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domonkos istván 

requiem 
Nagyapám Bán József halálára 

most éjfél van 
és sötét és hideg 
s nem indul vers 
és késžk a direkt 
járat a szavak között 
sár rejti a talpfák 
fogsorát és a sínek 
húsában ostobán vakon 
önmaga körül forog 
egy akarat-atom 
csontjai fekv ő  fogasán 
vérszín ű  rongyos kabát 
lepedőbe kötve ring 
csont hús köröm vászonžng 
padló és plafon között 1029 



a fény kormos hvilidmain 
virrasztó anyó köhög 
könnyezve zoknit horgol 
a priccsen albérlő  horkol 
koporsó fedeléb ől 
négykapás horgonyt ereszt 
sűrű  rongypokróc-vízbe 
egy kócos fürge gyerek 
a konyhában áll a buli 
az olajkályhán fő-rotyog 
f azékban néhány bugyi 
ott átléptek a halálon 
mint a szemeteslapáton 
javába működik a hinta 
a padlón az irka-firka 
s most már én is tiszta 
súlyos hintódat tolom 
meztelen higany-gyöngyszemek 
szivárognak át koponyám falán 
és szertegurulnak asztalodon: 
örök éjszaka 
mint elgázolt egerek 
vére a gumiabroncsokon 
f ény-recéidbe 
hiába kapaszkodom 
ujjaimról végül is 
leszakad a köröm 
lecsurgok egy fehérre 
meszelt útszéli kövön 
a fagyos rögök 
megosztoznak szerelésemen 
agyvelőm sodra 
gyommagvakban elakad 
a neuronok cellini-foglalatából 
a szavak kihullanak 
szótáram pocsolyájába 
arca bele f agy 
sötét árkod mélyén 
vér marad csont húsca f at: 
örök éjszaka 
most éjfél van 
és sötét és hideg 
s ami hiányzik 
és ami van minek 
ha mint falból 
kitépett huzalok 
összeérnek bennem 
a fogalomjáratok 

és most éjfél van és hideg 
és semmi sem zúg semmi sem 
zizeg 
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váracly tibor 

a szentiroda 

Lawrence és Vargas a folyó felé vették útjukat. Délután négy óra felé járt 
már az idő, •de nagyon jól tudták, hogy a Szentiroda ilyenkor még nyitva taxit. 
Pontosan tudták azt is, hogy a város különböz ő  tájairól mások is elindultak a 
Szentiroda felé. Lawrence id őről időre talkie-walkie kapcsolatot vett fel Horváthtal, 
Strezovskival és egy fiatalasszonnyal, akinek nem tudta a nevét. A férje kereszt-
neve Helmuth volt. 

A liget után következő  utcában senki sem volt már 'kett őjükön kívül. Még 
egy pankaló jármű  sem. Lawrence és Vargas élvezték a frissen kapott szabadságot. 
Atgázolva a járda és a kocsiút közötti gyér fűvel benőtt poros-zöld csíkon, letértek 
a kocsiút közepére, néhány percig libasorban mentek, majd — megelégelve a du-
hajkodást — visszahúzódtak a füves sávot érint ő  hajlatra, és félresöpört falevele-
ken iépdelve számolták, hogy hány lefolyórácson haladnak át. 

Lawrence megjegyezte, hogy kit űnő  ötlet volt ezúttal délután jönni, mert 
most hirtelenében nem jut eszébe egyetlenegy délután négy óra körüli id ő  sem, 
amit eltöltött életében, erre a mai sétára viszont emlékezni fog. 

A fényképészüzlet előtt ismét felmentek a járdára, hogy megállapítsák, van-
nak-e újdonságok. A kirakat egyébként is feltűnő  volt, mert az utcában csak lakó-
házak voltak, ez volt az egyedüli »nyilvános hely«, amint ezt Vargas megfogal-
mazta. 

A fényképész »magán hordta korunk egyik legsajátosabb bélyegét — a spe 
cializálódás pecsétjét«. (Ez is Vargas megfogalmazása volt.) Kizárólag katonákat 
fényképezett. Lényegretörő  modernségét már a cégtábla is jelezte, melyen csak 
egy hatalmas F betű  állott — vezetéknevének és hivatásának kezd őbetűje. F régen 
túljutott már azon a fázison, amikor az ember különös egyéni orrokat, bajszokat, 
fintorokat, közösülő  lovakat, a bicikliző  hölgy kalapját pálcájával lever ő  rendőrt, 
futballkapu mellé pisilő  kiskutyát, sóhajtó vőlegényt, egymásba futó autókat 
vagy napsütésben esernyővel sétáló szórakozott polgárit igyekeznek lefényképezni. 
F a szintézist kereste. 

Valószínűleg ezért választotta örök témájának a katonaságot. Boldogan né-
zett végig az üzletébe zsúfolt egyenruhás, egyforma frizurás fiatalembereken, és 
minden káplárénal élesebb szemmel vette észre. ha valamelyik gomb nem volt 
rendesen felvarrva, csak gyufával feltűzve. Sajnálta és magányosnak tartotta azo-
kat, akik privát zoknival kérkedtek. 

F szerint a társadalom és a művészet célja is az, hogy közös nevez őre hozza 
az emberéket. Ez a közös nevezőre hozás a végső  cél, a SZINTÉZIS. 

Művészi ambíciói lévén, tudta azonban, hogy nem elégedhet meg egy készen 
kapott szintézissel. Ezért vasárnap délután kuglófra hívta a kimen ős katonákat, 
és kuglóffal szolgált más napokon is, amikor néhányan el tudtak jönni hozzá. 
A mosoly további egységesítése végett egy játékot javasolt, melynek az volt a lé-
nyege, hogy a jelenlevők egymás után elmesélik ugyanazt a viccet. Közben izga-
tottan figyelte, hogyan alakul ki egy-egy sajátosan új tekintet, »szintetikus arc-
kifejezés«, amint ezt a naplójában meghatározta. 

F egyébként — és err ől is tanúskodik a napló — sohasem volt önmagával 
és a módszereivel elégedett. Igyekezett egyre tovább csiszolni mindent. Változ- 
tatott a viccmesélés technikáján is. Javasolta, hogy mondják a tréfákat azzal 
az igen hatásos szomorú-értelmes, homlokot ráncoló, felfelé irányított nyílt te 
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feje fölött, tovább — ha lehet — a háztet ők fölé. Szóval ezzel a bizonyos tekin-
tettel és egyszerre. Ez a kísérlet azonban nem hozta meg a várt eredményt. A 
tréfamondás kánonszer ű, meglehetősen körvonalazatlan formába csapott át, mely 
— a naplófeljegyzések szerint — »nem vezet sehová«. 

A nagy kartonkereteket F nem becsülte különösképp sokra, pedig ezek jelen-
tették — hogy ismét a naplót idézzem — az »ünnepi .szintézist«. F nem szerette 
a készen kapott megoldásokat. Ezért például a tüzérkartonra az ágyúcsövek, lö-
vegek, körző, kartács, babérkoszorú, szaggatott vonallal jelölt golyópálya és csákó 
mellé egy vésőt és egy kávéscsészét is odafestetett. Akik bedugták a fejüket a ke-
retbe , a tüzérvalóság részeként elvállalták ezt is . Habozás nélkül akceptálták a 
vésőt és a kávéscsészét a képeket nézeget ő  családtagok , menyasszonyok , a meny-
asszonyok családtagjai , barátnők (hívek és hűtlenek), sőt az egészen véletlen né 
zők is, kik egyébként is hisznek a fényképek valóságjelentésében , még arra sem 
ügyelve, hogy albumokban vannak-e vagy pénztárcából kerülnek el ő. Ezzel —
jegyzi fel F — »sikerül egy új ecsetvonást hozzáadni a SZINTÉZIS festményéhez«. 

Vargas talán nem látta a problémákat annyira belülr ől, mint F. Csak az 
ácsorgó, lábatlankodó közönséghez tartozott. Mindenesetre az ő  figyelme elsősor-
ban a kartonkeretekre összpontosult. Most, amikor Lawrence-szel együtt belépett 
az üzletbe, és F-et figyelte, amint a fejnyílásokon keresztül kuglóffal eteti a ven-
dégeit , megfogalmazódott benne egy régen vajúdó gondolat , és közölte is azonnal 
talkie-walkie-n Helmuthnéval. 

»A valóság tulajdonképpen állandó keret, csak a benne mozgó emberek 
változnak.« 

A fényképészüzletben voltak még , amikor — elindulásuk óta először — je 
lentkezett Strezovski . (Lawrence-et kereste , háromszor ismételve el őbb a saját 
nevét, majd álnevét, azután Lawrence nevét és végül Lawrence álnevét, a »Csukát<.) 

— Vannak egészen hihetetlenül felelőtlen emberek — hallatszott Strezovski 
hangja —, olyanok , akiken a jó szó sem fog . (Lawrence itt felerősítette a hangot, 
és a készüléket felakasztotta az aránylag alacsonyan függ ő  csillárra, az egyik 
kristálygyertya köré hurkolva a b őrszíjat. Mindezt abban a hitben tette, hogy 
Strezovski valami tanulságosat fog elmondani, amit kár lenne formális okok 
miatt előadásként nem meghallgatni , ha egyébként megfelelő  minőségű  és a kö 
zönség is •megvan hozzá.) . 

— A szomszédos udvarban az a fiú — hallatszott most már er ősebben a 
luszter felől —, az, akiről meséltem már , és nem mulasztottam el megjegyezni, 
hogy kitűnő  iparos és általában konstruktív ember lehetne, ugyanezt ma látom, 
hogy csak úgy nyolc óra tájt fog munkához . Ez tulajdonképpen még nem is lenne 
baj. Nekem személyesen egyébként sincs semmilyen kifogásom ellene. Lehet, hogy 
késő  délutánig szándékozott dolgozni.. Nem tudom, és így nem is ítélhetem el. De 
mit látok, amíg ott nézem! Begyújtja a hegeszt őpisztolyt, hagyja egy kicsit égni, 
aztán valami lavórhoz közelíti. Rendben lenne még ez is. De alighogy elkezdett 
vacakolni azon a lavóron , észreveszi a nyitott kapun át , hogy az utcán elhalad 
az a kis kurva , akiről szintén meséltem már . Mit tesz erre ?! Otthagyja égve a 
hegesztőpisztolyt , és kirohan az utcára , hogy ott kacarásszanak. 

— Milyen iskolája van? — vetette most közbe a kérdést Lawrence, odalépve 
a luszterhez, .tárgyilagos hangsúllyal, de azért mégis egy kicsit teatrálisan. 

— Milyen iskolája? Ez a legjobb. Figyeljétek csak és nevessetek. (Kacagás 
hangzott fel, nemcsak a csillár fel ől, de a kartonkeretek mögül is.) Diplomás víz-
vezetékszerelő ! Diplomás vízvezetékszerel б ! Legalábbis ő  így mondja. Hát hallottam 
már diplomás vegyészről vagy diplomás mérnökről, de diplomás vízvezetékszerel ő ? 
... Már ez is  diploma?...  

Mindnyájan nevettek . Lawrence végignézett a jelenlevőkön, és mosolyogva 
bólintott valamennyiük felé, jelezve, hogy pontosan ilyen választ várt. 

Akkor csendesedtek el, amikor F felállt kis , nem is egészen egy négyzet-
méteres íróasztalkája mell ől, és a luszterhez lépett. Egyenes derékkal, kissé el őre-
hajlított térdekkel félig leguggolt, hogy arca egy vonalba kerüljön a készülékkel. 

— Ne vegye rossz néven —szólt —, hogy ismeretlenül és különösebb hívó-
jelzés nélkül bekapcsolódom az adásba. F vagyok, és vendégeimmel együtt kitíí- 
nőnek tartom a történetet. Azt bátorkodnám csak megkérdezni, hogy voltak-e 
előző  munkahelyei az illető  fiatal iparos munkásnak', és ha voltak, azokon hogyan 
viselkedett? 

Miután feltette a kérdést , Fellépett a csillártól. 
A válasz máris hangzott: 
— Kitűnő  kérdés! Nagyon örülök, hogy feltette ezt a kérdést ... De meny-

nyire, hogy voltak előző  munkahelyei. Bejárta ez már a fél világot. Volt Német-
országban, volt Dániában, még Hollandiában is. Еs nem boldogult, azt mondja, 
azért, mert sehol sem tudta a nyelvet. Azt hiszik, hogy tényleg ezért nem boldo 
gult? A fenét ezért! Aki nem dolgozik rendesen, sehol sem boldogul... Otthagyja 
a hegesztőpisztolyt . Bgve! ... Еs tereferél ! ... Ki tudja , mikor hagyta abba az ud-
varlást annak a kis kurvának . Közben ég a hegesztőpisztoly .. . 

Lawrence és Vargas nem tulajdonítottak különösebb jelenf őséget ennek a 
történetnek . Nem is említette meg egyikük sem az úton a folyóig . F üzlete után 
mintegy 30 méterre lefordultak arra a hosszú utcára, mely már egyenesen veze-
tett a csónakokig. Az els ő  sarokig aszfaltozott volt a járda és a kocsiút is, aztán 
»hirtelen megszakadt a civilizáció« — amint ezt Vargas szokta mondani —, az 
utca jobb oldalán volt csak egy fél méter széles, vörös téglával kirakott járda, 
a többi rész hepehupás, poros, helyenként gazzal ben őtt föld. Sűrű  volt á gaz 
közvetlenül az aszfaltozott utcarész el őtt , el is takarta itt-ott az aszfaltot . Aki 1032 



nemrég jött a városba, azt hihette, hogy valamikor az egész utcának szabályos 
burkolata lehetett, amit fokozatosan sikerül letépnie magáról. 

A járda melletti kis lefolyóárokban Lawrence egy elny űtt kalapot fedezett 
fel — könnyen lehet, hogy napokig ázott már a folyóban is, miel őtt a gyerekek 
iderugdosták —, egy bottal kihalászta a krumplihéj közül, majd a bot végén meg-
pergetve, sikerült körülbelül 15 méternyire elhajítania. Javasolta Vargasnak, hogy 
kiszorítózzanak, de Vargas nem talált megfelel ő  botot. Eszébe jutott, hogy kölcsön-
kéri Lawrence háromlábú vadászszékét, de az egyrészt túl rövid és vastag lett 
volna, másrészt Lawrence valószínűleg nem szívesen adta volna oda. 

Mentek tovább a folyó felé. 
Lawrence vette fel ismét a beszélgetés fonalát. — Egyesek azt állítják a 

vállalatban — kezdte el —, egyesek azt állítják ... 
— Kicsodák? — szakította félbe Vargas, aki még mindig filozofikus hangu-

latban volt, és a kartonkeretek által inspirált mondata óta úgy érezte, hogy 
közel jár, közelebb, mint valaha, az élet nagy igazságaihoz. — Kicsodák? Kik 
és hányan állítják azt, amit el szándékozol mondani? És milyen felmérések alapján 
nyert megállapítást az, hogy felbukkant ez a bizonyos nézet? Megállapították-e 
a nézetek hordozóinak motívumait és a felmérést végz ők motívumait? 

— Nagyon helyes, amire rámutattál — szólt most elismer ően Lawrence, 
miközben újra felfedezte és a botjára bökte az imént elhajított kalapot —, tulaj-
donképpen részben teljesen igazad is van, mert egyik alapcélunk az igazság és tu-
dományosság. Magam sem vagyok híve semmiféle .szubjektív élményekre támasz-
kodó manipulálásnak. Szerintem azonban a konfliktus kissé mesterséges, és ezért 
nem tárja fel, hanem inkább elfedi a valódi ellentmondásokat. Valóban felállít-
hatjuk azt a követelményt, hogy a jelenségeket kizárólag forrásaik megnevezése 
után, sőt végeredményben forrásaikban mutassuk meg, de vajon nem tagadjuk-e 
ezzel a jelenségek viszonylagos önállóságát? A hatás és kölcsönhatás dialektikáját? 
És ami a legfontosabb, szembeállítva a források legrészletesebb körülírását és 
az ilyen körülíras mellőzését, egy áldilémmára irányítjuk a figyelmet, ahelyett, 
hogy magukkal a jelenségekkel foglalkoznánk, ahelyett, hogy a pozitív és negatív 
jelenségek közti valódi ellentmondásokra összpontosítanánk figyelmünket, és ahe-
lyett, hogy kitartóan küzdenénk a negatív jelenségek ellen. Vigyáznunk kell, ne-
hogy a mesterséges antitézisek papírtigrise felé fordítsuk fegyverünket, míg há-
tunk mögött az igazi veszedelem leselkedik. 

Vargas érezte, hogy most. ott tartanak valahol a leglényegesebb kérdéseknél, 
és nem akart sem szellemben, sem tájékozottságban alulmaradni. Arrébbrúgta 
a kalapot, majd megjegyezte: 

— Egyetértek azzal, amit mondasz, de valamit mégis korrigálnom keli. 
Valóban szükség van a tudományosság és igazságkeresés mellett arra is, hogy a 
valódi ellentmondások, nem pedig a zsákutcák felé forduljunk, gondolkodásun-
kat nem absztrakt tételekhez, hanem elvekhez és a gyakorlathoz kell igazítanunk. 
De vajon megtehetjük-e azt, hogy akár az elvek, akár a gyakorlat síkján a kínai 
ideológia útján induljunk el, és papírtigriseket használjunk érvként? 

— Tökéletesen igazad van — szólt habozás nélkül Lawrence. — Valóban 
nem támaszkodhatunk a kínai ideológiára és annak jelképeire. Nem is így értet-
tem tulajdonképpen, de egyetértek veled, hogy ezt világosabban  is  kifejthettem 
volna, és semmiképpen sem volt szerencsés a papírtigris felhasználása. 

Vargas csak bólintott. Ezután megegyeztek abban, hogy rövid kis eszme-
cseréjük a vállalatban uralkodó helyzetr ől és nézetekről igen hasznos volt. Var-
gasnak még eszébe jutott, hogy nem voltak egészen precízek, mert a papírtigris 
tulajdonképpen nem is annyira Kínának, mint az amerikai militarizmusnak a 
kínaiak által használt szimbóluma, de rögtön leszögezték, hogy ez a mellékkörül-
mény aligha változtathat akármit is a közösen elfoglalt álláspontokon. Közben 
leértek a folyópartra. 

Itt a megszokott társaságot találták. Es a megszokott ellentéteket (kártyázók 
— futballozók, halászók — fürd őzők). Ott volt az a magas, szikár, 60 év körüli 
fekete ruhás asszony is, akinek ismételten meghiúsultak a kórusalakító kísérletei. 
Ott volt Lizi néni is, és szokásához híven a túlsó part, a Szentiroda felé fordulva, 
néhány perces id őközökben kinyitotta majd becsukta száját. El ő tte meglehet ősen 
mély volt a víz és homokos a talaj. Ezt a részt igen kedvelték a fogócskázók, akik 
büszkék voltak arra, hogy le tudják olvasni Lizi néni ajkáról, mit mond. Egye-
sek azt állították, hogy ha egészen közel úsznak a parthoz, hallani is lehet. Min-
denesetre valamennyien megegyeztek abban, hogy Lizi néni mindig egy szót ejt 
csak ki: T606066-NI. Nagyon hosszú 6-val. Azt azonban senki sem vette észre, 
hogy Lizi néni is figyeli őket, sőt belekapcsolódik a játékukba. Az 6600 mindig 
pontosan olyan hosszú volt, amilyen hosszú ideig a víz alatt maradt egy-egy fiú. 

Ezen a délutánon igen sokan voltak a folyón. Lizi néni el őtt három külön 
csoport játszott, a túlsó oldalon pedig telis-tele volt a kb. 10 méterre a folyó fölé 
nyúló keskeny deszkapadló, a stég, ugrálókkal. A stég végén igen mély volt már 
a víz, és egy ugrással, minden úszómozdulat nélkül le lehetett érni a =langyos 
felszíni rétegen át a hűs mélyebb rétegekig. Egyike volt azoknak a napoknak, ami-
kor mindnyájan megállapítják, hogy jó a víz. Ez nem is annyira a h őmérsékletre 
vonatkozott — hisz amint mondtam már, felül egy kicsit melegebb volt az ideális-
nál —, inkább talán a puhaságára, ahogyan befogadja és elcsendesíti mozdulatain-
kat. Az ugrások után sem fehér vízpor, inkább nagy, lustán visszahulló cseppek 
csaptak fel. Kissé messzebb, a kanyarban, ahol összesz űkül a parti sáv a folyó és 
a házak között, egy rezdülés sem látszott már a vízen. 

A stég mellett két csónak állt kikötve. Ezen jártak át a látogatókért, ha 
fenn meghallották a kiabálást. Az egyik csónak a Szentiroda tulajdonát képezte, 
a másik egy szőlősgazdáé volt. HALLб  TOLNI-t kellett kiabálni a Szentirodához, 
HALLб  ESZTIII-t a szőlőtulajdonosnak. A Szentiroda csónakosát valamikor csak-
ugyan Tómnak hívták. Atkeléskor Tóni egészen a parthoz húzta a stég mellett 
a csónakot, majd a stégen végigfutva és csak a .legvégén ugorva bele, akkorát den-
dített a csónakon, hogy evezés nélkül átért a másik partra. Az evez őt csak kor-
mányozásra használta, két kézzel maga felé húzva a friss sodrású vizet hátul az 
ülésnél, hogy a csónak orra az ellenkező  irányba igazodjon. 

Tóni azonban már régen nem dolgozott a Szentirodában, neve inkább szim- 
bólumként maradt meg a parton. Az új csónakos elég gyengén hallott, sokszor 
félórát is kellett kiabálni. A gyakoribb látogatók türelmetlenségükben nem ritkán 
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mindig sikerrel, mert bár a házban igen, a kertben már nem lehetett hallani a 
hívást, és gyakran az egész család fenn dolgozott a kertben. Ilyenkor az összes 
jelenlevő  bele szokott kapcsolódni a hívogatásba —el őször a kártyázók és leg-
utoljára a halászók. Hirtelen megjelenik (sohasem látják jönni) a fekete ruhás 
asszony is, akinek a legélesebb és a legmesszeszállóbb a hangja az egész folyó-
parton. O félkörbe szokta állítani a kiabálókat, soha el nem vitatott tekintélyét 
gyakorolva, csak Lizi néni marad a helyén, a kórustól független szerepl őként, al-
kalmat adva a ,találgatásra, hogy magatartása kórus el őtti vagy utáni stádiumot 
fémjelez-e. . 

Erre a kérdésre valamennyien a csónak érkezését ől várták a választ, és 
I  válasz —legtöbben így érezték —, ha nem is volt egészen egyértelm ű, azt bi-
zonyította, hogy az id ő  inkább Lizi néni felé halad, mintsem távolodnék t őle. 
Habár a fekete ruhás asszonynak nagyrészt személyes sikere volt minden csónak-
jövetel, sohasem sikertilt a jövetel után is fenntartania a kórust. Nem segített 
az sem, hagy amikor a többség a további kórusjáték öncélúságát hangoztatta, a 
fekete ruhás asszony a művészetet és a művészet értelmét hozta fel ellenérvként. 

A kiáltozás ezúttal alig negyedóráig tartott. Horváth, Strezovski és Helmuth 
felesége számára, akik valamivel kés őbb- érkeztek a partra, még ennyi ideig se. 
A kórus meg is maradt a T6060NI variációnál, nem váltottak át egy pillanatra 
sem a HALLб  ESZTIII-re. Az Iroda egy fiatal mérnöke jött át értik — Butor 
Theo —, aki igen szeretett evezni, és gyakran kihasználta az ilyen alkalmakat, 
megelőzve a hivatásos csónakost. Theo is a stégen végigszaladva szerette. belen-
dítem a csónakot, de ez ezúttal a fürd őzők miatt Iehetetien volt. Igy csak a parttól 
lökte el magát evez őjével, és hosszú, erőteljes evezőcsapásokkal jött át, jobb és 
bal oldalon váltogatva. Amikor vagy húsz méterre lehetett a parttól, mosolyogni 
kezdett, és a felbomlófélben lev ő  kórus visszamosolygott. Az út a partig azonban. 
még aránylag hosszúnak bizonyult. Butor mérnök ezért jobbnak látta, ha még 
a parthoz érés előtt köszön. Ezt a feloldó gesztust örömmel viszonozták a parton 
állók. Utána már csak másodpercek maradtak a megérkezésig. 

Butor Theo sokat ígér ő  diákja volt a Műépítészeti Egyetemnek. Azok közé 
tartozott, akiket a jövő  alakzatai érdekeltek, és a jöv őt körülbelül úgy képzelték 
el, ,hogy EGY HOSSZÚ ÉS A VЕGÉN EGY NAGY MAGAS. Theo ma már 
öt-hat évvel a diplomálás után — tudta, hogy ez meglehet ősen naiv képzet volt, 
melyet egyoldalú élmények inspiráltak. Ma már ő  is, társainak többsége is in-
kább így fogalmazza meg az építészeti jövend őt: MINDEN SOKKAL KOMP-
LEXEBB ... 

A Szentirodához terméskövekb ől kirakott út vezetett. Az irodahelyiségek egy 
valamikori magánvillában voltak. Theo végigvezette őket az akusztikai osztá-
lyon, a mannaraktározás technológiájával foglalkozó kutatócsoport irodáján, a ha-
rangelektronikai részlegen és a toronytervezési intézet helyiségein, majd beértek 
a vörös hajú főnök irodájába. Ez az iroda igen tágas volt, hogy a tárgyaló ügy-
felek mellett maradjon hely a közönségnek is. Pillanatnyilag a hosszúkás asztal 
egyik felén a vörös hajú f őnök és tárgyalócsapata, a másik oldalon pedig Weidel-
berger esperes és munkatársai ültek. Lawrence, Strezovski, Horváth, Vargas, Hel-
muthné és Butor Theo a fai. mellett húzódó, korláttal elkerített karzatszer ű  kis 
emelvényen foglaltak helyet. Theo azonnal öt kávét is rendelt, magának cukor 
nélkül. 

— Drdrdr Weidelberger — mondta a vörös hajú főnök (látszólag) dadogva —, 
kedves drdrdr Weidelberger, azt szeretném feltétlenül hangsúlyozni, doktor doktor 
doktor Weidelberger esperes, hogy milyen felbecsülhetetlen útmutatásul szolgáltak 
a tervek elkészítésében az önök észrevételei. 

(Közben a szerzetesek •közül többen kuncogni kezdtek, de mosolyogtak a 
vörös hajú főnök társai és a karzaton ülők is a főnök buzgóságán, aki nem ha-
gyott semmi kételyt afel ől, hogy az esperesnek három doktorátusa van. A vörös 
hajú azonban vagy nem vette észre e reagálásokat, vagy egyszer űen rájuk se 
hederített. Mindenesetre folytatta a szöveget.) 

— Annak ellenére, hogy buzgó és tehetséges munkatársaim megoldották a 
»lefelé fordított torony« statikai problémáit, tekintetbe vettük, drdrdr Weidel-
berger, az ön értékes megjegyzéseit, miszerint a templom építészetileg els ősor-
ban szimbólum •kell  hogy legyen, évezredes tradíciók szimbóluma, és e tény meg-
követeli az alapösszefüggések konzerválását. Mi tehát azonnal konzerváltuk őket. 
Megmaradtunk az örökkévaláság vágyát kifejez ő, felfelé törő  vonalaknál és igye-
keztünk megtartani az eredeti anyagok, a k ő  és a fa kíssé durva kifejezéstechni-
káját. (A vörös hajú főnök itt megelégedetten körиltekintett, rövid hatáskeltő  Szü-
netet .tartott, majd folytatta:) Nem mulasztottuk el azonban azt sem, hogy szigo-
rúan tiszteletben, mondhatnám, vallásos tiszteletben — tette hozzá mosolyogva —
tartva ezeket az alapeszméket, hozzáadjuk legújabb kutatásaink eredményét, és 
ezzel, hogy úgy mondjam, lakályosabbá te зgyük az épületet. Hallgassa meg ezeket 
a terveket is, kedves doktor doktor doktor (több helyr ől ismét kuncogás hallat-
szott), hisz ön is tudja, hogy a mi építészeti irodánk az egyetlen, mely ezekre a 
problémákra specializálódott. Kezdjük mindjárt az elején — mondta kissé fel-
emelkedve a széken, és szinte ,kiáltásig emelt hangon —, kezdjük a szenteltvíznél. 
Ugyebár voltak kifogások az utóbbi századak során, hogy nem eléggé higiénikus 
a közös márványtál használata, és sokak számára zavaró volt a keresztvetés után 
a vizesen maradt mutatóujj. Letörölni nem lett volna eléggé ildomos és tisztelet-
teljes, úgy hagyni pedig zsenáns. Nos — és ennél a mondatnál felállt a f őnök —, 
ezt az évszázados problémát irodánk most megoldotta! Megoldottuk! A szentelt-
vizes márványtálat persze meghagytuk hagyományos helyén, de természetesen 
nincsen benne víz, sőt .lefedttik egy falemez kinézés ű  sajátos szivaccsal. Amikor a 
hivő  a tál fölé nyúl, fotocella közreműködésével megjelenik a keze felett egy 
antik formájú tölcsér, néhány csepp szenteltvíz pereg le az ujjára, ami melléhull, 
azt ,pedig felszívja alatta a •szivacs. Еs ez még nem minden! Abban a !néhány 
négyzetméteres körzetben, ahol a keresztvetés megtörténik, a befejez ő, jobbra tar-
tó mozdulat által keletkezett légáramlat m űködésbe hoz egy sajátos, azt merném 
mondani, nagyszerű  termokémiai folyamatot, melynek eredményeképp a szentelt-
víztöbblet, sőt az esetleges izzadság is nyomtalanul elt űnik a templomlátogató 
kezéről. — 

(A vörös hajú főnök leült; majd amikor előbb munkatársai, utána a kar-
zat és néhány szerzetes is tapsolni kezdett, ismét felállt, és hosszan együtt tap-
solt a többiekkel.) 1034 



Amikor a taps gyengülni kezdett, Strezovski állt fel: 
— Engedtessék meg — harsogta túl a még tartó tapsot és morajt —, en-

gedjék meg, hogy, bár nem vagyok részvev ője a tárgyalósaknak, elmondjak egy 
történetet, mely hiszem, hogy mindnyájunk számára tanúlságos •lehet. 

