fogja körül. Persze, fúјhat a szél is , de nem vad áramlással, hanem szelíd 
lengedezéssel , mely a kemeny combokra simíthatja a finom kelmét, mely hátul $92 



kedves játékossaggal fodrozódhat így. És a n ő, a nő  kétségkívül mozdulatlan le-
het, fejét délcegen fölszeghette, és ett ől finom nyakán az erek szövevénye kiraj-
zolódihat, karjait meg, persze, a magasba lendíthette ő, és egyik keze ökölbe szo-
rulva lendülhet előre, a másik meg áldásra készen, lazán állhatott meg a város 
fölött, és közöttük, minden bizonnyal, a •dús, kecses vallakra amló hajat babérko-
szorú foghatja össze. Csupán a szemeit, azokat nem láthatjuk mii, pedig monda-
nom se kell, azért álltunk így gúlába ilyen magasra, hogy Péter tábláit megmu-
tassuk neki. Mert Péter a mi Mózesunk. 

Két vagy kétezer év? 
Csakhogy Péter, illetve Mózes most juthatott el a Vörös-tengerig, és elfe-

ledhettek pálcát adni kezébe, hogy egy intésével szétválaszthassa a vizet, és szá-
raz ösvényen érjen el partunkra, mert késik ő . Az emberek meg csak megállnak 
végre alattunk, előbb csak vissza-visszafordulnak ugyan, majd többször elsétálnak 
előttünk, de azután kis kupacokban megállnak mégis, és néznek és mutogatnak 
ránk, de nem ér föl hozzánk az ő  mozdulataiknak és az ő  hangjuknak a zaja. 
Csönd, Csönd, mély csön•d van itt, a leveg ő  is friss, és kék és üde és derűs, csak 
ritkább kissé. Mi meg nem szólunk egymáshoz és az estberekhez. Pedig: 

— Két vagy kétezer év?! —kérdezném egyre hangosabban, de csak össze- 
szorítom a fogaimat, és megkísérelek mással, egészen mással foglalkozni én. Mert 
olyan ez, gondolom akkor, épp olyan, mint mikor vízbe ugrik az ember, és hár-
tyák feszülnek ujjai közé, és úszik, csak úszik nyugodtan, egyszer űen, a végkime-
rülésig, vagyis, míg alá nem merül. Mert végtére egyszer meg kell gy őződnünk 
képességeinkről. Akkor meg kár csak ezért egész a szigetre utazni. 

De nem, mégsem jutok el egészen eddig •gondolataimban, mert a téren meg-
mozdulnak az emberek, és ott távol, az els ő  lámpaoszlopoknál, megjelenik Péter, 
illetve Mózes, aki tábláit tartja a tömeg felé. A tömeg meg békésen visszahúzó-
dik, és száraz ösvényt hagy, melyen keresztül Mózes, illetve Péter — Karnevál! 
Karnevál! — eljut partunkig, majd összeolvad megint. 

— Egy púpos lány, az istenit neki, egy púpos lány tartott föl ilyen soká 
— mondja Péter, hogy már fölkapaszkodott hozzám, és most a vállaimra áll, a 
táblákat előrenyújtva márványból készült szobortársn őnk £elé. 

— Anikó? Anikó. A púpos Anikó, mert már csak ő  hiányzott. 
— Igen. 
— És? 
— Mondtam, hogy intézd el id őben dolgaid. 
— És? 
— Mert ha valakinek eszébe jut ... 	. 
— És? 
— Ha elkezdenek egyszer lovagolni rajtunk... 
— És? 

De már elég. Merevíts inkább. Merevíts, ha mondom, az istenedet. 
— Mit mond Anikó? 

Merevíts! 
-- Mit? 
— Merevíts! 
— Mit mond a púpos Anikó? — ismételgettem csak egyre, mintha ez vál-

toztathatna még valamit is. Mert nem, de nem úgy ám! Еrzem, a hártyák kife-
szültek ujjaim között, és nem is nézek én már a tér felé, ahol az emberek és a 
galambok összekeveredtek most. 

Vagy dehogy, dehogyis keveredtek össze. Mert egy galambraj fölrebben, 
most itt röpköd köröttünk, majd magasabbra és egyre magasabbra csak. 

— Nem csúnya — mondom. 
—Ki? 
— Egyáltalan nem. 
—Ki? 
— Csak a púpja, az egy kicsit vörös. 
—'  Hülye. 
— És köhöghet most. 
— Kuss. 
— Mert egyszer szerencsétlenül a vízbe esett. 

Kuss. 
— De Lázár előbb érte el, mint én. 
— Kuss. 

A galambok meg alább ereszkednek, majd ismét feljebb köröznek, és el-
nézem őket így. Mert mivel is foglalkozhat az ember még ,ilyenkor. 

Ha csak. 
Ha csak váratlanul nem élénkülnek a téren ácsorgók és bámészkodók, mert 

középre tömörülnek mind, és lökdösik egymást, és hadonásznak, és csak lök-
delőzaiek és hadonásznak, bár mozdulataik zaja és hangjuk nem ér föl hozzánk. 

— Merevíts! Merevíts, az istenit neki! 
— Igen. 
— Mintha márványból faragtak volna. 
— Úgy,  
— Megreлdíthetetlenül. 
— Úgy. 
— Délcegen. 
— Úgy, 
— Bátran is. 
— igy. Úgy- 
- Megrendíthetetlenül. 
— Úgy, 
— Délcegen. 

És mindinkább fejét veszti alattunk a tömeg. Ránk mutogatnak, és kiáltoz-
nak felénk valamit, és kiáltoznak és mutogatnak, aztán egy részük futásnak ered 
a sugárút felé, de el sem érik a márványkockák szélét, mikor éles szirénahang 
hasít a levegőbe. Megmerevedik minden, csak a tér bejáratain észlelhet ő  némi 
kapkodó mozgás. A sziréna csak visít, visít, hogy a galambok most veszett röpü-
léssel köröznek fölöttünk. 

Egy fekete Mercedes ,gurul be a térre, a nyomában egyenruhás, sisakos em-
зsз  berek, mind egyformák, akár Kazimehmed bábui. Mert épp hogy olyanok. Mert 



fené~nód dörzsölt pasas ám ez a vén Kazimehmed, a puskáin is csak úgy lö-
työgnek a csövek, most meg ő , ő  fog kiszállni a Mercedesből. 

— Az istenit. A kutya istenit — sziszegi Péter. 
— Karnevál! Karnevál! — kiáltja valaki. 
— Végünk van, végünk, a kutya istenit! 
— Két- vagy tízezer éve. 
— összecsomagolhatunk. 
— Össze. 
— Mert ezek kinyírnak most minket. 
— Karnevál! Karnevál! 
— Két vagy kétezer éve?! 

kinyírnakkinyírnakkinyírnakkinyírnakkinyírnakkinyírnakkinyírnak 
— Ha csak a ,galambok föl nem szállnak velünk. 

lecke No 3. 

— Utazzátok körül, utazzátok csak körül városainkat, és miután végig-
jártátok a főtereket, .nemzeti parkokat, sétányokat, sugár- és mellékutakat, no meg 
a múzeumokat, természetesen (de külön válogatni és keresni nem kell a helyeket, 
kóborolni csupán), szóval, miután végigjártátok a f őtereket, nemzeti parkokat, 
sétányokat, sugár- és mellékutakat stb. stb., vonuljatok vissza sötétkamráitokba. 
A fotóművészet, de még az egyszer ű  fénykápészet montázstechnikája is iszonyú 
képet fog eredményezni. Akkor is, vagy akkor leginkább, ha a kinagyítással ellen-
tétes zsugorítást fogjátok választani, és egy bx9-es irattárcaképre összpontosítjá-
tok a fölvételeket. Minden fölvételt egyetlen 6x9-es irattárcaképre. Keressetek és 
kutassatok. Tömérdek emberi test, arc és merev mozdulat lep meg benneteket, 
és mind kiemelt, keményen állandósított. Kőbe és ércbe rögzített, hogy már nem 
is a múló lendület, hanem a merev görcs, az örökkévalóságra tör ő  mozdulatlan-
ság, a hirtelen megkövesedett és hatalmassá n őtt egyetlen pillanat mogorva finto-
ra uralkodik — szobrok. És megállhattok itt, mert fölösleges minden további kí-
sérlet. Égre törő, méreteiket sokszorozó árnyak takarják el a vérhálózat homok-
szemcséit, és nem kell, nem is érdemes tovább dolgozni a képen. Ha csak nem 
hunyjátok le fáradt szemeteket egy rövid id őre, hogy visszatérhessetek saját mé-
reteitek nyugalmat himdető  vagy legalábbis ismert és megszokott világába. Eme 
szünet, eme erőszakos visszatérés nélkül mit is keresnétek még a nagyító fölött. 
Mert a galanbok és az emiberek apró fekete pontokká korcsosultak az összfölvé-
telen; jelenlétük csak homályosítja a kép er ős körvonalait, no és, persze, a kü-
lönben nyugodt szemlélődést is zavarja. Termetük a szobrok ágyékáig, de még a 
talapzatokra erősített, masszív föliratokig sem ér föl, és mint korcs, csúnyán meg-
csúfolt, parányi gnómok és manók futkosnak az aszfalttól áttüzesedett leveg ő  ho-
mályosságában; a világosság és a fény egy szféraréteggel feljebb akadt meg a 
lendületesen szétvetett csizmák és sarkantyúk határán. 

Egy .nemzedék, a te nemzedéked futkosik ott és kapkod kétségbeesetten, ha 
csak meg nem szokta már a fullasztó leveg őt, ha csak nem meggy őződése és hite, 
hogy a manók világa következik immár. 

Vagy a lázadás, persze, de 
azt én még nem ismerem, hát nem beszélhetek és nem is beszélek róla. Hanem 
ezek a torzomborz kis szörnyek, ezek a meséskönyvek poklaiba vagy menyorszá-
gaiba illő; gonosz, illetve jó, de annyira jó pöttömnyi manók, hogy az már go-
noszság, ismerősek előttem nagyon. Egy boldogságban tétlen vagy tétlenségében 
boldog, esetleg többnyire csak unatkozó nemzedék, mely ajándékba kapta vilá-
gát. Az eszmét, a szabadságot, az emberségesebb és utópisztikusabb reményt s 
ezekkel együtt, persze, unalmát is. Egy nemzedék, melyt ől akaratlanul .is elvétetett 
a nyílt, frontális harc joga, vagyis mindaz, ami leginkább föl tudta emelni, túl 
tudta telíteni és energiával tudta táplálni a minden őt megelőző  generációk tag-
jait. Egy olyan nemzedék, melyt ől elvétetett a forradalom, de még annak a gon-
dolata és távolságosan távoli lehet ősége is. Az a nemzedék, mely a megvalósulás 
és a beteljesülés elkábító pillanatának pompás t űzijátékában született, melynek 
történelmi példatárába annyi t űz, láng és fény szorult az „érted volt" jelszava 
alatt, hogy lehetetlen a meg nem rettenés. Mert, igen, csak kín és kínlódás lehet 
és csak vádsorozat a.z ilyen fölkiáltások tömkelege: „ Еrted! Miattad! Neked! Én 
és én és én is!" .S az ilyen ajándék a követelés iszonyú •terhével roskad a még 
tisztességesen körülnézni sem érkez ő  szerencsés, boldog fiúkra, akik ugyanakkor, 
ha .nem is egészen határozottan és világosan, de már érzik és tudják is; arc nél-
küli, ismeretlen és földeríthetetlen és megközelíthetetlen, de könyörtelenül pontos 
és lelkiismeretes tisztviselők vezetik be nevüket apáik és őseik követel rovatába. 

Persze, kísérletezhetsz azért, de ez megint csak nem vezet semerre, mert 
nem találod magad, és nem is tudsz megbarátkozni soha teljesen ezekkel a tár-
gyakkal és ezekkel az emberekkel itt magad körül. Mert hiába igyekszel megta-
lálni a szavakhoz tartozó dolgokat, azok kicsúsznak kezedb ől, hogy nem is tudod 
már, létezneke, vagy csak te nem látod és nem találod őket sehol és semerre. 
Aztán addig bolyongsz eredménytelenül, és addig ismételgetik az általad még nem 
ízlelt, ki sem tapintott, föl sem fedézett boldog boldogságot, hogy egyszeriben 
ökölbe szorul kezed, és szeretnél nagyot az asztalra csapni, mert gyanítod, gya-
nítod te már, hogy azért mégsem folyhat itt minden annyira magától értet ődő , 
örömteli természetességgel. Mert hogy is vagyunk csak?   

testvérünk vagy, velünk vagy, a miénk. 	  
Ami meg világos és kétségbevonhatatlan előtted ; az túl kevés, nem több, mint ami зеa 



rád és kizárólagosan csak rád vonatkozik. Ezt viszont, :persze, .nem kérdik t ő led, 
és érzed is már, nemhogy nem kíváncsiak a te dolgaidra, de szörny ű  bűn még a 
sejtése is ennek a belső  szorongásnak. Hát szorítod csak egyre, taszítod vissza 
magadba, mert ha kimondod, már tudomásul vetted, és ha tudomásul veszed, 
ellenséggé válsz, önmagad és jótev őid ellenségévé is, bár így sem tudod még, mi-
ben is voltak annyira iók hozzád, ha csak szorongás és félelem és kín szakad, 
nemhogy a tettekről de még gondolataid puszta megjelenéséb ől is. Árulás? Lehet. 
Valószerű  mégis, hogy csak a szellem és a lélek idomul az adott keretekhez. Vál-
ság, láz, betegség, mely elmúlik hamar, ha id őben fordulsz segítségért, A gyanú 
azonban fölébred mégis és kísért, hogy nem szabadulhatsz. Egyetlen megoldás, 
gondolod, ha saját nedvébe fojtod ellentmondásos, még föl sem ébredt, csak su-
tán mozgolódó egyéniséged. Nem a világgal, nem az elvekkel és az eszmékkel, nem 
is a téged könyörtelenül magába záró környezettel; els ősorban és végső  soron 
csakis ánmagaddal, mert szeretnél, végtére szeretnél nyugodtan sétálni egyszer a 
széles utcákon a monumentális emlékművek alatt, melyek egyikénél találkáidra 
vársz. Megjátszani, megjátszani, megjátszani ... 

Hogy mit, nem tudod, nem is érdekel, csak félsz, pokolian félsz a b űnöktől, 
melyekről nem is tudsz többet, mint amennyit a mesékb ől, történelemkönyvekből, 
kivasalt ünneplőkből, régi fényképekb ől, szónoklatokból és beszámolókból, be-
számolókból és szónoklatokból sikerült összeszedned. 

És álljunk meg itt. Ne feledd, de ne feledd el soha, ,hogy neked helyed, jogod, 
kötelességed, szereped, föladatod v an  ezek között a tárgyak és ezek .között az embe-
rek között, vagyis ebben a társadalomban úgy általában. De láttad te ezt a társadal-
mat? Megízlelted? Fölmérted? Kiismerted? Nem. Nem. Nem. Mindez határozatlan és 
szétfolyó benned. Csakhogy itt vagy ám, s ha itt vagy, igazán illene már valami 
bizonyosat is tudnod a dolgokról magad körül. S nem csak magad miatt, mert 
követelnek is tőled valamit, de makacsul és er őszakosan ám. Valamit, amit ne-
ked adtak egyszer, s ezt így tudják mind, ezt ordítja a rádió, mutatják a filmek, 
írják a nehéz, ólomszagú újságok, hogy be sem vallhatod, meg sem kockáztat-
hatod már a megjegyzést, magad is ezt keresed tulajdonképpen, mert ezt várod 
és kutatod már többezer éve.   S itt lappang valahol a titok. 

Ott 'bolyongsz a városokban és a parkokban az emberfölöttire méretezett 
szobrok alatt, melyek a boldogságot és a nyugalmat és a békességet és a szabad-
ságot hozták el neked, hogy egy 6x9-es képen nem is vagy nagyobb egy homok-
szemcsényi vagy légypiszoknyi fekete pontnál. Mindenesetre ott bolyongsz tehát 
a 'boldogság kapuja el őtt, melyről rengeteget beszélnek neked mindenhol és min-
den időben, de melyet azért még sehogy sem sikerült megpillantanod sem, nem-
hogy megtalálnod, mert talán a kapu annyira fenségesen hatalmas, hogy nem is 
láthatod, vagy esetleg mégis te vagy túlzottan jelentéktelen és kicsi, ami termé-
szetesen a már említett képekkel könnyen bizonyítható. Mert fölöttéb csodálatos, 
ugyebár, hogy már messzir ől látja mindenki az ígéret földjét, csak te meresztge-
ted hiába szemeidet, a szivárványos ragyogó iboltiveket nem találod sehol. Ez 
elszomorít és szoroвgással tölt el. De hiába, hiába minden, nem nézhetsz föl két-
kedés és félelem nélkül a gyönyör pompás bejáratára, mert megzavarnak, visz-
szarántanak, magukkal sodornak mindenféle apró-csepr ő  dolgok, melyek, akár a 
váratlanul támadt, vad forgószelek egy tikkadt nyári délutánon, port és szemetet, 
maró szemcséket szórnak szemeidbe. A sima út rögössé válik, a •tiszta leveg ő  foj-
togatóvá, és csak ibotladozol és fullákolsz és fullákolsz és botladozol, a világ meg, 
mint valami hatalmas amőba, önként kettéosztódik és a te egyik lábad itt, és a 
te másik lábad amott. Pedig tudod jól, a két különváló rész elszakadni igyekszik 
egymástól. D•e képtelen vagy dönteni; hova, és nem .is mozdulhatsz már. Mert ösz-
szekeveredtek és egymásba vegyültek az ellentétes dolgok, és benned találkoztak, 
belőled áramlanak valamerre az ismeretlenség felé. Te meg csak figyeled és meg 
sem különböztetheted őket, mert azonkívül, hogy valahol, valahol egészen mélyen, 
tévedés történhetett mégis, már nem tudsz és nem sejtesz semmit. 
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kovács lukács 

döglegyek 

Nagyanyót valaki eltette, s nem volt nehéz rájönnöm, hogy csakis a nagy-
bácsi lehetett, aki valamikor kútba esett, és mire kivették, megnémult. Szemé-
ben — az időtől fogva •szüntelenül — valamii különös félelem tüzelt, a tarkón 
csapott nyúl makogását, apró sikolyait élesztgetve bennem. Nekem már szigo-
rúan megúiltották, hogy a kút közelébe menjek, kávájára fölmásszak. Nem is 
másztam föl, csak egyszer, nagyanyó ibiztatására. Akkor úgy gondoltam, a kor-
hadozó deszkával párkányozott káván el őttem nem sétált senki, bár nem tud-
hattam, hogy a nagybácsi milyen körülmények között pottyant a kútba. Lába 
mat engedelmesen mozgattam előre-hátra, nagyanyó tetszése szerint, akinek haj-
lott kora ellenére hallatlanul kifinomult érzéke volt a csínytevésekkel járó izgal-
mak iránt. Mutatváлyaim izgalomba hozták, melynek tet őfokán egy-egy pillanat-
ra kislánnyá változott, hosszú, fekete szoknyáját ilyenkor szég уenlősen a fejére 
borította; ha tótágast állúam, tehetetlenül figyeltem, amint a ver a fejembe csu-
rog, fejem mind súlyosabbá válik s eltéphetetlenül a földhöz tapad: cigányke-
reket hányva felmérhettem a pillanatot, melyt ől kezdve kezem és lábam ere-
jén túl végzi küllőmozgásait, a fák lombfáklyái suhogva rajzolnak zöld karikákat 
az égre, nagyanyó pedig ég és föld között mozogva a napfolttal helyét váltogatja. 
Most, botjára támaszkodva, fölcihel ődött kisszékéről, lejtő  lépésben megindult, 
majd forogni kezdett maga és a kút körül, nagyokat ugralva. Finom ráncai ki-
pirultak, s én vacogni kezdtem, mert miközben táncát utánoztam, bot helyett a 
kezemmel hadonászva, párkányról párkányra ugorva, talpamat a kútüreg nyirkos 
levegője meg-megérintette. Már azt hittem, békák hátára léptem, azok szökellnek 
velem a magasba, ázok lökлek a testemen, míg válamba metsz ő  fájdalom nyi-
lai, s félholtan zuhanok nagyanyó karjai közé. 396 



Nagyanyó, eszméiletleїkl is éreztem, tovább forgott velem. 
A mutatványok olykor kéztöréssel, egyszer pedig lábtöréssel végz ődtek. Ilye-

kor, míg teljesen föl nem épültem, nagyanyó szigorú gondozásban részesített: 
sebeimet fanyar illatú levelekkel h űsítette, s vérrel etetett, mi az idült aléltságra 
jó, hogy vad és nyers zamatátdl er őre kapjak. Ha azonban a baleset alkalmával 
csak eszméletemet vesztettem el, komolyabb bajom nem történt, s ő  ezt ideje-
korán észrevette, tovább szórakozott velem. Megtörtént, hogy mikor szememet 
fölnyitott•am, a nap 'kenderzsák rostjain világított keresztül. Azóta, ha ilyesmi 
történik velem, egből tudom, miről van szó, de akkor még nehezem jöttem 
volna rá, ha az ölemben doromboló macska el nem árulja. A macska jól érezte 
magát az ölemben; valami elkábíthatta, ment a zsák határozott egérszaga elle-
nére nyugodtan szunyókált. Nekem is addig jó, gondoltam, míg semmit sem sejt, 
míg nem akar kiszökni a zsákból. Ujjaimat óvatosan a nyaka köré fontam, hátsó 
lábával most már rugdoshatja a könyökömet; másik kezemet kidogtam egy egér-
rágta szűk lyukon, hogy a zsák száját kitapogassam, mert a szabadulásnak egye-
düli módja az lett volna, ha a csomót megoldom rajta. Csakhogy a zsák száját 
valaki fogta, s észrevéve szán•dékomat, hirtelen a hátára emelt. Тehetet'lenül ta-
postam a zsák oldalát, miközben lejt ő  lépések vittek valahová. Az Еrhez vezető  
ösvényen haladtunk, kinti kezem levelet, bozótot érintett. Egy ágat sikerült még-
markolnom, de kezem nagyot rándult, s az ág eltört. A földre hemperedtünk. Az 
egész nem sokba tellett; haladtunk tovább. 

Egy ilyen út vége előre sejthető . A levegőben meredek, de nem túl hosszú 
ívet rajzolunk, a nap körülszalad a 'kenderzsák rostjain, csobbaiás hallatszik, 
majd a víznek ismeretlen, eddig sosem hallott sustorgása. 

Nagyanyó a térdeit csapkodta a parton Amikor a nád közt megsz űnt a 
bugyborékolás, fogta a biztonsági zsineget, és k1húzta a vízb ől a zsákot, a zsák-
ban a vizes macskát. A kedvenc állat szemében a kimeredt körmöket meglátva, 
eszelősen felkacagott, pihés, színtelen haját a szélbe szórta; nem tör ődve 'velem, 
a macskát sovány keb.lére ölelte, s átkokat szórva futott hazafelé. 

Mire hazaertem, apa a kékköves dézsa tetejére épp rászögezte a tyúkól aj-
taját. Anya a nyári asztalból ravatalt hevenyészett, s a dézsát a néma nagybácsi 
segítségével az asztalra emelték. 

Mikor gyászba öltözve a halottat siratni kezdtük, a ravatal keresztlábai 
meginogtak. A dézsa megmozdult, s ugrálni kezdett a gyásžlepel alatt. A vissza- 
-visszahuиб  tehertől egy deszka megroppant, a dézsa félrebillent, és a földre esett, 
miközben a szél lerántotta róla a leplet, s a néma nagybácsi vállára sodorta. 

Csontjaink borzongtak a babonás félélemtől. 
A dézsa azonban félkörbe fordult és megnyugodott. Kékköves víz szivár-

gott belőle. Az udvar sima földjén nedves foltok maradtak a pincéig, ahol a 
dézsát apa és a néma nagybácsi legurították, s a nagyot dörren ő  vasajtót rázár-
ták. 

Mocskost, a szünteilenül vonító, eszeveszett kutyát apa másnap agyonverte. 
Ugyanaznap kora délután udvarunk fölött legyek és dongók zúgtak el sü-

rű, ferde vonalban. Az istállóim túl, az akol fölött ásszekavaragtak; mint hirte-
len égre gomolygó, sötét felhők, örvénylettek. Az akolban, egymás mellett, hosz-
szan előrenyújtott nyakkal feküdt a tehén és szopásborja. Amint közeledtünk 
feléjük a száraz almon lépkedve, a böglyök, dongók és fémzöld döglegyek fel-
zajogtak, minden lépésünk nagyobb csapatban riasztotta fel őket. A tehén hasa 
hirtelen fehérebb lett. Karjainkat védekezve arcunkhoz emeltük, mert a hozzánk 
csapódó apró testektől, mintha jégeső  zúdult volna ránk, szemünkből kín sajto-
lódott. Hátrébb húzódtun'k. A dühös légycsapat nem tágított t őlünk, követett, 
üldözött, s a hullaszag .félelmét keltette bennünk. 

A bodzаfák alatt leltünk védelmet. Lombjaik hűvösséget leheltek, bogyó-
inak vérrel rokon, nehéz illata vérünkben feloldódott s feloldotta bennünk rémü-
lettel határos félellmüлΡКet, vagyis inkább lassítva lüktet ő  ereink ütemén, egész 
testünkön szétfáradó szomorúsággá változtatta. Innen figyeltük anyával a legyek 
hadjáratát, s végignéztük, amint apa kiásta a hatalmas gödröt, melybe a dödö-
ket betemette, el őször a tehén két hátsó csülkére vetve hurkit, majd amikor 
a felpuffadt, hatalmas test a gödöљe fordult, amint a borjat vonszolva vállát 
a kötélnek, lábát a földnek feszítette. 

A döglegyek megfogyatkozott csapata egy ideig őrjöngve kergette egymást, 
később észrevétlenül eltűnt. A beálló csöndben hallani lehetett a szalmahulla-
dékra omló napsugár zizegését. A gödörhöz mentem, beletapostam porhanyós 
földjébe. A félrepercenő  göröngyök alól s lábujjaim közül zöld legyek bújtak el ő . 
Szárnyyuukról lerázták a hirtelen porrá finomodott földet, s elröppentek. De trágya-
hul4adékra, döglött vakondokra, egy napszárította galambfióka üres belsejébe 
mászva, vagy csak a fák törzsén mozdulatlanul napozva föltünedezett várakozó 
csapatuk. A közelgő  lépéseinek zajára felzúgtak; a szaporán ide-oda mozgó-rez-
dülő  kövér meg apró testek különféle, de egykét türelmetlen hangot adva együt-
tesen szőtték keserves dalukat, minek valószínűtlenségét növelte, hogy látni le-
hetett, s csak akkor pattant a dobhártyára, amikor a kis és nagyobb testek már 
letelepedtek, s bizalmatlanul figyelték a fény apró változásait — egy bólogató 
ág, egy elröppenő  madár árnyékát —, vagy a biztonság kényelmében szemtele-
nül vakaróztak. A dobhártya ekkor felváltotta a raj zöldbe csillanó, napfényes 
táncterét, s megváltoztatta a zummogó hangokat, annak alaphangját tartva csak 
meg. S minél inkább a képzelet akaratlan játékává vált e hang, annál jobban 
hasonhtótt a harangzúgáshoz, mi délidőben, ha a fák kornyadoznak, s levelük 
rezzenéstelen, bahöтnpölygi .a vidék távoli zugait. 

A trágyahulladék a smaragd színeiben tündökölt: szüntelenül mozgó, ala- 
kuló ékszerré változott, építve bennem a mesék rettenetes világnak egy külön 
változatát. A vakondok ifelduzzadt manó-teste, a griffmadárrá óriásodott galamb 
fióka élni és mozogni kezdtek... A hordában kerestem menedéket, mely a pajta 
és az ól közti nedves és árnyékos zugban mohásodott. Hacsak tehettem, ide me- 
nekültem, amikor nagyanyó heccelődései terhemre voltak, vagy a heccel ődések 
folytán komolyan megsérültem, ám sebem nem kapott hitelt nagyanyó szemé- 
ben. E dongák ürege balzsam volt minden bántás vagy keser űség ellen. Szoron- 
gásomat azonban nem szüntette; hogy elaltassam, a hordót ingatva, ringa- 
tózni kezdtem. Félelmemet így valóban sikerült elaltatnom, s őt az a merész gon- 

з9 dilatom támadt, hogy az udvarra gurulva, a hordó, mint egy óriáshenger, majd 



eltapossa a manót és a legyek tömegét folytonosan okádó griffet. Csak kés őn 
vettem észre, hiába billegek, a hordó kianozdíthatatlan .több éves süppedékéb&l, 
földbe šiillyedt téglatámasztékai közül. 

Fekvő helyzetemből meredeken előrepillantva, kitekintettem a hordó nyílé 
són. Felhők emelkedtek az égre, elsötéted оtt. Már nem tudtam, hol fekszem; 
idegeim meleghulláma jelezte cs k a változást — ráeszmélt вгn, hogy a griff belse-
jében vagyok, zúgó ég s kavargó tenger között repül velem. Bordái keményen 
megmarkolnak, s magasan fölém ívelve, csodálatos palotát, a városházához hason-
lót, hol a néma nagybácsival jártam egyszer, s tovább csúcsosodva, gátrkus temp-
lomot formálnak fölöttem, amilyet anyám tört lapú. imakönyvében megsárgult 
levelezőlapon szemlélhettem, elkábulva annak valóságos vagy csak homályosan 
sejtett méretеitőL A félelem, a rettegés súlya annyira kimerített, hogy végül el-
aludtam. Almomban galamb és elefánt nagysáigú — talán még annál is nagyobb 
— gniffekkel barátkoztam. Egy vakondokprémes manó közelede'tt feléin, apró sze-
mében legyek ástak. 

Felébrеdtem. 
A hordában feküdtem; meredeken el őrepillantva láttam, ragyog az ég, a 

nap a hordónyn7lás felső  pereméig hanyatlott. 
A délutáni zápor végetvetett a nyári forróságnak. A legyeknek nyoma ve-

szett. A poosolуá& zöQdes-sárga vizéiben békák kuruttyoltak. 
Másnap elpusztult á lovunk, és dögev ő  cigányok jötték hárman, egy bo-

zontos öreg a feleségével meg a fiával. Apró, fekete szemük az udvar zugaiba le-
sett, széles orrcimpájúk minden kis szellőt kikérdezett, gyanús szag után szima-
tolva. Tétován, forgolódva indultak az akol iránt, szokatlan vdt nekik a csönd, 
ami fogadta őket, úgy viselkedtek, mintha acsargó kutyák szeg ődtek volnia nyo-
mukba, s az állandó élbrenlétet leplezve, laposan sunyítottak. Az istáil'ló végéhez 
érve, hibasort formádnak: elöl ment az asszony, utána a fia, hátul pedig a mm1-
kettőjüknél éberebb, bozontos öreg. Alighogy eltűntek, Dávid, az öreg kéregető  is 
megérkezett szutykos zsákkal a vállán, amibe az összekéregetett penészes kenyér= 
darabokat s ailkalomadtáп  a döglött tyúkokat süllyesztette, de ahonnan most kés, 
kisbalta és kötél került el ő; s míg a három cigány egyre csak tanakodott, kö-
riјlmustrálta a lótetemet: patáit egyenként térdére emelte, s a száját próbálta 
szétfeszítenli, ez azonban nem sikerijlt, nem is volt rá szükség, a puha orrb őrt 
felrántva a ló metszőfogai elővillantak. S miután a oigányokkal próbált szót vál-
tani, de észrevette, hogy azok 'fensőbbségük érzetében elzárkóznak t őle. Dávid, az 
öreg kéregető  a földre kuporodott, és kését ért őn a ló bőrébe akasztotta. A tom-
poron a vörös hús nyíló szalagja félkörbe futott, s Dávid fél óra múlva már út-
nak is eredt egy locombot vonszolva maga után. . 