Mindnyájan a karzat felé fordultak, és Strezovski folytatta: 
— Vannak egészen felelőtlen emberek. Olyanok, akiken a jó szó sem fog. 

A szomszédos udvarban az a fiú, az akir ől meséltem mar, és nem mulasztottam 
el megjegyezni, hogy kitűnő  iparos és általában konstruktív ember .lehetne, ugyan-
ezt ma .láttam, hogy csak úgy nyolc ára tájt fogott munkahoz. Ez tulajdonképpen 
még nem is lenne baj. Nekem személyesen egyébként sincs semmilyen kifogásom 
ellene. Lehet, hogy kés ő  délutánig szándékozott dolgozni. Nem .tudom, és így nem 
is ítélhetem el. De mit látok, amíg ott nézem! Begyújtja a hegeszt őpisztolyt, hagy-
ja egy kicsit égni, aztán valami lavórhoz közelíti. Rendben lenne még ez is. De alib 
hogy elkezdett vacakolni azon a lavóron, észreveszi a nyitott kapun át, hogy az 
utcán elhalad az akis kurva, a'kir ől szintén meséltem már. Mit tesz erre?! Ott-
hagyja égve a hegesztőpisztolyt, és kirohan az utcára, hogy ott kacarásszanak. 

— Milyen iskolája van? — vetette most közbe a kérdést a mellette ül ő  Hor-
váth, tárgyilagos hangsúllyal, de azért mégis egy kicsit teátrálisan. 

— Milyen iskolája? Ez a legjobb. Figyeljenek csak és nevessenek. (Kacagás 
hangzott fel nemcsak a karzat, de a tárgyalóasztal fel ől is.) Diplomás vízvezeték-
szerelő ! Diplomás vízvezetékszerel ő ! Legalábbis ő  így mondja. Hát hallottam már 
diplomás vegyészről vagy diplomás mérnökről, de diplomás vízvezetékszerel ő? ... 
Már ez is diploma? ... — 

Mindnyájan nevettek. Horváth végignézett a jelenlev őkön, és mosolyogva 
bólintott valamennyiük felé, jelezve, hogy pontosan ilyen valaszt várt. 

Akkor csendesedtek el, amikor az esperes felallt, és teljesen egyenes derék-
kal, kissé mereven Strezovski felé fordult: 

— Ne vegye rossz néven, hogy ismeretlenül is felveszem a társalgás fonalát. 
Weidelberger esperes vagyok, és munkatársaimmal együtt kit űnőnek tartom a 
történetet. Azt bátorkodnám csak ,megkérdezni, .hogy voltak-e el őző  munkahelyei 
az illető  fiatal iparos munkásnak, és ha voltak, azokon hogyan viselkedett? 

Miután feltette a kérdést, az esperes visszafordult és leült. A válasz máris 
hangzott 

— Kitűnő  kérdés! Nagyon örülök, hogy feltette ezt a kérdést ... De meny-
nyire, hogy voltak el őző  munkahelyei. Bejárta ez már a fél világot. Volt Német-
országban, volt Dániában, még Hollandiában is. És nem boldogult, azt mondja, 
azért, mert sehol sem tudta a nyelvet. Azt hiszik, hogy tényleg ezért nem boldo-
gult? A fenét ezért! Aki nem dolgozik rendesen, sehol sem boldogul... Otthagyja 
a hegesztőpisztolyt. Еgve! ... És tereferél! ... Ki tudja, mikor hagyta abba az ud-
varlást annak a kis kurvának. Közben ég a hegeszt őpisztoly ... — 

A legtöbben bólogattak Strezovski felé, majd ismét a vörös 'hajú f őnök 
vette át aszót: 

— Teljesen egyetértek mindazzal, amit az el őbb felszálaló Strezovski bará-
tom mondott. Vannak ilyen esetek. Zšs jó tudni róluk. Engedjék meg azonban, 
hogy e tartalmas vitát szerényen azokkal a további újításokkal folytassam, me-
lyeket vállalatunk szorgos dolgozói javasolnak acélból, hogy minél tökéletesebb 
katedrálist építhessünk közös er ővel. Nem is tudom, említettem-e már a sajátos 
bibliamegvilágítóst? Amikor a padban ül ő  hivők az előre odakészített bibliához 
nyúlnak, fény gyullad ki, természetesen fotocellás alapon. De milyen fény, enged- 

Mje meg, doktor doktor doktor Weidelberger, hogy felhívjam erre a figyelmét. 
ilyen fény?! A fotocellák a fejhordozásra reagálnak, és két fénynyaláb halad az 

olvasó szenével együtt végig a sorokon. És még mindig nem mondtam meg, 
hogy milyen fény! Optikusainknak és vegyészeinknek sikerült pontosan olyan 
színárnyalatú fényt előállítani, mely azonos a Rómában bujkáló és sanyargó 
első  keresztények által használt pergamen színével! ... fine, a klasszikus hagyo-
mány és a legmodernebb technika legtökéletesebb szintézise! ... 

(Ismét taps következett, azzal a különbséggel, hogy a vörös hajú f őnök ez-
úttal állva maradt, és kezdett ől fogva tapsalt ő  is.) 

— És ez még mind nem minden — folytatta a taps és rövid szünet után 
a vörös hajú —, még nem minden. Még nem mondottam el az akusztikai meg-
oldásokat, melyek — valószínűleg sohasem találnák ki — egyszerüen lyukacsos 
téglákon alapulnak. Csodálatos és egyszer ű. Mondhatnám, szent és egyszer ű . Еs 
nem beszеltem a légkondicionáló berendezésről sem, mely különböző  hőmérsék-
letet teremt más-más korósztályú személyek körül, a fogak szénképletéb ől indulva 
ki. A szerkezetbe be van építve természetesen egy korrektor is, mely a m űfogakra 
reagál. 

— Valóban érdekes —szólt most az esperes —, és részemr ől biztosítani 
szeretném, hogy egyetértek a kifejtett gondolatokkal, elképzelésekkel, tézisekkel. 
Most azonban szólít a kötelesség, és azt javaslom, hogy holnap délután folytassuk 
e magvas eszmecserét. 

Az esperes ezután kölcsönkérte Lawrence talkie-walkie-iát, szórakozottságára 
hivatkozva elmondta, hogy mindkét készülék a csónakosuknál maradt, és ezért 
kénytelen Lawrence segítségét igénybe venni. Lawrence készségesen nyújtotta át 
készülékét. 

— Manna négy? ... Manna négy? ... Itt manna kett ő  ... Itt manna kettő  .. . 
El  lehet oldani a csónakot. Három perc múlva lenn leszünk .. . 

Az esperes köszönettel visszaadta a készüléket, mindenki mindenkivel le-
kezelt (beleértve a néz őket is)., majd a hajlongó főnök kíséretében a szerzetesek 
elhagyták a termet. 

Lawrence, Vargas, Strezovski, Horváth és Helmuthné ezután meglátogatták 
ismerőseiket a Szentirodában. Mindenki az esperes látogatását és a tárgyalás me-
netét kommentálta. Az volt az általános benyomás, hogy a tárgyalások jó úton 
haladnak. Valamennyien furcsának és valójában egy kissé nevetségesnek találták 
azonban a módot, ahogyan a f őnök az esperes tudományos rangfát hangsúlyozta. 
A nagy többség magáévá tette Butor The tárgyilagos észrevételét: 
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brasnyó istván 

két novella 

jaj, régi jó sorom! 

Nyár végétől kezdve nagyon szépen összejöttünk esténként a boltban, 
záróra után, amikor a parasztok már nem háborgattak bennünket. A küls ő  ajtót 
behúztuk, a lámpát áltettük az ablakból, utána felhúzódtunk a pultra, ekkor már 
rendben volt minden. 

Egy ideig még egy harmonikást is fizettünk, de mivel csak id őnként tudott 
jönni, amikor másfelé éppen nem akadt semmi dolga, nyugodtan hagytuk, nem 
is hívtuk azután. 

Hanem ahogy hűvösödni kezdett az idő, egyszer csak ott állt az ajtóban 
a harmonikájával, jól van, mondta, játszom én ingyen is, csak hogy ki ne essek 
a gyakorlatból. Hát arról volt szó, hogy nagyon is jól látta, micsoda társaság 
vagyunk mi, és a szíve nagyon is oda húzta közénk, de hát egyszer fiatal az ember. 

És akkor hosszúra nyújtotta a harmonikáját, és rákezdte, hogy: Lenn a 
Volga vizén, mert ilyesmiket értett csak igazán játszani, hát lúdb őrzött a hátunk 
a gyönyörűségtől, maradtunk is majdnem hajnalig.. 

Még csak panasz sem igen lehetett közülünk senkire: a brigadérosokkal ne-
vetve tárgyaltunk, mert mindenkiben az éjszaka emlékei éltek, azt nem lehetett 
egyhuzamban kialudni, de olyan szélid részegeket sem látott azóta a világ arra-
felé, mint az a mi társaságunk. - 

Mért igaz, ittunk mi, mert mi mást is csínaltunk volna fél éjszakán át 
a boltban, de csók .módjával, vagy hát kinek milyen volt a természete. Némelyik 
álló éjszaka sergett meg le-fel botorkált, de aztán mire a malomban munkára kel-
lett jelentkeznie, kutya baja sem volt, mert ilyenek is vannak. 

Már-már olyasmit forgattunk a fejünkben, hogy ha leesik a hó, veszünk 
egy pár nagyon jó lovat, vasderest, mert az való a téli hajnalba, a szürkét talán 
látni sem igen lehet a téli hajnal szürkeségében, napközben ellesznek majd a bolt 
mögött az istállóban, takarmány is akad majd, ha már ló lesz, többen is bejára-
tosak voltak az abrakolókba, már-már ott tartottunk, hogy mindezt nyélbe is 
ütjük, pusztán csak azért, mert volt egy olyan érzésünk, hogy mekkora gyönyör ű-
ség is lehet a téli éjszakában, amikor szakad a hó, jó pihent lovakon le-fel szá-
guldozni a világban, keresztül-kasul a földeken, harmonikaszó mellett, kicsit be-
csípve, hogy az ember oda se füstöljön a hidegre — aztán nem lett bel őle semmi, 
megnyugtató, hogy .nem a mi hibánkból. 

Egyszer csak élkezdték széthelyezgetni a társaságot, majdnem kórságosak 
lettünk, egy este már csak hárman üldögéltünk a boltban a boltossal meg a har-
monikással, ez már kész szomorúság volt, mert reggel én is indultam a- hetedik 
határba, megvolt a papírom, hogy hova; hát csak ültünk ott, nem is lett volna 
érdemes visszacsinálni, még ha •lehetett volna, akkor sem. 

Amikor az őszi dér először megcsípte a fülemet, egy fészerben éjszakáztam 
éppen, de olyan egyedül, mint az ujjam, valami hulladék almot sikerült összekapar-
nom, hogy tüzet gyújtsak, csak reggelig tartsak ki valahogy, aztán megyek tovább, 
gépestül, mindenestül, itt nincs mit csinálnom, rosszabb másutt ett ől már nem 
lehet. 

Akkor a bolt jutott eszembe, meg a finom kis társaságunk, de hát így 
szokott ez lenni ;  ha az embernek se kutyája, se macskája: a többiek bel őlünk 
szervezték meg az első  mozgó brigádot — többé még csak azt sem tudhattuk 
egymásról, hogy ki merre jár. 1036 



a mi mesénk 

Valaki majd ott áll az ajtóban, egy estefelé, és mintha egyre távolodna az 
üres világban, míg csak vissza nem lép, és egy fél fordulattal be nem vágja maga 
után az ajtószárnyat; a csattanás ott úszik majd még egy darabig a leveg őben, 
mint a mennydörgés, egészen távolról, alig hallhatóan, s akkor este lesz — ezt 
Kirják meséli az embereknek, akik nem is figyelnek rá, hanem csak néznek maguk 
elé, az arcukon babrálnak, vagy kifelé bámulnak a nyitott ajtón, h űvös van kint, 
alighanem ősz 'lesz. 

Volt nekem egy mesém, mondja Kirják, azt mindig elmeséltem, akárhol is 
legyek, és mindig úgy tettek, mintha nem is hallgatnák, de aztán újra jöttek a 
kívánságukkal, mármint másnap, hogy hogy is volt az a mese. 

Akkor elmondtam még egyszer, de sokszor álló hétig azt meséltem minden 
este, azt az egyetlenegy mesét, amerre csak megfordultam. 

Volt egy ember, így szól a mese. Volt egy ember, akit néha látni lehetett 
a környéken, ritkán, de azért meg-megfordult arrafelé, hogy kii nben merre járt, 
senki sem tudta, nem is ismerte senki. Látták egy évig, kett őig, de aztán kicseré-
lődtek az emberek, senki sem maradt tovább egy helyben, meglehet, hogy az 
ott mászkált, amióta világ a világ. 

Egyszer ezt az embert egy csend őr kísérte be a házak közé, már az esti 
szürkületben, amikorra mindenki túl volt a napnak a nehezén és ott tíblábolt 
az udvaron. Úgyhogy ezt mindenki látta, ha voltak is, akik nem szerették volna 
látni, talán az emlékeik miatt. 

Egy lakás épp üresen állt, a csend őr mintha tudta volna, egyenesen oda 
kísérte be, becsukta az ajtót, .gondoltuk, ott számítanak éjszakázni, a városig 20-22 
kilométer, és a csendőr gyalogosan volt. 

A csendőr becsukta az ajtót maga után, aztán mintha még világítottak is 
volna valamivel, mert a lakás tisztára üres volt, aki elment onnan, vitte a lám-
páját is, ha egyáltalán volt neki, ott holtbiztos, hogy nem hagyta. Aztán egyszerre 
mintha kutyák kezdtek volna szűkölni, alig hallhatóan, mint amikor a kutya köly-
kezik, ügyet sem vetettek rá az emberek, és el is felejtik, ha a sz űkölés nem lesz 
egyre erősebb, hogy aki csak ott volt, mind kényelmetlenül kezdte érezni magát, 
vagy mi a fene, restellették 'hallgatni, hogy valakit talán az orruk el őtt vernek, 
de ha józan ésszel belegondolunk, nem tehetnek semmit, hogy abból baj ne 
legyen. 

Igy hát szétszéledtek, elmentek haza, az udvar, amit a házak fogtak körül 
kétoldalt, és szemben velük az istállók, lehetett száz méter hosszú meg ugyan-
olyan széles, kopár volt és piszkos, ott forgolódott a jószág, néha a trágyát is 
Ott  tolták keresztül. Nem volt szűkös, de tágas sem annyira, hogy ne lehetett 
volna hallani a nyüszítést a .legmesszebbik pontjáról is. 

Az meg egyre erősödött, úgyszólván szünet nélkül, hát nem nyughattak, haj-
totta az ördög a csend őrt, úgy gondoltuk akkor, de hát majd elfárad, meg kii-
lönben sem ránk tartozik az ilyesmi, nem üthetjük bele az orrunkat. 

Еjfél felé már ordítottak, de nemcsak az egyik, hanem mindketten, ez az egy 
biztos volt. Úgyhogy néhányan fel is keltek, és elmentek az ablak alá az udvar 
felől, mert hátulról nem mertek volna odamenni. Mert mintha világítottak volna, 
ugy látszott messzir ől. De aki odament, elszaladt onnan; azt mondta: sötét van 
bent, semmit sem látni. Ez az egyik. A másik meg, hogy nincs az az ember, aki 
kibírná azt az ordítást, olyan közelr ől, amikor az ablakok is vacognak belé. 

Azon az újszakán nem aludt senki. Amikor virradt, halkulni kezdett a zene-
bona is, és ahogy előtte való este elkezdődött, úgy el is múlt. Amint feljött a 
nap, két lovascsendőr tévedt be az udvarra, nyugtalankodtak a lovaik, de mintha 
fel sem tűnt volna nekik. Senki sem ment oda megmondani, mi volt itt az éjjel, 
aki csak a közelükben volt, félrehúzódott. 

Ik meg leszálltak, kicsit nyújtózkodtak, fene tudja honnan jöttek, biztosan 
egész éjjel úton voltak, aztán gyalogoltak egyenesen az ajtóhoz, kinyitották, mert 
be sem volt zárva, kilökdösték elé az embert, akit este az a harmadik becsukott, 
most •már eléggé csapzott és megviselt állapotban volt, a keze elöl összekötve, a 
szíj vége egészen a földig lógott; egyikük odavezette a lovát, és a szíj lógó végét 
a 16  farkához kötötte, mindketten tisztelegtek az emberek felé, akik mindezt mesz-
sziről nézték, majd felkapaszkodtak a nyeregbe, és poroszkálva elindultak a szem-
mel Iáthatóan fáradt lovakon. 

Csönd volt az udvaron, az emberek a nyitva maradt ajtót nézték, nem volt 
senki, aki a közelébe mert volna menni, még szólni sem igen mertek. 

Az este, látták, ketten mentek be, egy kijött közülük, egy akkor még bent 
kellene hogy legyen, gondolták. De az nem mutatkozott sem aznap, sem másnap; 
mácnаn egy nagy ccаlád ü;tt keret?+ül a fпldeken. a  f''-fi  meg az acczоny egy 
szekrényt hoztak, csak úgy kézben, üres lehetett, mert különben nem vitték volna 
olyan könnyedén, a gyerekekre az apróbb holmit pakolták fel. Az udvaron lera-
kodtak, megkérdeztek valakit, melyik lakás áll üresen, üres meg csak az az egy 
volt, be is költöztek gyorsan, mindenki csak ámult, látszott, ők nem tudnak sem-
miről. 

Az ember már délután kiment dolgozni a többiekkel, az asszony rendezke-
dett, a gyerekek ismerkedni kezdtek a kutyákkal meg a többi gyerekkel, el őbb 
csak messziről méregették egymást, míg csak egészen egymáshoz nem szelí-
dültek. — 

Az emberek most egy kicsit meglepődve forgatták a szemüket, tulajdonkép-
pen zagyvasának tartották az egész történetet, de lehet, hogy mécsem. Mintha 
az egész itt játszódott volna le, vagy csak hogy minden majort egyformára épí-
tettek annak idején az egész világon. 

Nohát azért mondtam, szól Kirják, hogy ott áll majd valaki az ajtóban, 
hogy hol lesz az. azt nem tudni, majd jó kés ősen, már az estében, akit senki 
sem (látott eddig közülünk, mert ez az egy ember most hiányzik; de miel őtt észbe 
kapna, visszalép, bevágja maga mögött az ajtót — lesznek majd, akik meglep ődnek 
ezen, míg mások, akik tudnak róla, ha a saját ajtajukban is látják, természetes- 
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juhász erzsébet 

fényben fényьe, 
sötétben sötétbe 

Kora délután, amikor kevesen járnak az utcán, óvatosan, hogy föl ne ébresszen, 
kihúzódik a ház elé és panaszkodik. Nem sokat beszél, inkább mutogat. Igaza van, 
sokkal többet ér megmutatni, mint néhány gyorsan elillanó szóval kimondani mind-
azt, ami összegyülemlik az emberben. A mozdulatok kifejez őbbek, erőteljesebbek 
és valamivel maradandóbbak is. 

Van  ez a kis kertes házunk, harmincnégy éve vettük, jó üzlet volt, nem 
sok javítanivaló akadt rajta mind a mai napig. Szépen berendeztük harmincnégy 
évvel ezelőtt újonnan vásárolt bútorokkal. Nem őrizgettük túlságosan, de nem 
is rongáltuk fölöslegesen, ma is minden a helyén van, épségben az egész berende-
zés. Gyerekünk nincs, mindig jól megvoltunk kettesben. 

Arról szerencsére nehezen tudnék számot adni, hogyan is múlt el fejem 
felett ez a harmincnégy év, s határozattan állíthatom, ez a legszebb az egészben. 
Sahasem voltak több napot kitölt ő  összefüggő  cselekedeteim, az én életem mindig 
reggel kezdődik és az est beálltával, e'lalvásom pillanatával le is zárul, soha semmi 
olyasmit nem tettem, amiért előző  napjaim vagy éveim akár egyetlen mozzanatát 
is fel kellett volna idéznem. fgy aztán minden egyes napom leteltének percével 
végérvényesen, mindörökre megszűnik, keretével együtt önmagától hullik ki, mint 
latöltésre váró időm teljesen elhasználódott darabja. Mindebb ől arra lehet követ-
keztetni, hogy jóformán alig tudok magamról, közvetlen élményeim valóban rit-
kán akadnak önmagammal kapcsolatban, de ennek ,a közvetlenségnek a szinte 
állandó hiánya mégsem elég ahhoz, hogy egészen kiszoruljak a tulajdon létezésem-
ből, mert mindeddig úgyszólván megszakítás nélküli közvetett kapcsolatban va-
gyok énemmel, teljesen figyelmemen és érdekl ődésemen kívül, mégis folytonosan 
jelen vagyok egy jellegénél fogva meglehetősen egységes szűkebb és tágabb környe-
zetben, amelynek keresztül-kasul ismert képe, állítom, segítségem nélkül állant- 
su'lt tudatomban, színültig telten darabjaival, fejtet őre állítva is pontosan tájé-
kozódnék. Almaimban is ugyanazon kerítések mellett járok el, ugyanazt a padlót 
súralom, ugyanazok a szálkák szúródnak ujjaimba. Bár semmi szükségem sincs 
sem önmagamra, sem környezetemre, nem sok esélyem van rá, hogy egy szép 
napon leszakadhatok róluk: 

Ritkán mozdulok ki itthonról, hosszabb ideig tán mindössze egyszer marad-
tam távol, amikor anyát temettük, csak bevásárolni járok. Az étkezésre sokat 
adunk, nem engedhetem meg magamnak, hogy hiányozzon valami asztalunkról. 

Hála istennek nem sok tennivalóm akad, de a csapdákat még így sem tudom 
elkeritlni. Reggel, amikor felébredek, két mozgás feszül ugrásra készen bennem. 
Néha meg sem mozdulok, használati tárgyaim maguk jáxulnak elém, s ka тašzkod-
nak meg ujjaimban, járdák gördülnek simán és rutinosan talpam alá, házak és 
emberek vágódnak a szemembe, fő  az ebéd; kitakarítva a ház, mintha szalagon 
futna, megy minden, mint a karikacsapás. 1038 



Az a baj, hogy mielőtt valamit megtesz az ember, el őzőleg rendszerint el 
kell képzelnie, gondolatban fel kell vázolnia a menetét: fölébredek, de miel őtt 
fölkelek, el kell képzelnem, hogy megteszem, és mindegy, mennyi id ő  választ el 
a tettől, mindig gonaolatban , i e(o з cir vegnezvinnem. na nem jutna id ő  egy-egy 
cselekedet elgondolására! De így ébredésem pillanatától elalvásom percéig egész 
áldott nap hasztalan üldözöm önmagam, már els ő  gondolatommal egérutat nyer-
tem, s estig sem tudom behozni a lemaradást. Vajon maguk a tetteim vagy csak 
a rájuk vonatkozó előzetes gondolataim engedetlenkednek, s térnek le a leg-
váratlanabb pillanatokban kitaposott ösvényeimr ől? 

Olykor-olykor az értelmem már kora reggel passzivizálódik, nem veszik el, 
Ott  érzem idegen figyelmét szüntelenül a tarkómon, s ilyenkor valami hirtelen 
hőemelkedés folytán gondolataimtól függetlenült, szabad mozdulataim kifutnak, 
mint karcsú, ezüstfényíi higanyszálak, újrainduló életem megszabott útjaira. Néha 
becsapódom, s az az érzésem támad, hogy szabad vagyok, hogy kénytelen vagyok 
teljesen céltalan mozdulatokat tenni, hogy elindulhatok jobbra vagy balra, el őre 
vagy hátra, hogy teljesen mindegy, merre fordulok, meddig jutok el csak az vi-
lágos előttem, hogy be kell szőnöm aznapi létezésem üres felületét, hogy az el-
alvásomig tartó időt mindenképpen fel kell töltenem válamiféle tartalommal, úgy 
értem, a megfelel ő  súllyal, amely leszakadásához szükséges, .fel kell töltenem moz-
gásokkal, járkálásaimmal, méghozzá mindig egy meghatározott irányba haladó já-
rással, mivel másképp nem lehet. De soha sincs elképzelésem, merre mozduljak, 
meddig menjek el, mikor forduljak vissza vagy oldalt, jobbra vagy balra, el őre 
vagy hátra és teljesen kikészít ez az örökös tanácstalanság. Talán életem minden 
erőfeszítésem, közreműködésem, személyes beavatkozásom nélkiili egyöntet ű  fo-
lyása váltja ki be'lőlem időnként ezt az állapotot, s az a csontjaimban is beleivó-
dott tudat, hogy egészen mindegy, mozdulok-e, van-e agyamban gondolat — egy-
szerűen vagyok. 

Mégis akkor a legnehezebb, amikor mozdulataim abbamaradnak, mintha 
elvéreztem volna, agyamban egy nyitva felejtett kis ventillátor susogva szeli körbe-
körbe a levegőt, érzem, bármi az eszméletembe csapódhat, tehetetlen vagyok és 
kiszolgáltatott. 

Ha csak tehetem, értelmem legjavát arra fordítom, hogy őrizzem a tény-
leges távolságot, amely mozdulatlan testemet elválasztja mozgasaim tartalmától, 
lakásunk tárgyaitól, s t őle, aki egész biztosan itt •álldogál valahol a közelemben. 
Nem szabad elveszítenem a türelmemet. Tudom, láthatatlan háló szövi keresztül-
kasul lakásunk összes tárgyát. Ha közülük csak egyetlenegy is jelt talál adni magá-
ról, csörömpölve mozdul az egész, egyetlen apró részlet felbukkanása képes meg-
sejtetni velem az egészet, egyetlen látószögembe furakodott darabja mögott ott 
rejtőzködik, ugrásra készen, minden darab, valami ragacsos, elny űhetetlen anyagba 
ágyazottan. 

Ha kizökkenek a megadott összefüggések átlóiból, szememr ől bármelyik 
pillanatban lehasadhat a megszokottság véd őburka, s akkor elővillan lakásunk 
harmincnégy évvel ezel őtt vásárolt berendezésének koponyacsontomat feszeget ő  
otrombasága, ,kibomlik szemgolyóm kemény tekercse, s látásom lassan perg ő  sza-
lagán ott folyik az utcák képe, ahol járkálok, az embereké, akikkel találkozom, 
egész környezettem egyetemes és id őtlen rútságba foglalt képe, sovány, rossz fogú 
testvéreim arca, apám fintorgássá torzuló hangtalan nevetése, anyám eszméletlen-
ségbe haj.ló örökös levertsége, egész életünk közönybe szök ő  hamis bánatai, örö-
meink gyöngeálméj űségig süllyedő  együgyűsége, hétköznapjaink beidomított ro-
botja, ünnepeink, templombajárásokkal, imánk az unalom és a félálom határán, 
csúf arcú, otromba alakú szentek képei el őtt egy tökéletesen morbid ambiensben, 
ahol a legerőteljesebb, legmeggyőzőbb részlet Krisztus keresztre feszített testének 
groteszk, tömör rútsága, s a ráfestett véresöppek döbbenetes valószer űtlensége, 
s ahogy a látvány súlya alatt tompa agyunkban újra meg újra föllazul az istenhit 
és az elborzadás normális körülmények közötti éles különböz ősége. Mert életünk 
hiányos díszletei között mindig a rútság az, ami kéznél van, hogy minden mást 
helyettesítsen, mert szorításában itt az óröm és a bánat is, mindig csak a közö-
nyig ível, s úgy fonódik körénk mint átléphetetlen kordon, pontosan kijelölve 
lehetőségeink maximumát és belső  korlátainkat is. 

Tudom, önámítás az egész, de néha mégis abban reménykedem, hogy egyszer 
majdcsak kifullad az értelmem, mondom, csalás az egész, mert bizonyos részletek 
akkor is megmaradnának, ragacsos, elny űhetetlen anyaguk szorító tartása nélkül 
is bármikor a szemem elé gurulhatna egy sereg kép, összekeveredve, minden rend-
szer nélkül, valamikori helyének és rendeltetésének szikrányi nyoma nélkül, valami 
mindig fölmerülhet, mindig, az idők végzetéig, jelentés és értelem nélkül is bár-
miikor ... Ha sikerülne értelmemnek a puszta szerkezetét meg őrizni. Ha olyanná 
válhatna az agyam, mint egy üvegfestmény, amelynek ólomszegéayei közül egy 
ügyes kéz gondosan kitördöste a képeket ... S akkor már csak a távolságokat kel-
lene őrizni, hogy soha egyetlen kép se kerüljön már az üresen maradt, semmit 
szorító abroncsok közé. 

Néha, amint megyek az utcán, egyszerre csak érzem: felpúposodik és hir-
telen ikihasad szemem, s a táguló résen át lassan elszivárog világa. Langyos sötét-
ség sodor könnyedén magával, útközben felismerhetetlen tárgyakhoz csapódom, 
s valami mély jóérzés tölt el, amiért nem tudok tájékozódni, kerülni, gyorsítani 
vagy fékezni ebben a számomra ismeretlen rendben. Hangokkal találkozom, ame-
lyeknek az értelmét az égvilágon semmire sem vonatkoztathatom, egyszer ű  vagy 
bonyolult felületekkel, amelyeknek a rendeltetésér ől semmi biztos tudásom sem 
lehet. Еs nincsenek bennem hajnalok, ahogy délelőttök, délutánok és éjszakák sin-
csenek. Szabad és eltorlaszolt útszakaszok váltakoznak csak keringésem sötét 
pályáján, s nem viszek magammal mást, mint sima vagy érdes felületek tapin-
tásának gyorsan tűnő  emlékét az ujjam hegyében. 