A ćigányok alaposabb munkát végeztek. A ló sörényét már a kivénült "ló-
csiszár megérkezése előtt ollóval lemetszették, de a mohón eldaraibolt izmok 
rózsái, a bársonypiros hús édes illata őket most nem ingerelte. A földből elől~apar-
ták a borjat, a gádörtől távoiabb helyezték, s azontúl nem іyúttak hozzá. A 
tehén kiá ~sásáihoz és megnyúzásához tettek él őkészületeket. Apa megtiltatta ne-
kik, hogy a tehenet is kihúzzák a gödörből. Nemsokára aztán, megrakodva, lá-
baikat útnak egyеngették, de a Sárgapartnál nem mentek tovább, a teher nem 
engedte, sem a szándékuk,  anti  éjjel visszacsalogatóa őket. 

iReggél a tehenet is — nyúzottan — a kibontot gödör mellett ta'1altuk. Ha-
tatlmas, vörös teste izzott a napfényen. Kés őbb felhőibe burkolózott, a legyek 
egyre növekvő  felhőjébe, mely körülötte lapult, és félt őn őrizve martalékát, fölötte 
kóválygott. 

Olyan volt ez a fellhő, mint a forgószél. 
L Еs lassan az udvarunkait its becsavarta piszkos örvényébe, és minket is 

elkapott; szédülten támolyogtunk, nem érezve lábunk alatt a talajt, s az akaratot 
sem, mi meghatározott iгányьa vihetne bennünket. Először anya érzékeny idegeit 
kezdte ki a hullagőz, amikor még nem is lehetett éraгв i, csak a legyek fokozódó 
morajlása jelezte terjedé'sét. Számára ezek voltak a legnehezebb pillanatok. Csú-
nya veszekedéseket rendezett apával, aki szorgalmasan temette a dögöket, de már 
késő  volt, a kóbor kutyák minden éj jel kiásták őket, végin a szag miatt nem 
lehetett az akol tájékára menni. Az alkony nem hozott kön лyebibülést, az éjszaka 
átfülledt. Levegője eikáQított, de nem hagyott bennünket elailudni, és amikor 
mégis elaluidtunk, álmainkat lidéгcesšé tette. Kihűlt szemű, férgektől mozgó tollú 
griflfek viaskodtak értem..A végén egyikük bordáit fölém borította, s repült Ve-
lem, v6ihaxokon kereesztiil, némasággal teli sötétségbe. A bordák ívelése palotát 
formált fölöttem, s e palotában fiistbarnította, gerendás mennyezet ű  szobánkra 
ismerten, melynek rozoga ablakait apa beszögezte, s az ablakréseket anya folt-
nak szánt fekete rulhadarabkákkal eltömte, hogy a kinti levegő  fertőjétől meg 
védjen bennünket. 

Egy éjjel arra ébredtem, hogy nagyanyó az ágyam szélén ül. Ráncos arcán 
mosoly settenkedett; azt gondoltam, mutatványaimon akar szórakozni. Eszembe 
Jutott a tánc a kút káváján, éreztem, amint üregének h űvöse a talpamat csiklan-
dozza. Szemgillantás alatt kijózanodtam. A föld alól zúgás hallatszott, s a kút-
bál akkor legyek nуUzsögtek elő, zöldek és nagyok. A napvilágra jutva, megszűnt 
diihös zúgásuk. Szelídek lettek, békésen mászkáltak a vailamon, szárnyúkkal ar-
comat bizsergették.. 

Nagyanyó az akolhoz vezetett, és szemlét .tartott az ál'lato'k fe ett. 
Bimbó -- szólította a borjat. 

A borjú talpra szökkent, ugrálni és játszani kezdett, majid nyúzott anyja 
tőgyét kereste, farkát rázogatva. 

— Csillag — szólította nagyanyó a háromlábú gebét. 
A gebe felemelte a fejét. Anélkiil, hogy merevsége teljesen fölengedett vol-

na, két első  lábára támaszkodott, s mikor inogva félig felemelkedett, hátsó lábát 
maga alá rántotta. 

— CSÖtte Csillag, körbe — mondta nagyanyó. 
Csillag — már ahogy azt a három láb lehetővé tette — körbefutоtt. Majd 

ugrott és ágaskodott els ő  lábaival a levegőt kapálva, s „Csi'liag, rúgj a cs71'lagok 
felé" vezényszóra rúgott is a fellegtelen égre, de a láb, mely csikó korában szik-
rákat hányt futásával, a földre zökkenve megroggyant, a puffadt has kiszakadt, 
s a gyomor es belek tömegének (melyen a sotét árnyalatok egészen elterjedtek, 
s eredeti színét elvették) iszonyú b űzétől letaglózva, eszméletlenül rogytam a földre. 392  



Reggelre megbetegedtem. Napokig váltóláz gyötört, fejem napszúrásosan fájt, 
testem könnyеJbb lett a levegőnél. Ha mozdultam gyakran futnom kellett— 
hiába próbáltam a gyоTSaságon változtatni, vitt valami er ő;. hiába prábáltam 
volna valamibe megkapaszkodni vagy valamit megérixlteni, a dolgok hozzám ké 
pest iszonyú súlyosak voltak, éreztem, hogy fázikali értelamben nincs hozzájuk 
semmi 'közrnn. A vágytál, ami a szomjuság ldnjainá'1 nagyobbra n őtt bennem; 
hogy változtassak állapotоmon, s ágyhoz vagy székhez hasorilíts'ak, végül súly 
szállt tagjaimba, s mozdulatlanság terjedt szét egész testemen. Ugyanakkor a tár-
gyak megelevenedtek: nemcsak az óra — a tö глöг- asztal s a szekrény is —
gombóstűfejnyiгe zsugorodott, s élte a rovarok és férgek fürge, >eéltalari életét. 
A tárgyak e megváltozott természete — az egybefolyó óraketyegés, a szekrény 
ajtajának lepkeszárnyszer ű  nyitódas'a — jelezte az id ő  gyorsu'lását, a percek гöp-
keségét. Gyorsaságúk ellenére minden részegység űket, tartamuk legparányibb гé-
szeoskéit is kitűnően érzékeltem, épp mintha tétován követték. volna .egymást, 
mert a piliianatnak minden századrészében mozdulni akartam, ám azok valójában 
észbontó szaporasággal váltaikoztak, túl gyorsan ahhoz, hagy szándékomat akár- 
hogyan is megvalósfthattam volna. Amikor úgy t űnt, hogy végül mégis mégmoz-
dulhatok, visszaszerezhetem újra dhitortt, el őbbi állapotomat, rádöbbentem, hogy 
nincs kezem, amit megmozdíthatnék; nincs lábain, hogy talpra állják, vashenger 
vagyok hajtóka és henger nélkü'1, nem tudom, milyen faj ѕú'lyú közegbe ágyazva. 

Ebben a sötétségben egyszer csak vilagosság gyulladt. T űz égett köriilöt- 
tern, inkább megnyugtató, mint döbbenetes, mert úgy éreztem, régóta ezt kívá-
nom: némán lobogó lángokban megfii гödni. Szívni belőle levegő  helyett, hogy 
bejárja a légcsövet, a hörgőket, a tüdő  fertőzött hólyagait, s a vérbe folyva, fel-
perzselje az idegen, bénító anyagokat. De mint a hirtelen kitör ő  vihar, mely 
lelkünket nyugtalan örömmel tölti el; és amikor félrevonul, utá гvaibámulunk, egy 
ideig még látjuk is ferde vonalait, a t űz cserbenhagyott, megszűnt körülöttem, 
hiába 'kívántam ágyul és tokagául. A távolban láttam még; fényes szikrái ma-
gasba csaptak. S a szikrák közt szikraként kerengett a dongó- és légycsapat, lá-
buk és zümmögő  szárnyuk felizzott, majd belet űnt a roppant égboltozatba. 

Földbe vájt barlangban tértem magamhoz. Jól éreztem magam, annak el-
lenére, hogy testem könnyű  — ha pedig mozdulni akartam, csaiknem olyan súlyos 
volt, mint álmomban. Szemem körülsétált a barlang agyagfalán. Fejem fölött 
koponyacsont virított. Később néhány borda- és lábszárcsontot is fölfédeztem. Ez 
a látvány mozdulatlanná dermesztette tagjaimat. 

Miközben a szívem kalapált, egyre e гősébben, lábszáresor цtjaiтn a kőke-
mént' agyagfialba ékelődtek. 

Nyelvem szárazon vonaglott. 
— Vizet — suttogtam. 
Anya fölém hajolt, fejemet a karjára vette és megitatott. 

Hol vagyunk? 
Anya nem válaszolt.. 
Szemem akaratom ellenére lecsukódott. A Sárgapaxrt, gondoltam, de nincs 

kizárva, hogy valahol messzebb. 
— Rosszat álmodtam — mondtam 	 лn , de hiába prábalta ~isszaddézni, az 

első  pillanatban semmi nem jutott eszembe ab'.ból, amit álmodtam. 
— Tüzet szeretnék látni. Gyújtson ide tüzet — kértem anyát. 
Meggyötört arca felém fordult, és szánakozva nézett. 
— Azt álmodtam, hogy tűz van. 
— Az nem álom —szólt anya. — Apád ránk gyújtatta a házat 
— A nagybácsi volt — mondtam meggyőződéssel. 
— Te kiről beszélsz? — ijedt meg anyám. 
— Hát nem tudja? A néma nagybácsiról. 
— Almodtad, kisfiam, pihenj. 
Boldog fáradsággal és egy kis félelemmel d őltem a fékhelyre. Tehát a 

néma nagybácsi nem Igaz. És akkor még mindig él nagyanyó. Mert nagyanyót a 
nagybácsi tette el. 
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ante 
stamać  
versei 

sorsszerű  esemény 

Kezeddel megrajzolt levél 
(két hajlat, áttetszés 
a kžtöltetlen középen) 

S most olyan szépen nincs többé 

jegyzet 
a 

költőről 

Ante Stama ć  
1939-ben született. 

Verset, esszét, 
kritikát ír; 

németb ől és angolból 
fordít. 

Verseskönyvei: 
Rasap (1962), Sa 

svijetom jedno 
(1965), Doba 

pržsjećanja (1968), 
Smjer (1968), 

Dešžf ržranje vage 
(1972). Monográ f žát 
jelentetett meg Tžn 

Ujevž ćrő l. 

fara vana est 

S így a sejtések mind megsejtve 

Még nem is szóltunk róla 
máris ötvözetté vált, fura összetev ővé 
Mélyebb értelmetlenség keresi tettét 

A hang mely kísért emlékezés csupán 
a kifordított öröklétre 
Határai között omladozik 
leomlik ahogy hajlamunk is az égre 
ahogy a képek szertefoszlanak 

Amikor tekintetünk elfordítva, megütközve 
a barlang mélyébe rohanunk iszonyodva 
és amikor hajdan járható bőrpályážnk 
jelentésük egymásba szövik 
és kimúlnak, sötéten 400 



cancone 

3. 

Némaság 
a rettegés vidékét áthidalva 
sötét ívben áthajlik 
széthulló életünk felett 

cancone 

5. 

Zene, az űr ünnepélye 
alászáll 
belém süllyed 

az a mozdulat, teljes 
elveszejtett élet 

a pusztulás ünnepélyé-
ben véget ér 

A pusztulás ünnepélyében véget ér 
o. tévelygés és az út 

Nyelv, meredten az üreg közepén 
csak azt mondja ami az ősz, 
a sivatag és az éj adománya 

s ha majd a tisztátlan rettegés 

S ha majd a tisztátlan rettegés szétvet görcsöt leheletet 
s a szennyes köd ránehezül 
mindarra amit bajban építettem 
ha majd sikoly nélkül zuhanok a csendbe 
a világgal az alkony összetéveszt 

Kövön hiába fentem fogam 
a céltalanságot szolgálta minden mozdulatom 
nem mással a gondolattal mondom magával: 
A halál egyszerű  és egyszer ű  az élet 
gonosz malmokra már feledtem kardom rántani 
visz a szél virághoz így vagyok hasonlatos 

Virághoz így vagyok hasonlatos szétszóródok a völgyben 
mintha csak vissza a régž öböl felé szállnék 
ahol azért szültek hogy megváltsam őket 
Azt teszem amit ők tettek 
és minden más hazugság hiábavaló ellenkezés 

breughel kérdése 

Krisztus, a z űrzavarban elveszve 
lerogy harmadszor is 
Am egyre ostorozzák 
S emitt duhajkodnak, isznak és sírnak 
A megrepedt föld felett 
varjak, mindenütt 

Aztán felh ők 
nyílt kékség 

Melyb ől a kérdés 
Breughel bánatára csordul 
a sötét tükörre 401  



rondó 

Semmi a leheletbe 
Lehelet a szóba 
Szó a szélbe 
Szél az alakba 

Alak a rongyokba 
Rongyok a télbe 
Tél a szóba 
Szó a leheletbe 

utolsó képek 

S űrítése csupán 
az utolsó képeknek: 
tenger, fehér sírok, 
torony a magasban 

körhatárok 

II. 

Nem harmatos virág már a szív 
A kétely és a vereség órája között 
tévelyeg, szétszóródžk, elt űnik 
hiábavaló módon teljesen 

Elveszetten hát tényleg, itt házadtáján 
kifordítva heversz, fölötted sólyom kereng 
az érthetőség körežvel s a középbe ejti magát 
ahol magányod a legerősebben érzed 

Meredt szív a rettegésbe korcsosod tan 
nincs bearanyozó ünneplő  pótléka 
megöltük titokban, összezúztuk meggondoltan 
szárazra tapostuk mosolyogva 

Most az űr az úr, az enyhén szemtelen 
mert az életről semmit se mondhattunk 
árnyékban nyugszik elsötétítve 
bár a mélység színültig volt vele 	. 

Hogy ezt akartuk minek bevallani 
hogy elménk törvényei ezek 

És hogy a halál szólít majd gyengéden 
ahogy mindenek felé elindított bennünket 
míg bujdostunk benne élvezettel 

exitus letalis 

Kitépett hajszál 
lebeg a nyárutó 
szaggatott hang 
Benne egyetlen 
remény sem tartózkodott 

Еbredj boldogan 
ébredj úgy ahogy 
kifordult szemekkel 

idegenek a roncsokon 
csendes hullámmal átitatva 
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kántor lajos 

a lókupec pálinkája 
vagy 
a néma színház? 

Ha már modern művészetekről lesz szó, illene forrnabontóлak lennem, 
vagyis igazodnom úti célomhoz; le kellene tehát mondanom az utazás járulékos 
elemeinek !felmondásáról, a vonatbeli élményekr ől, érkezésről, állomásokról, 
amelyéknek leírásában legtöbb „utazónk" mondanivalója ki is merül. De hát Voz-
nyeszenszkij .is megengedte magának, hogy saját Amerika-felfedezését a konzer= 
vatív ízlést már címéve'1 kihívó versciklusában, a Háromszögletű  körté-ben a 
New York-i légikikötővel kezdje —miért ne említhetném én is a belgrádi „Du-
nav" meg „Balkan" állomást? Igaz, Voznyeszenszkij lelkes és nyilván telibetaláió 
sorai a mi első  benyomásainkat nemigen fedik („Légikiköt ő  — te az ózon, a nap 
/ ide-akkreditált követsége vagy!"). E vers, illetve a költ őt megihlető  konstruk-
ció geometrikus nagyvonalúsága helyett egyel őre be kell érnünk anekdotákkal, 
amilyenek .inkább egy régi Balkánról szóló kedélyes útirajzba valók. Még Belgrád 
előtt például, Versec  K.  u. K.=típusú állomásépületénél vesztegelt a szerelvényünk. 
A mellettünk álló ellenvonat ablakából feleségemnek két fiatal, jókép ű  bajuszos 
férfi indeget, abból a bizonyos képeslapi prototípu5ból; id őm sincs felháborodni 
az eseten, ,mert abban a pillanatban jelzi fe'leségem, hogy melegít őjéből kiszaladt 
a gumipertli .. . 