Itt, eszméletem vékony hártyája alatt, itt ebben a langyos és sötét közegben 
töltöm legszebb napjaimat. Mint aki nem meri hinni, hogy ébren van, hogy valóság 
mindaz, amit átél, vagy tán inkább telhetetlenségb ől, hogy boldogságérzetemet to- 
vább fokozzam, előveszem néha tükrömet, az egyetlen tárgyat, amelynek rendelte- 
tését értelmezni tudom. Újra meg újra arcomhoz emelem, érzem húsn ő  érintését 
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kozásomtól teljesen függetlenül: látszom. Nem láthatom magam, de megnyugtató 
bizonyossággal tudom: ez az egymás tükrében látszó két arc azonos: egyikb ől is, 
másikból is ugyanaz a szempár les .ki a semmire. 

Gyerekkoromban legtöbbször f őzőcskét játszottam. A kispadláson volt 
a játéktűzhelyem, játékhátasom, éles kiskésem is. Sohasem hívtak, örültek, ha el-
voltam egyedül, a játék mindig magától maradt abba bennem, ilyenkor döbbenten 
néztem játéklábasaim és fazekaim alján a nyirkos homokot és a sárgaföldet. 

Bent ül a nappaliban és várakozik. Arcán valami félfigyelem és ,keser űség 
egybemosódó keveréke. Ez a zavaros kifejezés semmit sem jelent, egyszer űen ar• 
cára száradt, mint kiadós vasárnapi ebédjeink után az ételmaradék. Néha mégis 
megtévedek, legyűrve testem jóleső  egyensúlyhelyzete :miatt érzett aggodalmamat, 
mondani akarok valamit, de idejében észbekapok, kinyújtóztatom félrebillent testét, 
lezárom szemét, és nehéz rézpénzt rakok rá. Amint eltávolodom t őle, mozdulatlan 
testének burkábál egy csapásra kipattannak mozdulatai, bizonyos távolságból csön-
des, idegbeteg kisfiúk kísérik, s így mindaz, amit tesz, az én szememben teljesen 
elveszíti minden valószínúségét. Nem is baj, agyamban már réges-rég elkészítve 
áll egy szépen rendbe tett járat, arra fogom ráállítani, ha majd meghal. 

Reggel az első  dolga, hogy vizet hoz meg tűzrevalót, hosszan csattogva meg-
élesíti a késeket, sürög-forog, mintha dupla üzemanyagot tápláltak volna bele, 
s így nyilvánvalóan nem áll módjában észrevenni életem napról napra akadozóbb 
nekifutását. Rendszerint fogalmam sincs, mik is a teend őim, szorgoskodásának 
dinamikus látványa összekaszabolja látószögem nyugodt felületét, nem csoda, hogy 
jó ideig semmiféle emllékeztet ő  jelet sem vagyok képes leolvasni környezetem tár• 
gyairól, mintha jegesre csúszkálták volna mozdulatait, úgy gurul róluk vissza 
megkapaszkodni képtelen tekintetem az eszméletlenség szürke árkába. Egész áldott 
délelőtt csak_ mozgatom, ide-oda rakosgatom edényeimet a konyhában, egyre nö-
vekvő  szorongással feszegetem a nyithatatlan zárat. 

Kipirulva hajlongok lábasaim fölött, a sül ő  húsok nehéz szagával telített 
lakásban percr ől percre fogy a levegő, az ablakhoz vonszolom magam, gyomrom 
görcsös rángatódzása rázza egész testemet, h űvös szél csap arcomba, elvágja a 
nyakam, a ház fehérre meszelt falára vékony ereket rajzol a vér. 

Előre tudom, ha asztalhoz ülünk, már az els ő  falat ki fog fordulni: a szám-
ból. Mintha valaki idegen készítette volna ételünket, a hányingerig fokozódik 
bennem a gyanú: mosatlan kezével összefogdosta. 

Mégis akkor a legnehezebb, amikor mozdulataim abbamaradnak, mintha 
elvéreztem volna, agyamban egy nyitva felejtett kis ventillátor suhogva szeli körbe-
körbe a levegőt, érzem, bármi az eszméletembe csapódhat, tehetetlen vagyok és 
kiszolgáltatott. 

Kora délután, amikor kevesen járnak az utcán, óvatosan, hogy föl ne ébresz-
szen, kihúzódik a ház elé és panaszkodik. Nem sokat beszél, inkább mutogat. igaza 
van, többet ér megmutatni, mint néhány gyorsan elillanó szóval kimondani mind-
azt, ami összegyűlik az emberben. A mozdulatok kifejezőbbek, erőteljesebbek és 
valamivel maradandóbbak is. 

Székemről pontosan rálátok, és szívesen elfoglalatoskodom a nézegetésével. 
Igy tűnik, puszta létezésemmel keverem ki panaszának ezeket a lekerekíthetetlen, 
darabos mozdulatait. Időnként leveszem a hangot, megsokszorosítom, elvékonyí-
tom, megszélesítem, kinagyítom, lekicsinyítem a képet, vagy föld alá süllyesztem, 
levegőbe emelem stb. A jelenet semmit sem veszít hitelességéb ől, semmivel sem 
valószerűbb vagy valószerűtlenebb. 

Ez a naponta ismétlődő  gesztusa mélységes jóérzéssel tölt el minden alka-
lommal: talán annyi sok huzavona után öregségére végre sikerült maradéktala-
nul felszívódnia a saját életébe, ráállítódnia egyetlen sajátságos pályára, amelyen 
minden reggel újrainduló életének robogó körforgása nem enged számára id őt 
egyetlen percnyi vesztegelésre sem. 

Egymás után húzom a karomra lehullott napjainak szakasztott egyforma 
fémkarvkáit. Ki tudja, hátha felhasználhatom őket valamire, ha majd egyszer 
ráérek. . 

S ha időnként félrefordítom a lejem, érzem, mozdulatlan testemhez egészen 
közel itt bújik valahol a fájdalom, nem nagy igyekezettel, de ki-kinyújtózom még 
érte, mindig odébb ugrik, csalogatom, ravaszkodom, különböz ő  csapdákat állítok 
neki, mielőtt elérne, gyorsan odébbáll. Mindez persze csak játék, hisz mozdulnom 
sem kell már, fényben fénybe, sötétben sötétbe, mindig önmaga fonákjára fordul 
át bennem a lét. 

Talán mert sohasem álmodok semmit, ébredésem néhány röpke pillanatát 
tekinthetem életem legvallószer űbb, sőt leggazdagabb mozzanatának. Mert még 
ma is, még mindig felébredek valamire, s így ez a momentum jelenti számomra 
a legerőteljesebb állapotváltozást. Ilyenkor szépen lemérhetem: míg aludtam, 
valóban tökéletesen egyívású, teljesen azonos voltam önmagam tiszta lényegével, ész-
revétlenül, felism.erhetetlenül simultam bele az álom egyetemes csöndjébe, ki- 
fejezéstelenségébe, öntudatlanságába. Am amint alvásom véget ér, lassan, foko-
zatosan ráébredek valamire, pontosabban mindarra, ami számomra idegen, be-
fogadhatatlan anyagként kívül áll tudatomon, s mert vagyok, ellenében vagyok, 
ellenében körözök magam, gondolataim, mozdulataim körül, amelyekr ől :közre-
működésem nélkül, valami vak törvényszerűség folytán, jélzések pattannak a vi-
lágba. 

Atváltozások egész sarát vagyok kénytelen átvészelni, er őtlen alakításaimat 
egy-egy helyzetben, környezetben, bizonyos emberek és tárgyak között való rend-

-szeres vagy véletlen fölbukkanásaimat, alig néhány lépésre t őlem látom ebben 
az idegen, ellenemben létező  közegben jal kivehető  életem magányos vonulasát, 
s örömmel nyugtázhatom: elkeveredésemre nincs veszély, valami mindig kint 
marad belőlem, talán csak egy szem, egy feszül ő  kéz, talán csak egy hajszálvékony 
gondolat. S így azt hiszem, ma már biztosra vehetem, hogy bennem egészen alak-
talanul és értelmezhetetlenül kötött meg a lét. . 

Ebben az esetben tehát nem is ez a biztonságos tény számomra a :leglé-
nyegesebb. Hanem az az álom és ébrenlét közötti néhány pillanat, amely gyakran 
izgalmas kis információkat rejteget számomra. Mert elég annyi, hogy amikor ki-  1040  



nyitom a szemem, nem tudok rájönni, konkrétan melyik napi ébredésem van fo-
lyamatban. Nem tudom, hol vagyok; mikor aludtam el, milyen körülmények között, 
egyedül vagy mások társaságában, nem tudom, reggel van-e, dél vagy éjszaka, nem 
tudom, öt percre szenderedtem-e el, vagy aludtam egy teljes napon át, és egyál-
talán fogalmam sincs, mi vár rám, vár-e rám egyáltalán valami. Csak átmelegedett 
fekhelyemet érzékelem, a kényelmet, testem boldogságát. És mivel sohasem szok-
tam magamat ösztönözni a miel őbbi teljes felébredésre, s őt talán kicsit őriagetem 
is áltaаános tájékozatlanságomat, gyakran megtörténik velem, hogy tévedésb ől 
más, réges-rég lepergett események kell ős közepébe szakadok, fölébredek vala-
mire, aminek semmi köze sincs jelenem folyó pillanataihoz. Az egész szituáció 
mégis kimondhatatlanul, mélységesen valóságos: teljesen spontánul teremt ődött, 
semmi köze sincs erőszakolt és fals visszaemlékezésekhez, elt űnt idő  utáni nyo-
mozásokhoz, és egészen beilleszthetetlen életem szigorú rendjébe, még csak rá-
adásnak sem nevezhetném, csupán fölö9legnek. A kút mellett a frissen mosott 
ruhákkal teli kosár aljára fekszem halottat játszani, vissza-visszafogom lélegze-
tem, de nem jön, sohasem jön senki, megered az es ő , sötétedik, éhes vagyok és 
fázom. A kert végébe telepszem, a szúrós málnabokrok közé, nézem es ővert, sáros 
játékaimat, és nem gondolok semmire. 

Gyakran ugyanarra a narkotizált, bűvös és zárt kis világra ébredek: ócska 
fadarabjaim halálra sebzik a verebeket, kutyánkban és macskáinkban vérengz ő  
vadállatok rejtőzködnek, máskor kistestvérek, akikkel okosan kell játszani, és 
nem szabad őket sose bántani. Nyáron a kukoricában hosszú hajú lányok hajla-
doznak és susognak titokzatosan, és este, minden este párnámon, egészen közel 
arcomhoz, egy horpadt fej ű  baba énekel remegő  éles hangon a sötétben, aztán 
váratlanul szétpattan egy fölé hajló üvegszem gömböly ű, hideg falán .. . 

Nem mondhatnám, hogy akár egy hajszálnyival is boldogabbá tesznek el-
tűnt időm felvillanásai, és természetesen semmiben sem módosítják jelen életemet. 
Feltűnnek és elillannak, egy percre sem rezdül meg bennem soha semmi, eszem 
ágában sincs tartóztatni, megragadni, megjegyezni őket. Mit kezdhetnék emlékeim-
mel, mit kezdhetnék ezekkel a percenként vastagodó, id őréteg alá szorult magé 
nyos és elévült látomásokkal? Befejezhetetlen, s ami még rosszabb, összeilleszt-
hetetlen elemekből álló haszontalan képeket készíthetnék bel őlük, ehhez viszont se 
kedvem, se türelmem. Nem szeretek bíbel ődni, ha ráérek, inkább bámészkodom, 
minden fölösleges szorgoskodás, kirakósdi, egyéb kézimunkák teljesen kihoznának 
a béketűrésből. 

Abban a szünetben, amikor emlékképeim utolsó részlete is lebukott már 
láthatárom alján, valóságom darabjai viszont még nem emelkedtek körém, köt ő-
dések és jelek nélkül, alaktalanul lebeg felettem a világ. Egyetlen mozdulattal 
félretolhatnám képzeletem legmélyebb folyosóiról a hűvös kis acélreteszt. Tudom, 
belém ivódott valóságérzetem készségesen félreállna, kiszállna a játszmábó'1. Ide-
genségem oly tökéletes, hogy akár újrakomponálhatnám arcomat és egész élete-
met. De nem tudok, sohasem tudok mit elképzelni. Mindig tévedhetetlenül és ízig-
vérig ugyanaz vagyok. A világgal való szálaim és önmagam vékony fonalrendszere 
érintetlenül hever'köritilöttem, mint valami félig legombolyított és ottfelejtett cérna-
gomolyag. 

Ha valaki nézne, nem bújnék el. 
Ha valaki nézne, nem élvezném, hogy néz. 
Időnként mégis elbizonytalanodom, ilyenkor hazugságokra vágyom, létezé-

semrnel szemben masszív és elévült díszletekre, rövid, emelkedett hangú perleke-
désekre, önmaguk tet őfokán széthulló hamis indulatokra, tévedésekre, tévedések-
re . . 

Ahogyan lépésről lépésre vágom át magam lassan tel ő  napjaim lomha per-
cein, időnként megérzem: létemről levált tartalomként egy kora 'őszi délután hal-
doklik bennem, meleg ege alatt a lebeg ő  ökörnyál fémes borítású szemgolyómra 
telepszik, aztán továbbszáll. 

Fekszem, háttal a fénynek, s úgy ékel ődöm szobánk tárgyai közé, mint 
egyik kifejezéstelenség a másikba. S amikor az álomtál végképp kitisztult fejem, 
egy fölöslegesen 'kivilágított üres vonat indul útnak bennem, ablaküvegének szí-
néről és fonákjáról szabálytalanul, vibrálón egymásba játszanak a kettészelt táj 
remegő  képei. 

Estefelé aztán lelassulnak tevés-vevéseink, s ha megállunk, agyunk leple-
zetlenül ásít bele az alkonyatba, ilyenkor mi is, mint errefelé mindenki, az éjsza-
kához készülődünk, amikor majd eszméletünk bemosakodva, tisztán, egy való-
szerűtlen gondolat félútján hirtelen öntudatlanságba (lendül át. 

Meglocsolom a virágokat és sétálgatak kicsit, nem is a séta miatt, hanem 
hogy mólion az idő . Ha eszembe jutna is valami tennivaló, mindenkor nyugodt 
lélekkel elhalasztanám másnapra, kár lenne elpocsékolnom a benne reil ő  lehetősé-
get. Szeretek reggel munkához látni, könnyebben egyenesbe jövök. Ilyenkor, oly 
közel az estéhez, nehezen tudnám már összeszedni magamat. Amíg így sétálgatok, 
bizonyos pillanatokban sikerül nem ráismernem a kertünkre. Végignézek rajta, már-
már nosztalgikus szomorúsággal, és arra gondolok, itt jól érezném magam. Aztán 
valami hirtelen sebességváltás történik bennem, meglátom megtett és eljövend ő  
mozgásaim vastag hálózatát: beszövi, eltakarja az egész kertet. 

Estefelé, amikor bútorunkra már leülepszik az aznapi por, s a szürkület 
könnyű  anyaga szivárog a falakból, a földb ől, a homályosuló ablaktáblákon ke-
resztül kintről a kertből, és rétegekben tapad a tárgyakra, arcunkra, :lassan temet-
ve a körvo гіadakat, közelebb húzódom fogyó alakjához, és érdekl ődéssel figyelem 
lassú eltűnését. Gondolataimban sohasem egészítem ki arcának a sötétségi alá l  e-
rült részleteit, és eltűnte után sohasem születik bel őle látomás. Ha meghal, gon-
dolni sem tudnék rá, úgy veszik majd el, mint aki nincs, nem volt és nem desz. 
Mindennap megfordul a fejemben, hogy épp ez a folyamatban lev ő  eltűnése lesz 
az utolsó, a végérvényes, s másnap ugyanezen a helyen végre zátonyra fut és szét-
hullik fürkésző  tekintetem. 

Az asztalnál ül, pontos egyensúlyban a görcs és a zuhanás határán. Az elején 
szokatlanul gyorsan, olykor elfúlva, leveg ő  után kapkodva beszél, agyának egy 
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ujjuk közt parázsló dohányból. Amikor hangjában az a fújtató szorongás alább-
hagy, hirtelen sehol senki. Akkor hirtelen nekiiramodik, zugról zugra járja e ~cІІІé- 
letének lakatlan celláit, hívó hangja hosszan pattog végig az üres járatokon faltól 
falig, faltól falig. Mielőtt egészen elveszne, magához rántja ezt a hangot, óvatosan, 
lassan, talán túlságosan is kimunkált, túlságosan is szabályosan artikulált szavakat 
formál belőle, s ezek a minden vonatkozásból kicsontozott szavak, mint apró föld 
alatti lökések mozgatjákfeszegetik arcának elmerevedett kérgét, egyre távolabb 
kerülve a szavai nyomán képződő  mozdulásoktól. Szemében egy ideig fel-feltűnik 
még valami semmihez sem kötődő  kifejezés, aztán egyszerre csak kitágul, mintha 
csapdát állított volna a világnak, és nem látszik benne más, mint önnön üressé-
gének tompa visszaverődése. 

Odakint néha •fel-felzuhog egy elkésett szekér a csönd mélyéb ől, mielőtt kö-
zelеbb érne, másfelé kanyarodik, és elhal a zuhogás. Csukott ajtók mögött, a va-
csorához terített asztaloknál valaki fölszeleteli és kiosztja a kenyeret. 

Tántorgó, halvány fények pásztáznak végig szobánkon, világosba emelve bi-
zonyos tárgyakat, a sótétség faltjai egy pillanatraugy rajzolódnak arcunkra, a 
bútorokra, mint az emberi b őr érzékeny felületére ütések nyomán a véraláhatás. 
Az egyensúly megbomlik, a sarokban felemelkedik az ágy, s vele szemközt földre 
süllyednek az ablakok. Aztán meghosszabbítva az asztalon álló, fényre és sötétre 
szelt kancsó vonalát, rövid időre fényre és sötétre szakad a szoba, egyik feléber. 
én, másik felében ő . Kiemelkedem a fénybe, sötébe zuhan ő , fénybe emelkedik ő , 
sötétbe zuhanok én. Aztán apró fények és árnyékok hintáznak át a szobán, fény-
ben az asztal, sötétben a szék, fényben adakint a kert, sötétben a szobánk, fény-
ben a szobánk, fényben odakint a kert, sötétben a szobánk, arcunk, kezünk, kü-
szöbünk, •sötétben a kert, a virágok, sötétben a nap és vele sötétben az ég. 

Ebben a •teljessé nőtt sötétben szemem végre kényelmesen végignyújtózhat 
látásom elüresedett teruletén. S ekkor egész valómmal megnyílok a szavai el ő tt. 
E szavak dallamvonalában pontosan kirajzolódik fogyó öntudata, napról napra 
távolabb szökő  élete. 

Szólni sose szólok, nem is várja, ha egyszer véletlenségb ől mondanék vala-
mit, szavai abban a pillanatban elveszítenék tartásukat, s talajvesztve zuhannának 
le •félrebillent értelme és a semmi között feszül ő  karcsú pályájukról. Körültekint ő  
vagyok és óvatos, ha történetesen beszédbe elegyednék, vajon hogyan gy őzhetném 
a küzdelmet meggondolatlan odafigyeléssel útját állt szavainak kicsorbult jelenté-
sével szemben, mit kezdhetnék szavaink értelmével, amelyek mindenképpen meg-
hamisítanák valóságunkat, megcsorbítanák lényegünket, megnyomorítanák naprél 
napra tökélletesebb életünket. El őbb-utóbb úgyis beragadnánk egymás ragacsos 
hordalékanyagába .. . 

Meghúzódom hát e felém irányuló szavak között, és gondom van rá, hogy 
soha semmvféle jelentést se kapcsoljak egyikükhöz sem. S ez nem is nehéz. Elég 
csak arra gondolnom, hogy ő  beszél, hogy a saját gondolatait, indulatait, hiányait 
és elviselhetetlenné súlyosodott fölöslegeit szorítja örökösen késleked ő, a teljes 
tartalom szempontjából mindig túl sz űknek, görcsösnek és elutasítónak_b zonyuló 
szavakba. Nekem sohasem nyílhatna alkalmam rá, hogy felmérjem őt ezekben az 
olyannyira hiányos jelentéstartalmakban. 

Tulajdonképpen nem is ez az eleve biztos kudarc torlaszolja el a feléje 
vezető  figyelmem útját. Szívesen elhallgatom szavainak dallamát, de az értelmük-
höz egyszerűen nincs fülem. 

Naponta hallom ezt az egyre gazdagodó dallamot, amint többszólamúvá 
szélesedik: a hang és a hangtalanság ütemes váltakozásával szemben, szinkóparit-
musban, egymással véget nem ér ő  kergetőzésben, örökös felelgetésekben-perleke-
désekben aszó és a gondolat ellencsönddé és ellenhanggá szervez ődik benne. 

Nagyon szeretem őt, pontosabban elrévedt, látás nélküli tekintetéb ől kihullott 
alakomat, magányos, jelentés nélküli szavairól levált tiszta értelmemet, általa 
pontosan lemérhet ő  távolságaimat, az egészet, azt, hogy nem vagyok. 

Feszülten figyelek csöndemre, végtelen felé kanyargó csigaházára tapasztom 
fülem, míg mellettem elhúzó hangjának és hallgatásának, szavainak és gondola-
tainak egymást kergető  palifón dallama kiszenvedett napunk végén célba ér és 
nyomtalanul szétpattan a semmiben. 

Agyamban egy nyitva felejtett kis ventillátor susogva forog és pazarlón 
szórja a sötétbe nemlétem képeit. A semmi tükörsima felszínének közepén el-
süllyedt arcom gyűrűző  hullámokat hagy maga után. 

Az éjjeliszekrényen eszméletlenül kattog az óra, ütemesen ránduló mutatója 
megfejthetetlen jeleket vés a sötétség vastag kérgébe. 
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vankó gergely 

torzók 

axióma 

Fecske átnyilall, eső  keresztülszór 
szeles ágmedrén a k őris f ának. 

Jégfütyköst lóbál a költ ő, hogyha szól, 
s kólint vele, ha szavába vágnak. 

matrix 

Magasban érik mindaz, ami f ö1dž, 
mélyben nyíladoz az égi vihar. 

Halálát ahogy élettel betölti, 
komoly az ember mosolyaival. 

genézis 

Ihlet-érvény ű  tájteremtés közben 
renyhül az izom fej, renyhül a szó. 

Mint agyaras, a benső  fel úgy hörren —
csak sejthetjük, hogy ez mire való. 

pozíció 
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Barlangváladék tarkó-tapadása 
a kiinti világhoz visszariaszt. 

Hetedíziglen számíthat-e másra, 
ki csak önmagának emelt vigaszt? 

oppozíció 

Támasztott tet őkkel tátongnak térért 
típus-sorokban a melegágyak. 

Töppedésünk vajon csak annyit ér még, 
mint konyulása a palántának? 



expozíció 

Alkony-duzzadásos sz űnő  időből 
mosolyt merített magának az est. 

Aki elindul s kés őbb vžsszah őköl, 
panasszal kihez forduljon, ha veszt? 

diszpozíció 

Bércž bikák, lapály-tehénre vágyók: 
marad-e végül számotokra hely? 

Tán fölös dolog szólanž e pár szót, 
hisz hallgat az, ki önhalálra lel. 

requiem 

Híd alatt aluvó vándortól kérded, 
felelne ő  a horgas titokra. 

Pusztában kiáltoz az emberséged, 
a mélyž-halat mégis kifogta. 

apropó 

Kétségek kezdetén riog a homlok, 
röfög a tüdő, habot hord a száj. 

Mžként az űr, ha szalagja kibomlott: 
a végkifejl ődés túlhagyva már. 

konununikáció 

Üstökében a lombnak hogy kavarog 
kitin-bogokon a bogaras fény! 

Most értesültem, hogy semmi sem halott, 
hogy minden, de minden akarva él! 

modesztia 

K_öszönés végett levette kalapját, 
állongott lucskos két bocskorában. 

Mint macskakölyök, ha magára hagyják, 
úgy nyivákolt gyámoltalansága. 

prioritás 

Botra súlyosodva lépeget odább, 
idő-nyalžntotta feje fényes. 

Titkolná talán gubó-kép ű  korát, 
s mindössze tiltakozásra képes. 

szubtilitás 

Méhfüstöl ők szédülete szolgáltat 
facsaró példát nemzedékünknek. 

Kib ővítend ő  az elsz űkült járat, 
különben az álarca helyben ülhet. 

kalendárium 

Évszámok repedt kalendáriuma, 
miről is tudósíthatsz minket te? 
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appercepció 

Tisztások követik egymást az e гdőn, 
elejétől végestelen-végig. 

Szánhatjuk az embert felszínesked őn, 
de nem apadhatunk benne vérig. 

kollaboráció 

Ajtórés-pillantású világunkba 
bepilloghat-e a szépség szeme? 

A keres őket még az ág is húzza —
veszít velem vérem, vagy vért ver-e? 

asszociáció 

Verébsúly alatt is letörhet a gally, 
de fennen maradhat továbbra is. 

Közelíts a világhoz igen hamar, 
az űr-ék míg közétek nem kacsint. 

pesszimizmus 

Vetk őzöl, vagy éppen ellenkez őleg, 
magadra öltöd kócos ruháid? 

A babszárak, úgymond, az égig n őnek .. . 
A sarokban az ott miért ásít?! 

optimizmus 

Nyárelő, nyárutó: közbül van a nyár. 
Naivsága utánozhatatlan. 

Combköze h ő  összeroppantásra vár, 
akár a léghólyag a halakban. 

determinizmus 

Gerlice ült a tévé-antennára, 
sugarak zizegnek karmai közt. 

Elegendő  lesz a m űsorból mára: 
gyűjts a csőrödbe egy marék idő t. 

szimbolizmus 

Kiszolgált kút: dögöknek meghitt sírja. 
Emberöltők poszognak falában. 

Derű-jogát ím örökre kivívta, 
ölén mégis fortélyos halál van. 

szubjektivizmus 

Füst-nevében foglalt tulajdonságát 
a füst, ha ébred, megtarthatja-e? 

Egyesek szabadságot, mások zárkát 
sejdítenek ott, hol nincs még jaj se. 1045 



objektivizmus 
i 

Folyónknak a vize úgy gyúlt a réten, 
hogy hinni is lehetett benne már. 

Aztán,  mint  véralvadás, szűnt egészen, 
s most újfent medd ő  intelmekre vár. 

eklekticizmus 

Egyre emberibb és emberjölöttibb 
konstrukciója a komputernek. 

A t űzföldi rokon is számol ötig, 
s magad is, mielő tt lej ejeznek. 

evolúció 

Minthogyha gžlžsztát jelez az ásó: 
szaporodik jiakban az élet. 

Mindegy hogy hogyan, hanyadszor és hányszor: 
elragadja magán-örvénylésed. 
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michal harpán 

a 
jugoszláviai 
szlovák 
széppróza 

A második világháborúig a jugoszláviai szlovák irodalom története a prózai 
kifejezésmód története. Ennek munkásai: Feliks Kutlik, Gustav Maršal-Petrovski 
és a két čajak. Persze nemcsak ők, hanem többé-kevésbé a kultúrának mindazok 
a ma már úgyszólván elfeledett hívei, akik tollat ragadva, prózát írtak. Ezeknek 
az írásoknak nem volt nagyobb m űvészi értéke, inkább afféle vasárnap délutáni 
olvasmány voltak, ennek ellenére betöltötték els ődleges szerepüket: megszilárdí-
tották a jugoszláviai szlovákok nemzeti öntudatát. Lehet, hogy a szlovák paraszt-
házakban ma is sok, könyvhöz nemigen szokott kezek nyomát visel ő  írásmű  van : 
Ján Čajak elbeszélései, a fiatalabb Čajak regénye, a Zuska Turanova, Vladimír 
Hurban drámaíró Pazovai témák című  szerény elbeszéléskötete. Ez felelt meg leg-
jobban a »vasárnapi« olvasók mentalitásának. Hittek annak a valóságában, amit 
a könyv elmesélt nekik. Az író egy húron pendült az olvasóval: az el бbbinek esz-
meileg és témák •szempontjából meg kellett közei tenie a környezetet, az utóbbi 
pedig úgy érezte, hogy az elbeszélésben ábrázolt környezet alkotója ő  maga. Ért-
hető  tehát, hogy nem is létezhetett másmilyen próza, mint a népies elbeszélés, 
amelyet csak akkor nevezhetünk realistának, ha egy egészen konkrét népcsoport 
szellemi arculatának tárgyiasúlásaként értelmezzük. 

A jugoszláviai szlovák irodalom struktúrája a világháború éveiben meg-
változik. Már nem a próza, pontosabban a népies elbeszélés az uralkodó m űfaja, 
hanem a költészet. A Zuska Turanova című  regény határt jelző  prózai struktúra, 
már csak azért is, mert a szlovák falu akkor, közvetlenül a háború el őtt, foko-
zatosan megszűnt olyannak lenni, amilyennek a regényben tükröz ődik. Kezdett 
alkalmazkodni az időhöz, amely őt is hatalmába kerítette, feloldotta ismertet ő  
jegyeit. Igaztalanok !ennénk az irodalmi hagyománnyal szemben, ha azt monda-
nánk, hogy akkor született a költészet, hiszen költészeti próbálkozások már el őbb 
is voltak, kétségtelen azonban, hogy a költ ő  Pavel Mučaji jelenti nálunk az új 
irodalmi törekvések kezdetét. Utána jelentkezik Pal'o Bohuš, Andrej Ferko, 
Pave! Mučaji, Ján Labáth, Michal Babinka, kik új horizontok felé indulnak a vaj-
dasági szlovák irodalomban, és megpróbálják definiálni az új élethelyzetet. 