A következő  ismeretségek .már nem ilyen sikamlósak. Még ugyancsak a vo- 
natban, miközben én az Adriai nyár rokonszenves szerzőjének néhány évvel ko- 
rabbi tapasztalataiból prábálok okulni, a lelkiismeretes m űvelődéstörténeti-föld- 
rajzi felkészülés helyett a szokásos hegy alatti abrakolással, egy alkalmi árus 
aranyló réz csecsebecséket igyekszik a nyakunkba sózni. Szerencsére a kísértés 
minimális, hiszen ő  dinárt vár a bóvlijáért. Persze, két-három órával kés őbb már 
nem .a szerencsét emlegettük, amikor végül .is egy csomag cigaretta fejében si- 
került átautóbusaozт unk a „Dunav" állomásról a nagyobb, bár szintén elég ócska 
központi állomásra, ahonnan majd Újvidék ґfеlё  indul tovább a vonatunk. Addig 
viszont .szétnézhetnénk egy kicsit Jugoszlávia f ővárosában, csak a bőröndjeinket 
kellene biztonsagba helyeznünk. Megosztjuk a feladatokat, feleségem marad a 
poggyász mellett, én elindulók beváltóhelyet keresni. Az anekdotikus irodalomnak 
is 'van egy szélső  határa, nem гészletezem tehát szolgálati sétámat, álljon itt 
csupán a csattanó. Dolgamvégezetlenül visszaérve a „Balkan” állam ős terére, a 
szebbnél szebb és teljességgel hiányos ('hiányzó) öltözet ű  sztárok és fotómodellek 
képeivel kirakott újságárusbódé mellett feleségemet egy ismeretlen lfjú társa- 
ságában látom, beszélgetnek. Meg kell mondanom, nem a féltékenység, hanem a 
csodálkozás volt nagyobb bennem, minthogy láthatóan nem a nemzetközi gesz- 
tus-nyelvet használták, hanem — mint aztán kiderült — anyanyelvüket. Alkalmi 
ismeгósünkrő'1 megtudtuk, hogy vajdasági lókupec, éppen Münchenbe készül egy 
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nál az aktatáskájából kivett sárgabarack .pálinkás üvegb ől, segített tudakozódni 
még a csomagmegőrzőnél is, vajon nem fizethetnénk utólag — csak éppen két 
dinárt nem volt lelke felajánlani, ami a próblémákat egyb ől megoldotta volna. 
Mint .ahogy az anekdotikus irodalomban, itt  is  rendeződtek aztán a dolgok, a hi-
va'talosság legteljesebb tiszteletben tartásával, s mi elindulhattunk, fel a Terazije 
modern  blokk-sorai között, a Kalemegdan, azaz Nándonfehérvár történelmi neve-
zetességű  .bastyái'boz. Az igazat megvallva —már csak azért is, mert Hunyadi 
János .nyomát hiába kerestük —, a történelmú atmoszféránál jobban foglalkozta-
tutt tálálkozásunk a Münohenbe igyekv ő  lókupeccel. Úgy látszik, Móricz Zsig-
mond mégsem avult egészen el, vitatkoztam magamban újvidéki barátaimmal, 
az avantgarde művészet lelkes híveivel. Persze, az is lehet, hogy az én ahistoriz-
musom, a lókupec barack pálinkájának еlőnyben részesítése a Kalemegdan bás-
tyáival ésszobraival szemben, csak újabb bizonyítéka gyökértelenségemnek ... 

Néhány pappal később azonban találkoztam egy másfajta jugoszláviai falu-
val — és egy másúk Belgráddal. Hiába na, csak a lét határozza meg a tudatot, 
Belgrád is mindjárt más arcát mutatta, mihelyt luxuskocsival közeiedtünk feléje, 
ezúttal Újvidék felől. A luxuskocsival ugyan egy kis baj van —szerencsére nem 
az országúton, hanem úgy általában; nem akarom megsérteni Bányai Já os fran-
cia-utánzatú jugoszláv batárját, hiszen minket is idejé'ben a helyszínre szállított, 
mindenesetre nem ez az a kocsi, amelyre az autóto'lvajok specializálják magukat. 
(Hacsak azért nem, mert könny ű  az aj,tó zárját .kinyitni.) Belgrád utcáin, parki 
lóhe'lyein igazán b ő  a választék, taxiként is futnak itt Mercedesek, Buickok. De 
ahol először megállunk, nincs autó-szépségverseny, rang-összeméretkezés, legalább-
is ilyenkor estefelé, :fél órával zárás el őtt, szemerkélő  esőben. A belgrádi Modern 
Múzeum nevéhez illő  épülétében, amelyet oly nehéz méltóképpen leírni, akár egy 
remekbe sikerült festményt vagy szobrot, jóformán csak mi vagyunk már látoga-
tók. A lépcsőzetes kiképzésű, egymástól élesen el nem választott s felfelé haladva 
szüntelen visszapillantást, rálátást biztosító terek mintha a modern m űvészét le-
záratl'anságát, szüntelen megújulni akarását jeleznék. El őbb a szobroknál állunk 
meg. Úrvezetőm" az absztraktok felé húzna, de én egyel őre Meštrovićnál állok 
meg. Ć  szintén szólva, nem a lenyűgözöttség révületében, inkább legenda-oszlatásra 
hajlamosan, márnnár igazat adva Bányainak. Meštrovi ć  uralja a tereket, ezt lát-
tam a Kalámegdanon, ahol messze az emberek fölé, mondanám a felh ők közé 
magasodik egyik szobra, Újvidék f őterén is az ő  szobrász-ujja mutat a templom 
irányába, itt azonban, ahol közvetlenül mérkőznie kell a modernebbekkel, klasszicis-
ta monumentalitása mintha édeskés csiszoltságba, történelmi körülhatároltságba zá-
rulna. Meštrovićot, furcsa délkelet-európai dialektika, itthon, Kolozsvárt „rehabi-
litáltam", ahol egy újfajta, napjaink valóságában gyökerez ő  s a nagyvilág figyel-
mére érdemes monumentalitás születik Szervátiusz Tibor m űtermében. Perszé, 
nem a „kicsi Szervátiusz" félelmetes Dózsája a tüzes trónon vagy Krisztusa se-
gített jobban megérteni a horvát származású mester telt idomú n őfiguráit vagy 
a nemzeti múlt nagyjait idéz ő  emlékműveit (mintha velük csúfolkodna Giacometti, 
drótszerű  kompozíoióival), hanem a monumentalitást eleve kizáró, viszonylag sz űk 
terembe kényszerített kolozsvári Meštrovi ć-kiállítás s különösen Jób emberte-
lenü1-emberi szenvedése gondolkoztatott el régi és új kizárólagosságainak hamis 
voltán. 

No de az ígért másfajta jugoszláviai falutól messze kanyarodtam. Pedig, 
állítólag, már a szobrok termében meg kellett volna éreznem bel őle valamit, így 
állítja ezt a képzőművészeti szakember, aki a Modern Múzeumról írva a mai 
jugoszláviai szobrászat egyik fő  irányaként nevezi meg a tárgyi funkcionalizmust, 
a „rusztikus szerkezetű, egyszerűségében is monumentális és történeti íz ű  stílust". 
Bizonyára az én készülékemben volt a hiba — noha Bráncu ~i nagyságát szakta-
nács nélkül is éržékeltem Tirgu-Jiuban (már kevésbé . Kolozsvár egyik autóbusz-
végállomásán, ahol a Végte'len oszlop pléh-utánzata hirdet őoszlopúi szolgált); de 
ami Bránou~i művészetében kétségtelen eredetiség („a kopjafák ritmusát, a fara-
gott parasztbútorok ősi egyszerűségét és az ornamentika végletesen tiszta, alap-
törvényként egyetemes érvényű  formáit ajándékozta a mode rn  művészetnek"), az 
utánzók szobraiban kiürül, értelmét-lényegét veszti. 

Az iлfláciás veszély persze minden irányzat, törekvés körül ott settenkedik, 
mondják ezt a naiv festészetr ől is, s a jugoszláviairól különösen, minthogy az 
itteni parasztfest ők régen kiléptek a névtelenségb ől, iskolává szerveződtek, alko-
tásaik eredetiben és reprodukciós albumokban járjak a vilagot. De hát az ember 
a műalkotás előtt állva nem az észérvekre hallgat — vagy megragadja a látvány, 
vagy érzéketlenül, közömbösen tovabbmegy. Kiélégít ő  képzőművészeti előképzett-
ség híján s irodalmárként ( гnindkettőt, a „hályogkovács" áestést s az írók közt 
aratott sikert szemére vetik a naivoknak!) én nem tudtam továbbmenni a „va-
sárnapi festők” .terméből, noha mindaddig egyikük nevét sem ismertein. Ezt azért 
tartom fontosnak hangsúlyozni, mert .gondolom, más magamfajta laikusok is meg-
illetődötten s a művészettörténetnek alázatosan vagy sznobosan fejet hajtva jár- . 
juk körül egy-egy Nagy Név alkotását, ha valamelyik múzeumban ilyenre aka-
dunk, s legfeljebb saját magunknak valljuk be csalódásunkat. (Ovakodva a szak-
emberektől várható minősítéstől, inkább lemondok a példákról, amelyeket Lenin-
gгdd'bó1, Varsából, D.rezdából magammal hoztam; Pet őfinek vagy Móricz Zsig-
mondnak kell előbb lenni, hogy megszabaduljunk gátlásainktól — nini is Goethé- 
vel, Shakespeare-rel, hanem utókorukkal, kortársainkkal .szemben.) Szóval a na-
ivok. Azaz dehogyis szóval, ezt ismét a szakmabeliek meg az ócsárlók mondják, 
az „irodalmiasság" kárhoztatói; én a kép el őtt horgonyoztam le, és nem valame-
lyik naiv festő  élőbeszéd-szövege tartóztatott fel. És ha már itt tartunk, bocsássa 
meg nekem a céh, de igen sok „gondolati" meg „absztrakt" fest őt ismertem meg 
beszélgetés-közelbó'1 naivnak (tisztelet a szabályt er ősítő  kúvételnek) — nincs mi-
ért követ vetnünk a sok beszéd, magyarázat miatt a cínizetes'en is naivokra. 

Minthogy a Modern Múzeumi feljegyzéseimet végérvényesen nem találom, 
emlékezetemből kellene idéznem, de sajnos, egyetlen nev rögz ődött benne e mú-
zeum-részlegb ől, a Krsto Hegedušićé..Hogy aztán a szakirodalmi ellen őrzés során 
kiderüljön róla, nem is nevezhet ő  ő  naivnak, hiszen a zágrábi Művészeti Akadé-
mia tanára, s „kicsit primitív hangvétel ű  képeire" a „realista" s az „expresszív" 
jelző  is  talál. A lexikoni igaztalan szűkszavúságnál mégis többet mondhat az em 
lékezet. Mert Hegedušić  nemcsak a nagy mesterekt ől tanulta saját mesterségét-
-művészetét, nemcsak Breughel alakította látását, hanem nyilván visszahatott rá 
azoknak a Hlebine-.i parasztoknak a fest ői látásmódja, akiket  6  fedezett fel a  404  



képzőművészet számára. Neki és felfedezettjednek több szerencséje volt, mint a 
mi Bandi Dezs őnknek, :akinek, híre még alig futott túl manosvásárhely s a Szé-
kelyföld határán, pedig művészet-szervezőként s faliszőnyegeivel önálló alkotó-
ként is nagyobb figyelemre volna érdemes. Vagy az egyéni érdemek nálunk, ahol 
a népművészet nem holt muzeális érték, beleolvadnak a kollektív alkotó fogal-
mába? Ha ez az ok, ahhoz Bandi Dezs ő  példája, falujárása, életműve is hozzá-
járult; mindenesetre, az 1970-es vásárhelyi naiv m űveszeti kiállitás katalógusá-
ban  a fáradhatatlan népművészeti irányító nyugodtan írhatta: „népi m űveltségünk 
egyenes folytatásának, •a képz őművészettel alkotott szintézisének érezzük ezt  a 
művészetet". A francia Anatole Jakovsky véleménye részben ugyan eltér az idé-
zettől, amennyiben a naiv festészet megjelenését id őben a folklór halálával tár-
sítja, de ebben inkább a nemzeti sajátosságok érvényesülését ismerhetjük fel, 
melyeknek alapján ő  is határozattan .megkülönböztethet őnek tartja például a 
francia és az amerikai, a közép гΡurópai és dél-európai naivokat, a népi kultúra 
hagyományainak szellemében. 

Valában, Rousseau, a Pinánc képeinek mágikus ereje és költői intenzitása, 
,;kampozíeióinak holdkóros biztonsága" és „plasztikus tárgyszer űsége", amiről a 
neves jugoszláv művészettörténész beszél, nem téveszthet ő  össze a hlebine-i vagy 
a Belgrád közelében fekv ő  kovačicai parasztfestők munkáival; ezeknek is kitűnő  
értője Ito Bihalji-Merin, New York—Toronto—London jelzetű  pampás albuma a 
jugoszláviai primitív művészek egész sorával ismertet meg, akiknek alkotásaival 
csak a zágrábi vagy más neves múzeumokban, magángy űjteményekben találkoz-
hattam volna. Esetleg Pozsonyban, még 1969 őszén, ha korábban érkezem, s nem 
az orrom előtt zárják be a naiv ,művészet II. triennáléját. De szerencsére az 
asszociációkat nem zavarja a reprodukciók gépi mivolta, így Iv an  Generalić, Fra-
njo Filipović  „költői dialógusai a természettel", az életrajzi adatokból kiolvasható 
hűség a földhöz, a szántás-vetéshez, eszembe juttatják Bartali.s János kosályi 
bukolikáit. Generalićnak van egy üvegre festett olajfestménye, a Paraszti beszél-
getés; parasztember áll a fa alatt, fölötte az ágon egy kakas. Mai szlovák verse-
ket olvasgatva, hogyne kapcsolnám össze e képet Milan Rúfus versével: 

Felébredek. A kakastaréjokra 
láthatatlanul szemerkél a reggel. 
Nem-ismert öröm legyint meg ragyogva, 
arcomat simogatja türelemmel, 
ritkás homályban, megbújva, szótlan. 
Nyirkos szénán, a szül őistállóban 
az ürü meleg nyelve nyalja így 
rettegve kihordott utódait." 

(Eörsi István fordítása) 

Am a Rúfusé csupánpercnyi öröm", melyet a természet jótékonyan nyújt; 
a naiv festők — vagy akár a kosályi Bartalis — „történelmen kíviilisége", függet-
lenülése „a civilizáció tudásatói és kínjatól", „a lelki zavaroktól" tartósabb, fei-
hőtlenebb. Vagy ez is csupán látszat? S már a „vasárnapi fest ők" (hétköznap a 
mezőn dolgoznak) sem zárkózhatnak el a történelmi id ő től? Generalić  talán leg-
híresebb képe parasztfest ő-barátjának, a fasisztáktól megölt Viriusnak á11ít em-
léket: a halott Virius a mez ő  közepén fekszik (ma sem tudják, hol van eltemet-
ve), szeme letakarva, a holttest körül a fűben gyertyák, egy közeli házból embe-
rek jönnek ki, sírva — s eközben egy kakas szemelget zavartalanul a földön. 
Ismét egy kakas. Akárcsak íróasztalom fölött, a Nagy Albert képén. De a Nagy 
Albert fehér kakasa nem közömbös szemtanú, hanem maga az ázott, űzött, meg-
tépázott — a tárgyiasult látomás. A természet már nem menedék, mint az els ő  
Rousseau remélte, része az emberi világnak, szenvednie is együtt kell vele. A 
horvát Vesna Parun A megcsalt virág balladáját írja: - 

Mért nem mennek haza a gyerekek a lepkefogóval? 
Engedjék vissza az elfogott dongókat, 
és fussanak, szaladjanak. 
Gonosz szellem járkál a holdfényben. Gyerekek eloldják a sárkányt 
s jön a hadsereg. 
Száz kicsiny kalapács arany tulipánokat kovácsol. 
Semmit sem sejt a vak lárva, csak a gyermeknek van szeme. 
Boldogtalan gyermek! Meglátja majd akasztott édesapját 
udvaruk Teher szilvafáján, a szilvafájukon. 