Eddig csak a mennyiséget vizsgáltuk az irodalmi műfajok váltakozásában, 
ami viszont a minőséget illeti, egyre inkább meg vagyunk gy őződve arról, hogy a 
háború utáni időszakban a helyzet nem annyira áttekinthet ő, mint első  pillan 
tásra látszik. A fб  problémák, amelyekkel a kritika szembekerül: a valóság köl-
tészettől eltérő  irodalmi transzponálásának módozatai a prózában és az irodalmi 

1047 tények kritikai megközelítésének módszerei. 



A szűkebb irodalmi hagyományok tekintetében a szlovák költészet úgyszól-
ván a semmiből indult Pavel Mučajival. Kezdeteit inkább a ldkkesedés szelleme 
határozta meg abban az időben, mint a helykeresés egyfajta szellemi hagyomány 
kontextusában. Ez sajátos paradoxont eredményezett: a költ ők akkor írtak a 
»lгΡghagyományosabban«, amikor egyáltalán nem gondoltak a hagyományra. Ez a 
térség hagyománya volt, »nem irodalmi« hagyomány tehát, különösen Bohušnál, 
Andrej Ferkónál, Pavel Mučajinál, a fiatal Labáthnál és Babinkánál. A környezet 
a környezet immanenciája volt: gyakran a költemény egyedüli parancsaló szük-
ségszerűsége. Úgy tíínik, hogy a költészet a háború utá тii első  évtizedben azt acélt 
tűzte maga elé, amit a próza a háború el őtt: a fennmaradás forrásait önmagunk-
ban kell keresni, a fennmaradást egyfajta elszigetel ődésben, illetve az etnikai sajá 
tosságok megőrzésében kell látni, és így belülről kell harmonikussá tenni az életet. 
Ki tudja, miért nem eresztett mélyebb gyökeret ez a törekvés a jelenkori jugoszlá-
viai szlovák költészetben. Az ok talán abban van, hogy még a korszak által 
indokolt bezarkózás sem lehet mentes a pátosztól. Miután költ őink kiszakították 
magukat ebből a hagyománybál, és kezdtek egyetemesebbé válni, őszinte dialógust 
folytatni a térrel és id ővel, egyszersmind pedig fogékonyabbá váltak a költészeti 
struktúrák esztétikai és ismeretelméleti értékeinek kérdései iránt, a :jugoszláviai 
szlovák költészet »hagyománymentessé« lett. Els ődleges célja a költ ői kifejezés 
ápolása volt immár, nem pedig a környezet versbeli kultiválása. Nincs szándékunk-
ban ezútta•1 alaposabban elemezni a szlovák költészet jelentéstani változásait, elég 
csupán megállapítanunk, hogy Ján Labáth és Michal Babinka költészetének fej-
lődése., továbbá az olyan költői jelenségek, mint Viera BenkováУopitová és Vífazos-
lav Hroüec, komolyabb esztétikai értékmércéknek is eleget tesznek. 

A próza terén más a helyzet. Ha čajak Zuska Turanovája határt jelző  pró-
zai struktúra, akkor ez azt jelenti, hogy a jugoszláviai s гJlovák próza minőségileg 
gyengiil, és nem jelent meg e regényhez hasonló átfogó epikai m ű. A modern szlo-
vák próza nehezen talál rá az epikai kifejezés módjára, s ily módon urai, nem-
egyszer pedig szentimentális részletekkel él. Igy látszik, hogy a lírai elemek jel-
lemzők tájunk egész szlovák prózájára — az ifjabb čajak is ezekre építette el-
beszéléseinek elsődleges üzenetét. Csak čajak .legjobb prózájában tudott az ember 
eggyéolvadni a tájjal, s ezért narrációja, amely valójában rusztikális típusú nar-
ráció, a konkrét etnikai valóság lényegébe való behatolás csúcsát jelenti. 

Ha megpróbálnánk röviden meghatározni a jugoszláviai szlovákok ruszti-
kális realista elbeszél őművészetét, az embernek a tájjal való eggyéolvadását f ő  
értékmércének tekinthetnénk, nem tévesztve szem el ől ezzel kapcsolatban e próza 
hőseinek érzelmes, gyakran szentimentális és melankólikus valóság iránti viszi-
nyát. Az élet változatlanságának az a felfogása, melyet a zord id ők határoztak 
meg, legjobb prózai műveinkben igyekezett túllépni a normán, az általános érvé-
nyű  erkölcsi szokásokon. čajak prózája éppen ilyen sorsdönt ő  síkokat teremtett, 
és ezekre vetítette a tragikus helyzeteket. Amikor azonban a puszta esemény az 
elbeszélés domináns alkotóelemévé válik, ami gyakori eset mai prózánkban, ami-
kor megszervezi az irodalmi mondanivalót, maga pedig nincs irodalmilag meg-
szervezve, akkor leíró prózai módszerrel találkozunk, amely persze magában véve 
nem mindig okvetlenül másodrendű. A szlovák próza ilyen értelemben vett hiá 
nyossága abban van, hogy szemantikailag nem konszolidálódott, az irodalmi ki-
fejezésmód minősége pedig igen ingadozó. Attól függ, hogy mennyire plasztikus az 
»életből ellesett esemény«. A p őre esemény szuverénül uralkodik a jugoszláviai 
szlovákok falusi témájú elbeszéléseiben, leggyakrabban a cselekmény egyenes vo-
nalú bonyolításával, a szüzsé abszolút tárgyilagosságának hangsúlyozásával, s az 
író olykor valóban elkerülhetetlenül szükséges beavatkozása nélkül. A környezet 
valóságosságát nem mindig szavatolja az igaz történet, amelynek különösségével 
reprezentálnia kellene a táj légkörét. A reális esemény elveszti értelmét és logi-
káját, amennyiben banálisan kiegyenlít ődik a szerző  egyéni élményével, vagy ha 
az egyéniség fölötti kifejezés síkján teljesen átszervez ődik. Mindkét veszély fenn-
óz a jelenkori jugoszláviai szlovák prózában. 

A prózaírónak vérbeli narrátornak kell lennie, és éppen ez az, ami jó né 
hány mai szlovák elbeszélő  művészetéb ől hiányzik. A jugoszláviai szlovákok két 
háború közti prózairodalmában az életes atmoszférát nagymértékben elmélyítette 
az egyszerű  emberek mesélése. A jelenkori elbeszél ők műveiben az ember mintha 
elvesztette volna »mesélőképességét«: csak gondolkodik, dolgozik és elmélkedik 
a szerző  által előírt szűk relációkban. Ezzel kapcsolatban fokozottabb tagoltságot 
szeretnénk látni prózánkban, az élet nem egyenes vonalúan szemlélt törvényszer ű-
ségeit. Az elbeszélés csak így válhat életesebbé, hitelesebbé, ,irányultabbá, ami a 
jugoszláviai szlovák rusztikális prózának alapvet ő  célja. 

Az elmondottakból következik, hogy az elbeszéléseknek ezt a típusát nem 
mindig átélhetjük meg esztétikai mércék alapján, minthogy ily módon nyomban 
tagadnunk kellene több tegnapi és mai szlovák elbeszél ő  értékét. Lehet, hogy az 
itteni szlovák kritikusra az .is hatással van, hogy ismeri az egyes prózai struk-
túrák végig nem mondott gondolatait, befejezetlen képeit, s ezért önkéntelen'l is 
jóindulatúbb. Ezzel nem mentegetni akarunk egy-egy elbeszél őt, de a jugoszláviai 
szlovákok falusi témájú prózájáról valóban csak úgy elmélkedhetünk, ha szem 
előtt tartjuk összefüggését egy igen konkrét térséggel: a szlovák szigettel a p an-
nón alföld tengerében. Természetesen a prózától többet követelünk, mint a költé-
szettől, ebben van itteni fennmaradásunk gyökere, s ennek alapján keressük: merre 
irányulnak e gyökerek hajtásai. Kétségtelen, hogy egyáltalán nem irodalmi mérce 
az a megállapítás, miszerint a szlovák ember egyes elbeszélések környezetében ott-
hon érzi magát. Nagyobb elhatárolások nélkül tehát úgy mondhatnánk, hogy a in-
goszláviai szlovákok falusi témájú elbeszéléseinek egyik lehetséges értékmércéie 
az, hogy milyen mértékben időszerűek az egyén mentalitásának és a környezetnek 
a döntő, hagyomány által megszilárdult tényez ői. 

A jugoszláviai szlovák prózát azonban nem csupán a falusi témájú realista 
elbeszélés képviseli. Azért szenteltiink neki ennyi figyelmet, mert szervesen össze-
függ azzal, ami irodalmunkban eddig a legjobb, és aminek a legnagyobb vissz-
hangja támadt. Egyszer már beszéltünk a jugoszláviai szlovák próza két típusá-
ról: a falusi témájú elbeszélésr ől, amelynek képviselői Janko čeman, Pavel 
Čáni, Pavel Gdm, és a lirizált еlbeszélésről, amelyet Јбn Labáth művelt. A kö- 1048 



vetkező  sorok e megállapítás helytállóságát hivatottak meger ősíteni és bebizonyí-
tani. Az említett írásban a prózaíró Juraj Tušiak helyét csupán vázoltuk, míg a 
fiatal költőket, Viera Benková-Popitovát és Vít'azoslav Hroiíecot, akik egy id ő  
óta prózát is írnak, a szlovák elbeszél ő  irodalom új tájékozódásának ígéreteként 
említettük. 

Először hadd szóljunk néhány szót két elbeszél őről, a mai jugoszláviai szlo 
vák prózairodalom mindkét típusának képvisel őjéről: Janko Čemanról, a falusi té-
májú elbeszélés és Ján Labáthról, a lírai próza m űvelőjéről..Janko Čeman és 
Ján Labáth elbeszélései két irányzatot képviselnek a jugoszláviai szlovák iroda-
tómban, amelyek ugyan nem állnak szöges ellentétben egymással, de mégis két 
különböző  szellemi térség felé irányulnak. Janko Čeman földműves, egy Pivnice 
környéki szálláson él, s ez tükröz ődik prózáján is; Ján Labáth költ ő, s amikor 
a čemanéhoz hasonló témákat választ, mint például a Kostoljiski története című  
lírai rajzában és a Megriadt lovak című  elbeszélésében, a reális esemény látszó-
lagos tárgyilagosságát ellen őrzés adó veti, a narratív cselekmény nála az érzékeny 
szubjektumban lezajló történéssé válik. Ha čeman elbeszélései a valóság reális 
leírása, Labáth prózája mindenekel őtt az érzékelt reáliák szenzuális egyéni kife-
jezése. De mindkét író prózájára a bomlás állapotáról, az élet egyfajta ösztönös 
tragikumáról alkotott tudat jellemz ő . Janko Čeman ezt az állapotot holmi ősidők-
től létező  állapotként értelmezi, amely az életet életté teszi, míg Ján Labáth ennek 
az állapotnak az okait a lélek mélyén, a kor által gúzsba kötött ember lelkében 
keresi. čeman elbeszélésének hőse otthon van, zárt térben, amelyr ől már beszél-
tünk, Labáth embere viszont kívül van ezen, és önmagában keresi a támaszt. Ez 
a mindkét elbeszélőnél adott szerkesztési és motiválási módszer úgyszólván semmit 
sem változtat az elbeszélés végs ő  költői kicsengésén: čeman és Labáth alakjai 
az élettel való birkózás egyazon kavargásába taszíttattak. Čeman alakjai anyagia-
sabbak és durvábbak, Labáthéi pedig szubtilisebbek, áttetsz őbbek. čeman esetében 
nem beszélhetünk a mai falusi állapotok er őltetett kérdésessé tételér ől, hiszen úgy-
szólván nem is érinti őket, és végső  fokon Labáthnál sincs szó az ember gyökér-
telenné válásáról. Nem kell külön hangsúlyozni, hogy čeman elbeszélése nem fejezi 
ki a szlovák falu egész létvalóságát, és Labáth e1beszélése sem reprezentália a vias-
kodó meditatív hős típusát. Ezek az elbeszélések azonban mégis oly sokrét űek és 
művészien árnyaltak, hagy a jelenkori jugoszláviai szlovák prózairodalom élére 
helyezhetjük őket. 

Janko Čeman opusa nem nagy. Egy elbeszéléskötetet adott ki, ennek darab-
jait 1950-től 1960-ig írta, egy regényt, egy másik regénye pedig kéziratban van. 
čeman elbeszéléseinek értéke abban van, hogy ezek, ellentétben más szlovák el-
beszélésekkel, tartalmilag és formailag ma is id őszerűek. Ső t, a Zuska Čaranová-
ról, egy falusi lányról szóló háborús, expresszív, balladaszer ű  elbeszélésről sem 
szabad 1953 óta megfeledkeznünk. Ilyen romantikusan motivált elbeszélésekb ől sok 
volt abban az időben a szlovák irodalomban — és mely irodalomban nem? —, a 
Zuska čaranova azonban kiemelkedik közülük, mert nemcsak az elt űnt időkről 
tanúskodik, hanem kitetszik bel őle az elbeszélőnek az alakok lélektani megformá-
lására való törekvése is. Jóllehet nem állíthatjuk, hogy Zuska konstruált alak, 
a novellában mégis észlelhető  az eszményítése, főleg čeman többi elbeszéléseinek 
alakjaihoz viszonyítva. Valójában az itteni szlovák elbeszélésben az eszményiség 
és a realitás közötti határok úgyszólván észrevehetetlenek, és senkinek sem sike-
rült még olyan elbeszéléstípust teremtenie, amilyennek čeman Zuskájának is len-
nie kellett volna. Még a jugoszláviai szlovákok leg •lobb falusi témájú prózai гnű-
veiben sincs típus, és nem is létezhet. Csak ellenpontozásban kénzelhetjük el e 
prózaalakok szellemi struktúrájának tipológiáját. Az itteni szlovák olvasónak el 
kellene távolodnia azon emberek gondolkodásmódjától és életfelfogásától, akikkel 
falusi témájú elbeszélő  irodalmunkban találkozik. Ebben az esetben talán észre-
venné, hogy čeman embere nem a falu kitagadottja, hanem éppen sajátosságával 
bekapcsolódik az etnikai reáliák egészének áramába, és szívósan harcol minden-
napi identitásáért. A Barátnők és a Porhintés a tartalmilag legegyszerűbben fel 
épített elbeszélései. Tudatára se ébredünk úgyszólván, hogy egyszer ű  cselekmé-
nyükben a szenvedélyek kíméletlenül összeütköztek. Hogy e megállapításunk ne 
kapjon patetikus zöngét, ismét csak a szlovák falu zártságára hivatkozunk: az, 
ami talán az emberek közötti viszonyok más szellemi konstellációjában az er-
köles és a szentimentális reakció szempontjából jelentéktelen, itt létfóntosság й . 
Ezért véljük úgy, hogy a Porhintés című  elbeszélés a falusi élet súlyos balladája, 
gyengéd, érzékeny növény a tárgyilagosság kegyetlen talaján. »Kinyílt a szemem, 
de már kés ő  volt« — meséli a becsapott lány, az elbeszél ő  pedig első  személyben 
könyvszagúan megszólal: »Port hintett a szemébe, hogy ne lássa a valóságot«. 
A balladaszerű  helyzetet a Porhintés című  elbeszélés becsapott lányának »nehéz 
és hiábavaló gondolkodása« keretezi. Еppen ebben az elbeszélésben látszik leg-
jobban Janko čeman alakjainak önmagukba való pusztulása. Ez az alak a vég-
sőkig átéli sorsát, nem hagyja ott magányát, amelyet saját sorsának elfogadása 
indokol. 

Nem annyira nyilvánvalóan balladajelleg űek, mint a Porhintés, čemannak a 
paraszti életről szóló elbeszélései, amelyek közé tartozik: a Hová mentek a lovaim, 
a Becsületes tolvajok, az đ t kéve kukoricaszár, a Hogy az almák megérjenek. Az 
említett elbeszélésekben szerepl ő  emberek közös vonása az, hogy mindannyian 
»bűnösök« valamiért: loptak, vagy meglopták őket, csaltak, vagy megcsaltak őket, 
éjjelenként a határban és a faluban bolyongtak, vagyis »éjjeli madarak« voltak. 
Figyelmet érdemel čemannak az az elbeszél ői tulajdonsága, hogy még csak nem 
is próbál moralizálni. Prózájának alakjai saját, különös falujukban élnek, mintha 
az időn kívül lennének, de nem a téren kívül is, s apró, a világ űrből nem látható 
viszontagságokkal teli életüket élik. Ezek az emberek az olyan konkrét talajon, mint 
a Békaköz, a Žitori határ vagy a bácskai szállások, életküzdelmükben gyakran az 
uralkodó normákkal szegülnek szembe, és nemegyszer negatív h ősként lépnek fel. 
čeman azonban nem ítélkezik alakjai fölött »kihagásaikért«, hanem elbeszélésébe 
»pontosan« azt szövi be, »ami valóban megtörtént«. Azt azért nem mondhatjuk 
persze, hogy nem helyezkedik semmilyen álláspontra az elbeszélésben leírt esemé- 
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zik, a kíméletlen, kegyetlen élet födött. Egyszer már megállapítottuk, hogy čeman 
elbeszélései anekdotiкus hangvételűek, és hogy ily módon kápcsoládnak a falusi 
témájú szlovák próza Martin Kukučш-hagyományához. Ezúttal megismételjük, hogy 
Janko čeman elbeszéléseiben a humor ellentétes benyomást kelt: az élet rejtett 
fanyarságát mutatja meg, durva alakokat, kik mindig szembeszállnak az árral, 
amely elsodorhatja őket. 

Míg čeman elbeszélései a kritika érdekl ődésének tárgyát képezték már ak-
kor is, amikor még nem gyűltek kötetbe, Labáth prózaverse і ieк  kötetet, A türkmén 
lovast, a jugoszláviai szlovákok els ő  háború utam elbeszéléskötetét a kriti'кusok 
nem elemeztek. t supán mega11apították, inkább szóban, hogy jó, vérbeli próza, š 
ennyiben maradt az egész. 

Érdekes lenne megállapítani, hogy miben nyilvánul meg Ján Labáth prózá-
jának vérbelisége. Mon'nuk már, hogy ez urai próza, és éppen nagyfokú lirizált-
sága a legtöbb Kvalrtasa. 1 teny azonban nemcsak Laoátn proza јaiaк  1&elezett 
költői díszítettségét jelenti, hiszen ez csupán metaforikus eleme az elbeszélés anya 
ganak, és lényegeoen masodrendű  szerepe van, az, hogy alátámassza a szerz ő  té-
zisét. Igen, tezisét, noha mondhatnanк, hogy gondolatát, poénét, mert a tézis 
szó az rrodalomoan kompromrttalouott. A tezíst az esemény szova•1 is nelyettesit-
hetnénk, mert Labáth ilírai prózájában mindig jelen van a szerz ő  üzenetét hordozó, 
nшкcronaаs esemeny, ily módon azonban nem emеlnetnénк  ki A tйrkmén lovas 
című  elbeszéléskötetre jellemz ő  réflexivitást és meditatív jelleget. A türkmén lovas 
ćímű  elbeszélésben például a szerző  hangsúlyozza: ne metszd el a fa gyökerét, mert 
kiszárad. k zzel a szentenciával Labáth az ember gyökértelenségére és tehetetlen-
ségére akar rámutatni, amit h ősének tudatában a cirkuszi lovas testesít meg. Az 
elibeszélést olvasva valójában szüntelenül tudatában vagyunk e végzetes nosztalgiá-
nak, illetve a valóság iránti kétségnek, a lovas csupán végleges tormát ad enne к . 
Labáth elbeszéléseinek többsége ilyen érzelmekre épül, amelyeket aztán cselek-
ménnyé vagy cselekmények láncolatává alakít át. 

Ján Labáth lírai prózájában a cselekmény valójában bels ő  történés, a szub-
jektum oszcыІaciója, amely műveinek ismertetojele, s megkülönbözteti ezt a pró-
zát a hagyományos elbeszéléstől. Labáth elbeszéléseine к  cselekménye alá van 
rendelve az alakok érzelmi életének. A türkmén lovas egy egyetemista szemszögé-
ből felépített elbeszélés, szeizmográf érzékenység ű  belső  világgal, A későn idézett 
árnyak pedig az élettel szembeni tehetetlenségre épít, amely letöri a f őhóst, s 
ugyanez vonatkozik A megriadt lovakra is, noha Labáth ezt egy viszonylag objek-
tív eseményre alapozta, mely bizonyos mértékig a szerencsétlen falusi meny élet-
felfogásából ered. Minden más arra irányul, hogy meger ősítse az alapvető  szem-
pontot, minden a szerző  által kiemelt szüzsé szemantikai területeire áramlik, ame-
lyet kölcsönhatásos szüzsének is nevezhetnénk, mert magába tömöríti az egész 
cselekményt. Míg falusi témájú prózánk szüzséje egyenes vonalúan fejl ődik és 
lombosodik ki, Labáth urai elbeszéléseinek meséje szelességben terjeszkeaiK, er ő-
teljes módosításoknak és meditatív újításoknak van alávetve. Labáth a cselek-
mény boлyolításaban gyakran alkalmaz különféle id ősíkokat: a múlt és a jelen, 
mint A tűzhely fényež című  elbeszélésben, gyakran egy jelentés-kontinuitásba ol-
vad, elsősorban annak aurai magnak a szempontjából, amely Labáthnál a pró-
zájában szereplő  emberek szenzuális lényegével, elbeszélői szuojektumának medi-
tatív lényegével egyenlítődik ki. A tűzhely fényeiben az idő  nem értelmezhető  fi-
zikai mivoltában. ј án Labáth alkotói tevékenységében, a prózában és a költészet-
ben egyaránt, az idő  teher, amely sorsszerűen nehezedik az emberekre, az élet meb 
határozatlanságának érzetét kelti bennünk, ugyanakkor azonban er őt is ad nekik 
arra, hogy leküzdjék a.valóság küls ő  erőinek pusztító hatását. A múlt az érzelmek 
forrása, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy felülvizsgáljuk saját szellemün-
ket, előtérbe helyezzük saját életutunkat a határt vonó élethelyzetek javára vagy 
ellenében. A tűzhely f ényežben ezt a helyzetet a szerelem képviseli, amelyet a való-
ság ellenőrzés alá vetett, s a szerelem (értsd: az id ő) nyomait vizsgálja a lírai 
hős szubjektivitásának szellemi területein. A 'lírai hős, ebben az esetoen a gát-
építésen dolgozó fiatál mérnök, az emberek közötti viszonyokat a valóság benne 
keltett visszhangjaival realizálja és pótolja. A t űzhely lángjainak játékát nézve, 
retrospektíven elemzi saját életének lényegét. Ily módon Labáth prózájának alak-
jai belsőleg egészen az önmegfigyelésig és saját egyéniségük elemzéséig fejl őd-
hettek volna, ami talán Labáth elbeszél ői törekvésének legjelent ősebb szerkesztési 
és jelentésbeli sikere. 

Az előbbiekben a jelenkori jugoszláviai szlovák próza falusi témájú és lírai-
meditatív elbeszélésirodalmával foglalkoztunk, Janko čeman és Ján Labáth elbe-
széléseivel. Ezt a felosztást elkerülhetetlen áltálánosítással talán kiterjeszthetnénk 
egész jelenkori prózairodalmunkra is. Pavel čáni éš Pavel Grüa kétségtelenül 
az előbbi típushoz tartozik. Daniel Pixiades A folyón túl című  еlbeszélése csak 
tematikailag különbözik a falusi prózától, de szerkezet és kifejezésmód szempont-
jából falusi prózát ír; Viera Benková-Popitová és Vífazoslav Hroííec lírai és meta-
forikus hangjának sok közös vonása van Labáth prózai kifejezésével, Juraj Tušiak 
pedig ekét irányzat között van  — egyes elbeszéléseinek témája és a cselekntétiу  
úgyszólván egészen hagyományos motivációja miatt a falusi elbeszél ők közé sorol-
ják őt, viszont kifejezőeszközei, a hangsúlyozottan szentimentális életérzés a lírai 
elbeszélőkhöz közelíti. Természetesen nem biztos, hogy ez a felosztás pontos, mert 
olyan elbeszélőkről van szó, akik nemcsak a próza teljesebb poétikájának vannak 
híján, hanem stílusukban is kevésbé fegyelmezetten közelítik meg az élet való 
ságát. 

Daniel Pixiades akkor kezdett prózát írni, amikor Janko čeman is, vagyis 
az 50-es évek elején. Elbeszéléseit az alföldi szlovák falu kissé egzotikus színeivel 
telítette, olyannak ábrázolta, amilyen már régótá nem, elbeszéléseit er ős szenve-
délyek fűtik, amelyek talán sohasem léteztek. A, cselekményt annyira elbonyolí-
totta, hogy maga sem tudott eligazodni benne. Ezért a A Cesnak esalad, Ami fia-
talasszonyunk és A keserű  gyümölcs című  elbeszélései nem tanúskodnak hitelesen 
az elmúlt időkről és emberekről. A folyón túl című  elbeszélés elsősorban azzal a 
törekvésévél keltette fel érdekl ődésünket, hogy egy kissé Hemingway-szer ű  sorsot 
és eseményt próbált benne ábrázolni, ez azonban Pixiadesná4 egyedülálló kísérlet, 
és nem szavatolja azt, hogy a szerz ő  a jugoszláviai szlovák prózában teljesebb mér-
tékben is érvényesül. 1050 



Ami Pixiadesnak nem, Paved čáлinak és Pavel Grnának svkerült: rend• 
szeresebb prózaírással mélyebbre hatoltak a háború utáni falu problematikájába. 
čáni Az utolsó szolga című  elbeszélésgyűjteményében igyekszik különféle elbe-
szélői módszereket alkalmazni, míg Grna számára a szlováklakta vidék, a vajda-
sági határban élő  szlovák ember az ihlet egyedtili forrása. Erés című  könyvét 
az itteni ember életének szentelte. Ez azonban már nem čeman elbeszéléseinek 
falva, elemi tipológiai tisztaságában. Az események, amelyeket Grna feldolgoz, 
nem sugározzák a környezet életének légkörét. A puszta esemény természetesen 
magában véve nem elegendб. 'Grna akkor ír, ha kiddlgozott témája van, s az 
elbeszélés cselekményét szigorúan alárend еli ennek. Egy helyütt kijelentette: »Ko- 
runk a kis forradalmak kora. Falunk rohan előre, és ebben a rohanásban emberi 
tragédiák történnek.« Rosszindulat nélkül mondhatjuk, hogy ez az álláspont els ő-
sorban elbeszéléseinek eszmei és tematikai orientációjára ér уényes, a drámai tar-
talmú, bonyodalmakkal és kis emberi tragédiákkal teli elbeszélésekre. A valóságat 
ő  a konkrét ember sorsán át szemléli. Egyes elbeszélései megelégednek az emberi 
jéllemnek , az ember lélektani képének az élet folyamatában való megalkotásával. 
Arra törekszik, hogy az embert egy hosszabb id őszakban szemlélje, és ta'láл  éppen 
azért, mert minden erejével degradálja az elbeszélést, nem tudja elkerülni a merev 
szüzsé-szerkezeteket, és m űveibe természetellenes gondolati fordulatok lopják be 
magukat. Grnának azonban statikus cselekmény ű  elbeszélései is vannak, amelyek 
legjobb oldalát mutatják meg: ezek közé tartozik A hét gyermek, és Az öreg-
asszony és a vasárnap című  elbeszélés. Mind a kettőnek, talán véletlenül, azonos 
a témája: a szülők bánatos vágyódása a falut elhagyó gyermekeik után, ami való-
jában a régi, partriarkális élet utáni vágyódás. Az öregasszonyról, aki mintegy ki 
van szakítva a falusi életből, s akinek vasárnapi melankólia tölti ki többi napját 
is •a városban, életes és meggyőző  művészi képet alkot. 

Pavél čáni elbeszélései, nagyobb mértékben, mint Pavel Grnáéi, elveszítik 
a közvetlen kapcsolatot a szlovák irodalom falusi témájú prózájának hagyomá-
nyával. Az utolsó szolga című  könyvében nehéz elkiilöníteni az ehhez a tájhoz 
és emberhez kötődő  falusi témájú elbeszéléseket. A Katka és a Sarjad a búza 
című  elbeszélései sem jellegzetes kifejez ői a falusi prózaírásnak, a táj benntik csu-
pán a legszélesebb keret, egyfajta színpadi háttér. A jugoszláviai szlovákok falusi 
prózájának definíciója azonban nem merül ki csupán tematikai tényezókben, fon-
tos itt a motívumok irodalmi érvényesítésének a módja is. A próza e típusára 
Čajaktól čemanig és Grnáig döntő  módon jellemző  esemény szuverénül uralko-
dik Pavel čáni prózájában is. Nála az esemény emberi dráma, igen gyakran 
fiatal emberek életdrámája (A kihallgatás, Az utolsó szolga), a különös sorsok 
drámája (A bizalom). Első  pillantásra látható az álbeszél ő  törekvése, hogy lefesse 
az élet kíméletlenségét, ez azonban csak részben sikerül neki. Ha helyesbíteni sze-
retnénk korábbi megállapításunkat, miszerint Čáлi elbeszéléseire els ősorban a 
szentimentális hang jellemző, azt mondhatjuk, hogy Čáni az embereket öntudatla-
nul helyezi szentimentális helyzetbe, és szentimentális csattanóval fejezi be a tör-
ténetét. Igy ér véget A szobor és Az érlelődés kegyetlen ára című  elbeszélése, 
valamint még néhány, s nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy čáni minden 
elbeszélésére a retrospektív narráció jellemz ő , amely a szlovák falusi próza vi-
szonylatában ritka jelenség. Talán ezért van az, hogy amikor a narratív akció 
jelen idejűvé válik, čáni prózája szentimentalizmusba fullad. Egyetlen elbeszélé- 
sében sem realizálta az érlel ődés ama kegyetlen árát, az olykor valóban drámai 
akciót nem vezette végig a h ős kegyetlen meséjének stílusában. Els ősorban čá-
nira vonatkozik az a megállapítás, hogy a szlovák prózából .kiveszett az él ő  népi 
beszéd. Senki sem kommunikál ilyen mondatokkal: »Gondolataimba merültem, de 
ne engedje meg, hogy a harag еlhomályosítsa elméjét ...« Az ilyen irodalmi konst-
rukciók, amelyek nemcsak Cdnira jellemzőek, megsemmisítik a jugoszláviai szlo-
vák prózában azt, ami a legjellemz őbb volt benne: a mesélést. 