(Csuka Zoltán fordítása) 

És ez nem a költ ő  beteges látomása, ez a megélt id ő , pillanatnyilag a múlt. 
A múlt, amely félelemként él tovább, amelynek aktivizálódó fenyegetéseivel 

a naiv festő  a tisztaság látomását, egy megálmodott mesevilágot állít szembe, 
ahol az egyeпsú'ly ismét helyreáll. Tehát nem a felületi látvány, a dekoratív 
naivitás és a :primitív kifejezés a meghatározó; ahogy a pozsonyi II. triennálé 
katalógusában olvasható, a naiv festészet „nem a természethez való romantikus 
visszatérésre felhívás, visszatérésre az otthoni tájhoz, a gyermekkorhoz, hanem 
sürgető  figyelmeztetés az ember eredetiségének, bátorsaganak védelmére". A 
„naivok" címszó alá így egyaránt besorolhatók a Belgrádhoz, •illetve Kova čicához 
közeli Uzdin román parasztasszonyainak folklórelemekkel zsúfolt képei, a hetven-
éves, Arad megyei Jon Nieodin-Nitđ, Mirko Virius drámai festményeinek groteszk 
Figurái (mintha Incze János dési emberei költöztek volna néhányszáz kilométer-
rel odább), az újvidéki fésűkészítő , Fejes Imre mitologizált. városai. S noha bi-
zonyos szempontból indokolt a megkülönböztetés, amely a „gyökeres primitíve-
ket" elkülöníti a műkedvelők közül kiemelkedett művészektől, egy Csontvárytól, 
egy Tuculescutól, merev határvonalat én mégsem húznék. A belgrádi Mode rn  
Múzeumban szerzett élményeimet felfrissítend ő, én például a kolozsvári Györ-
kös Mányi Albert műtermébe térek mindegyre vissza, gyönyörködöm furulyaszó-
ra figyelő  állatkáiban, a hosszú lábú éjszakai halászokban, a télben diderg ő  fák 
és házak kékfehér látomásában, de e finoman-groteszk konkrét ábrázolásoknál is 
jobban vonzanak azok a vásznai, melyeken a „naiv festészet" költészetté, zenévé, 
életfilozófiává lényegül. Nem csodálom, hogy Nagy Albert vonzódott ezekhez a 
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eredetiségében, és igen, . filozofikumában ugyanugy, „riáiv" m űvész volt ő  is: a 
XX. század nagy dilemmáit végtelenül tiszta, már-már primitív, de annál expresz-
szívebb jelképekre egyszer űsítette le. 

Magam sem gondoltam rá, hogy még ugyanazon este, a .Modem Múzeum 
után, rokon-élmény vár Belgrád. kell ős közepén, az Atelje 212 színháztermében. A 
harmadik BITEF, a nemzetközi modern színházi fesztivál Нaлdke-előadására siet-
tünk Bányai Jánossad (neki köszönhettem a jegyet, az érdekl ődés ugyanis olyan 
nagy — s a terem elég kicsz -, hogy hetekkel korabban sem lehetett jegyhez 
jutni, amikor én még Kolozsvárt azt sem tudtam, miféle újabb bet űszó napjaink 
rövidítés-mániájában a BITEF). Noha Peter Handkéról mindaddig nem hallottam, 
újvidéken néhány nappal ko•rábban már híre volt a New Yorki The Perf. јrmaііce 
Group Džanüszosz 69 című  „meztelen" produkciójának; valamilyen hasonló pi-
kantériát vártam hát a majna-frankfurti Theater am Turm színészezt ől is, „gyö 
keres" városi mutatványt, aminek nyilván neon lehet köze a halk, szemérmes nái-
vokhoz. (Ito B•ihalj:i-Merin külön hangsúlyozza, hogy a naiv festészetet nem 
lehet a modern  művészet egyik áram'lataлak tekintem.) Az igazsághoz tartozik, 
hogy az előadás alatt, •de  még utána sem mertem bármiféle társítással kísérle-
tezni. Csendben ültünk egymás mellett Bányai Jánossal s még kétszáz társunkkal, 
a csendet semmi sem zavarta — a színészek beszéde sem, mintegy másfél órán 
keresztül —, ha csak nem egy-egy ttirelmetlenebb néz ő , akik nem tudták tovább 
зzótlanu1 tűrni, hogy a kiskorú védenc már a harmadik almát húzza el ő  a zse-
béből, s eszi még a mi műélvezésünk címén, vagy ugyanilyen nyugalommal vágja 
ujjairál a körmöt. A radab címe: Gyám akar lenn a kžskoru. Mottója Shake-
speare Vžhará bó•1 való (,‚Mi az? A kiskorú gyám akarna lenni?"), err ől viszont 
a néző  nem szerezhet tudomást, valamint arról sem, hogy Handke ezt a néma-
játékot egyik egyperces novellájábó'1 írta (a müncheni bemutatón osztogatták  is  
ezt), s a darab az egypercesben megírt eset el őzményét mondja el. Mi két kitűnő  
színészt láttunk a színpadon, akik szavak nélkül is meg tudták sejtetni, hogy a 
hétköznapinak induló cselekménysor mögött egy lázító mechanizmus tarthatatlan-
ságáról van szó. Persze, nem ilyen egyšzer űen rendeződött bennünk az élmény. 
Bányai János, aki igazán hozzáedz ődött a modern művészet követelte rejtvény-
fejtéshez, az előadás után hosszú hallgatással palástolta meglepettségét, míg ki 
nem provukáltam belőle b zonytaianság-érzésének szóbeli kifejezését. A belgrádi 
bemutatót ,követő  kritikák megpróbáltak helyükre tenni a dolgokat, maga a szer-
ző  i's nyilatkozott darabjáról a Politikának: „A Gyám akar lenni a kžskarú az 
idézetek idézésére van alapozva: arról van szó ugyanis, hogy a néz ő  tudatában 
legyen annak, hogy valami ismertet lát, valamit, ami talán már természetének 
része lett, és hogy ett ől a formától meg kell szabadulnia, hogy újabbat és ősz 
szetettebbet vegyen át." Az idomítás és az engedelmesk еdés iskolájának hétköz-
napja játszódott előttünk a színpadon, a man гpuláltságnak szavak nélkü2 való-
ban meg plasztikusa(bb kifejezése (a kiskorú gyámjának minden mozdulatát :utá-
nozza), egészen a lázadás pillanatázg, amikor is a védenc њpa helyett feltehetőleg 
gyámját taszítja a répavágóba. Ismerős e helyzet és a megoldás ő rkény István 
Tótákjából, csakhogy ott a megfejtés, az értelmezés sókkal kéz еnfekvőbb, egyér-
telműbb: a , ibékés" dobozolás, illetve az őrnagy felnégyelésének kontrasztja tragi-
komikus voltáb'an emberközel'ibb, s társadalmi jelentése is konkrétabb, mint 
Handke darabjának befejezése, amely szándékosan növe цi a nézőben a bizony-
talansági téuyezot. 

Petei Handke más znűveinek az ismeretében ez csöppet sem meglep ő . Ko-
rábban Közönséggyalázás címen írt úgynevezett ,)beszédjátékot", Iones г_o szelle-
mében, de a„'közönséggyalázás” tekintetében mesterét messze megha'l'adva. Handke 
ugyanis a cselekménynek azt a töredékét is elveti, amit Ionesco, s őt Beckett (leg-
alábbis régebbi műveiben) még megőriz. Szereplőinek nincs neve, felváltva beszél-
nek: „Mi .nem játszunk sorsot. Mi nem játszunk álmot. Ez nem élmény-beszámoló. 
Ez nem dakwmentáció. Ez nem a valóság metszete. Mi nem mesélünk önöknek. Mi 
nem cselekszünk. Mi semmiféle cselekményt nem játszunk el önöknek. Mi .nem je-
lenítünk meg semmit. Mi nem hitetünk el semmit. Mi csak beszélünk. Ma azzal 

látszunk, hogy .beszélünk." Handke becsületére s önkritikai érzékének jellemzésére 
egyen mandva, a Közönséggyalázás mellett megírt Cinbecsmérlés ciniti beszéd-játé-
kát is, aközhely-létre-kárhoztatottságról, s ez így végz ődik: „Színházba mentem. 
Hallottam ezt a darabbot. •Mondtam ezt a darabot. Irtam ezt a daratat. Soha többé 
nem teszem." Handke színházának megvan ez a veszélye, önveszélye. A szerz ő  siet 
is kijelenteni: „A beszéd-játékok a régi darabok önállásult el őszavaz. Nem forra-
dalmasítani akarnak, hanem felfigyeltetni." 

Külföldi beszámolók szerint a fiatal osztrák írónak ez tobbször sikerilt is. 
Pályája a botrány jegyében indult, a Gruppe 47 princetoni szümpozionját zavarta 
meg, ekkor figyeltek fel rá. 'Darabbjainak el őadásait Handke hippy-társai azóta is 
eseménnyé avatják. Népszerúségére jellemz ő, hogy 1966 és 1970 között 13 könyve 
jelent meg (Handke ma sincs h'arnvincéves), a  text  +kritik című  német nyelvű  
folyóirat Handke-különszámot állított össze.Divat-jelenség? Ha csak a küls ősé- 
gekre ügyelünk, annak minősíthetjük; valójában inkább kor-jetenséget kell lát-
nunk benne. Handke, akut költőként  is  számontartanak, Kžfordított világ című  
versében tulajdonképpen a művészetét meghatározó élményekr ől vall, „szóámok-
futó színháza" magyarázatát is adja:Nem beszélek be magamnak, hanem a sza-
vak beszélnek ki engem önmagamnak" (Tandori Dezs ő  forditása); s hogy ez az 
iinmagakernesés milyen feltételek között folyik, arról a versnek egy másik sora 
tanúskodik: „Kirohanok a 'szabadba és letartóztatnák." Нasonló éjmenyek fogla-
lata Kafka és a „nouveau roman" szellemében fogant regénye, A kapus f ételme 
tžzenegyes Пél, mely egyszerre minősíthető  kriminek és anti-knminék. De bármi-
nek is nevezzük, izgalmas olvasmány, Handke törekvéseit el- és befogadhatóbban 
jelzi, mint színdarabjai, ugyanakkor újabb kulcs is ezeknek a megértéséhez. A 
гćgeлy főhőséről olvassuk: „Valójábban az émely is olyasféle émely volt, mint 
ami néha-néha reklámversek, slágerek vagy himnuszok hallatán fogta el..." Eb-
ből az émelyből születtek beszéd-játékai, s lényegében ezeknek a logikus tovább-
gondolása a némajáték, a Gyám akar lenni a kžskorú. 

A BITEF kritikusad meglepetéssel konstatálták, hogy a fesztivál szinte va-
lamennyi bemutatóját jellemz ő  kihívás, a közönség provokálása leginkább éppen 
a néma Handke-előadáson sikerült, amelyben — az esztétikai funkcióhoz juttatott 
csendtől eltekintve — a látvány a leghétköznapibb volt (a nem változó, répaföldet 
ábrázoló díszlet agy naiv festményre emlékeztetett), is színészek mozgása ugyan- 406 



csak természetes, még csak nem  is  pantomimszerű. A színpadi szabadság meg-
teremtésének, a színházi megújulásra tett kísérletnek ez termész еtesen csak egyik 
megnyilvánvlás'a, s igazán a szerencsés véletlen hozta, hogy az 1969. szeptemberi 
sorozat tizenhat bemutatója közül é'pp ezt a legvisszhangosabbat fogtam ki. Nyil 
ván ugyanilyen hosszan lehetne elmélkedni a bábok el ő térbe kerüléséről az ameri-
kai Bread and Puppet Tlheater (Kenyér- és Babu-Színház) vagy a stockholmiak 
(Јbü király-előadásán (Ko}ozsvá -t is láttuk néhány évvel ezelőtt több érdekes 
próbálkozá'st bábok és színészek együtt-szerepeltetésére!), játéktér és néz őtér vi-
szonyáról (Orlando Furioso — a római Teatro libero .produkciójában), vagy a 
groteszk és abszurd ,maiságáről — .s ehhez a Giurchescu rendezte és Radu Beligan 
kiváló főszerep'lésével sikerre vitt Ionesco-m ű , A bér nélküli gyilkos ugyanolyan 
jó alkalmat biztosíthatna, mint a prágai Č:indherni klub bemutatta két Ladislav 
Smoček-egуfelvonásos, a Labirintus és a Dr. Burke különös délutánja. A BITET-
-kínálta sokféle lehet őség és kísérlet közül Smo ček egyfelvonásosainál érdemes 
elidőznünk. Különösen a Labirintusnál, amely a maga parabolisztikus „gyökérte-
lenségében" különlféle babonákkal szembesíthet, s az id ő- és tér-koordináták tágí-
tásával a közös Iéggyö&erek számbavételére ösztönöz. Magam sem állok valami 
jól növénytani ismeretek d•olgában, ideírom hat ,;léggyökér „  szavunk jelentését —
az értelmező  szótárból: , ;Egyes növények föld feletti rész еiből (szárbó'1, ágból) 
eredő , a levegdben csüng ő  v. a talajba hatoló gyökér, amely táplálék fölvételére, 
illl. a növény támasztékául alkalmas." Nincs köze tehát „légb ől kapott" kifejezé-
sünk átvitt, köznapi értelméhez. 

Nos, a Labirintus — , ;interjúkísérlet a 'bejáratnál'; a személyek felsorolása 
előtt vagy után nem találunk Smo ček darabjában semmiféle történelmi és föld-
rajzi utalást, a helyszín a „Labirintus" feliratú táblával jelzett, magas él ősövény-
nyel eltakart utcácskák bejárata, ahol a Portás székel, a belép őket árusítja, s, a 
rendre vigyáz, hogy a kijáratot nem találók nehogy itt, a „Bejárat" jelzés ű  kapun 
távozzanak odabentről. Bármennyire is meglep ő  a párhuzam, A »ii kis városunk 
mai változatának t űnik ez a darab, csakhogy míg T.hornton Wilder a líra felé 
terelhette „antropo'lógiai" gondolatait, •Ladislav Smo ček 196ában az abszurdot vá-
lasztotta. Vag 4s megtagadta ezzel a nemzeti hagyományokat? A belgrádi el őadás 
jószemű  'kritikusát teljes egyetértéssél :idézhetjük: „A nagy sikert és elismerést 
kiváltó cseh film új hullámából megfigyelhettük, hogy a h ősök rendre kisembe-
rek, akik azonban, mert a mozgásközegükként választott helyzetek konstnxál:tab-
bak, nem azonosíthatók a neorealizmus szintén kisember h őseivel. Ezek a szitu-
ációk — .a filmekben kevésbé, mint a színpadi m űvekben — magukon viselik, cseh 
hagyományként, Kafka és Hašek világának .légkörét .is, meg a világirodalmi ro-
konságra utalva,. napjaink abszurd drámáinak ismérvéit." A magyar abszurd sem 
a hatvanas években kezdődik — Karinthy Frigyest újraolvasva döbbenünk rá, 
menyire kortárs író. A román irodalom az utóbbi években fedezte újra fel 
Urmuzt, Ionesco közvetlen el ődjét. S mind e saját hagyományok mellett termé-
szetesen elsőrendűek azok a bizonyos léggyökerek, amelyek egymástól tö'bbszáz 
kilométeres távolságroan, sokszor nyelvi elszi.geteltségben született darabok atmosz-
férájának azonosságát s a rokon motívumokat megmagyarázzák. Hiszen a L'adi-
slav Smoček Labirintusát őrző  Portás egytestvér Páskándi Géza „tragikomikus 
párbeszédének" tolókocsis hadirokkantjával, aki er őszakkal foglalja el s védel-
mezi körömszakadtáig az Els ő  Labtörlő  Intézet kapusfülkéjét, illetve a bejáratot. 
A motiváció, a konkrétan megnevezett ok persze lényegesen különbözik, akaresak 
a két író stílusa, de e különbözésnél jellemz őbb a szemléleti haso џlóság, az 
alapérzés groteszk, abszurdoid vagy abszurd kivetítése — a Kint és Bent lév бk 
szeiinbesítése, a bezámtság-tudatból származó szorongás, az őrizettek és őrizők 
pszi~чΡhózisa. Könnyű  volna az egészet Kafkára fogni, a kaifkaizmus divatját látni 
benne. A meggondolkoztató cspan az, hogy mindenfele épp a legj оbbák, a legér-
zékenydbhеk, nem egy esetben a líra múzsájának hosszabb-rövidebb ideig hátat 
fordító költők írják ezeket a „divat",drámákat, parabolákat, a magány fájdalom-
kiáltásait. A harmincas évek lengyel lírájában önálló irányzatként számontartott 
„katasztrofizmus" egyik mai képvisel ője, Tymoteusz Karpow'icz már a második 
vülághaboгú s megszámlálhatatlan újabb embertelenség egyetemes tapasztalatával 
mondja fel a ,;leckét — csendb ől": 

Megtanították 
nesztelenül járni 
az elefántot a dalon, 
az embert a földön 

A fák hangtalan 
álltak föl a mezsgyén 
ahogy a hajszálak 
a remülettől 

(Kerényi Grácia fordítása) 

A felismerés s a kimondás — nem azonos a belenyugvással, ahogy azt a 
nem is olyan régi vádék állították. Marin Sorescu, a Jónás írója, mintha ezekre 
a vádakra váfaszolná: „Valamir ől mindig lekésünk az életben, ezért kell folyton 
újra születnünk." De egy ,dolog a remény s más a valóság: csak a halak gyomrá-
nak nagysága változik, amelyben Jónás találja magát. A dráma h őse, önmagával 
vitázva, reménytelen !helyzeté'b ől életfilozáfiát alkot — s a cet gyomrából ez 
érthető : „Еletünk negyedrészét arra vesztegetjük, hogy összefüggéseket hozzunk 
létre. Mindenféle összefüggést gondolatok között, hóbortok között, a dalok és 
a por között. Milyen gyorsan folyik minden, és mi még mindig alany és állítmány 
között hozunk létre összefüggéseket. ,Szabad ,folyást kell hagyni az életnek, úgy, 
ahogy éppen jön, és nem kell olyan összefüggések megteremtésével kísérletezni, 
amelyek nem tartósak. Amióta összefüggéstelen szavakat mondok, érzem, hogy 
szép esztendőket nyerek vissza az életemb ől." Íme, a híd, amely a parabolát az 
abszurd nyugati változatával köthetné össze. De Sorescu nem megy át rajta —
mint ahogy Páskánd'i sem ő  változatlanul összefüggéseket keres és teremt 
gondolatok és hóbortók" között. Az összefüggések, a magyarázat kétségbeesett 
keresése az abszurd közép-kelet-európai valfajának talán mindmáig legrango-
sabb és legsikeresebb darabja, Mrožek Strip-tease,e is — az értelmetlenségek nem 
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e modern labiri хіtusba zárva ke ~l'1 a kijáratot mégis megkeresni, megtalálni. A 
kö'І tő  néha úgy érzi,. hogy oly egyedül kell tennie ezt, mint Sorescu új drámá-
jának sekrestyése, aki egy vadonatúj katedrális falait füstöli, melybe soha senki 
sem tér be  imádkozni. 