Ca.rii elbeszéléseiben a szentimentális életérzés talán önkéntelen, Juraj Tu-
šiak viszont első  elbeszéléseiben tudatosan használ fel ilyen árnyalatú történeteket. 
Tušiak prózája (nem véve figyelembe már nyomdában lev ő  újabb elbeszéléseit) 
fiatal emberek, egyetemi hallgatók szerelmi vallomása, »képek az egyetemista élet-
ből«, miként egyik elbeszélésének alcíme is jelezte. Tízéves id őszakban írta őket, 
több kifejezési módot próbált ki, s eddigi prózája műfaji szempontból kiegyen-
súlyozatlan, félúton van az objektív események és a lírai izgalommal telített 
belső  történések prózája között. Juraj Tušiak prózai kifejezésmódjában figyelem-
mel kell kísérni a különféle irányzatoknak ezt a keresztez ődését, szem előtt tartva 
egészében vett írói fejl ődését. A prózával párhuzamosan verseket is írt, mégpedig 
szere4mes verseket. Málnák januárban című  könyve a szerelmi és szentimentális 
líra énekeskönyve. A diák- és egyetemista szerelem a leggyakoribb té ája Plbeszé-
léseinek (Nyírfa a domboldalon, A medúza, Hova utazol?), amelyeket az olvasó a 
szerző  élményeinek stilizációjaként él át. Egyes elbeszélései, mint például a Hova 
utazol?, szándékukat tekintve elkülönülnek a többital: ezekben költ őileg akarja 
megörökíteni a ifjúkor idillikus pillanatait. Ebben az elbeszéléšben a felfogás két 
szempont,iának szerencsés megválasztása, a férfi és ,a n ő, a volt legény és lány 
valóságfelfogása, a fiatalság szentimentális »félreértéseinek« fokozatos tisztázása 
sokat ígérő  volt, s kár, hogy Tušiak nem ebben az irányban mélyítette el pró-
záiát. A másik oldalon a Felderítők című, 1964-ben írt elbeszélése áll, amely már 
körvonalazza az obiektív cselekmény drámaiságát. Mondtuk nіг . hogy  a.  ењhe z?» 
Tušiak a jugoszláviai szlovákok falusi és lírai prózaírói között félúton helyezkedik 
el. Helye, ha pontosabbak akarunk lenni, elbeszéléseinek megírási módjából ered. 
Talán a Nyírfa a domboldalon című  elbeszélés lehetne a példáia annak, hogy 
Tušiak a falusi témáiú prózára támaszkodik, A medúza meg annak, hogy a lđraira, 
úgy tűnik azonban, hogy a Hova utazol? és a Felderítők című  elbeszélés módszer-
tani szempontból jellemz őbb. A Hova utazol? »két szubjektum szerelmi eksztázisa 
leírásának« elvére épül, a Felderítők pedig a drámai szempontból meglepő  akcióra. 
Az előbbi elbeszélés azonban a szüzsé szerkezetét illet ően nem tiszta lírai próza, 
az utóbbi pedig kifejezőeszközeit tekintve inkább lírai, mint objektív. 

Végül hadd szóljunk röviden Viera Вenková-Popitová és Vít'azoslav Hronec 
költői prózájáról. Tudatában vagyunk annak, hogy tíz-egynéhány 'megjelent elbe- 
szélés alapján még nem beszélhetünk a szlovák próza új irányzatának poétikájá- 
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kit és összegyűjtött műveket«, megpróbáljuk rendszerezni az Erdei forrás, a Por 
és a Milan olvasása šorán szerzett benyomásainkat. Ezeknek az elbeszéléseknek 
ismeretében nem használhatjuk ugyanazt a terminológiát az elemzésben, mint 
az eddigi elbeszélőknél. Hisz hol van az a táj Benková-Popitová és Hronec elbeszé-
léseiben, hol a történet, amelyre Labáth -is támaszkodott? Elbeszéléseik els ősor-
ban új szellemi területekre találnak, új életérzéssel telít ődnek: Mintha a szlovák 
próza, főleg Hronecnál, egyszerre megnyílt volna és elveszítette volna sajátos 
színezetét. Kétségtelen, hogy bizonyos hasonlóság van Labáth lírai módszere és az 
ő  módszere között, ám Benková-Popitová és Hronec tovább menték Labáthnal, nem 
a líra területén, hanem a zárt térb ől való kitörésben. A labáthi elbeszélések értelmé-
ben vett líraisággal az Erdei forrásban egy-egy mozzanat és a múlt er őteljes ér-
zelmi felidézése érintkezik, Az álom ismétl ődžk című  jegyzetben (Viera Benková-
Popitová) aszó szoros értelmében vett költ ői expresszivitás, a Por és a Milan . 
című  elbeszélésekben (Vít'azoslav Hronec) pedig a bels ő  idő  és a szubjektum rezig-
nációjának immanens filozófiája. Már az Enyhe füstíz ű  whisky című  elbeszélés 
is, jóllehet - csupán Ana, az egyetemista lány élményeinek jegyzetfüzete, nemcsak 
a külső  történéseket rögzíti, hanem a bels őket is, amelyek egy fanyar életatmosz-
férában játszódnak le. E próza értelme nem a rezignáció 'lényege utáni kutatás, 
hanem a rezignációtól váló menekvés keresése, a teljes élet keresése. Viera Ben-
ková-Popwtová számára az Erdei forrás című  elbeszélésben a mindennapiság sémá-
jából valló kitörést a szerelem örvényében való elmerülés jelenti. A szerelem pedig, 
akár költeményeiben is, az Erdei forrásban értelemmel telíti a tájat, összeköt ő  
kapocs élet és ha'lál között, tárgyiasult létezés. Az elbeszélésben négy id ősíkot 
találunk: Dore, az öreg partizán meséje, amely az egyedüli mese az elbeszélésben, 
emlékezés a gyermekkorra, amikor »a mama régi kredencén a régi óra ketyegett«, 
emlékezés az őszi avalai sétákra, s mindezt egyesíti a szerelemnek mint létezésnek 
és életelvnek a megtalálása: »Mindezek az éjszakák álomba néztek: mi önmagunk-
ba«. Hronec elbeszélései .is az önvédelemben keresik az értelmet, szubjektumuk —
a hős kifejezés itt egyáltalán nem felel meg —önmagába mélyed, önmagában 
keresi nyugtalanságának okait. Ha a jugoszláviai szlovák próza valaha is azt a 
célt tűzte ki maga elé, hogy gondolkodásra °késztesse az olvasót, akkor ez Vít'a-
zoslav Hronec prózája. Hronecnak csupán három elbeszélése képez egyetlen gon-
dolati egységet: A tükör, a Por és a Milan című, ezért a következ ő  gondolatok 
jelképességükről nem hatarozzák meg őket módszertani szempontból is. Hronec 
az elbeszélés terébe aprólékos leírással az objektív világ tárgyait helyezi, ami vi-
szont előkészület a valóság és a képzelet közötti oszcilláció igen gyengéd játé-
kára. Eléggé banálisan hangzana, ha Hronec prózájának jelképeit le szeretnénk 
írni, például a Por jelképét, mert ezek több dimenziójú, áttételes jelentés hordozói. 
Milan című  elbeszélésében a létbizonytalanságból nem alkot reflexív szenzációkat, 
a gondolkodási folyamat számára a lény értelemmel telítése a reális világban. E 
próza nem mindennapi metafora-rendszere teljesen szándékos: következmény jelle-
gű  realitást jelent, de egzisztenciális szürrealitást is az ürességnek ebben a vilá-
gában. A »teljesen fehér vagyok« és a »most az éj abroncsában vagyok« metafo-
rikus szintagmák, melyekkel az elbeszélés befejez ődik, a szétbomlott szubjektum 
gnoszeológiailag ellentétes pólusait képezik. Ez a szubjektum olyan állapotban 
van, amelyhez az elbeszélés szövete nem ad kulcsot, tovább létezik mint szellemi 
térség az új költemények és elbeszélések számára. 

hornyik gyёrgy fordítása 

1052 



juraj tušiak 

felderítők 

0, a moha, ott a borókák és a törpefeny ők között, a világ legpuhább pár-
nájánál százszorta puhább moha, a kígyózó kis patakon túl, jobbra... 

»A kígyózó kis patakon túl« — milyen közönséges és elcsépelt hasonlat ... 
Kovač  professzor intett bennünket valamikor, »kerüljétek, ami számotokra az 
adott pillanatban szépnek és újnak t űnik. Olcsó dolog az, hamar rá fogtok jönni 
magatok is, és megbizonyosodtok afelől, hogy közvetlenül kell kifejeznetek maga-
tokat... hagyjátok a patakokat kígyózni, hagyjátok zizegni a leveleket... csobogni 
a kicsi hullámokat« ... 

Jole azonban, az ördögbe is, ezen az álmos és álmatlan reggelen sehogyan 
sem tudott másra gondolni ... Moha és itt-ott apró f ű, melyen aludni lehetne... 
aludni... aludni... 

Nincs mikor aludnia... nem maradt ideje alvásra .. . 
0, a moha, a moha! Milyen lágy moha ... 
— Dragan, miért puha a moha? 
Dragan hallgat. Csakugyan, miként dugja bele hosszú lábát a kengyelbe,-

hogy aztán mégis a 16  oldalához szorul? Pedig az igazi felderít ő  épp ilyen: eggyé-
olvad a lovával, együtt él környezetével, közönséges borókává lesz, a többihez 
annyira hasonlóvá, hogy senki se veheti észre; a felderít őnek magas fenyőnek kell 
lennie, mely észrevétlen a magasba emelkedik, hogy mindent megfigyelhessen, de 
őt ne lássa senki ... Dragan nem válaszol. Maga elé bámul, szorítja a kantárt, 
s együtt ring a 16  járásával. Nem tudni, a ló lépdel-e vagy Draga кд, a 16  vagy 
Dragan ... 

— Azt kérdeztem, miért puha a moha! 
A kérdést nyomatékosan, kihívóbban kell kiejteni, hogy legalább megtör-

jön ez az egyhangúság .. . 
— Puha, mert puha... Hát aztán? — mormogja Dragan, Jolénak pedig úgy 

tűnik, mindezt nem is neki mondja, hanem a sűrű  és alattomos, az áruló és 
gyöngéd törpefenyőknek ... Tegnap egy ilyen cserjésb ől rájuk lőttek .. . 

— A moha puha, mint a haj ... 
»Mint a megfésült, göndör haj... Авnnak is ilyen haja volt. Akkor is ostoba 

kérdést tett fel: „Miért ilyen puha a hajad?" S Anna mintha magának felelte 
volna: „Hát ilyen a hajam, mi van  vele," A moha illatos, bizonyára üdeséget 
áraszt, kikeményített suhogó párnára emlékeztet az illata, a szélnek s elcsigázott 
éjféli óráknak illatára ... Az ablakon, a ritka, keményített csipkefüggönyön ke-
resztül besüt a hold, hadd bámuljon, az a dolga, bámulhat reggelig... aludni ... 
aludni... aludni ...« 

— Hé! Jole, vigyázz! Az istenért, ne aludj! 
Nem, ez nem Anna. Pavle. Hangja, mint a moha, lágy, valami puhára, me-
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De ha a szempillád elneheziil, mit tehetsz? Alátámaszthatod gyufaszállal, vagy 
lyukat csinálsz rá, mint amilyent a töklámpába vájtunk valamikor. Gyertyát tet-
tünk bele, meggyújtottuk, és ijesztgettük vele a lányakat a Hosszú utcában... 

— Nem hallod, ne aludj! Ne aludj! Nem vagyunk odahaza! 
Pavlénak is ilyen durva lehet a hangja? Am legyen! Biztosan igaza v an . 

đ  a legidősebb, de nem a rangja szerint, hiszen a felderít ők között senkinek sem 
lehet semmiféle rangja. 

A három tagot számláló előőrs nem három ember, Dragan, Pavle és ő, Jole, 
meg a három ló, egyek ök, egy harang, melyben egy szív ver, több kocsányú 
egyetlen gyümölcs ... Ha közülük egyet is elmetszel, a termés elfonnyad. Vigyázni 
kell a kocsányra! A hármas virágnak hármasnak ke ll  maradnia ... 

Igy aztán messze elöl is épségben kell maradnod. Hiszen —egységedet nem 
hívhatod ide, senkit sem hívhatsz —egyszer űen lefordulsz a lóról, egyszer űen nem 
tudsz majd emlékezni erre az erd őre, nem láthatod az erdőt, véget érsz, mint 
egy kötél, Mi sem történt, de már a végek végét járod .. . 

Mintegy három kilométerrel odébb — kié lehet az a terület? Jobbra a patak 
— hát mégiscsak kígyózik! mellette mahás, azt követ ően pedig boróka és 
törpefenyő. Mindössze át kellene menni az aszfaltozott úton, és felmászni a cser 
jés és a fák védelmében. Az aszfalton felcsattannának a patkók, gyorsan halad-
tiatnánk. De a visszhang messzire álha'llatszik a csöndben. A csendnek nagy 
elefántfüle van, nem is füle, vevőkészüléke ... Mert minden lépés áruló, s vala-
mennyi fa ellenség. Magas a koronája, fegyvere van, szeme, á puskán ravasz ... 
S elsüti. 

— Nem érted, hogy ne aludj! 
Lövés volt ez, vagy Pavle hangja? Valójában mindegy... 
— Dehogy alszom! Ne ordítozz! Mi vagy te? Anyuka, talán őrzőangyal?! 
— Pszt! 1'szt, nem vagyunk egyedül! 
Ez már Dragan hangja lesz... Dragan hangja is ellágyul olykor, most azon-

ban visszhangzik, mintha villámlana és mennydörögne. 
— Egyedül, egyedül ... Mikor leszek egyszer már egyedii'll ? Nélkületek, bé-

kében, a mohán, »pszt« nélkül. 
»Lehetséges volna, hogy én ondítok igy... Sem Dragannak, sem Pavlénak 

nem ilyen a hangja... Mindegy, hallatsszék legalább az én hangom is ebben a 
csöndben; könnyű  a németeknek, nyugodtan vonulhatnak visszafelé, beszélget-
hetnek, ordíthatnak legalább, őrjönghetnek, gyilkolhatnak, mészárolhatnak, s ha el-
találod vagy fojtogatod őket, fohászkodhatnak az istenhez, jajgathatják a »mein 
Gott!-ot, szólíthatják az édesanyjukat. De te, Jole, te maradj néma, a tekinteted 
ddl érts szót a bajtársaiddal, egész sereg mondatot fejezz ki nekik a kisujjaddal, 
amelyet szabadon mozgathatsz a kantár mellett, hisz el őkelő  társaság vagyunk, 
igazi szivarok, nemde?... Hadd kiabáljak, kiabálni is fogok, jogom van  rá, emberi 
és általános emberi jogom — hogy megszólaljak! Istenem, talán csak nem attól 
függ minden, hogy mit fogok mondani? Az a fontos, hogy beszéljek, akármit, 
beszéljek ... beszéljek.« 

— Ezrek jönnek majd utánunk ... Utat nyitunk. Most ez a legfontosabb, 
a legnagyobb feladat. Mindenáron teljesíteni kell. Érted, mindenáron!? 

Dragan vagy Pavle, szép szavak ezek. Igaz, helyénváló szavak, meggy őzőek, 
melyek most vagy két-három hétig még érvényesek lesznek. Igazad v an, Pavle 
vagy Dragan... Jól megtanított benneteket a komisszár ... 6, de még mennyire! 
Mint valami politikai tanfolyamon! De ha tudnátok, ha sejtenétek, hogy én azt 
a kommisszárt ... 

— Azt a komisszárt, amikor még ekkora volt, ni, naponta megpüföltem. 
Szépen az ülepén. Hogy megjegyezze, ki a Jani az utcában, s hogy a labdát an-
nak kell odaadnia, akinek muszáj, s hogy este tudja, mi vár rá. Hát ez az a ti 
komisszártok! 

Dragan és Pa~le összenéztek. Ha Jole ezt látja, elszégyelli magát, vagy 
még jobban feldühödik. 

— Pihenjünk egyet! — javasolja Pavle, és megrántja a kantárt. A ló megáll. 
Mindhárom ló megáll. Betanultak, tapasztaltak, izmosak ... 

Dragan lassan kihúzza lábát a kengyelb ől, de oly vontatottan, hogy nem 
győzöd kivárni ... Pavle leugrik, fürgén s mégis puhán, nesztelenül. Igy kel ezt 
csinálni... 

— tilj le, Jole, ülj le ... 
— Megpihenünk? — hallotta Jole a saját hangját. 
— Tizenbt percet. Annyi elég. 
— Jó... jó... jó... 

. a moha meg puha, Anna, oly lágy ... mint a bűn, a vétek ... mint minden 
vétség ... mint az emlékezés a hajra, amely már hűtlen, igen, hálátlan és kedves, 
mint te, Anna, hűtlen és édes ... nem baj... nem baj ... nem baj ... 

— Előre megyek egy kicsit, százkétszáz métert. Fedezzél — mondta Dragan, 
s felült a lovára. Pillanatok alatt elt űnt a cserjésben, állandóan az aszfaltút kö 
zelében haladva, melyen a nyári hőségben látni lehetett még a tankok hernyó-
talpainak nyomát. 

Pavle bólintott, aztán Joléra pillantott. 
Jole aludt. Milyen fiatal, majdnem gyermek még, fél évvel ezel őtt borot-

válkozott először. Almodik. Bizonyára valami szépet álmodik ... Istenem, hát 
erre is van  ideje? Neki, Pavlénak, az idősebb felderítőnek eszébe sem jut ilyesmi. 
Otthon idős édesanyja s kishúga, az apja, tudja isten, hol lehet, de hogy ő  álmod-
jék — nem, ő  még sohasem álmodott semmit. Legalábbis az alatt a két és fél 
év alatt nem, amióta a háborúban van, illetve tizenhat hónapja, amióta az e'l őőrs 
vezető ie ... Valami szépet álmodik. De mit tudhat vaion? Olyan fiatal, tizenhét 
éves. Bizonyára még nem is csókolózott, leány keze még nem simogatta meg... 
Már két hónapja kergetik az ellenséget. Állandóan — aszó szoros értelmében —
a sarkukban vannak. Ha hangosabbat kiáltanál, biztosan visszaszó 1лának. A föl-
dön lépten-nvomon még langyos töltényhüvelyekre bukkansz, a lövészárkokban 
friss fekete föld, a nap még nem szárította föl, még nem szürkült meg, s a hul іák 
sem hűltek ki teljesen... Ik hárman vannak legelöl, vagy másik három ember, 
nesztelenül előreügetnek lovukon, hogy nyomra bukkanjanak, felderítsenek, terep- 1054 



szemlét tartsanak, megbizonyosodjanak a dolgokról, rajzot készítsenek, jegyzetel-
jenek, e2fogjanak legalább egyet élve, egy kicsit fojtogassák, visszaügessenek vele, 
elvtársak, a helyzet ez és ez, aknák sehol, az erd ő  járható, az aszfaltút veszélyt 
rejteget, a patak sekély, az út jobb oldalán, ne 'kerülje el a figyelmeteket, három 
és fél kilométerre innét, vagy húsz méter magasságban egy elhagyatottnak t űnő  
bunker a 'lejtőn, de a búzatáblán át megközelíthető , nesztek ő , él, bocsánat, csak 
szakaszvezet ő , á, nem vagyunk éhesek, csak aludni szeretnénk egy kicsit ... 

Pavle, előre, itt majd alusztok egy keveset, pihenjenek meg a lovak is, 
aztán pedig poroszkáljatok utánunk. Parancs! Joli, te vagy a legfiatalabb, d őlj 
le, aludj egyet... Közel a parancsnokság, biztos hely, alhatsz kedvedre. Nem mon 
dok most semmit... Csak arra kérlek, ha alszol, a sapkát húzd a derékszíjad 
alá, a kézigránát mellé, mert sapkaban aludni, tudod, számomra тΡliacmіóságnak 
tűnik... azután megmosa'kszo'l, majd... igen, biztos elvtárs, a feladat teljesítve. 
jelentést tettünk, igen, minden rendben, a mieink már támadásra lendültek, hallja 
a sortüzet? Miért csak egy? Lesz abból több is! 

Jole meg alszik, milyen gyorsan elaludt. Alszik, mint egy gyermek. Pavle 
mellette áll, és töri a fejét, de nem venné le szemét Draganról, aki fehfelt űnik a 
bokrok között. Jole csak aludjon, Dragan hamarosan visszatér. 

Magányos lövés töri meg a csendet. Majd még néhány. Dragan gyorsan 
megfordítja a lovát és visszaüget. Nem fér hozzá kétség, németekre futott. Bizo-
nyára lemaradtak, vagy sebesültek, és most nem szeretnék olcsón adni az irháju-
kat. De lehet, hogy a többiek sincsenek messze. 

Sortűz. Géppuska vagy géppisztoly. 
Pavle villámgyorsan a lovon terem. Már Jole is talpon. Egy csapásra kiment 

az álom a szeméből. 
Most már újra a régi Jole, a bátor fdlderít ő , a katona. 
Dragan szélvészként érkezik. 
— Vissza, messze merészkedtünk! 
A lovak nehezen törik át magukat a cserjésen. Az ágak az arcokba vágó) 

nak, alig tudod eltakarni a szemed. 
— Le. Az aszfaltra! — kiáltja Pavle, és lassan lemarad. 
Gyorsan, minél előbb el kell érni a mieinket, jelentést tenni, és újból tá-

madni lankadatlanul, a végsőkig, ameddig csak lehet, s ha kell, azon túl is. 
— Jole, tarts Dragannal, én majd leghátul! 
— Miért éppen te szolgáltasd ki mindig a hátad? Nem vagyok már gyerek, 

hogy minduntalan fedezzetek! — tiltakozik Jole. 
— Fogd be a szád,én vagyok az id ősebb! 
— Hogyhogy te vagy az idősebb!? 
— Jó lesz, ha rám hallgatsz! 
Jole engedelmeskedik, s mindhárman sebesen vonulnak vissza a feladat-

teljesítés után. Elöl Dragan, szorosan mögötte Jole, s mintegy húsz lépésnyire 
Pavle. đ  a legtapasztaltabb és éppen azért a legmagasabb rangú. A felderít ő'knél 
szabály, hogy az okos ötletet, bárkit ől származzon is, becsülni kell. Különben nem 
megy. 

Ekkor történt: nem, ehhez nem fér kétség, kézigránát volt. Az aszfaltúton. 
Jole hátrapillant. Pavle lova belerohan az út menti patakba, ő  pedig valahogy 

ferdén ül a nyeregben. 
Dragan is hátrales, és pillanatok alatt mindketten egy bokorba húzódnak. 
Várakoznak. 
Ilyesmiben már nem volt részük. Kiles, rád tüzel, vagy pedig kézigránátot dob,, 

s azután vár. Elbújt, de lát téged ... Jól nyisd ki hát a szemed... 
Most azonban csend volt. Tökéletes, idegtép ő  csend. És Pavle sem jelent-

kezett. Létezik, hogy valami más történt volna? 
Dragan int. Mindketten leugranak a lóról. 
— Gyerünk! Gyorsan! Ki tudja, mi volt ez .. . 
— Lehet, hogy akna... — jegyzi meg Dragan, de sehogy sem tudja magának 

megmagyarázni a csöndet ... Ezt a csöndet .. . 
Pavle a kimúló lova mellett feküdt. A ló tátott pofájából el ővillantak a nagу  

fehér fogak, a vér pedig dőlt, patakzott. A hasa feltépve, vörösl ő  hús és kéklő  
belek. Pavle szemén üvegesen homá'lyos fátyol. 

— Pavle, mi történt? — kérdi Dragan. 
— Magam... sem tudom... — jajdul föl Pavle. 
— Mi? Micsoda?! — teszi fel a hiábavaló kérdést Dragan önmagának és 

mindhármuknak. 
— Nem tudom... nem tudom... — feleli Pavle. 
— Gránát talán. 
Ezt újra Dragan mondta, de Pavle már nem érkezett felelni. Egyszer űen 

nem érkezett. 
Elhallgattak. A csönd pedig még sokatmondóbb és súlyosabb lett. 
— Segíts, ráfektetjük a lovamra, az er ősebb. 
Jdle megfogadta a tanácsot. Pavlet fölteszik a lóra. Dragan vállat vont. 
— Hát, menjünk. A 'lovat majd vezetem. 
Messze maguk előtt megpillantották az els ő  őrt, a magukét. Lassan halad-

tak visszafelé, miért siessenek... 
— Mi lehetett az? — kérdezi ismét Jale. 
— Hogy mi, azt hiszem, gránát. Egy disznó bevárt bennünket, és .. . 
»Kézigránát«, jut eszébe Jolénak, és gépiesen odakap a szíjhoz, amelyen 

három kézigránát lógott. 
Már csak kettő  volt és a szíjacska, melyen valamivel el őbb a harmadik 

csüngött. 
Jole elsápad. Tehát ez elenne Pavle halálának oka. Egyszer űen azt mondta, 

»nem tudom«, és ez a »nem tudom« lett volna a magyarázat ... De ha? Azt a .. . 
Jole felsikolt. Hátborzongatóan följajdul, elüvölti magát. 
— Mi lel? — kérdi Dragan. 
De Jole csak sikoltozott, káromkodott, bömbölt ... s valami mérges fii un-

dorító, keserű  ízét érezze a szájában. 
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danyi magdolna 

a 
vers 
környékén 

(Fiilöp Gábor: Az erdő  én vagyok, Forum Könyvkiadó, Ujvidék, 1973.) 

Fülöp Gábor már több mint öt éve jelen van verseivel irodalmunkban; 
versei jelentek meg az 1968-ban kiadott, a »legfiatalabbak« költészetét bemutató 
Hol ó hol című  versantológiában, pár évre rá megjelent A négydimenziós ablak 
című  első  kötete, most pedig már második kötetét, Az erdő  én vagyok címűt ol-
vashatjuk. A »gyors beérés« látszatát kelt ő  költészet az övé. Ha összehasonlítjuk 
az »első  kötettel« vele egyidőben jelentkező  költők, Böndör Pál, Podolszki József 
vagy a még kötet nélküli Kiss Jovák Ferenc költészetével, szembet űnővé lesz nem-
csak e költői indulás —egészében véve szimpatikus — probléma-nélkülisége, ka-
maszos magabiztossága, hanem —mindmáig törés-nélkülisége is. Úgy tetsz-
het, Fülöp választotta a »legkönnyebb« utat: minden kétely nélkül, testére szabott 
lehetőségként fogadva el újabb költészetünk »avantgarde« törekvéseit, a »formát• 
lanságot«. Fiatalságából következ ően: a felszínen maradva, szó szerint értelmezve 
a formátlanságot. A formát olyan koloncnak érezhette Fülöp, mely okvetlenül/min-
denképpen akadályt jelent a gáttalanul kitör ő  közlés-vágy előtt. Nem gondolta át 
— s a Hol ó hol-beli versek költőjétől talán nem is várhatjuk még ezt el —, hogy 
formátlan vers — ha vers — nem létezik. Ezt a viszonyulást természetesnek kell 
tartanunk. Legújabb költészetünk, így vagy úgy, de »hagyományára« ismert egy 
Tolnai, Domonkos vagy Fehér Kálmán költészetében, s amilyen mértékben el ő-
nyössé vált ezáltal indulás-helyzete, oly mértékben csapdát is jelenthetett szá-
mára. Csapdát, okvetlenül, ha az azonosulás- és követés-készség a felszíni jegyek, 
eredmények alkalmazási képességében mutatkozik meg. Nehéz ugyanis »komolyan 
venni« — bármennyire szimpatikus és egyénileg fontos is lehet egy kialakulóban 
levő  költői világkép számára — a »szép vers«, vagyis a hagyományos verstípus 
elleni lázadást akkor, ha ennek kísért ő  veszélye e költészetb ől s a költő  látó-
sugarából is teljességgel hiányzik. 1056 



Füülöp versíró magatartása lényegében nem változott Az erd ő  én vagyok ver-
seiben sem. A versírás, a közlés mindenáron (š milyen jogon nevezhetnénk ezt 
újszerű  kísérletnek?) sokkal fór tosabb itt is, 'mint a vers, sőt, mintha" az írás, 
a »kiírás« lenne itt is egyedül a fontos. 

Fülöp »nem fél a verstől« ; 
Bizonyos azonban az is ;  hogy a »kiírás« veszély-lehet őségeivel Fülöp már 

a kezdet kezdetén is számolt, sa a: játékos ötleték felé sarkította a közlést. Fülöp 
Gábor minden eddig megjélent verse költőjének tehetségér ől, íráskészségéről ta-
núskodik, de szinte nem találhatunk olyan verset, melyet versként, »megformalt 
formátlanságként« egészében elfogadhatnánk, félmutathatnánk. 

Gondolat-játék s nyelvi játék e versek nagy többsége, egy lázadó, legtöbb-
ször kamaszosan hetyke, máskor rezignáltan kiégett, »száraz« hangú szellemiséget 
tükrözve, —kivehető, egyénileg meghódított, érte megküzdött irányvonal nélkül, 
ha csak a rendszertélenséget s a vers szempontjából öncélúnak min ősülő  szerte-
lenséget nem tekintjük ennek. Beszéljünk-e pl. szürrealista versépítkezésr ől a Ma-
rihuana 70 című  vers kapcsán? đ  maga szájunkba adja a választ: »a kilátó kötél-
létrája vagy az önműködő  íг  .š / vagy az önműködő  ír<s kötéllétrája gizi« . E szó-
és mondat-áradatokat, a gyakran eredeti és valóban ötletes kifejez ő, máskor eről-
tetetten nyelvtörő , kínzó szójátékokat (»Nyugalom emberek! / Mindenki sorra 
kerül a sárban / és sárba kerül a sorban, / azaz minél inkább fordítva«, Bál és 
rettenetes zűrzavar a börtönudvarban) nem lehet veszély nélkül leírni, egymás 
mellé írni, sorokba tördelni, nem lehet a csömör veszélye nélkül körbe-körbe járni 
a vers körül. Be kell következnie egyfajta törésnek, egyfajta megtorpanásnak, an-
nak az alkotói helyzetnek, amikor Fülöp »félni fog a verst ől«. Rejtetten, de már 
sejthetően jelen van ez a lehet őség Az erdő  én vagyok verseiben. Azáltal, hogy 
megnevezi költői magatartásának jellemz őit, akaratlanul talán, de a határait, a 
korlátait is tudatosította. 

»a vers emlék-akna 	 . 

a vers másodperceink örökkévalósága 
a vers belőlünk kitépett húscaf  at  
a vers a folyd és az ég 

a vers én vagyok ÉN vagyok a vers 

a vers a szkžzo f ré пiával azonos 

és én kétségbeesetten próbálom mžel őbb kiírni 

a belémsikoltott szavakat 

de a feszültség tovább n ő  
mitsem segít az írás-aszpžrž п« 

Az eddigi versek többsége azt mutatja, Fülöp túlságósan is sok engedményt 
tett önmagának, a »kiírásnak« a »vers« ellenében —ezért gesztusai gesztusok, 
kísérletei kísérletek, nyelvi játékai nyelvi játékok maradtak —, s talán éppen a 
»teljes kiírás« lehetetlenségének tudomásulvétele fogja őt arra kényszeríteni, hogy 
nagyobb figyelemmel, »versre« figyelőbben élje-írja a verset. 

Az erdő  én vagyok kötetben találunk is néhány verset, mely mintha már 
erről a szándékról tanúskodna, versértékesen állna el őttünk (Spirális, Madár, 
Tompa, Nyakábóllánc, Epistola,, Nem mozdulhatsz). 
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thomka beáta 

tiszta darabokra hullva 
Az összefűzött, fehér lapok közé egy marék könyvjelzőforgácsot, papírszegyeteket 
helyeztem. A sorokat kék vonalakkal jelöltem •meg, a vonalakkal szavakat emeltem 
ki és kötöttem össze. A papír-, vonal-reszelék látszólag szilárd abroncskérnt fogta 
át a puha lapokat, betűk, szavak, verssorok, szakaszok a kék vonalak nyo-
mán úl rendbe rendeződve készen álltak, hogy belőlük a számomra érthető  dolgo-
kat kiolvassam, hogy •sajat nyelvemmé váltan szálaljanak meg. 

A versben rögzített gondolatkockák engedelmeskedtek a m űveletnek. Az els ő  olva-
sás után felmutatták, mint a kaleidoszkóp üvegtörmeléke, az összefüggések egy 
lehetséges változatát. Az üvegtörmelék azonban a legkisebb mozdulat hatására 
elmoccan: a gondolatkockák a közeledés legkisebb mozdulatára visszahúzódtak, 
megkérdőjelezték a kék vonalak, a papírszeletek szilárdnak hitt szerkezetét, s egy 
állandóan megújuló összképpé rendeződtek. 

A vonalakkal rögzített, kikötött, összekapcsolt szavak kibújtak a jelzések alól, 
mozgásukkal kikezdték az els ő  megközelítés változatlannak hitt 'körvonalait. A kék 
vonalfikák egy ideig még zárva tartották a kört, majd TISZTA DARABOKRA HULL-
vA kiszóródtak közülük a szavak. 
A szavak felvették a játékot, s csábítottak a további játékra. A megsejtett játék-
szabályok értelmében követni kellett mozgásukat, melynek a verssé rögzítés, a 
lapok közé illesztés csak els ő  fázisát jelentette: a kiindulópont, a kezdeti szituáció 
felállítását, a térbehelyezést. A megüresedett kék jelek pedig az els ő  figyelmezte-
tést: a játék az els ő  olvasással, a lapok megérintésével még nem fejez ődött be; 
aki nem észleli a vers gondolatkockáinak leheletfinom elmozdulását, alig érzékel-
hető  eltolódását, amely elmozdulásával alapvető  funkciójának tesz eleget, az a 
vers kaleidoszkóp játékába nem kapcsolódhat be. 

Az első  Qépés megtörtént: a versek megvillantották darabokra törésük lehet ősé-
gét, amely az olvasás elöli elzárkózásról, vagy megnyílásrál, tehát a játék vállalá-
sáról tesz bizonyságot. 

Igyekszem ismét visszahelyezni a kibillent jelzéseket, vonalakat, könyvjelz őimet. 
Figyelem az újjá szervez ődő  részecskéket, amint képekké, formákká, verssorokká :  
költeménnyé rendeződnek. A felismerés, hogy tetten érhetem A MÉG FORMALODO 
KđLTEMÉNYT, új erővonalak kirajzolódását teszi lehet ővé számomra. Tisztul 
a kép, és a versdarabok keringése fokozatosan szilárduló, állandósuló pontok köré 
rendeződik. A szétszóródott darabkák precízen kitapintható, elmozdíthatatlan ten-
gelyek köré kristályosodnak, amelyek a leszúrt vasnyársakhoz hasouóan tartják 
kifeszítve a verset. A mozgó, hulló darabkákhoz ezek a rögzített pontok úgy viszo-
nyulnak, mint a változó az áillandóhoz. Viszonyukból, kapcsolatukból bontakozik 
ki a vers, a vers rendszere éš teljessége. A rögzített pontokban olvashatóvá vál-
nak azok a kijelentések, amelyekb ől a két fehér borító közé szorult egész vers-
komplexum áttekinthetővé lesz, s érthetőkké a vers kaleidoszkópjának törvény-
szerűségei. 
TISZTA DARABOKRA HULLvA olvasom, s ebben a hármas tördelés ű, eltört, meg-
tört sorból a versszerkezeten, az egész konstrukción túlnöv ő  törvényt sejtek, mely-
nek íve, mint a zebra csíkjai, kifutnak a korláton, s nyomában megüszkösödnek 
a гáюsak, a versrácsok, melyek a vers idejét amegírás—elolvasás közé szorítják, 
csak verssé lokalizálják, s jelentését a versrácson, s két fehér borítón belülire 
korlátozzák. A 61-64. oldalig terjed ő  vers maga a meglékelt falú kaleidoszkópból 
kiszakadó, kiszakadozó szó formájú üvegtörmelék szétszbródása, amelynek utalsó 
soraiból mintegy földreérten, megérkezve, kiszakadva szálal meg háromszor három 
szóba sűrítetten az a váratlanul els ő  személybe átcsapó kijelentés: még elélhettem 
volna / keresztbedöfött üvegkarókon futva /TISZTA DARABOKRA HULLvA. 
Maga a kaleidoszkóp venné át aszót? Minden bizonnyal, hisz minden aktivitásá-
nak lényege az üvegkarókon futkosás, a tiszta darabokra hullás, amely így verssé 
transzformáltan, mód- és állapothatározókban kifejezve, versállauottá váltan, a 
szavak tiszta üvegén át egzisztenciáját és magatartását is meghatározta. 

A roppant tükörből, melyeken a szavak, a lét, létünk s id őnk gyöngysora szét-
szalad, s melyben a versek üvegszilánkjai tiszta darabokra hulltan ver ődnek visz-
sza, mint élesebben tükröződnek a szétszórt figyelmeztetések kontúrjai: fi moz-
duljatok többé, nem védekezhettek, tán ki sem jutunk többé, tovább »zár nem 
tágíthatod, nádszállal sem mérhetsz ... A MÉG FORMALODO KÖLTEMÉNY zuha-
násával kiszakadt akarók, rácsok, korlátok, jelzéseink, vonalkáink abroncsából, 
valóságdarabkáit szétdobálta egy roppant tükörfelületen, s megfigyeléseink, ol-
vasásaink, megközelítéseink páncéljára, melyből kilépett, fekete bet űkkel írta ne-
vét, játékszabályait és intéseit. 
A szavak üvegfalán belül megszólalt s elhallgatott mindaz, amiről nem szólhatsz 
soha. 1058 



gerold 1ászló 

szabadkai 
szezon 

4. 

(ADATOK TABLAZATOK ÉS KВRDÉSEK EGY ESETLEGES SZÍNHAZSZOCIO-
LiGIAI VIZSGALATHOZ) Mi sem fontosabb a színház számára, igazolja léte-
zésének, jogosultságát jobban, mint a közönség érdeklddése, jelenléte. Azt pedig, 
hogy a közönség hogyan viszonyul a színházhoz, általában vagy egy konkrét tár-
sulathoz, mindenekelőtt a látogatottságból, ahogy a szociológusok fogalmaznák 
meg, az előadások nézői recepciójából tudhatjuk meg. Ezt az annyira fontos szín-
ház és közönség közötti kapcsolatot — a Szabadkai Népszínháznak és közönsé-
gének kapcsolatát — mutatják meg, összegezik és teszik vizsgálhatóvá az alabbi 
kimutatások, tabellák és az ezeket követ ő  — akár egy tanulmány hosszabb, önálló 
tartóvázát is jelenthet ő  — észrevételek, gondolatok, kérdések. 

Az efféle adatok, táblázatok sok mindenre figyelmeztetnek a színház m űkö-
dését illetően. A már említett közönség általi !fogadtatás mellett az összegezések, 
táblázatok felbontásával az is megtudható, hogy például egy-egy községen vagy 
helységen belül melyik előadás milyen érdeklődést valtott ki, látható továbbá 
az is, hogy ha egy-egy produkció nem elégítette ki a közönség érdekl ődését, jgé-
nyeit, hogyan változik bizalma a következ ő  vendégjátékkor. Szinte általános ie-
lenség, hogy a kevésbé jónak megítélt el őadás az utána következ ő  vendégszereplés 
látogatottságára is kihat, legalábbis addig, amíg a közönség nem felejti el a szá-
m 'ara kevésbé érdekeset, vonzót. Ilyenkor szinte törvényszer űen kisebb az érdek-
lődés, és fordítva, egy-egy nagy hatású vendégszereplés, növeli a színház iránti 
bizalmat, következésképp a látogatottságot is. Noha külön ilyen jelleg ű  felmérést 
nem készítettünk, mégis megállapítható az egyes m űfajok iránti vonzódás, s őt ez 
akár községek vagy helységenként is megfigyelhet ő . 

Természetes sok mellékesnek látszó, de lényegében dönt ő  fontosságú körül-
mény ismerete szükséges, amikor a kimutatások, a tabellák alapján messzemen őbb 
következtetéseket kívánunk levonni. Figyelembe kell venni például, hogy hol fek-
szik az illető  helység, ott hány ország tv-műsora nézhető , továbbá, hogy van-e 
színházi hagyománya az illető  helységnek, volt-e valaha profi vagy amat őr együtte-
se, s ez milven emlékeket hagyott maga után — köztudott például, hogy a to лΡo-
lyaiak a Járási Színház megszüntetése után évekig bojkottálták a szabadkaiak 
vendégszerepléseit —, s ezek mennyire használtak vagy ártottak a helyi színház-
kultúra folyamatosságának, virágzásának, vitalitásának. Tudni kell és számolni 
azzal, hogy a helységben milyen más szórakozási, múvel ődési alkalom van még, 
hogy hány lehetőség közül választhat, aki éppen a színház mellett, illetve más 
mellett dönt. De az sem elhanyagolható, hogy hal milyen körülmények között 
kerül megrendezésre a színházi el őadás, itt els ősorban nem a játékkіг  i ményekre 
gondolok, hanem a nézőtériekre, kellemes helyiségbe nyilván a néz ők is szívesen 
mennek színházba, mint egy rendezetlen, piszkos, hideg néz őtérre. Nem miп 'egy, 
hol, milyen körülmények között töltik az emberek az estjüket. Ezenkívül ha a 
látogatottságot vjzs иΡáljuk, feltétlenül viszonyítást keld végezni a lakosság száma 
és a színházi közönség száma között, arányítás nélkül téves következtetésekre 

1)59 juthatunk. 



Am nemcsak a helyi, hanem a színházi szempontokat és tényez őket is is-
merni kell egy-egy összegezés elkészítésekor. Többek között a színházi propaganda 
módszereit, eszközeit, hatását, a vendégjátékok gyakoriságát és rendszerességét, 
a színészek viszonyulását a vidéki közönséghez, mennyire veszik komolyan a kö-
zönség érdeklődését s játékukban mennyire felületesek. De sorolhatnánk tovább 
azokat a tényez őket, szempontokat, amelyeket figyelembe kellene venni, ismerni 
kellene az egész társulat működésének vagy csak egy-egy produkció komplett 
hatásfokának vizsgálatakor, megállapításakor. 

I. előadásonkénti látogatottság 

a) Szabadkán 
előadások és nézők száma néz őátlag 

1. 	Honolulu 17 4850 285 
2. 	Játék a sötétben 10 2339 233 
3. 	Jób 13 2370 182 
4. 	Jókedvemben vettelek el 13 2494 199 
5. 	Scapin furfangjai 11 2751 250 
6. 	Az iguana éjszakája 8 2505 313 
7. 	Iván, a Rettentő  6 1528 254 
8. 	A gyászoló család 8 2637 329 
9. 	Énekes madár 2 419 209 

10. A nagy Romulus - - - 
11. 	La Mancha lovagja - - - 
12. 	VIII. Henrik és hat felesége 2 551 275 
13. 	Férfihűség 3 334 111 
14. 	Bolha a fülbe 1 88 88 

összesen : 

b) vendégszereplésen, vidéken 

1. 	Honolulu 

94 

19 

21338 

7407 

227 

389 
2. 	Játék a sötétben 11 3275 297 
3. 	Jób 10 2957 296 

4. 	Jókedvemben vettelek el 24 6042 251 
5. 	Scapin furfangjai 15 3329 222 
6. 	Az iguana éjszakája 5 1715 343 
7. 	Iván, a Rettentő  6 856 187 
8. 	A gyászoló család 9 1030 114 
9. 	Énekes madár 23 6617 287 

10. A nagy Romulus 7 2237 319 
11. 	La Mancha lovagja 7 2787 398 
12. 	Férfihűség 16 4071 254 
13. 	Bolha a fülbe 18 5210 290 
14. 	VIII. Henrik és hat felesége - - 

összesen : 170 47533 279 

c) összesen 
előadások és nézők száma néz őátlag 

1. 	Honolulu 36 12257 340 
2. 	Játék a sötétben 21 5614 267 
3. 	Jób 23 5327 231 

4. 	Jókedvemben vettelek el 37 8536 230 
5. 	Scapin furfangjai 26 6080 234 
6. 	Az iguana éjszakája 13 4220 324 
7. 	Iván, a Rettentő  12 2567 213 
8. 	A gyászoló család 17 3667 215 
9. 	Rnekes madár 25 6686 285 

10. 	A nagy Romulus 7 2237 319 
11. 	La Mancha lovagja 7 2787 398 
12. 	VIII. Henrik és hat felesége 2 551 275 
13. 	Férfihűség 19 4405 232 
14. 	Bolha a fiilbe 19 5298 278 

összesen : 264 71053 261 

Összevetve az előző  évad adataival a fenti számokat, látható, hogy ebben az 
évadban nincsenek sem olyan magas, sem olyan alacsony el őadásszámot megért 
produkciók, mint az előzőben, amikor a Férfihűség 45, az Еnekes madár 43, illetve 
a La Mancha lovagja 7, a VIII. Henrik és hat felesége pedig 9 alkalommal került 
közönség elé. Ezúttal egyenletesebben oszlott meg a produkciók megterheltsége, 
a szélső  értékek 37 és 12. A bemutatott darabók közül az els ő  négyet valószínűleg 
már nem újítják fel a következ ő  évadban, a második négy azonban feltehet őleg 1060 



még műsoron marad. Reális vagy inkább eszményi lenne, hogy a Scapin furfangjai 
elérje az ötvenes, A gyászoló család a harminc-harmincötös, az Iván, a Rettent ő  
és Az iguana éjszakája a huszonötös sorozatot. 

Meglepő, hogy az évad művészi szempontból leggyengébb produkciója, a Jó-
kedvemben vettelek el vezet a legnagyobb szériával. A közönség és a kritika ízlé-
sének szembenállását példázza ez a tény? Ilyesmi nyilván és óhatatlanul létezik, 
de ezúttal mégis másrál van szó. A Ginzburg-darab címe nagyon vonzó azok szá-
mára, akik helységük művelődési életének szervezőiként elsősorban szórakoztatni 
akarjak közönségüket, ugyanakkor a színháznak is el őnyös ezzel a mindössze öt 
személyes darabbal vendégszereplésre utazni, persze az sem kizárt, bogy másért 
fogadta 'kegyébe a propaganda ezt az el őadást, esetleg éppen a többi produkció 
ellenében favorizálták kifejezettebben. Persze az is megfigyelhet ő  — igaz, egy 
másik kimutatásból, de itt kell megemlíteni —, hogy ahol játszották a Ginzburg-
darabot, ott utána többnyire csappant az érdeklődés, a következő  vendégszerep-
lésre már kevesebben voltak kíváncsiak, szavaztak bizalmat a színháznak. Ebb ő l 
az is kiderül, hogy a gyenge, alacsony színvonalú, rosszul választott produkció 
sikerszériája olykor többet árthat a színház nevének, rangjának, mint amennyit 
látszólag használ. 

A kimutatásból látszik, hogy a zenés darabok iránt továbbra is nagy az 
érdeklődés, mutatja ezt a Honolulu harminchatszori megjelenítése, 340-es néz ő-
átlaga és a La M ancha lovagjának 398-as, az évadban elért legmagasabb átlaga. 
Ez az érdeklődés még inkább arra figyelmeztethet, hogy igényesen válogassanak a 
zenés művek közül. 

Ha az átlagokat vetjük egybe, akkor látható, hogy ez vidéken ötvennel na-
gyobb, mint Szabadkán, de látható az is, hogy amíg a La Mancha lovagja, a Ho-
nolulu, Az' iguana éjszakája, A nagy Romulus és az Еnekes madár magas néző-
átlagot ért meg, addig az Iván, a Rettent ő , A gyászoló család, a Jókedvemben vet-
telek el és a Jób esetenként a legkisebb érdekl ődést váltotta ki. Meglep ő  a Jób 
iránti tartózkodóbb érdeklődés, jóllehet a 231-es átlaghoz lényegesen hozzájárult 
a szabadkaiak érdektelensége, ott a vidéki 296-os átlaggaj szemben el őadásonként 
csak 182-en voltak a színházban. 

II. a vendégszereplésekről 

a) községekként 

előadás- és nézőszám nézőátlag 
1. 	Ada 8 2701 337 
2. 	Apatin 1 215 215 
3. 	Bácspalánka 2 470 235 
4. 	Bácstopolya 9 2373 264 
5. 	Becse 5 1752 350 
6. 	Kanizsa 7 980 140 
7. 	Kikinda 6 2120 353 
8. 	Kishegyes 5 1635 327 
9. 	Kovačica 1 560 560 

10. 	Kovin 2 384 192 
11. 	Kula 4 1147 287 
12. 	Magyaresernye 2 600 300 
13. 	Pancsova 2 625 312 
14. 	Plandište 1 300 300 
15. 	Szabadka (a város nélkül) 17 3202 188 
16. 	Szenttamás 1 750 750 
17. 	Temerin 5 1527 305 
18. 	Törökkanizsa 1 105 105 
19. 	tтjvidék 23 7030 314 
20. 	Verbász 2 790 385 
21. 	Versec 1 420 420 
22. 	Zenta 9 2360 262 
23. 	Zombor 26 6097 234 
24. 	Zrenjanin 6 2050 341 

25. 	Szlovénia 10 2890 289 
26. 	Horvátország 12 3280 273 

27. 	Magyarország (Szeged) 2 1170 585 

összesen : 264 71053 261 

b) a vendégszereplések községekkénti szóródása 

6 helységben: Zombor 
5 helységben: Szabadka 
4 helységben: Bácstopolya, Kanizsa 
3 helységben: Kikinda, Újvidék 
2 helységben: Ada, Kishegyes, Kula, Magyaresernye, Pancsova 
1 helységben: Apatin, Bácspalánka, Becse, Kova čica, Kovin, Plandište, Szent-

tamás, Temerin, Törökkanizsa, Verbász, Versec, Zenta, Zr -
1061 	 njanin. 



c) a vendégszereplések szóródása helységekként 

község helység hány előadás hány néző  átlag 

1. Ada Ada 7 2586 369 
Moho1 1 215 215 

2. Apatin Apatin 1 215 215 
3. Bácspalánka Bácspalánka 2 470 235 
4. Bácstopolya Bácstopolya 6 1797 299 

Pacsér 1 280 280 
Pannónia 1 230 230 
Moravica 1 66 66  

5. Becse Becse 5 1752 350 
6. Kanizsa Kanizsa 3 392 131 

Martinos 1 60 60 
Orom 2 478 239 
Oromhegyes 1 50 50 

7. Kikinda Kikinda 3 1120 373 
Kisorosz 1 520 520 
Szaján 2 480 240 

8. Kishegyes Feketics 1 420 420 
Kishegyes 4 1210 302 

9. Kovačica Debelyacsa 1 560 560 
10. Kovin Kovin 2 384 192 
11. Kula Kúla 3 952 317 

Szivac 1 195 195 

12. Magyaresernye Magyaresernye 1 420 420 
Tóba 1 180 180 

13. Pancsova Ivanovo 1 285 285 
Vojlovica 1 340 340 

14. Plandište Örményháza 1 300 300 

15. Szabadka Bácsszőlős 1 240 240 
Bajmok 1 76 76 
Csantavér 7 1715 245 
Hajdújárás 3 558 189 
Kelebia 5 613 123 

16. Szenttamás Szenttamás 1 750 750 

17. Temerin Temerin 5 1527 305 

18. Törökkanizsa Törökkanizsa 1 105 105 

19. Újvidék Budiszava 2 485 242 
Piros 1 315 315 
Újvidék 20 6230 314 

20. Verbász Verbász 2 790 385 

21. Versei Versei 1 420 420 

22. Zenta Zenta 9 2360 262 

23. Zombor Csonoplya 1 110 110 
Doroszló 4 1590 397 
Nemesmilitics 3 538 179 

бrszállás 4 653 163 
Regőce 3 440 147 
Telecska 5 1232 246 
Zombor 6 1534 255 

24. Zrenjanin Zrenjanin 6 2050 341 

Szlovénia Dobrovnik 2 670 335 
Dómanjševci 2 290 145 
Hódos 2 480 240 
Lendva 2 970 485 
Prosenjakovci 2 680 340 

Horvátország Batina 1 230 230 
Bedenik 1 270 270 
čakovci 1 400 400 
Hercegsző lős 1 320 320 
Haraszti 1 250 250 
Kopács 1 240 240 
Kórógy 1 250 250 
László 2 490 245 
Újbezdán 1 200 200 1062 



község 

Magyarország 

helység 	 hány el őadás hány néző 	átlag 

Velika Pisanica 	1 	320 	320 
Virovitica 	 1 	310 	310 

Szeged 	 2 	1170 	585 

   

összesen: 	264 	71053 	261 

Ahhoz, hogy a vendégszereplések adataira vonatkozó észrevételeink, meg-
látásaink — és esetleges javaslataink —szélesebb alappal rendelkezzenek a három 
— a, b és c jelzésű  tabellát egyszerre, összefüggéseiben kell szemlélni. Emellett 
minden megjegyzésnél figyelembe kell venni, hogy kifogásaink és javaslataink a 
Népszínház és a helyi, községi, illetve helységi illetékesek munkájára, eredményeire 
egyaránt vonatkoznak, minthogy a vendégjátékok gyakoriságáért, rendszeressé-
géért egyaránt felelősek. 

Az adatokból kiderül, hogy egyetlen községben sem teljesen rendezett, esz-
ményi a vendégszereplések kérdése. Minden vonatkozásban_ a legkielégítőbb azon-
ban Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Zomborban, azzal a megszorítással, hogy 
az utóbbi községben a legmegfelel őbb ugyan az előadások helységekkénti szóró-
dása, de magában Zomborban meglehetősen alacsony a nézőátlag. A tartományi 
székvárosban viszont a komoly érdekl ődés ellenére az általános képet némileg 
rontja, hogy a két peremközségben, Piroson és Budiszaván csak egy, illetve két 
előadása volt a szabadkai társulatnak az egész évad folyómán, holótt els ősorban 
a pirosiak magas nézőátlaga jelzi, hogy ott többször igénylik a jó színházi el ő-
adásokat. Zentát dicséri a helyben tartandó el őadások nagy száma, ebben a te-
kintetben Újvidék után következik, kár azonban, hogy a környez ő  kisebb hely-
ségek egyikében sem jártak a szabadkaiak, ám lehet, hogy nincsenek is vendég 
játékra alkalmas körülmények. Szabadkán a szóródás majdnem zombori szint ű , 
azzal a különbséggel, hogy ebben a községben minden szempontból csak Csantavér 
lehet példamutató. Kelebián és Hajdújáráson kielégít ő  az előadások száma, de 
főleg az utóbbi helyen alacsony a néz őátlag, míg Bácsszőlősön és Bajmokon meg-
engedhetetlenül kevés az egyszeri vendégjáték, kivált ha látjuk a bácssz őlősi ér-
deklődést — 240 néző  —, míg Bajmokon az érdeklődés is kicsi, s ez nagyban 
lerontotta a község különben is meglep ően alacsony nézőátlagát. 

A vendégszerepléseket illet ően a valamivel kevésbé kielégít ő  községek közé 
Ada, Bácstopalya, Becse, Kishegyes, Kikinda, Kula, Temerin és talán Bác,palánka 
meg Kovin sorolható, azzal a megjegyzéssel, hogy az els ő . hét és az előző  cso)ortba 
kiemeltek között szinte alig van némi különbség. Ada például irigylésre méltó 
előadásszámmal és nézőátlaggal dicsekedhet, ugyanakkor azonban meglep ő , hogy 
Moholon csak egy előadás volt. Hasonló a helyzet Bácstopolyán, ahol benn a 
városban kielégítő  az érdeklődés, de érthetetlen, hogy Pacséron, Moravicán és 
Pannónián csak egyszer járt a színház, pedig a pacséri és pannóniai néz őátlag több-
szöri vendégszereplésre is feljogosíthatna. De éppilyen érthetetlen Bajsa és Gu-
naras kihagyása is. Az adai példához hasonló a becsei is, azzal a különbséggel, 
hogy csak Becsén jártak a szabadkai színészek és a község többi helységében, els ő-
sorban Péterrévén és Bácsföldváron ebben az évadban nem vendégszerepeltek. A 
kishegyesi községben, annak ellenére, hogy a központ négy előadással nagyjából 
kimeríti lehetőségeit, kevés az egyszeri feketicsi fellépés. Kikinda esetében a leg-
nagyobb mulasztásnak a csak egyetlen kisoroszi el őadás mondható, hiszen itt, 
ugy látszik, valóban van érdeklődés a színház iránt, kivételes eseményt, szóra-
kozást jelent. Kula, Kovin, Bácspalánka, de e'ls ősorban Temerin érdeklődése a 
várakozásnak és a lehenőségeknek megfelelő . 

Amíg a két fenti csoport között lényegi különbség nincs, addig az alább 
következő  községekben annál több mulasztás, érthetetlenség észlelhet ő . A leg-
rosszabb a helyzet az apatini, a törökkanizsai, a plandištei, a verseci és a kova či-
cai községben. Ezekben csak egyetlen el őadás volt a szezon folyamán. Тöгökka-
nizsán és Apatinban ezt esetleg a kisszamú közönséggel lehetne magyarázni. Ver-
secen, a plandištei ТУrményházán és a kova čicai Debelyacsán azonban az egyetlen 
előadást szép számú közönség el őtt tartották, nyilván lenne érdekl ődés- a gyako-
ribb vendégszereplések iránt is. Akárcsak a két-két el őadású magyaresernyei, 
pancsovai és verbászi községben, ahol szintén nem panaszkodhatnak a közön-
ségre. Külön kategória Kanizsa és Zren,janin esete. Az el őbbi helyen rnegfe'lelő  
a községekkénti szóródás, de ijeszt ően alacsony a nézőátlag, mindenekelőtt Mar-
tonoson, Oromhegyesen és Kanizsán. Magában Zrenjaninban nincs baj a közönség 
érdeklődésével, csak véleményünk szerint Zrenjaninnak kevés az évi hat el őadás, 
kivált, ha tudjuk, hogy csak a m űsor három darabja jutott el a színházban any-
nyit dicsért, jó közönséghez. Adón, Csantavéren, Temerinben, Telecskán, Kelebián 
is többször vagy majdnem annyiszor járt a Népszínház együttese, mint itt, amellett 
pedig csak a városban léptek fel, s nem a környék helységeiben is. 