Ám nem oél e magány, még csak nem is elfogadható eredmény. A szín-
házi (s természetesen egyéb) k іsérletek a magány felo'ldására törekszenek — e 
cél felé csupán az egyik út a mi groteszkünk; abszurdoid-abszurdunk. A knokke-i 
költői biennálén hangzott el, 1970,ben, ez a nagyon meggondolkoztató okfejtés: 
„Érdemes-e a semmi efelé az egyetlen kizárólagossá merevített úton robogni —
ahogy ezt az utáьbi évtized neo-avantgardizmusának megannyi tendenciája ja-
vallja, sőt, ránk kfvánja kényszeríteni? ... Az egyedül üdvözít б  út illúzióját valami 
tökéletesen megidézett paradicsom felé — ameddig hiszünk benne —még csak 
el lehet fogadni jogosnak. De ez egyedül üdvözít ő  utat — a semmi felé? Akkor 
már inkább haladjon feléje ki-ki a maga útján. Vagy még inkább: miért ne pró-
bálnánk meg minden lehető  úton bekeríteni és megsemmisáteni a semmit?" 

Ennyi okos és szépen hangzó idézet után megérdemlünk egy kis kikapcsoló-
dást, valami másafajta szépséget is. És mi nyújthatna gondtalanabb örömet, élve-
zetet, mint az egészséges, szép emberi test látványa? E gondalatkapcsolással ko-
rántsem távolodúnk el a BITEF problematkájától — a színházi kihívás egyik 
mai formája éppen a meztelenség; a belgrádi Atelje 212 is bemutatott egy saját-
-produkciójú Hazr-elriadást. Minthogy azonban akármiről inkáъb beszélni lehet 
olvasmányaink alapján, mint a meztelenségr ől, amelyről —még ha csak színházi 
is — a másodkézből szerzett információk legalabbis kétesek, legfeljebb egy-két 
elfogadhatónak tűnő  színházesztétikaí alapelvet másolhatok ide. A lengyel Jerzy 
GrOtоwSКi wroczlawi Laboratórium іЅzјгіЋйzйъaл  e téren is jelentős tapasztala-
tokra tett szert; ;,ha az alkotás az emberi őszinteség aktusa, akkor szükségkép-
pen lehámlik az intimitás burka is" —állítja Grotowski, s ennek megfelel ően 
színházában az emberi test a színészi játékban meghatározó fontosságú. De 
ugyanő  szögezi le: „Ha a meztelenség és a szex nem úgy funkcionál, mint kapu 
az emberi lét .totalitása felé, akkor parnográfiával állunk szemben." 

És máris itt az újabb bökken ő: Ki mit minősít pornográfiának? Mert ugye 
a köztudat szerint a strip-tease a perverzitás szagát árasztja? De akkor hogyan 
lehetséges strip-tease és strip-tease között lényeges különbség (és nem a „sztrip-
-kilenc", a meztelenség foka tekintetében)? Már csak azért is félrevezet ő  volna 
például egy újvidéki, egy varsói, egy pozsonyi és egy budapesti stripttease m űsor 
k&ött nemzeti alapon keresni a különbséget, mert a táncosnak alkalmazásában 
érvényesül a legmaradéktalanabbul a nemzetköziség. A négy éjszakai bár szóra-
koztató műsorárnak középpontjában álló vetkőző-számokat összehasonlítva, hatá-
rozottan merem azonban állítani, hogy a táncosn ők tánc-művészetén múlik első-
sorban, vajon csupán a pikantériára figyelünk (ezt viszonylag hamar megszokja 
a néző), vagy az erotikum valóban művészet-közelbe emelkedik, esetleg az eszté-
tikum szférájába. „A nyilvános és a kommersz jelleg, kéz a kézben, kisöpr űzték 
a mutatványból a perverzitás mozzanatát. A striptease már nem a betegesen 
kéjes vetkőzes iigyessége, hanem a testi szerelem művészete" — véli a szerb 
Dejan Đurković; s ez nem valamelyik night-club reklámján olvasható, hanem 
egy színvonalas avantgarde irodalmi folyáirat'ban. A esetk őzés izgalmát a modern 
strip teaseben a meztelen nő  játékának izgalma váltja fel, ezt nevezi Đurković  
„szerelmi egy'felvonásюsrnak amelyben mindvégig egyetlen személy játszik, de a 
másik, a láthatatlan is jelen van, a cselekmény vele, érette vagy ellene folyik —
akáresak Ioneseo darabjában, A székekben ... Esszénknek nem feladata a végs ő  
tisztázást hozó polémia, különben is nyilván sokkal fejlettebb strip-tease „m űvelt-
ségre" volna szüksége szerz őnek, hogy a kérdéshez érdemben hozzá tudjon szólni. 
De azt hiszem, a meztelenség egyik teoretikusának fejtegetéséb ől ennyit elfogad-
hatunk: „Ha egy szép n ő  el tudja nekünk játszani a szerelmet — éppoly megbe-
csülésre, bámulatra, s őt művészi státusra méltó, mint TháQia asszony többi 
örömöt, szenvedélyt, fájdalmat, halált interpretáló kedveltjei." 

A strip-tease egyébként nemcsak önállósult formájában kopogtat a m űvésze-
tek ajtaján, hanem a már befogadott múzsákkal szövetkezve. A hiteles élménybe-
számolót nem helyettesítheti egy futó találkozás Üjvídék valamelyik f őutcáján a 
fekete hajú költőaszínésznővel, a kötetben olvasott Ladik Katalin-versek sem ad-
ják ezt a varázst, amely a szerz ő  önálló estjein vonzotta a közönséget; a lemez —
noha nem video-lemez — már többet megérzékeltet e zenével, mozgással és —
vetkőzéssel kísért költészet különös összetettségéb ől, erotikumából, avantgarde 
játékasságábói és társadalmi elkötelezettségéb ől. Nem föltételezem, hogy ez a hu-
szadik századi líra főiránya (mert mi lenne költőnőinkkel — mondjuk 35 év után, 
s a pocakosodó költők szintén szegre akaszthatnák a lantot), mindenesetre a 
Ladik-jelenség rendhagyó voltában is a kortársi m űvészet útkeresésének szimptó-
mája. 

Te tudod az időt." Az Éjféli rondó utolsó szakaszának els ő  sora ez. 
Bár fia elfogadjuk az em'beriség, egész pontosan a föld férfi-lakossága na 

gyobbik részének korántsem irodalom- és művészet-központú nő  szemléletét, „az 
idők szava" korántsem ennyire elkülönít ő , ennyire szembeforduló a „hagyományos 
jóízléssel". Alighanem a cseh Jaroslav Scifertnek adnának többen igazat, nem 
minthogyha verse kevésbé volna erotikus, csakhogy ő  a hagyományos szemlélet-
ből az intimitás:igényb ől megőriz valamennyit, a pódiumi nyilvánosság helyett in-
kább a „magántulajdonosi" felfogást választja: 

Függönyt tudnak sz őni 
leheletükből 
és redőkbe szedik, 
hogy senki se lásson be az ablakon, 
mert éppen ki akarnak lépni ruháikból 
és fölölteni meztelenségüket 	 . 
amellyel Diox 
mesés estélyi ruhái 
sem vetekedhetnek. 

(Zádor András fordítása) 

Magam sem merném azt állítani, hogy ez a közvetettebb erotika kevesebb eszté-
tikai értéket hordoz... cos 



szombathy bálint 

négy 
szöveg 

balatonboglár 

Egy hétig voltunk Galántai György vendégei, aki a Kápo'lnatárlatok augusz-
tusi míísorában jelölt ki számunkra terminust. El őttünk a Pécsi Műhely alkо tói 
— Kismányoky Károly, Halász Károly, P•inczehelyi Sándor, Szíjártó Kálmán, 
Nádor Katallin, Ficzek Ferenc és Lantos Ferenc — tájkorrekciókat és vizuális 
kísérleteket mutattak be. Ezek a munkák abban különböznek a  ml  hasonló jel-
legű  kutatásainktól, hogy intervencióikat túlnyomórészt fényképre viszik rá, t еhát 
nem a környezetbe, hanem egysíkú vetületébe avatkoznak (bele. Környezetükét 
először lejfényképezik, ők is ,beleállлak, majd grafikai eszközökkel »zavarják« meg 
a vizuális felületet, az adott struktúrát. Objektumaikat, zavart kelt ő  eszközeiket 
a képbe belelátják, ami inkább konceptuális, mint •intervenciós tevékenység. Ez 
az a pillanat, amikor 'a gondolat a legkevésbé távolodik jel gondolati formájától 
útban egy vizuális szupremációba. Langyos Ferenc (1929) például •negyedkörös 
egységeket lát rá a kápolna falára, melyeknek a variálási lehet ősége végtelen. A 
csoport »munkájának« nyomán az épületet övez ő  tér ,is Idegen, nemlétező, főleg 
geometriai formákkal teljesedik ki. 

A vizuális kutatások és tájkorrekciók fogalma alatt mi valódi, tényszer ű  
munkálatokat értünk. Ennek a 'koncepciónak egy :ilyen, 'látszatra er őltetett és 
kényszerített váktazata a vizuális operat őrré vált alkotó gondolati üzenetének 
képi úton ifelénk sugárzott anyaga, és csak addig szorul rá erre a vizuális küls ő-
re, amíg a gondo'lkodassal párhuzamosan oem tanulunk meg látni, míg nem 
leszünk képesek egy új látási erőfeszítésre, mely a gondolatban .immanens üzenet 
képzete. A Pécsi Műhely tevékenysége azt mutatja, hogy nékik •már csak egy 
mozdulatra van  szükségük, hogy szövegbe, ne pedig képbe kerüljön a válóságban 
véghez sexe vitt, il sem indított üzenet. 

A Bosch + Bosch csoport tárlata augusztus b-án nyílt meg. Kerekes László 
korábban, Újvidéken ns bemutatott Land Art-jait rakta fel. Ezeket a munkákat 
a Palicsi4б  kiszáradt medrében egyrészt szign•alista, másrészt intervenciós eszkö-
zökre építette. Kérdéses munkaszakasza inkább kísérleti, mint kutató jelleg ű . 
Ezzel magyarázható vizuális, egzaktan gondolati és emocianális v еzérléskeverése, 
melyre utálуb készített Body/Behaviour Art alkotásai utalnak. Tevékenységének 
egyidőben felvetett tartalmi sokoldalúsága arra mutat rá, hogy nála is a gondolati 
mozzanat minősége a sorsdöntő, erre a képzett mozzanatra az aktuális irányza-
tok bármely objektivizációját ráépítheti. 

Szalma László felismerések, meglátások és ösztönök hatására rezonál, ő  az, 
aki még a legtöbbet mentett át a fest ői szenzibilitásból. Előnyei technikai kép-
zettségében rejlenek. Magyarországi tárlatunkon a DADA szó intervenciós képes-
ségét шérte fel«, figyelmen kívül hagyva aszó jelentésm.in őségét. Művei közül 
készen egyet sem adott a nézőnek. Szakma felvételeit mindenki saját intellektuális 

409  képessége szerint fogadja be. 



budapest 

Bike László .teoretikus, a лemzetközi avantgarde kísér ője és egyik legjobb 
magyaгországú ismerője, haгn dnonégy oldalas levelet írt „barátaihoz" 1972. 5. 
24-i. 18. keltezéssel. „Ez nem folyóirat, írja, hanem levél. A levelet akkor írom 
meg, amikor kedvem tartja. ;Szeretek levelezni a levelezésért önmagáért. A levél 
küla'lakjával nem törődöm. Neue .vállalok felelősséget a levelem lemás іolásáért. 
(...) Fülip Lajos írta: Lehet-e pótolni azt, :aurai nincs? Egy anód van гá, az elkép-
zelés kísérlete". 

Az eimúDt félév kгonolбgja cím alatt Bike foglalkozik az Anyag és forma 
a képzőművészеUben cinű, a TIT Stúdióban huszonhét művész részvételével meg-
rendezett kiál'lítással, a Filmművészeti Főisko'lán januáљan megtartott Amerikai 
underground filmek című  műsorral, az Egyetemi Színрad Filmművészet, a film 
nyelve, fülmi goaldolkadás című  estjével, az Egгy-kiállatással, Jan čsó Még kér a 
Пép című  dilijével, Harasaty István kiállításának »elnapolás 'vala, 6zentjáby Ta-
más egyik happeningjevel, Baranyay András és Tót Endre áprilisi kiállításával, 
hogy a legfontosabbakat emhtsem. 

Tát Endréről megállapítja, hogy „élete talán legnagyabb fordulatát, helye-
sebben legjelentбsibb átmeneti korszakát jelezte a kiállítással". Tát munkássá-
gának a mottója A FESTЁSZETBüL AZ IDEAIBA. A jelszó általános alkotói in-
tenciókat kell, hogy méghatározzon a jelen képzőművészetében, egyidejűen a nem 
festészеtből jövő  technokrata vagy tisztán költ ői erőfeszítésekkel, ha a festészet 
pozitív attгibutuтnait neon-konvсnюionálás és hagyományel4enes perspektívába ál-
lítják be. 

A toválbbiakbaл  Bike beszámol huszonnyolc magyar m űvészhez 'intéz еtt 
felhívásának eredtényéről. Elsősoљan a jelenkori magyar művészet „ál'lásá б1" 
kívánt tájékozódni levelezés útján, „a közismert kiállítási pwblikációs stb. nehéz-
ségek átihіdalása" révén. Bike egyik fontos törekvése az volt, hogy a „képz ő"-nnű-
vészet fogaжтn nak a kitágítása érdekében akciójála költ őket is bevont, célja volt, 
szavaival élve: „ösztönözni az ekkortájt feltételezésem szerint már jelentkez ő  
magyar •konceptuális törekvéseket". Várakozásának megfelel ően „a résztvev ők több-
sége vagy valóban »elképzelését dokumentálta« vagy pedig tiszta koncept m űveket 
küldött (.. )". 

Bike ezután részletesen, egyénenként doglalkozik a beérkezett munkákkal. 
Elmondja még, 'hogy így összegyűlt anyagát eddig nyolcvanan nézték meg, „a 
látogatók a 'legtöbbször egyesével vagy párosával érkeztek és átlag 2-3 órát 
töltöttek" nála. ü maga az anyagot értékesnek min ősítette, a kvalitással azonban 
nincs megelégedve. 'Bike László képi az alkotókat, hogy „id őről-időre" küldjenek 
neki dokumentumokat. 