A figyélmes olvasó már észrevette, hogy olyan jelent ős települések mint 
Bezdán, Kupuszina, Gombos, Horgos, Péterréve, Bácsföldvár, Pancsova, Muzslya, 
továbbá Vörösmart és néhány szerémségi helység neve hiányzik. Természetesen 
elképzelhetetlen, hogy színházunk minden helységben a körülményeknek megfelel ő  
maхimális előadásszámmal vendégszerepeljen, ehhez még egyszer ekkora együt-
tesre és a községek művelődésre fordítandó alapjában még egyszer annyi pénzre 
lenne szükség, mint jelenleg, de arra kell törekedni, hogy kevesebb fehér falt 
legyen a vendégszereplések térképén, ésszer űbben szervezzék meg a vidékjárást. 
Lehet, hogy nem a legjobb javaslat, de úgy tetszik, az eddiginél jobb annak a régi 
gyakorlatnak a felújítása, amely szerint a felszabadulást követ ő  években szervez-
ték meg a vidékjárást. A most is érvényben 4evő  szlovéniai és horvátországi pél-
dára gondolunk, amikor néhány nap alatt egy egész környék néhány települését 
látogatja meg a színház. Ez f őleg a Szabadkától távol eső  terepen, elsősorban Bá-
nátban lenne ajánlatos. Igaz, némileg megnehezítené az új bemutatókra való fel-
készülést, de a próbákat is lehet másként id őzíteni, így is vannak, vagy lehetnének 

1063 néhány napos intervallumok a már futó és a soronlev ő  produkció között. 



III. a darabok előadássorozata, útja és a nézők száma 

produkció 	 hol ( hány néző  ) 

1. Honolulu Ada (385), Bácstopolya (295), Becse (620),  Kanizsa  (182), Ki-
kinda (320), Kishegyes (370), Csantavér (185), Szenttamás 
(750), Temerin (310), Újvidék (370, 485), Verbász (470), Zen-
ta (370), Doroszló (490), Telecska (420), Zombor (385), Zre-
njanin (390, 410). 

Játék a sötétben Ada (420), Kula (255), Szivác (195), Csantavér (255), Piros 
(315), Újvidék (230), Verbász (320), Zenta (320), Doroszló 
(375), Nemesmilitics (280), đrszállás (310). 

Jób 	 Ada (270), Bácstopolya (352), Csantavér (105), Újvidék (225, 
490), Zenta (270), 'lombor (175), Zrenjanin (200, 250), Szeged 
(620). 

Jókedvemben 
vettelek el 

Ada (380), Becse (360), Orom (158), Oromhegyes (50), Sza-
ján (210), Kishegyes (420), Kovin (220), Tóba (180), Ivanovo 
(285), Bajmok (" 1 6), Hajdújárás (110), Kelebia (175), Teme-
rin (350), Újvidék (370, 275), Budiszava (285), Versec (420), 
Zenta (60), Doroszló (360), đrszállás (48), Telecska (280), 
Zombor (250), čakovci (400), Hercegsz őlős (320). 

Scapin furfangjai Ada (326), Bácspalánka (220), Becse (270), Kanizsa (125), 
Kishegyes (210), Kelebia (48), Temerin (180), Budiszava 
(200), Újvidék (280, 210), Zenta (420), Csonoplya (110), Te-
lecska (310), Zombor (320). 

Az iguana 	Bácstopolya (460), Csantavér (150), Újvidék (285, 620), 'Zom- 
éjszakája 	bor (200). 

Iván, a Rettentő 	Ada (240), Kelebia (20), Újvidék (120), đrszállás (120), Te- 
lecska (152), Zombor (204). 

A gyászoló család Becse (280), Kanizsa (85), Temerin (105), Törökkanizsa 
(105), Újvidék (220), Zenta (80), Nemesmilitics (35), Reg őce 
(50), Telecska (70). 

Bolha a fiilbe 	Pacsér (280), Pannónia (230), Orom (320), Szaján (270), 
Csantavér (450), Újvidék (260), Zenta (320), Doroszló (365), 
đrszállás (175), Velika Pisanica (320), Batina (230), Virovi-
tica (310), Kórógy (250), Lendva (480), Dobrovnik (240), D o-
manjševci (130), Hódos (270), Prosenjakovci (310). 

Énekes madár 	Mohol (215), Apatin (215), Bácspalánka (250), Bácstopolya 
(320), Martinos (60), Kikinda (420), Kisorosz (520), Feketics 
(425), Debelyacsa (560), Kovin (164). Magyaresernye (420), 
Vojlovica (340), tlrméлyháza (300), Csantavér (210), Hajdú-
járás (310), Kelebia (175), Újvidék (310, 275, 275), Nemes-
militics (223), Regőce (210), László (220), Újbezdán (200). 

Férfihűség 	Moravica (66), Kikinda (380), Kula (382), Bácssz őlős (240), 
Hajdújárás (138), Kelebia (195), Regőce (180), Dobrovnik 
(230), Domanjševci (160), Hódos (210), Lendva (490), Pro-
senjakovci (370), Bedenik (270), Haraszti (250), Kopács 
(240), László (270). 

La Mancha 	Ada (465), Bácstopolya (370), Kishegyes (210), Csantavér 
lovagja 	 (360), Temerin (582), Zrenjanin (375, 425). 

A nagy Romulus Becse (222), Kula (315), Újvidék (375, 280, 275), Zenta (320), 
Szeged (550). 

A kimutatás felkínálta vizsgálódási szempontok, kivizsgálandó kérdések: egy-
egy produkció hol került bemutatásra, miért, miért ott és nem másutt, s miért 
pont az a produkció, mi határozza meg azt, hogy hol mit vesznek meg, hány el ő -
adást, s minek az alapján választanak a felkínált repertoárból? Mivel magyaráz-
ható, hogy a vidékjárásra szánt Honolulu és a Jókedvemben vettelek el inkább 
nagyobb, mint kisebb helységekben került közönség elé? Hogy a Jób iránt kisebb 
volt az érdeklődés, mint kívánnánk, s hogy Becsén, Kanizsán, Kikindán, Kishegye-
sen, Temerinben, Verbászon közönség elé sem került? Meglep ően - és elgondol-
kodtatóan -óriási ingadozás figyelhet ő  meg egy-egy produkció különböz ő  hely-
ségekben történő  megjelenítésének néz őszámai között. Miért van ez? S óriási az 
ingadozás egy-egy helységen belül is, miért van ez, mi befolyásolja dönt ően a 1064 



vendégszereplések iránti érdeklődést, illetve az érdekl ődés ingadozását? A szezon-
végi bemutatók esetében nemcsak a kis el őadásszám figyelhet ő  meg, hanem az 
alacsony nézőszám is. Látható, hogy a szezon befejezése el őtt éppen néhány ér-
tékes, jobb sorsra érdemes bemutatót tartottak, vajon a következ ő  évad folyamán 
pótolják-e azt a mulasztást, ami a közönség csökken ő  tavaszi, nyári érdekl ődé-
sének a következménye? Van-e, észlelhet ő-e kultúrpolitikai szempont az el őadó 
sok felkínálásában, vásárlásának szorgalmazásában vagy csak a piaci szempontok, 
a produkció mindenáron történ ő  előadása a lényeges? A szlovéniai és horvátországi 
vendégjátékok műsora miért olyan egyoldalúan könnyű , csak szórakoztató, s miért 
nem vegyes, fele-fele arányban »könnyű« és »komoly«? 

IV. a vendégszereplések rendszerességének 
kérdése 

község 	helység 	 mikor ( mivel)* 

Ada 	 1972. IX. 29. (12), XI. 19. (1), XI. 28. (2), 
1973. II. 10. (3), III. 3. (4), VI. 3. (7), VI. 24. (5). 

Mohol 	1973. III. 10. (10). 

Apatin 	 1973. III. 13. (10). 

Bácspalánka 	 1973. II. 16. (10), IV. 27. (5). 

Bácstopolya 	 (12), 
 1973. II. 14. (3)) 	V I 18 . (10), 	V. 30. (6). 

Pacsér 	1972. IX. 17. (9). 
Pannónia 	1972. X. 12. (12). 
Moravica 	1972. IX. 17. (11). 

Becse 	 1972. XI. 25. (13). 
1973. I. 14. (1), III. 25. (5), IV. 29. (4), VI. 10. (8). 

Kanizsa 	 1973. II. 23. (1), IV. 12. (5), VI. 2. (8). 
Martonos 	1973. V. 19. (10). 
Orom 	 1972. X. 8. (9). 

1973. II. (4). 
Oromhegyes 	1973. V. 19. (4). 

Kikinda 	 1972. XI. 4. (11). 
1973. II. 17. (10), IV. 26. (1). 

Kisorosz 	1973. III. 31. (10). 
Szaј dn 	1972. XI. 4. (9). 

1973. III. 31. (4). 

Kishegyes 	
1973. III. 30. ( 	1)  5), V. 2. (4)( 

Feketics 	1973. V. 2. (10). 

Kovačica Debelyacsa 	1973. V. 6. (10). 

Kovin 	 1973. V. 5. (4), V. 6. (10). 

Kula 	 1972. IX. 23. (11), X. 19. (2), XI. 29. (13). 
Szivác 	1972. XI. 12. (2). 

Magyaresernye 
Tóba 

1973. V. 26. (10). 
1973. V. 26. (4). 

Pancsova Ivanovo 	 1973. V. 6. (4). 
Vojlovica 	1973. V. 5. (10). 

Plandište t7rményháza 	1973. V. 7. (10). 

Szabadka Bácsszőlős 	1972. IX. 10. (11). 
Bajmok 	1973. VI. 9. (4). 
Csantavér 	1972. IX. 9. (12), X1. 21. (10), XII. 10. (1), XII. 20. 

(4), XII. 23. (2). 
1973. I. 27. (3), VI. 1. (6). 

Hajdújárás 	1972. XII. 14. (11), XII. 21. (10). 
1973. VI. 13. (4). 

Kelebia 	 1972. X. 6. (11), XII. 7. (10). 
1973. IV. 17. (4), VI. 6. (5), VI. 12. (7). 

Szenttamás 	 1972. XI. 12. (1). 

Temerin 	 1972. IX. 24. (12), XI. 5. (1). 
1973. II. 3. (4), IV. 15. (5), VI. 17. (8). 

Törökkanizsa 	 1973. V. 16. (8). 

Újvidék 	Budiszava 	1973. II. 1. (4), IV. 2. (5). 
Piros 	 1972. X. 24. (2). 
IУјvidék 	1972. IX. 14. (9), X. 13. (13), X. 21. (1). Xl. 3. (2), 

XI. 10. (10). XI. 23. (13 ~ , XII. 8. (U. 
1973. I. 25. (3). II. 1. (10). II. 7. (4). II. 16. (4), III. 

10. (5), III. 19. (5), IV. 2. (6), IV. 25. (3), IV. 27. 
1065 	 (6), VI. 7. (8), VI. 14. (7). 



Zrenj anin 

Szlovénia Dobrovnik 
Damanjševci 
Hódos 
Lendva 
Prosenjakovci 

Horváto. Batina 
Bedenik 
Čakovci . 
Hercegszőlős 
Haraszti 
Kopács 
Kórógy 
László 

rJjbezdán 
Velika Pisanica 
Virovitica 

Magyari. Sгeged 

29. (4). 

V. 3. (8), VI. 23. 

község 	helység 

Verbász 

mikor ( m ivel)*   

1972. XII. 17. (2), 
1973. I. 13. (1). 

1973. V. 7. (4). 

1972. X. 15. (13), X. 20. (1), XII. 1. (2). 
1973. I. 12. (3), II. 9. (9), III. 9. (5), III. 23. 

4. (8), VI. 15. (4). 

1973. III. 28. (5). 
1973. I. 8. (2), I. 11. (9), I. 15. (1), I. 
1972. XI. 7. (2). 
1973. III. 29. (10), VI. 5. (8). 
1972. IX. 16. (9), XI. 9. (2). 
1973. III. 29. (4), V. 29. (7). 
1973. I. (1), II. 21. (4), IV. 11. (5), 

(7)• 
1972. X. 18. (1). 
1973. I. 6. (3), III. 13. (2), III. 27. (5), IV. 11. (6), 

VI. 8. (7). 

1972. X. 23. (12). 
1973. II. 22. (1), IV. 23. (3). 

1972. VIII. 25 (9), VIII. 28. (11). 
1972. VIII. 27. (11, 9). 
1972. VIII. 26. (9), VIII. 27. (11). 
1972. VIII. 25. (11), VIII. 28. (11). 
1972.. VIII. 26.(1.1), VIII. 27. (9). 

1972. X. 27. (9). 
1972. VIII. 24. (11).. 
1973. VI. 30. (4). 
1973. VII. 1. (4). 
1972. X. 27. (11). 
1972. X. 28. (11). 
1972. X. 29. (9). 
1972. X. 29. (11). 
1973. VI. 30. (10). 
1973. VII. 1. (10). 
1972. VIII. 24. (9). 
1972. X 28. (9). 

1972. XII. 2. (13). 
1973. V. 18. (3). 

Versec 

Z.enta 

Z.ombor Csonoplya 
Doroszló 
Nemesmilitics 

0rszállás 

Teilečska 

Zombor 

(1), V. 

* (A dátumok után zárójelben lev ő  számok rövidítések, a bemutatóknak, illetve 
a felújításoknak az el őző  kimutatásban feltüntetett sorszámát, címét jelentik.) 

Ez a kimutatás a vendégszereplések községek, illetve helységekkénti rend-
szerességéről, rendszertelenségéről tanúskodik. A színház időnkénti megjelenése 
egy-egy városban, faluban az ott él ők színházi szokásainak kialakításához vezethet. 
Ha az időnkénti vendégjátékok rendjét bizonyos rendszeresség is jellemzi, ezek 
a szokások, amelyek .lényegében a színház zavartalan m űködésének fontos •feltételei, 
akkor a színház és közönsége között sajátos kölcsönös bizalom, kapcsolat alakul 
ki. Sajnos, a fenti kimutatás szerint eszményien rendszeres vendégszereplésr ől 
egyetlen község vagy helység esetében sem beszélhetünk. Bizonyos rendszeresség-
nek elsősorban az újvidéki, továbbá az adai, a becsei, a temerini, a topolyai, a 
zentai és a zombori vendégjátékok esetében lehet szó. Nemcsak a. színház számára 
fontos ez a - n ѓјІuлК , sajnos, nem létező  -rendszeresség, amely részükr ől a kö-
zönség megbecsülését is példázhatja, hanem a helyi művelődési élet szervezői, il-
letékesei számára is, niert ha kialakult színházba járó szokással rendelkezd 
közönségük van, akkor az előadásonkénti érdeklődés is nagyobb, a jegyek is ke 
lendőbbek. 

Sok mindenre felhívhatja figyelmünket az efféle kimutatás, de most csak 
azt emelném ki, hogy egyes helységekbe, s őt községekbe is az 1972/1973. évi évad-
nak vagy csak első, vagy csak második felében látogatott el a szabadkai társulat, 
s leginkább csak egyetlen előadással, ilyen esetekben rendszerességr ől még be-
szélni is illuzórikus. 

A dátumok után zárójelben feltüntetett számokból arról szerzünk tudo-
mást, hogy hol melyik szabadkai produkció került színre. Nemcsak a vendégjáté-
kok rendszerességében figyelhet ők meg hónapos kihagyások vagy gyors egymás 
utáni látogatások, ez is, az is kihat a látogatottságra, hanem a községek és hely-
ségek darabválasztásában is. Nyilván nem lehet mindenütt a teljes repertoárt el-
játszani, de az is látható, hogy bizonyos teljességre a nagyobb városnak. számí-
tó Újvidék, Zombor, Zenta mellett olyan kisebb helységekben mint Csantavér, 
Temerin, Telecska is lehet törekedni, s nem is eredménytelenii đ . 

Ugyanakkor kiderül az is, hogy például Mohol, Apatin, Pacsér, Pannónia, 
Moraviča, Martonos, Kisorosz, Feketics, Debelyacsa, Magyaresernye, Vojlovica, 
Urményháza, Bácsszólős közönsége csak felújításokat látott, egyetlen produkciót 
sem a fólyő  1972%73. évi szezon műsorából, tehát legalább egyéves lemaradásban 
van a műsor követésében, az új produkciók megismerése tekintetében. 1066 



V. a vendégszereplések hónaponkénti megoszlása 

év hónap nap (hány el őadás) összesen 

1972. augusztus 24. 	(2), 25. 	(2), 26. 	(2), 27. 	(4), 28. (2) 5 (12) 

szeptember 8., 	9., 	10., 	14., 	15., 	16. (2), 	17. 	(2), 	23., 	24., 29. 10 (12) 

október 6., 	8., 	12., 	13. 	(2), 	15., 18., 	19., 	20., 	21., 23. 	(2), 	24., 
27. 	(2), 	28. 	(2), 	29. 	(2), 30. 	(2) 15 	(21) 

november 4. 	(2), 	5., 	7., 	8., 	9., 	10. (2), 	12. 	(2), 	15., 	16., 19., 	21., 
23., 25., 28., 29. 15 (18) 

december 1., 	2., 	7., 	8., 	10., 	14., 	17., 	20., 	21., 	23. 10 (10) 

1973. január 8., 	9., 	11., 	12., 	13., 	14., 15., 25., 	27., 	29. 10 (10) 

február 1., 	2., 	3., 	7., 	9., 	10., 	14., 16. 	(2), 21., 22. 	(2), 23. 11 	(13) 

március 3. 	(2), 	9., 	10., 	13. 	(2), 	19., 23., 	25., 27., 28., 29., 30., 31. 12 14) 

április 2. 	(2), 	11. 	(2), 	12., 	15., 17., 	18., 	23. 	(2), 	25., 26., 27. 	(2) 
29. 11 	(15) 

május 2. (2), 3., 4., 5. (2), 6. (3), 7. (2), 	16., 18., 	19. (2), 26. (2), 
29., 30. 12 (19) 

június 1., 	2., 	3., 	5., 	6., 	7., 	8. 	(2), 	9., 	10., 	12., 	13., 14., 	15., 	17., 

23., 	24., 	28., 	30. 	(2) 18 (20) 

július 1. 	(2) 1 (2) 

összesen: 130 (170) 

A fenti számokhoz hozzá kell még adni a szabadkai 94 fellépést, s látjuk, 
hogy eddig egyetlen színházunk tagjaira milyen meger őltető , fáradságos munka 
vár, átlagban havonta több mint tíz napot úton, vendégszereplésen vannak, és 
sokszor nem is a közelben, havonta tízszer Szabadkán is fellépnek, emellett új be-
mutatókra készülnek. Nem mindennapi kitartást igényel az ilyen körülmények 
között végzendő  szakma, hivatás. 

A rendelkezésünkre álló anyag, statisztika felbontásával, új szempontok sze-
rinti rendszerezésévél újabb tabellák, kimutatások állíthatók össze, következés-
képp újabb tanulságok, tapasztalatok vonhatók le a színház m űködését, a színházi 
hatásmechanizmust illet ően. Így csak némi betekintést, futó impressziókat és ami 
a legfontosabb, megoldásra váró, sürget ő , nagyon aktuális színházi problémák 
továbbgondolására kapunk, nyújthattunk ösztönzést. Olyan problémák ezek, ame-
lyek jelentős mértékben visszahatnak a m űsorpolitikára, a produkciók művészi 
színvonalára, s már ezért is — legalább ilyen vázlatos formában — foglalkozni kell 
velük, bizonyítva többek között a nálunk nem létez ő  színházi szociológia szük-
ségességét, sokoldalúságát, hasznosságát. 
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bosnyák istván 

a soronkívüli VIII. 

III. megkötő  đémonok 

1  L. Goethének az Orphikus 
ösigék c. ciklushoz írt 
konunentáriát. Id. Lukács 
György: Az esztétikum sa-
játossága. Bp. 1969, II. köt. 
501. 1. 

A soronkívüli ember útját az emigrációban midenekel őtt a korvalóság ha-
tározta meg döntően. A végső  összeomlás helyett újjászervez ődő  kapitalizmus; 
a világforradalomnak induló Október szépséges ígéretét —. ez a harc lesz a végs ő  —
drasztikusan megcsúfoló »permanens világháború«; a parlamentáris "»demokrácia« 
és a fasizmus, mint egyazon szociális és politikai zsákutca két különböz ő  megnyil-
vánulási formája: kora jobboldali történelmének alapvet ő  tényei, mint láttuk, 
akkor is szembeötlően befolyásalták Sinkó útkeresését, amikor szubjektíve legszíve-
sebben tudomást se vett volna róluk .. . 

Ezekkel a külső  hatótényezőkkel egyidejí1eg, s legnagyobbrészt velük szem-
ben, nagyon fontos szubjektív tényez ők is hozzájárultak ahhoz, hogy az emigráció 
évei ne jelentsenek »szellemi állóvizet«, megállapodottságot, egy helyben maradást. 
A folytonos, ha mégannyira is nehézkes és akadozó el őrehaladást, mint láttuk, 
elsősorban az önnön meddőségét is kikezdő  etikus szolidarizálás szüksége; a tulaj-
don határait is feltép ő  konzekvens individualizmus; a medd ő  moralizmust fölszá-
molni akaró tett-nosztalgia; a társadalmi tevékenység pótlására hivatott alkotás-
imperativus, s végül aszociális hatásában túl gyengének talált irodalmi »tett« 
fölúlmúlásának politikai kényszere siettette szakadatlanul a másfél évtizedes élet-
út mindkét nagyobb — krisztiánus és »senkiföldi« — szakaszán. 

E kétféle, »külső« és »belső« tényezők magától értetődően nem egymástól 
függetlenül, egymástól elszigetelten diktálták az еlőrehaladás és lemaradás ütemét, 
hanem egymást keresztezve, átsz őve, együttesen. A »kinti« tényez ők sem jelentet-
tek valami élkülönült »objektív fátumot«, mely mindennemű  belső  ellenállás nél-
kül, az abszolút kiszolgáltatottság tehetetlenség-állapotában amúgy »tovasodorja« 
áldozatát, a soronkívüli embert, s fordítva: a látszólag csak-bens ő  imperativusok 
sem rendelkeztek holmi »abszolút autonómiával«, minek következtében izalálódni 
tudtak volna a »kinti« hatásoktól. 

Ennek elienére 'már az eddigiek tanúsága alapján is á шtható, hogy a lírikus, 
sőt »hamletien« lírikus—minden világzajban, ég- és földindulásban a saját szubjek-
tív univerzumának zajlásaira is figyel ő  — ember ezen bens ő  imperativusai voltak 
olyan erősek, elementárisak, sorsdöntőek, mint ama »kintiek«. Ha a goethei »dé-
mon« a .személy »szükségszerű, a születésnél közvetlenül kifejezett, korlátolt indi-
vidualitását jelenti«, az emberrel született er őt és sajátosságot; mely »az emberi 
sorsot minden másnál inkább határozza meg«', akkor joggal állítható, hogy az 
ifjú — és nemcsak ifjú — Sinkó Ervinnek is voltak sorsdönt ő  »démonjai«. Ha nem 
is a bialógiai, de a szellemi »születéssel«, a magára ismerés, öntudatosodás ka-
maszkori folyamatával jelentkez ők, melyek ha nem is »minden másnál inkább«, de 
minden mással egyetemben és egyenrangúan jó el őre keretet adtak, határokat 
jelöltek ki az életútnak. Amint a Ember a forradalomban tanúsította, már az 1068 



ifjú értelmiségi forradalomhoz vezet ő  útját is jórészt a személyi adottságainak 
ezen »démoni« összessége szabta meg, hogy a Sorból való kiállásnál és a krisztia-
nizmus eluralkodásánál ismét letagadhatatlan legyen a szerepük. 

A soronkívüliség útvesztőit is állandó hatásuk alatt járta Sjnkó, s hogy az 
útkeresés bonyolultabb, összetettebb és ellentmondásosabb legyen, a »kinti« de-
terminánsok, valamint a már vizsgált »pozitív el őjelű«, előrevlvő  »démoni« ható-
erők mellett a »negatív el őjelűek«, a visszatartók is szép számban éreztették ha-
tásukat. 

A következőkben ezeket vesszük számba, jelenségükben és következményejk-
ben egyaránt. 

I. a stigmatikus fantázia 

»Van valami ellenállhatatlanu4 humánus az írásaiban« — állapítja meg 
Sinkó egyik horvát kritikusa 1951-ben, amikor az emigrációs évek termésének, 
egész addigi életművének még csak egészen kis hányada ismeretes, hisz eltekintve 
a folyóirat- és újságközlést ől, csupán a Tizennégy nap, az Áron szerelme és a Knji-
ževne studžje jelent meg odáig. S jellemz ő, hogy ez a megállapítás a Kísértet járja 
be Európát utószavában hangzik el, tehát egy olyan publicisztikai könyv méltatá-
saként, amelynek hangnemét természetszer űen meghatározta a »vitapartner« is: 
a Tájékoztató Iroda szitkozódó propagandagépezete. 

Amit ekkor — az életút és életm ű  ismeretének hiányában —még csak 
nehezen és nagy általánosságban lehetett megnevezni, az az addigra megírt, de 
közöletlen művekben már önmeghatározást nyert. A »valami ellenállhatatlanul hu-
mánus« ugyanis nemcsak a Kísértet... cikkeire, vallomásaira és polémiáira jel-
lemző , hanem a soronkívüliség negyedszázada alatt létrejött m űre egészében is, 
és belőle e humánumnak egészen konkrét »jelrendszere« bontakozik ki, a jelenség 
mögötti alkati-emberszemléleti determinánsokkal egyetemben. 

Sinkó személyesen, amályan állandó szenved ő  alanyként élte át korának leg-
szörnyűségesebb »történelmi« eseményeit: Bukovinában az els ő  világháborút, pesti, 
szabadkai és bécsi bujdosása hónapjaiban a fehérterrort, a griinzingi barakkok-
ban  a rezervátum-sorsot, Moszkvában a sztalini csisztkák légkörét, Boszniában az 
usztasa- és csetnikuralmat, Dalmáciában az olasz zsido-internációt, s mindezen túl 
idős szülei fasiszta likvidálását. Ugyancsak oka és alkalma volt tehát arra, hogy 
a század emberében meglássa s mindenkorra meggy űlölje — a bestiálisat. S mégis, 
mindezek ellenére, egész életművében, a pillanatnyi szellemi-politikai beállítottságá-
tól függetlenül mindig és csakis az ember s nem a »bestia« preokkupálja. 

Az emberszemlélete »természetrajzának« meghatározására .legalkalmasabb m ű-
faj, a széppróza tanúsítja a legegyértelm űbben, hogy az »ellenállhatatlanul humá-
nus« jelleg az ő  művében nem ideológiai következmény, legalábbis a szó meg-
szokott értelmében nem az. Arra, hogy a huszadik századi »gorillizmusok« leg-
kétségbeejtőbb időszakaiban is kitartson a megvadult, emberi mivoltából kivet-
kőztetett ember mellett, életben és irodalomban egyaránt egy jillegzetes alkati 
sajátsága, az etikai tartalmú esг tétikaž érzékenység képesíti; az erkölcsi szenzibili- 
tósnak a fantázia révén megvalósuló képessége, hogy »tulajdonosát« állandó azo-
nosulásra tudja késztetni a nem-énnel, a más-sorssal, a legkevésbé személyessel is. 

Nem valami »specifikus« sinkói képességről van itt szó természetesen, ha-
nem olyanról, mily minden »kis« és »nagy« etikus emberre egyaránt jellemz ő . 
A szóban forgó, nemcsak esztétikát, de etikát is reveláló képzelet voltaképpen 
ugyanaz a »naiv« fantázia, amely a kis hisztérikus Liza Hohlakovának megakasztja 
a torkán az ananászkompótot, s arra kényszeríti, hogy a személyes b űnrészesség 
tudatával gondoljon a négyéves gyerekre, akinek levágták az ujjait, s aztán a 
falra feszítve négy órán át haldokolni hagyták... Ugyanaz a szolidaritás, osztály-
korlátokat romboló képzelet, mely azokat a felejthetetlen, háborgó sorokat íratja 
gróf Tolsztojjal, hogy íme, az ő  asztalán fehér abrosz, rajta piros retek, szép 
sárga vaj, aranyszínű  kerek cipó, a kertben meg, zöld lombok között, muszlinruhás 
hölgyek örülnek a melegnek és az árnyéknak — odaát pedig, a jobbágytelepen, 
»az éhínség gonosz ördöge már végzi a munkáját, gazzal veri fel a földeket, 
megrepeszti a kiszáradt talajt, lemarja a parasztok és a parasztasszonyok kérges 
talpát, feltöri a jószág patáit« .. ? 

Ez az esztétikából az etikába átcsapó, állandó szolidaritásra vagy legalábbis 
a más-élet, más-sors megértésére kényszerítő  fantázia eredményezi, hogy Sinkó 
prózájában az emberi gyöngeségek, talajszinti sajátosságok és trivialitások, s őt 
a mocsok és bestialitás legkülönfélébb módozatai is túlmutatnak puszta meg-
létükön, s a nem-emberi felszíne alól eredend ő  szépségében sejlik föl a lehetséges 
emberi. 