A Dokumentum/Elmélеt/Forrás cnmű  rovatban Joseph Kossuthnak a Flesh 
Aгtfból átvett rövidebb szövegét kötik a „levél". Bike a Portrévázlatban — nyolc 
oldalon — Pauer Gyula munkájával foglalkozik. A Könyvek cím ű  rovatban Szabó 
Júlia A magyar aktivizmus története, Fülip Lajos Magyar m űvészet —Művészet 
és világлézet, Gábor Eszter A CIAM magyar csoportja és Susan Sontag A pusz- 
tulás képei című  könyvekről mond гö'id véleményt. A Kockákban folyoiratokra 
hívja fel a figyelmet és információkat közöl. A „levél" a Felk тkiltójélekkel olyan 
hírekkel és felhívásokkal zárul, melyeket a nemzetközi m űvészeti elebbe való be-
kapcsolódást teszik lehet ővé. Ezeknek a »ћaѕznѓјhatбс< infоnnációknak a .gyakor-
lati értéki nagyobb, mint folyóiratunk információs rovatáé, ismeretterjeszt ő  ereje 
azonban kisebb. 

Bike •László „levele" Magyarországon azt pótolja „ami nincs". 

9 

brno 

A Brnói Művészeti Otthonban Jirí Valochot, a csehszlovákiai új művészetek 
képviselőjét, ismert teoretikust keresünk fel. 1972. áp гilis 3Đ-án keltezett körleve• 
lében őszre tervezett kiállítására hívta meg a csoportot. A kiállítás a Land Ah, 
Body .Art, Project Art, Concept Art és az Art per Post területeit öleli fel, jellegé-
nél fogva az első  lesz Keleten. 

Valoch ebben az évben négy füzetet adott ki, melyeket a konoeptuális m ű-
vészet és a Play Art határeseteként lehet felfogni. Konkrétumok, fogaltinak moz-
gatása, térbe helyezése és szetnibeállítása a jellemz ő  ezekre a munkákra, melyeket 
szimmetrikus fogalmazványioknak és párbeszédeknek nevez. 

1970. folyamán az új plasztikus művészetek kutatóinak egy fia'ta'lokból álló 
csoportja — Mirka Antonová, Marie Katolická, Dušan Klimeš, Jirí H. Kocman, 
Jitka Kocmanová, Zora šimková és Jirí Valoch —egyéni és közös projektumo-
kat realizáltak előre elkészített sémák alapján, di az alakítás .szabadságát fenn-
tartva. A csoport :saját koncepcióját az Arte Povera, a Land Art és a szlovén 
OHO csoport áЈta1 megfogalmazott, illetve kijelölt vizuális kutatások határeseté-
nek definiálta, de olyan új fogalmakat is bevetett, mint a  Land-Poem  vagy Found 
Art. A munkák 19ó8—b9-es előtanu4mányok Molytatásai, logikus következmenyei. 

1971-es periódusuk is rokonságban van .az OHO csoport kutatásaival, Klmaes, 
Kocman, Kocmanová és Valoch Útechov környékén, a havas tájban készített pro-
jektuma és vizuális •kísérlete .a szlovén csoport Beli čovek cíuzű  kísérleti filnijd-
vel analóg és az idei ibizai designer-találkozón újból megismétl ődöttek mas 
anyaggal, amely hó 'helyett — lévén nyár — a strand homokja. Itt kell megemh-
tenünk Jan Steklík 1970-es intervenciós munkait is. 

Azok közül, akik vizuális szövegkísérletekkel és konkrét versek írásával, 
ezzel egyidejűen tipográfiai keresésekkel, ,grafikai formaképzéssel foglalkoznak, a 
legismertebbeket, Karel Adatmust (1943) és J an  Wojnart (1944) említeném. Őket a 
konkrét szöveg érdekli, és a kontextusba avatkoznak (bele, míg Valodh vizuális 
versei képi elemekre épülnek. 4/0 
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velence 

A 36-ik Velencei Nemzetközi Biennale anyagában négy művész - Jan Dibbets 
(Hollandia), Keith Sonnier (USA), Diane Arbus (USA) és Richard Estes (USA) -
munkáit tartom értékesnek. 

Gerhard Richter (NSZK) negyvenhárom 'festmény-fotón kiállította FRANZ 
KAFKA 18831924, THOMAS MANN 1875-1955, MANJEL DE FALLA 1876-1946, 
PAUL VALÉRY 1871-1945, HERBERT GEORGE WELLS 1866=1946, ARRIGO 
BOITO 1842-1918, ALFREDO CASELLA 1883-1947, JOS> ORTEGA Y GAS'SET 
1883-1955, OTTO SCHMEIL 1860-1943, JAMES CHADWICK 1891, FREDERIC 
JOLIOT 1900-1958, MIHAIL SADOVEANU 1880-1961, IGOR STRAWINSKY 1882 
-1971, JEAN SIBELIUS 1865-1957, HAWS PFITZNER 1869-1949, WILLIAM JAMES 
1842-1910, NICOLAI HARTMANN 1882-1950, PAUL ADRIÉN MAURICE DIRAC 
1902, JAMES FRANCK 1882-1964, ENRICO FERMI 1901-4954, PAUL CLAUDEL 
1868-1955, PATRICK MAYNARD STUART BLACKETT 1897, LOUIS VICTĐR DE 
BROGLIE 1892, SAINT-JOHN PERSE 1887, RAINER MARIA RILKE 1875-1976, 
ALBERT EINSTEIN 1879-1955, HUGO VON HOFMANNSTHAL 1874-1929, KARL 
MANNE SIEGBAHN 1886, AN•DRÉ GIDE 1869-1951, GIACOMO PUCCINI 1885-
1924, WILHELM DILTHEY 1833-1911, BJÖRNSTJERNE ВЈá NSON 1832-1910, 
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM 1874-1965, EMILE VERHAEREN 1855-1916, 
GRAHAM GREENE 1904, ANTON WEBERN 1883-1945, ANION BRUCKNER 
1824-1896, PAUL HINDEMITH 1895-1963, ALFRED ADLER 1870-1937, OSCAR 
WILDE 1856-1900, ISIDOR ISAAC RABI 1898, JOHN DOS PASSOS 1896-1970, 
ALFRED MOM'BERT 1872-1942 portréját. 

Richter munkái számomra szintén sokat érnek. 
đ rülök még, hogy augusztus 15-én megláthattam életem legjobb film-

jeit Keith 'Sonniert ől, csak azt nem értem, m;iért Velencében ért engem ez a 
nagy szerencse. 
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maurits 
ferenc 
versei 

carpaccio 

(VIKTOR CARPATHIVS) 

megérkeztem mint hirtelen-világutazó 
Piros útlevéllel és utazótáskával 
hozzád 

cento lire signore 
grazie 
végre találkoztunk 
évekig milánói reprodukciós-könyved nézegettem 
most itt vagyok a scuola di san giorgio fekete padjai között 
rá sem gyújthatok miel ő tt felemelném arcom 

csak most láthatom metafizikus fényedet 
micsoda csalás 
szegény cirico és carra 

a fény nem vásznon bújkál 
belőled villan 
madonnáid koponyájába 
sarat' agostino habfehér pudlijába 412  



san giorgio 

megdermedt a szörny páncélját látván 
megdermedt a tenger 
megdermedtek hajók vitorlái 
sziklák 
ciprusok 
hagylók 

csak göndörödő  szőke haja libbent 

meditazione sulfa passione di cristo 

(carpaccio) 

egy délután 
leejtve a töviskoszorút 
krisztus elszunnyadt 

mi ketten csak a szakállunkat simogattuk 
és elfordultunk t ő le 
és hallgattunk 

le cortigiane 

(carpaccio, venezia, museo correr) 

alsóneműnk hiába fodrozva 
combjaink csiszolva 
galambjaink bepúderozva 
vállunkra már neon szállnak 

megmerevedtünk itt a balkonon 

rig uiem 

kifeszítve a klozettajtón 
rozsdás aggyal kórón tűnődve 
mintha értenéd 
száraz gerinced sercegését 
esetleg zöldgilisztát szedhetsz 
feneked alá 413 



danyi magdolna 

a 
nullponton 
formálódó 
konkrét 
kolto i 
nyelv 

Domonkos István költészetének bels ő  struktúráját a folytonosság, az els ő _ 
versekben felismert tapasztalatokkal szembeni következetesség, az ott el őrejel-
zett irányban való radikális elmozdulás jellemzi. A verset lehet ővé tevő  struk-. 
túra-szituációt az áthúzva/megtartva alkotás szándéka jellemzi, az alapvet őek 
nek felismert tapasztalatok irányában, a „felesleges" elhagyásával, a tagadás szint 
jéről indítja mindegyik versét, állandó kísérletként. A Rátka-versek struktúra-szi- 
tuációját az ún. költőinek, a klasszikusan költ őinek a megtagadása jelenti, költé-
sz~tеnek építő  eleme ez. 

Ha Domonkos István költészetének meghatározóját a klasszikusan költ ői 
tagadásában, az a priori betöltend ő  nyelvi/ritmikai formák elvetésében látjuk, 
úgy negatívumaiban határoztuk meg ezt a költészetet, a tagadás irányát mutat-
tuk fél. Dolgozatunk célja, hogy az ún. Költ őivel szemben nem-költői költői nyel-
vet esztétikai tárgyként, költ őileg autentikusként mutassuk fel. A költ ői nyelv és 
a nеm-költői nyelv egyaránt formalizált beszédnyelv, a közöttük lev ő  lényegi; 
neтn4ormális eltérések, különbözések a megváltozott alkotói módszer, a'l Кotói 
folyamat eredménye. 

Költészetének megközelítésekor azokra a nyelvi/szerkezeti jelenségekre kell 
figyelnünk, melyek a költői szöveg domináns szervez ő  elemei, s mint ilyenek a 
költői szöveg esztétikumának hordAzóivá lettek. A költ ői szöveg esztétikumának 
hordozói nyelvi kategóriák, melyeket fuлkcionáliš jellegükben közelítünk meg. A 
költői szöveg természetéb ől következően a funkciójában иΡizšgált nyelvi/szerke-
zeti jelenség egyben mint poétikai jelenség tudatosul. A meghirdetett, szükség-
szerűnek felismert tagadás, a költ ői tapasztalatok áthúzva/megtartasa a nyelv 
funkcionáltságának módjában/.irányában jut kifejezésre, tahót a .költ ői nyelven _ 
belül realizálódik. 414 



„A : modern költő  végérvényesén egyedül marad a nyelvvel.” —írja Hugo 
Friedrich a Эtruktur der modernen Lyrik c. munkájában. Ezt a helyzetet a mo-
dern .költő  számára egyedül adott !helyzetként kell ifelismernünk. A nyelv ebben 
az alkotói folyamatban nem leíró nyelv, nem kitapintható tárgyat modelláló 
anyag;  a.  költői nem a valóság-világ képe. A nyelv tárgyi eredet ű  anyag, el'lentét- 
ben a leírt4öltőivel, a valóság-világ leírhatatlanságának platformjáról („A világ 
valamennyi költőjének minden sorát égni hagynám egy mosolyért, egy lusta húl-
lámloccsanás víziójáért. Költők ninsenek!” — olvassuk a Rátka c. versben.), még 
metaforiszitikusan, áttételesen, képes beszéd formájában sem vállalhatja a költ ői 
leírás funkcióját. A költ ői nyelvi szöveg nem közvetít ő  töb é a költő  és a világ 
között, a költ ői szöveg a költő  formalizált nyélvi tudata a világról. A megformaát 
költői nyelv nem fejez ki semmi rajta kívül lev őt, tárgyként formalódik. A költő i 
nyelv nem metaforisztikus, nem szimbolikus, nem szürrealisztikus stb. A metafora 
abszolút metafora lehet, a költői kép a nyelv irreális lehet őségeiben va'ló kutatáš 
eredményeit mutatja fel, kizárólagosan konkrét nyelni jelként jelenthet realitást. 

Domonkos Istváл  költészetében a költői leépítését a. konkréf költ ői nyelv 
felépítményének struktúra-szituációs feltételeként, a konkrét ife'lé való 'törekvés 
eredményeként kell megnevezniink. Ha a költ ői versnyelvet „ékes, szép beszéd-
nek" tartjuk, akkor a konkrét versnyelv a maximális szigonisággal kiválasztott 
nyelvi elemek kizárólagos helyzetben való megszervezését jelenti; a konkrét köl-
tői nyelv tehát „pontos beszéd", ahol a.„pontossá.g” a versstruktúra kiegyensúlyo-
zott nyelvi/jelentésbe'•li er őviszonyait fedezi, azaz a vers-struktúra zártságát. 

A költői szöveg nyelvi elemei közötti szerkezeti viszony szervetlen, mond-
hatjuk, szerkezeti-asszociációs, a struktúramontázs ér тényesii'1. Ezzel párhuza-
mosan a versstruktúra zártsága a költői szöveg nyitóttságát, töredék-voltát való-
sítja meg. 

A képalkotás szerepét a montázs-kifejezés veszi át, a montázs-kifejezés szer -
kezeti elemeit jelent ő  grammatikai figura lesz az elemi struktúra-komponens. Ez a 
jelenség a szabályos nyelvi közlés, a leíróbeszéd 'felé közelítené a költ ő i nye'lvet, 
ha a szöveg grarmmatizál'tsága nem a szervetlenség, 'a 'szabá'lytal!anság jegyeit hor-
dozná magán. . 

A konkrét költői nyelv imegvalósításának els ő  szintjén — a Rátka-versek 
legtöbbjének, a Kiki-versekben, az Élet az a német vános, a Kislányom: Görög-
ország cíтnű  versekben - a köznyelvi beszédb ől kiragadott ёs változatlanul hagyott 
mondatok montázsolása jelenti a megformálás irányát. A mondatok kiválasztása 
és elrendezése, avágás" a köznyelvi beszéd ritmusihoz igazodik, s ennek ered-
ményeként a mondattöredékek a lezárt mondat, a folyamatos beszéd, a szabályos 
grammatizáltság illúzióját teremtik meg. Ez a folyamatosság azonban már nem a 
beszédnyelvve'1, 'az „értalmes beszéddel" rokon, kizáró'lagasan a szöveg struktúra 
-elemei közötti kapcs.olat-teremtés, a montázs-kifejezés eredménye. 

„kiki de hát senki sem kivétel 
mindenki bevétel 
senki sem feltétel 
mindenki Ietétel 
senki sem fontos szerfelett 
ha berreg is vagy burrog 
ha fut is vagy ha kullog 
fejében messze juthat 
de a vér ott is buktat 
akár simogatott akár ölt 
vagy írt csupán 
ágbogas kezével" 

(kikžéknek ajánlva) 

A költői nyelv grammatikai szabálytalansága — ahol a grammatikai for-
majegyek: esetragok, igeid ők stb. mintegy grammatikai utalás'ké шΡt érvényesülnek 
— a konveneionális Ibeszédnyгlvtől való eltávolodást szolgálja, s ily módon a 
kdltőien reális nyelv-állapotot jelöli. Amit pedig nyelvi/nyelvtani folyamatosság-
ként érzékelünk a költői szövegben, az nem más, mint a szervtelen, agrammatikus 
kapcsolódások által kiemelt központi nyelvi elem, s e központi nyelvi elem körüli 
inkább spirális, mint lineáris irányú nyelvi mozgások ézékelése. 

A költői szöveg hírértéke a nyelvi mozgások min őségi/mennyiségi növeke-
désével рáxhuzamosan növekszik, s így a költői szöveg nem eltűri, hanem igényli 
a grammatikai -szabályok fellazítását, létrehozva a maga konkrét nyelvtanát. Mint 
ahogy a Konmányeltörésben című  vers nyelvi negatívumokra épül ő , agrammatikus 
nyelvi modellje bizonyítja, a szabályok totális megtagadása, a nyelvi rendszer 
totális leépitése is jelentheti a megformálás irányát. 

Ezt megelőzően, már az Áthúzott versekben, egy negatív .irányú iformálás 
— a nyelvi elemek redukciója, a beszéd-nyelv „kicsontozása" — jelzi azt a folya-
matot, melynek feltételeként a költ ői lerombolását, végs ő  eredményeként pedig a 
konkrét költői nyelvet tettük meg. A jelz ők, a legegyszerűbb hasonlatok .(a nyelv 
leíró jellegű  elemei) kiszűrésével a szavak, szócsoportok közötti szerkezeti-asszo-
ciációs viszonyok alapján felépített költ ői szöveg mindörökre elveszhette azt a 
lehetőségét, hogy a valóság-világ költ ői leírasát nyújthassa. 

Figyeljük meg pl. a Kanada című  verset: 

„kanadóban mindenki kanadai 
kanadóban kanadai évek múlnak 
híres a kanadai éhség 
a kanadailag fogyasztott kanadai vér 
velőscsont máj vese 
a kanadai száržtott gyümölcs 
kanadóban mást sem hall a kanadai 

415 	 csak azt hogy kanada kanada stb." 



A „kanada" szó (földrajzi név) a versben negyvenszer ismétl ődik meg (a 
vers szóállományának egyharmada), grammatikailag a legkülönböz őbb alakban. 
A versnyelv mindegyik eleme szerkezetileg hozzá köt&d лΡk. A kö'ltбi szöveg „kana-
la" szava (a szöveg központi nyelvi eleme) és a kanada, földrajzi név között 
semmilyen kapcsolatot nem іlеІtё tеІіz a szöveg, pontosabban az első  olvasásakor 
a tudatban iteranészetszer űen fellépő  analógia a nyelvi mozgások e'l őrehaladásával 
párhuzamosan veszíti e'1 realitását. A vers „kanada" szava nem kanadót, a létez ő  
országot nevezi meg, a vers kanadója egy nyelvi konkrétum, a vers irreális „or-
szága". iS ez az „irreális" kanadu a versben a sötétség országává n ő, felhasználva 
ehhez a torzítást, az iróniát (ismétlések, látszólag rendszertelenitl kiválasztott 
nyelvi eleimek kinagyítása). 

A lényegben hasonlóképpen funkoionáló költői nyelv a 944 pritvor bolnica 
11001 belgrád versben az љthúzo гtt versekhez képest további redixkciót jelez. A 
versszakokra tagolt vers struktúráját a maximálás szigorúság jellemzi. A vers-
szakok első  soraiban ismétlődő  mondattöredékek — a Kormányeltörésben vers-
hez hasonló módon és értékkel — a versstruktúra zártságá вak megvalósításában 
domináns szervezб  szerephez jutnak. 

A zárka mélyébó'1 felkildött mama nívó hang a mama hiányát (a hiány-
érzet az :i'smétléssel nóvekszik), a leveg ő  hiányát, a hiányt teszi jelenva'lóvá. 

„minden éjjal mama 
mama mit tegyünk? 
édes mama nagyon 
értesz mama? 
mama ha te tényleg 
de nem ugye mama? 
nekem nagyon furcsa 
hogy ilyesmit írok mama 
ez az első  esetem 
bezártak mama" 	 (első  versszak) 

A leredukált nyelvi elemek szerveződése, a mondattöredékek töredék vol-
tának гtuda'tosítása s az ezáltal kialakított szaggatott ritmus a vers nyelvének 
elementáris erejű  szuggesztivitást kölcsönöz. Ha a szabad vers ritmusát a .beszéd-
-ritmussal szoktuk rokontani, úgy ez a ritmus már nem a beszéd ritmusára, 
hanem a fulladó ember tüdejének nehéz, hörg ő, ziháló lélegzetvételére emlékezјtet 
benntinket. 

A szöveg költőiségének hordozói — tapasztaltuk — olyan nyelvi/szerkezeti 
kategóriák, melyek a szerkezeten beliil jutnak jelentéshez, s melyek a szerkezetbe 
a nyelvi rendszer íeramlolásáл  át, a vers által konkгétizált nyelvi elemekként, 
semleges területről: nullpontjáról indulva lépnek be. 

Nem elemezziik, csak utalunk a Der springt nooh awf! cím ű  versre, ahol a 
megszólítás, mint grammatikailag szabályos (reális) nyelv-helyzet a költ ői nyelv 
irreális — konkrét — helyzetévé lesz. 

„nos költészet egyedül maradtunk 
nem ezt akartuk 
a napon ülünk és egymásra vicsorítunk ..." 

416 



ex 
libris 

gerold 1ászló 

délibábos 
valóság 

(Lévay Endre: Csillámok remegnek, riportkönyv, Forum, 1971.) 

A riport becsülete sem könyvkiadásunkban, sem irodalmunkban nem áll 
arányban a míúfaj tényleges jelent őségével . Vitathatatlan , hogy a riport elsősor-
ban az újságírás műfaja s nem az irodalomé , de rangos művelői , írók , újságírók 
között mindig voltak és vannak olyanok , akiknek legjobb munkái a magasabb, 
igényesebb mércével mért irodalmi régiókban is helyet kaphatnak és kaptak is. 
Egy-egy válogatott riportokat tartalmazó kötet els ősorban valóságfeltáró ereje, 
hitelessége, dokumentumjellege folytán nemcsak irodalmunknak lehet eseménye, 
hanem végtelenül izgalmas, nagy érdekl ődés .re számot tartható olvasmány is. 

Sajnos , mindez nem mondható el Lévay Endre riportkönyvér ől . A CSlllá-
mok remegnek című  kőtét riportjaiból ugyanis éppen a lényeges műfaji ismérvek 
hiányzanak . Azok a jegyek , amelyek nélkül be kell érnünk a szándék és néhány 
részeredmény dicséretével . Az ilyen dicséret viszont inkább jószándék és udva-
riasság — tehát •kritikán kívüli szempontok — eredménye , nem pedig a tiszta 
lelkiismeret , az olvasói kritikusi azonosulás és befogadás , a teljes elismerés dol-
ga. Lévay riportkönyvét is csak az udvariasságra ügyel ő , törekvő  kritika dicsér-
heti . Olvasás közbeл  ugyanis főleg ilyen jelzők kerültek a margóra : naiv, felszí-
nes, üres, sablonos , üresen lelkes , dagályos . Ez jellemző  ezekre a riportokra, s 

417 nemcsak a könyv egyes részleteire. 



S nagy kár, hogy ilyenek, mert írójuk valóban valtóza'tos, izgalmas szín-
helyekre látogatott, jól érezte, hová kell mennie, mir ől kell írnia korunk króni-
kásának. A múltban pásztázó szaba'dkai, palicsi séták után egy üveggyárba, az 
örményházi olajfuratokhoz, egy isten háta mögötti bácskai faluba, az épül ő  Crna 
Gorába, Kačo Racin, a forradalmár..macedón költő  szülővárosába, Kosovóba, a 
dnnaa tutajosok, a husin bányászok .közé, a két világ találkozásáról tanúskodó 
Szarajevóba, Borba — s Radnóti nyomában a szomszéd Žagubicára —, a Vaska-
puhoz, az elsüllyedésre ítélt Ada Kah szigetére, Gorski kotar erdeibe, a termé-
szeti tüneménynek számító Varjak tavához és Dubrovnikba, a nyári színházi já-
tékók világhírű  színhelyére látogatott, s ide •kívánta vezetni olvasóit is. Sajnós, 
kalauzolása nemen több az idegenvezet ők látványosnak tűnő, de lényegében gyors, 
felszínes és •sablonos, jól betanult mondókáinál. Az egyetlen jobb riport honi táj-
ról készült, egy bácskai falucskáról szól (Braziliában jártam). A többi dokumen-
tumnak, élménynek is egyaránt kevés, erőtlen. 

Ha én festő  valnék, akkor most egy irgalmatlan nagy ko'tlát festenék, 
amelyben a jól megrakott tűz fölött vákító pirosan rotyog az üveg. Aztán itt 
jön a félmeztelen munkás láncon lógó gulliveri mér őkanállal, kimerít belőle ..." 
— Ezekét a sorokat a pancsovai üveggyárról írt riportban olvashatjuk, s nem 
kell különösen igényesnek lenni ahhoz, hogy lássuk, lelkesedésében is mennyire —
szocreahsta szagúan —szürkék a riporter képei, hasonlatai, és írásai is. Hiány 
zik belőlük a jelenlét izgalma, az élmény csak szavakban van jelen, de a szavak, 
bármennyire szépen hangzanak is, üresen •konganak, nem azonosak az általuk je-
lölt indulatokkal. A riporter rózsaszín ű  szemüvegen nézi a valóságot, s ezért nem 
veheti észre, hógy lelkesedése mímeltté válik, hogy legjobb szándéka ellenére is 
csak álvalóságat tud elénk rajzolni. Frázisokat mond a munkásról, aki mindig 
izmos és erős, az új vá]lal'kozásokról, amelyek csak nagyszerűen csodálatosak le-
hetnek, a tájról, amely nini több egy földrajzkönyv szokványleírásánál vagy egy 
anziksz egysíkúságánál, a múltról, amely alanyai ajkán sohasem válhat személyes 
élménnyé, megreked a történelemkönyvek általánosságainál, közhely еinél, a jö-
vőről, amelyet Lévay a vezércikkek sz бlamsablonj,aiba öltöztetett, s a jelenr ől 
— a riporteri munka leglényegesebb területér ől —, amelyről a nagy pillanatot tet-
ten érni, bemutatni kívánva pátoszosan kijelenti, például a Crna- Gora-iutiriport-
ban: „Bejegyeztem noteszomba ezt a sort: ,Úgy t űnik, olyan kosban élünk, ami-
kor a történelmet .nem könyv еkből іоІvаѕѕѓk, hanem maga az éht írja és ta-
nítja ...' Nem fölfedezés ez, csak egyszer ű  megállapítás, amely akkor született 
meg bennem, amikor a gép mellett láttam az embert, aki még sohasem látott 
gépet ..." Vagy amikor a kos•ovói útja s.orán az albán színház el őadásáról így 
ír: „És a játék hatása a szüzek szemlesüt ő  pirulását júttatta eszembe az els ő  
csók után ..." 

Vakiban csodálatos (!?!) kor a miénk. De talán mégsem csafk azért, amiért 
Lévay annak látja és láttatni akarja. 

A kötet elé írt, iShaw-tól kölcsönzött, idézettel — „Az írás célja: szétoszlatni 
az illúziókat, a dolgokat látszólagos valósagukból kivetk őztetni, leaggatni róluk 
a tradíció fátylait, s föltárni őket igazi mivoltukban, teljes p őreségükben —
minden hazugság nélkül..." — nyilván riporteri szándékat kívánta jelezni. Saj-
nos, semmфđyen illúziókat nem oszlatott szét, ellenkez őleg .illúziókat teremtett 
egy korról, melynek krónikása akart lenni, semmit sem vagy legalabbis nagyon 
keveset tárt föl abból a valóságbál, melynek riporter-nyomozójává szeg ődött. Ri-
portjaiból hiányzik az ember, bajaival, gondjaival, kisszer űségeivel, ballépései-
vel, értelmоtlеnségevel, mulasztásaival. Hiába szólalnak meg a gondosan kivá-
lasztott alanyok, a riportok lényegében személytelenek maradnak. Az ember ezek-
ben az írásokban ćsak dekoráció, mint a gyár, az er őmű , a vasútvonal, a termé-
szet, a termőlföld, minden, minden, ami szerepel, helyet kap ott ezekben az egy-
síkúan lelkes írásokban. S hogy valóban csak dekoráció az ember Lévaynál, bi-
zonyíthatja, hogy úgy is beszél, beszélnek kivétel nélkül mindannyian, ahogy a 
szerző  elvárja. Sőt az olvasónak az az érzése támad, hogy minden véleményt, 
nyilatkozatot a .riporter „átírt", a riport mindenkori lelkendez ő  szelleméhez ido-
nii'tott. Alanyai úgy beszélnek, nyilatkoznak, mintha a riporter szókészléte 
gondolatmenete, 'kepalkotása szerint beszélnének, véleményük megformulázásán 
ezért erős konstruáltság érződik. Elég, ha csak a Crna Gorai riportból idézünk 
egy részletet: „A gyerek fekete szemét rám meresztette, s mintha csodálkozva 
kérdezte volna: „Hogyan is juthatott eszébe ez a kérdés, amikor én apámról 
beszéltem ... Az én apám itt dolgozik, számomra ez az, ami a legnagyobb valami. 
Ez él bennun nappal, amikor a kavicsokkal játszom, ez él bennem éjszaka, ami-
kor a nyers füge piros húsát lap űtom szét a nyelvemmel, és akkor is ez él ben-
nem, amurkor riadtan lihegő  .kis gyíkot fogok magamnak a kövek között ... Az 
én apám követ farag, és nekern semmi más v йgyбnі  nincsen, csak az, hagy 
g y e r m ik a k a .r o k len ni!" Így gondolkodik, s így is beszél alanyai helyett 
a riporter. Ezért lesz egysíkú, egyarcú szinte mindegyik riportja a kötetnek. S 
azért is, ment rengeteg ilyen naiv részlet van ezekben a tudósításokban: „Együtt 
kanyarodtunk be Višegra•dra a Drinával. Amikor el őször érintette lábam a föld-
jét, kissé megindultan és sokat várva gondoltam magamba: „Hát itt vagyok!?" 

Lévay állandó riporteri alapállása a csodálkozás, az ámulás és a feltétel 
nélküli lelkesedés, ami pedig igazi, valóságfeltáró, hiteles riportokat sohasem 
eredményezhеt. S nem is eredményezett. S ez valóban sajnálatos, mert Lévay az 
ország legkülönbözőbb pontjain járva, óriási lehetőséget hagyott kihasználatla- 
nul. A Csillámdk remegnek című  kötet könyvkiadásunknak azon művei közé 
sorolható, melyek kapcsán önkéntelenül felmerül a kérdés: feltétlenül meg kellett 
jelentetni? Nehéz határozott választ adni a kérdésre. Szinte egyetlen érvként kí-
nálkozik, hogy Lévay ripórtjai, ha nem is egy kor, de egy újságírásnak dokumentu-
mai, amelyeket ma olvasni nem jelent különöse'bb élményt; szellemi izgalmat, de 
amelyek ebben a látszatvalóság es látszatirodalmi fórmában — mert némi iro-
dalmasító szándék mindegyik riportban jelen van, de ez nem növeli értéküket — 
egykor igen népszerűek, helyesebben elterjedtek, kultiváltak voltak újságírásunk-
ban. Éppen ezért róható fel a szerz őnek és a szerkesztőnek (Toman László), 
hogy. nem tüntették fel az egyes riportok keletkezési; publikálási idejét. Ez sok 
mindent megmagyarázhatna, s legalabb részben menthetné, igazolná a mai olvasó 
előtt a szerzőt is. ats 
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vérités de raison 
(1972. augusztus 23.) 

vérités de rasion I. 
(piriul arpatoc) 

Mózesként állok itt, a Hídon. 
Köröttem gyöngék e hegyek, 
És mégsem látom a pálmás Jerikhót, 
És nem láthatom a kék tengert. 

Felhőket keressek t űző  napon? 
Nyitott szemekkel borzalmas napot? 
Egyazon figura, egyazon holttetem: 
0, szabadság! 0, szerelem! 

vérités de rasion II. 
(itt esett el) 

Kőbezárt szabályos áldozat 
Kőből kinézett arcodon 
Fölžjesztett álom 
Belső  bilincsben 
De még így is 
Hol vagy 
0, hol vagy 
Petőfi Sándor 

vérités de rasion ill. 
(hogyan és hol) 

egyenesen csak egyenesen 
aztán balra 
majd ismét balra 
a harmadik saroknál is 
csak balra 
egy mellékutcából 
zsúkutca 
ulica  Pete  fi Šandora 
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vérités de fait 
fehér kálmán 
	

(1972. augusztus 23.) 

vérités de fait I. 
(szabadság) 

szabadlábon 
szabály 
a két kéz szablya 
szent jobb szabály 

sz ent istván 
szentimentalizmus  
péter és aba sdmuel 
ellerszéruіn 

5Zóról szara 
szabadság 
made in 
szexuális mohács 

vérités de fait II. 
(szerelem) 

a barlangos testek megtelnek vérrel 
szerelem 
szerelő  állvány hosszában 
szerenád 
szendrey júlža 
szerencsétlen szeretetcsomag 
szignál 
szigony 
szifon 
szí j 
szikra 
sziklasó 
sziklaüregben szikrahossz 
žngerlékeny játék 
preterea censeo 
clitoridem sacratissimae majestatis 
ante cožtum diutžus esse tžtillandam 
szezám 

vérités de fait III. 
(idő) 

szörnyű  idő  
mindegyre nő  

vérezünk 

a háború 
szomorúbb 

enyészet 

elveszünk-e mi 
fog maradni valaki 

ki marad 

úgy amint 
mi mind: RÉMÜLÉSTEL7 