Az esztétikus-etikus képzelet Sinkó nem egy prózaszerepl őjének hangsúlyozot- 
tan  is sajátja. Az Aron szerelme főhőse, a neves antifasiszta forradalmár például 
azt hirdeti, hogy a képzelet a .legkülönb, a logikánál is különb emberi sajátság, 
s e programtételét az élete is igazolja. Ő ugyanis — a harcos forradalmár! — re- 
konstrualni tudja a poézist minden él őlényben, mely a természet balsikerének, 
a mostoha sorsnak vagy a pusztulásnak fájdalmas bélyegét visili magán, s pél- 
dául a kimustrált, puffadt párizsi utcalányok jelen valóságából is könnyen ki tudja 
bontani a fehér tejfogú, nyolcéves kislányokat, akik egykor voltak... S ugyanígy, 
az Optimisták Sásdi Bandija is a képzeletnek köszönheti a képességét, hogy a 
gyászos öltözetű, »szürke«, »közönséges« szobalányra mintegy »rálátja« Noa-Noát, 
a hatalmas medencecsontokkal, a meztelenül ragyogó b őrril, füle mögött a korall- 
színű  virággal s övén a lenge paréoval... S mint ahogy Aron a puffadt utca- 
lányra a tejfogú kislány-el ődjét, Sásdi Bandi meg a »szürke« cselédre a Gauguin- 
tiindért, úgy kényszerül az Optimisták Báti Józsija is ráképzelni a terrorista cso- 
port által puszta virtusból likvidált id ős csendőr portréjára az egykori fehér 
inges, hímzett gallérú ártatlan gyerk őcöt ... S ugyancsak e szolidáris képzelet, a 
jelen, a látszat, a felszín mögött a múltat vagy jöv őt, az elmulasztott vagy meg- 
valósítható lehetőséget is felfedő  etikus fantázia készteti a Tizennégy nap barakk- 

1069 hősét, Benedikt Arnoldot is a kinyilatkoztatásra, hogy ha arról van szó, hogy 
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egy 1áb megfagyjon, akkor mindegy, kié az, lehet akár a római pápáé is, hisz az em-
berek ugyan nem, de a lábak mind testvérek és ártatlanok ... S ugyanezen azonosa 
iásra kényszerítő  képzelőerő  munkálkodik az öregkori Utolsó beszélgetés 3  főszerep-
lőjében is. »Egy hajszálon múlt—meditál az egykor „lebuktatott" s embertelenül 
megkínzott idős áldozat a maga és gonosztevője sorsáról újbóli, utolsó találkozóra 
menet —, ki tudja. min múlt, hogy nem az a svihák jár most itt a ködben s ko 
pog a botja a fahídon, s hogy őhelyette nem az a svihák készül a vele való utolsó 
beszélgetésre, nagy !leszámolásra. Svihák? Kinek az érdeme, hogy nem történt 
szerepcsere?« — relativizálja — ő, az áldozat! — a bűnös és megkínzott etikai 
értékét, hogy ez a lehetségesnek talált szerepcsere a teljes azonosulásba csapjon 
át: »egy pillanatra szinte összetévesztette, azonosította magát azzal a másikkal, 
mintha nem ő , hanem az a másik volna az, aki itt lassan húzza a lábat és volna 
útban őfeléje.« 

E példák jelentése nyiivánvaló: a legkülönfélébb id őpontban megformázott 
sinkói szereplők egy és ugyanazon alkati sajátsággal vannak felruházva. A nemzet-
közi hírnevű  antifasiszta forradalmár, a szabadkai fest ő  bohém, vörös Kecskemét 
katonai parancsnoka, a bécsi barakkok krisztiánus útkeres ője s a saját gyerekeit 
felfaló, egy időre eltorzult mozgalom idős áldozata egyaránt egy nem-racionális 
és nem-ideologikus, hanem alkati, ösztönös, »démoni« er őtől vezérelve demonstrál 
ilyen szolidáris emberszem'léletet. Aront, a különben sok szempontból ortodox, túl-
ságosan is »vonalas« harcost nem a mozgalmi ideológia, egy meghatározott szociá-
lis vagy etikai program, s nem is a köznapi logika, a közönséges »józan ész« készteti 
arra, hogy a világváros unesztetikus látványában — pl. a puffadt utcalányokban, s 
általában minden élőlényben, mely a természeti balsiker, a mostoha sors vagy a 
pusztulás bélyegét viseli magán —ismételten rekonstruálja a poézist, az eredend ő , 
meg, nem rontott, ei nem torzított emberi szépséget. S ugyanúgy az életfaló bohém, 
Sásdi Bandi esetében még kevésbé lehet számolni egy tudatos, szociális vagy 
főképp eszmei, ideológiai szoiidaritással, s ott pedig, ahol lehetne is, ti. regénybeli 
társánál, a nagy alföldi paraszt-várost irányító poéta-parancsnoknál, — ott sem 
eszméről, politikai vagy etikai programról van szó: Báti a minden ok nélkül lik-
vidált vörös csendőr dokumentumai közt talált fénykép — egy id ős, szelíd emberi 
arc — látványa hatására rekonstruálja magának a poézist ... S Benedikt A rnold 
esetében sem az ember krisztiánus »prekoncepciója«, hanem a belső  látás képes-
sége szüli a nemcsak szellemes, de tartalmas kinyilatkoztatást. mint ahogy az 
utolsó, nagy beszélgetésre irnduló áldozat sem mindent, még önnön megkínzattatá-
sát is »evangéliumi«, programatikus szelídséggel elvisel ő  és megbocsátó emberként 
pillantja meg magát — mint az ifjú Goethe a sassenheimi úton — égy másik 
ember szerepében .. . 

Az esztétikai-etikai képzelőerőnek e munkálkodása Sinkó prózájában nem-
csak ilyen hangsúlyozott formában, a szerepl ők alkati sajátságaként nyilvánul 
meg; felfedezhető  hangsúlytalanabb, diszkrétebb alkotói tollvonásokban is: egy-egy 
»mellesleg« bevetett hasonlatban vagy metaforában, látszólag jelentéktelen, minden 
különösebb funkció nélküli digre ѕszióban, a helyzetek és konfliktusok finom, in-
kább sejtető, mint mindent-kibeszélő  motiválásában. 

A »postkrisztiánus«, már a szociális tematika el őtérbe jutását példázó 
Sorsok című  kisregény' főszereplője, a földönfutó Tréber Tóni például önmagában, 
jelen idejű  valóságában voltaképpen egy közönséges fantáziátlan fickó, akinek 
»a jobb életről való elképzeléseiben a nőnek már régóta főleg annyiban jutott 
hely, hogy a гіő  szükséges tényezője a férfi ellátottságának, mert f őz neki és mos 
rá«. Azonban földönfutónknak e csöppet sem eszményi »n ő-koncepciója« — amint 
ezt a nem túlságosan nyomatékos »régóta« is sejteti valamelyest —, nem halmi 
»vele született« trivialitás következménye; életében az asszonynak csak »régóta«, 
de nem kezdettől fogva jut ilyen szeren. hisz egykor, fiatalkorában — amint ez 
egy »mellesleg« bevetett digressziób бl kitűnik  — 6  is emberibb módon, hogy ne 
mondjuk: poétikusabban viszonyult a szebbik nemhez, ti. egykor még »... minden 
nő  után megfordult, aki csecsem őt vitt a karján, vagy aki mellett feln őtt gyermeke 
ment. Akkoriban az esetleg láthatatlan férjet is hirtelen feltámadó határozott. fáj-
dalomérzéssel úgy tudta irigyelni ;  akár a gazdag szántóföldek gazdáit«. S hogy a 
múlttal ellentétben most már puszta mosó- és f őzőalkalmatosságot lát az asszony-
ban, ennek. — a szerző  ezt, természetesen, nem mondja ki szó szerint, de a föl4ön-
futó életközegének egész rajzával. e környezetrajz képzeletet mozgósító erejével ezt 
szuggerálja — Tréber Tónin kívüli okai vannak. 

Az Optimisták Eisingere, a vidékről Pestre került pincér önmagában, fel 
színi valóságában szintén nem több a talajszintiség, méghozzá a nyárspolgári talaj-
szintiség megtestesítőjénél. A Tanácsköztársaság, s őt a lázasan várt és biztosra 
vett Világforradalom előestéjén őt továbbra is az foglálkoztatia, hogy összekapir-
gálja a szükséges útravalót s Amerikába utazzon, majd megtollasodva visszatérjen 
Apatinba, ahol is szép kis feleséget és szép kis házat szerez majd, természetese П  
szép kis virágoskerttel... De ugyanebb ől a kisszemi, szürke, nyárspolgár Eisinger-
ből, ebből a »szegény kis vakondból«, aki »földrengés idején is csak a maga kis 
kuckóival bíbelődik«, valami elfojtott, inkognitóban motoszkáló, a nvárspolgá-
riságán túlmutató emberség is fel-felvillan, s már az eddigiekb ől is kitűnik, hogy 
miért; a szerző  emberszemléletét sorsdöntően meghatározó fantáziának hála, amely 
arra kényszeríti, hogy a maga »privát« igénvessége ellenére is szolidarizáljon 
e kicsinyes, kisszerű  emberi élettel is, a legtriviálisabb életmegnyilvánulások mögé 
is odaképzelve-képzeltetve azok az objektív, a »szegény kis vakondon« kíviil álló 
körüiménveket, viszonyokat és adottságokat. amelyek a rossz lábbal és beteg t-+-
dővel örökké talpaló Eisingerben nem is alakíthattak ki más, a nyárspolgárinál 
igényesebb igényeket. 

Az ember — legalábbis potenciálisan — emberileg mindig többet ér, mint 
amit szociális meghatározottságában felmutathat: a Tizennégy nap Klamm Márto-
nának, a forradalmi múltját megcsúfoló szocdem képvisel őnek alakja egészében 
is ezt példázza. Van azonban egy regényszituáció, melynek helyzet-poézise ezt kü-
lönös élességgel domborítja ki. A hajnali jelenetről van szó, melyben a kompro-
misszőr »képviselő  úrrá« silányult egykori forradalmár együtt iddogál Megyeri 
Fla színésznővel és az otromba báróval — a Sallai és Fürst likvidálására készül ődő  
Minisztérium bennfentesével. Csevegés közben a minisztériumi fogdmeg többször 
is cinikus célzást tesz a »legközelebbi napokra«, majd feladja a bennfentes titok- 1070 
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zatosságát s közli, sürgönyileg máris a f ővárosba rendelték Töreky bírót, aki —
államraisonból — akasztott már, s most ismét államraison inkább felakasztani két 
zsidót, mint holnap sortiizet vezényelni fellázított tömegekre ... E perfid, a nu n-
denkori szocdem stratégiát parafrazá1 б , s a szocdem »képvisel ő  úr« forradalmári 
múltjával szemben vérlázító vádat képvisel ő  közlést a báró »jóindulatú« kérése 
követi: fékezze már meg a képvisel ő  úr a rebellis fiait, hiszen »csak őrültek 
hihetik, hogy itt ma minden ellenállás az államhatalommal nem ,fulladna vérbe« ... 
Adva van  tehát a »Bánk báni«, általános és szem@lyi vonatkozásban egyaránt mo-
tivált helyzet: Klamm Mártont egyaránt drámai tettre készteti az inkognitóba 
szorított jobbik, forradalmári énjét ért sérelem, vád, emlékeztet ő  provokáció, va-
lamint a családi helyzet szintén vádoló szembesítése: fiai szembefordulnak a rene-
gát-forradalmár apával, s folytatják az ő  egykori, rég megcsúfolt útját ... Ekkor 
a színésznő  figyelmeztetése következik, hogy hajnalodik; elcsavarja a villanyt, a 
nyitott ablakon át behallatszik a kakaskukorékolás — és Klamm Mártonban fel-
lobban a lázadó vágy egy másik, egykor megkezdett, de cserbenhagyott élet után, 
s már látja magát felpattanni, borul az italos asztal, csörömpölnek az üvegek, 
az undok báró hátrál, s ő , Klamm Márton, az egykori forradalmár, tüntet őleg 
elsiet ... »És az asztal nem borult fel, a tele és üres üvegek és poharak a helyii-
kön maradtak, s a csúnya báró egy lépést se hátrált, maga Klamm . pedig ülve 
maradt.« A benne átviharzott lehet őség — a szerző  ezt, természetesen, nem közli, 
hisz a helyzet poézise mindent kifejezett —, a régi, forradalmári élet újrakezdésé-
nek szép lehetősége ezzel, akár a hajnali kakasszó, gyorsan szertefoszlott, a fan-
tázia fölvillantotta szerepcsere a valóságban nem történt meg, a renegát maradt 
renegátnak, holott elfojtott »jobbik énjének«, a képvisel ői poszt »cellájába« —
kényelmes, de mégis megköt ő  cellájába — zárt igazi egyéniségének ez az újra 
felderengett lehetőség éppúgy megfelelt volna, mint régen. 

A talajszintiség mögött a dolgok kényszerít ő  erejével elfojtott, inkognitóba 
szorított emberiesség; a nyárspolgári létforma mögött a kisszer űség személyfölötti 
okai; az árulás mögött a hűség, amely ha valóra válna, éppoly autentikus sajátja 
lenne az árulónak, mint az árulás: íme, az etikus fantázia által rekonstruált lehet-
séges embertartalmak példái. S a képzel őerőnek e diszkrét, hangsúlytalan érvénye-
sítésével a sinkói próza sokkal sötétebb, embertelenebb, animálisabb életfelszínek 
alól is ki tudja bontani, elő  tudja varázsolni az igazibb, emberibb embert. 

Az Aegidius útra kelésének, a krisztiánus időszakot betetéző  parabolának 
például eredeti intenciójával összhangban a mindennem ű  öldöklés, a bármilyen 
eszméért történő  gyilkolás animalitását, az eszmék démonikus, embert devalváló 
erejét kellene példázni, s ezt is példázza, de csak ezt; azok viszont, akiken az 
eszmék elállatiasító hatalmát kellene észlelni — az Anyaszentegyház link bérencei, 
a Hitért a legmocskosabb eszközökkel is harcoló zsoldosok —, azok nem holmi 
»szilletett« szörnyetegként, hanem emberként, nyomorúságos életet él ő  emberként 
jelennek meg a regényben. Aegidius szemében például a harmincezer védtelen 
magdeburgi ember — hivő  és eretnek, gyerek és asszony — kíméletlen lemészáro-
lása után sem megtestesült Gonosznak, hanem közönséges, kicsit fáradt, kicsit 
megelégedett, zsákmányt cserélget ő , muzsikálgató és szomorú nótákat énekl ő  ka-
tonáknak látszanak, nyomorúságos embereknek, akiknek ez a gyilkos munka ada-
tott egyetlen foglalkozásul... 

S az 1942-ben írt, az usztasa rémuralom személyes élményét áttranszponáló 
Elemér f őhadnagy5  is az animalitást hivatott példázni. A címszerepl ő  ugyanis már 
kilencéves korától valóságos megszállottja a Rossznak: az apatini el őkelőség isko-
lájába ekkor becsöppent zsidógyerek, az Utkaparó Pisti iránti feltámadt gy űlö-
lete az évek folyamán démonivá n ő, s még akkor sem elégül ki teljesen, amikor 
Elemér főhadnagy a bosszúvágya puszta objektumát végre kötélen látja lógni. 
Azonban a szerző  a »sátáni« vonásoktól sem mentes címszerepl ő  teljes valóságá 
nak, egész egyéniségének megértéséhez — s nem »evangéliumi« igazolásához —
a cselekmény indításakor egy .látszólag formális tényközléssel megadja a kell ő  
emberi perspektívát: Elemér a járási f őszolgabíróék, »Alsó- és Felsőbaróczi Baróczy 
Elemér és Baróczyné született báró Bessenyei Kornélia egyetlen fiúgyermeke«, 
akiben eннélfogva — anticipálja ez a bevezetőbeli »formális« tényközlés a cselek-
mény kellő  értelmezését -egyféleképp logikusan, az ő  kiskirályi pozíciójából 
nézve: természetszerűleg lobban fel a gyűlölet, amikor az előkelőség iskolájába 
egyszerre becsöppen s ifjú Fels őbaróczy Baróczy Elemér központi szerepét, való 
ságos sztár-pozícióját a rendkívüli ügyességével és talpraesettségével veszélyeztetni 
kezdi holmi Utkaparó Pisti, a bevándorolt és nincstelen útkaparó, s méghozzá 
zsidó útkaparó fia... A »sátánian« irracionális eleméri gy űlölet mögött ily módon 
feldereng a valós, a társadalmi viszonyok, hierarchiák és szociális reflexek által 
determinált, s nem valami »született« elvetemültségb ől származó gyűlölet képezte. 

Nem maga a harcos, hanem a harc a gonosz: az ifjúkori Aвgidius-parabolá-
hoz hason4бan ezt példázza A dög című, öregkori novella° is. A »személvi kultu-
szos« idők mindenre kész, magát a direktíváknak vakon alárendel ő  »dögjének« 
egész történetéből is kisejlik, hogy nyilván ő  sem holmi eredend ő  bűnös, ti. 
»döggé« elsősorban azok az idők tették, amelyeknek »szavát« rendíthetetlen vak-
buzgósággal ő  mindig meg akarta hallani. Azonban a tény, hogy ő  is egyféle áldo-
zat, akárcsak azok a szerencsétlenek, akiket egykor ő  kínzott meg fanatikus hit-
hűséggel, ez egy diszkrét írói tollvonással, egyetlen metafora révén válik egészen 
nyilvánvalóvá. Az időközben lefokozott és félretett »dögöt« felkeresi egykori, azóta 
már rehabilitált áldozata, az annak idején rettenetesen megalázott és meghurcolt 
zenész, s a szerz ő  a hóhér és áldozat találkozását — mintegy Az utolsó beszélgetés 
folytatásaként — a lefokozott »dög« sivár, »csupasz bárkára« emlékeztet ő  szobá- 
jában egy látszólag banális és funkciótlan, voltaképpen pedig nagyon is mély- 
értelmű  .képpel kétoldatúan tragikus szituációvá teszi: » ... itt, ezen a csupasz 
bárkán, ahol majdnem úgy festenek ők ketten, mintha egyformán volnának hajó- 
töröttek ...« 

Az eddigiekből is kitűnik, hogy a sinkói szépprózának az emberszemlélet 
tekintetében sajátos bels ő  egysége, monolitása van: azzá teszi az embertelenben 
az emberit mindig rekonsruálni kész fantázia. Nem alaptalan tehát azt feltételezni, 
hogy utolsó nagy vállalkozása, a »professzionáta forradalmár« torzának maradt 
regénye' is ennek az alkotói — alkati, »démoni« — képességnek a viadala lett 7 Re énytöredék. Htd, 
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György« életútjának ecsetelése közben — az életm ű  inherens szellemiségének isme-
retében ez joggal fe2tételezhet ő  — nyilván teljes mértékben érvényesült volna a 
szerző  elemi averziója a »szak-forradalmári« embertelenséggel szemben, azonban 
nem kétséges, hogy ennek a századel őn induló, tehát a mozgalom fényes és sötét 
— sztálini —évéin egyaránt áthaladó életútnak lett volna egy, legalább egyetlen-
egy olyan — Klamm Márton-i, poétikus — pillanata, amelyben teljes szépségében 
villant volna fel, hogy ez a »szakmai« módszerességgel tevékenyked ő, emberi mi-
voltából ki-kivetkőztetett »professzionáta forradalmár« lehetne másféle, emberibb 
harcos is, ha a köriilötte dúló nem-élet, a történelmen inneni »történelem« nem 
épp ezt a szerepet osztja ki neki... 

Az Egy regény regényében Sinkó feljegyzi, hogy már gyerekkorában sem 
»imponá!lt« neki az az irodalom, mely puszta fantasztikumot vagy egzotikumot 
nyújtott; az irodalmi szó csakis akkor hatott rá, ha rajta keresztül, mint egy 
kinyílt kapun át, »belemehetett« egy történetbe, melynek maga volt a h őse vagy 
áldozata, s ez a képessége öregkorára és nemcsak olvasóként, de íróként is meg-
maradt: »a stigmatizáció tüneményét minden csoda nélkül, tapasztalatból meg 
tudom érteni, mert ha leírok például valami testi szenvedést, magam is intenzí-
ven, a belebetegedésig, testileg átélem.« 

Mint láttuk, az Egy regény regénye előtt és az az után írt prózáiban ennek 
az alkati képességnek egyaránt letörölhetetlen nyoma maradt, egyrészt azáltal, hogy 
e »stigmatikus«, intenzív azonosulásra és beleélésre képesít ő  képzelőerőt egyéni 
jegyként, alkati sajátságként nem egy prózaszerepl őjére is átruházta, másrészt pe-
dig azáltal, hogy prózájának emberi világát egészében is »stigmatikus« képzelet-
prizmán át látta és láttatta. 

Ennek pedig messzemenő  irodalmi, alkotói, és amint majd látni fogjuk s 
ami bennünket ezúttal jobban érdekel: nemcsak irodalmi következményei voltak. 

Akit esztétikai-etikai, »stigmatikus« fantáziája következetesen arra kény-
szerít, hogy a kisszerű, durva, igénytelen, fanatikus, öldökl ő  stb. emberekrбl is 
lefejtse a »társadalmi korróziót«, s ily módon a külszín alá hatolva rekonstruálja 
a nem-emberiben az emberit — az az irodalomban természetszer űen csakis realista 
lehet, és semmiképp se naturalista. Sinkó alkotó módszerének lényege a mélyre-
hatolás, a társadalmi létfeltételekkel eltakart csakugyan-emberi feltárása, s e kül-
szín alá hatolásban csak látszólag kerül közel a naturalista eljárásához: az is a 
láthatatanná vált, elszemélytelenedett, fantomatikussá lett embert, a valóságos él ő  
emberit keresi ugyan, de eközben általában a biológiai p őreségnek mint az emberi 
és emberséges utolsó menedékének, végs ő  »ethoszának« a felmutatásánál állapo-
dik meg; ezzel szemben a prózaíró Sinkó szintén az inkognitóba szorított, a 
társadalmi létfeltételekkel leplezett emberit keresi, de a keresés alkotói eredménye 
sohasem a pőrén maradt biológiai ember, hanem a nem-emberi társadalmi viszo-
nyokkal eltorzított, jobbára animális maszk alatt teng ődő  emberi ember. A natu-
ralista prózához hasonlóan az övé is lemeztelenít, demisztifikál — ahogy A t őke 
írója mondaná: a dolgok fantazmagorikus formáját felvev ő  emberi viszonyokat 
demisztifikálja, azonban e műveletnek a végeredményét őnála sohasem az ember 
»eredendő  természetessége«, puszta biológiai léte képezi, hanem mindig és csakis 
a szociális embersége. Ot ugyanis az ember csak addig foglalkoztatja, ameddig 
szociális és nem fiziológiai, főként pedig nem pszichopatologikus alkat. E határ 
szigorú, ösztönös betartása eredményezi prózájanak emberi melegségét, de ugyan-
akkor ez szabja meg realizmusának korlátait is, ez teszi lehetetlenné a számára, 
hogy az ember társadalmisága alá, az ösztönök és tudatalattik birodalmába ha-
tolva megszólaltassa azokat az emberen-inneni, aszociális és irracionális tartalma-
kat is, amelyeket kora, a XX. század modern prózája szólaltatott meg. 

Azáltal, hogy a külső , társadalmi létviszonyokkal kisebb-nagyobb mértékben 
eltorzított, megnyomorított vagy éppen animálissá tett emberre visszaképzeli és 
képzelteti az emberit és emberségest, a sinkói realizmus voltaképpen nem más, 
mint szakadatlan humanizáló folyamat. S e sajátsága révén csak látszólag válik 
azonossá a »szocialista realizmus« romantikájával. E naiv, idealizáló romantika 
bírálataként írja Sinkó az Egy regény regényeben, hogy a harmincas évek hiva-
talos szovjet irodalmából kirekesztették az ember »intim, ellentmondásos, irracio-
nális, evilági és alvilági, egyszóval: az ember fájdalmas, antibukolikus valóságát«, 
s életének szebbik paradoxonai közül való — s humanizáló realizmusának gy őzel-
mét jelenti —, hogy amikor prózájában ő  akarja megragadni ezt az antibukolikus 
emberi valóságot, akkor csak az intim, ellentmondásos, evilági, fájdalmas való-
ságig jut el — de nem az »alvilágihoz« és »irracionálishoz« is; írói fényszóró.ját 
ő  sem a valóságos alvilágira és irracionálisra irányítja, hanem az ösztönélet fölött 
és a társadalmi külszín alatt elterülő  »közbülső«, dramatikus ellentétekkel és ellent-
mondásokkal terhes, szociális jellegét azonban mindenkor megtartó antibukolikus 
zónára. Erre — de nem a szocrealizmus idealizált Emberére. Sinkó nem »lakkozza« 
le az emberről a szennyet, a nyomorúságot, az atavizmust, de nem »lakkozza« 
rá a hazug, »isteni« dicsfényt sem; ahogy a »negatív« — negatívnak csupán 
feltételesen mondható —szerepl őiben fel-felvillantja az inkognitóba szorított em-
berit, úgy például a munkás- és forradalmár-szerepl őkről sem retusálja le az el-
durvultat, személytelenül közkatonásat vagy éppen az acsarkodó fanatizmust. Nem 
idealizál és romantizál, csupán azt teszi, hogy a teljes, ellentmondásos valóságuk-
ban felmutatott emberi portrék »faktúrája« alól fel-felvillantja azokat a lehető-
ségeket is, amelyeket a nem-élet elfojtott, megnyomorított, nem engedett meg-
valósulni; szereplőinek élettörténete fölött mindig ott kísért az Áron szerelmében 
fogalmilag is kifejezett életmorzés, hogy egy éš ugyanazon emberről nem egy s nem 
is két, hanem »harnцnckét< életrajzot is lehetne írni, amolyan meg nem történt 
életrajzokat, melyek arról szólnának, ami az illet б  ember lehetett volna és nem 
lett, amit elmulasztott, »ami faktummá nem vált, s ha vált volna, éppoly jel!lemz ő  
lett volna rá, mint az élet, amelyet de facto élt«, hisz ennek az életnek a lényegéhez 
tartozik — ahogy A véres mítoszban áll —, »hogy a cselekedet nem az intenció 
kifejezése, sőt hogy az ember egész látható élete rossz álarc és hazugság, mely 
mögött tehetetlenül, szóhoz nem jutva, hazátlanul lézeng és sorvad az, ami az 
emberben igazán ő  maga«. 1072 
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Ennek az antibukolikus, se nem naturalista, se nem szocrealista prózának, 
I  humanizáló, a »rossz álarcokon« a stigmatikus fantáziával átlátó és -láttató 
realizmuznak jellegzetes kelléke a lágy, emberséges komikum. 

A sinkói komikumban érvényre jutó emberi mérték sohasem normatív-etikai, 
követélőző, intoleráns mérték. Mindegy, hogy ki a tárgya — a kegyetlenül g аг  .z-
dálkodó, de a másvilágra maga is az »áldozat« tragikomikus tudatával távozó 
módos fehérterrorista (András gazdag); a »világ« búján-baján békésen elcsámcsogó 
moralista filiszter (Godofréd úr9); a foglyokat módszeres kegyetlenséggel kínzó 
börtönőr, aki a »jó feleséggel« egybehangzóan, komikus önszánással saját magát 
tartja »mártírnak« (A jó feleség 10); a szintén »jó« káplár-feleség, aki a katonákon 
bestiáskodó »szegény uramért« siránkozik, hisz »mindig felizgatják« (Az áruló"); a 
forradalom zivatarában is kispolgári ábrándjaival bíbel ődő  Eisinger, a grófi ruhában 
és grófi ágyban, tragikomikus küls őségek közt haldokló öreg proletár (Optimis-
ták), vagy épp az egyébként annyira nem szívelt »szocdemek« (Tizennégy nap, Op-
timisták) — mindegy, hogy milyen foglalkozású és osztály-hovatartozású ember a 
sinkói komikum tárgya, belőle sohasem az acsarkodó szatirikus szól, hanem a 
»stigmatikus« fantázia foglya. Komikumának ugyanis sohasem a szarkazmus a 
megnyilvánulási formája, hanem csakis a finom, lágy, emberséges irónia, mely 
sötét árnyék helyett külszínt átjáró, látszatot áttör ő  fénnyel — a »stigmatikus« 
fantázia szolidáris fényével —árasztja el szerepl őit. Komikumának kritikai éle 
ily módon nem magára az emberre, hanem az embertelen helyzetekre, körülmé-
nyekre és viszonyokra irányul, nem az embertelen emberrel, hanem a hozzá nem 
méltó élettel szemben teremt távolságot, kritikai distanciát. A fehérterrorista 
András gazda hirtelen halálát fest ő  jelenet ironikus árnyaltságába ezért végül 
némi tragikus szín is, az írói sugallat közvetít őjeként: bármennyire is fura a 
»magánszámlájára« amolyan »amat őr« módon kíméletlenked ő  falusi fehérterrorista 
halál előtti meggyőződése, hogy ő  »áldozat«, a maga módján, a saját szemszögéből 
nézve csakugyan az, ti. a váratlanul felbukkanó s fatális sokkját kiváltó »hivata-
los«, uniformisos fehérterroristák ádozata. S Godofréd úr finoman kipellengére-
zett »humanizmusa« mögött is ezért sejlik fel a társadalmi háttér, amely e szem-
forgató »humanizmust« élteti, s a »jó feleségek« históriájában is ezért kísért 
a tudat, hogy a »szegény férjek« egyféleképp csakugyan »mártírok«, vagy legalább-
is »foglyok«: kenyérkeresési módjuknak, nyomorult kis »funkciójuknak« a foglyai. 
Az esetlen, együgyű  nyárspolgár pincért is ezért övezi valami toleráns báj, az 
alakját önmagából, az ő  — s nem pedig a Morális ítélőbíró-poszt.járol szemlél ő  
fantázia, s az Optimistáknak a Közma György halálát fest ő  jelenetében is ezért 
lesz maga a helyzet a groteszk, a tragikomikus, s nem pedig az ember, a hadi-
rokkant proletár, aki az átnyomorgott élet után a végre elért jólét külső  — gráfi 
— kellékeivel, mintegy elkeseredett, dacos pózzal megy a halálba. Mint ahogy 
ezért lesz az Optimisták és Tizennégy nap ironikusan ábrázalt »szocdemei« eseté-
ben is a reformerkedő-taktizálgató politikai maszlag a kritika els ődleges tárgya, 
s nem pedig a munkásember, aki e maszlagnak bedől... 

A szabály nyilvánvaló: bármilyen társadalmi közegb ől, a szociális és politikai 
hierarchia bármelyik lépcsőfokáról való is, az ember a sinkói próza ironikus fé-
nyében sohasem kuporog megszégyenítetten, megalázottan, szánalmas megvetett-
ségben. »Stigmatikus« fantáziájának hála, Sinkótól alkatilag idegen a komikum 
swifti válfaja, amelyről egy alkalommal éles, elutasító kritikával írta, hogy inspi-
rációit abból a keresztény felfogásból meríti, hogy az ember eredend ően bűnös, 
képtelen a jóra, testi mivoltában alantas és megvetend ő , »gyógyíthatatlanul bűnbe 
esett, méltatlanná vált kreatúra«, akit minél nagyobb leleménnyel meg kell szégye-
níteni, ki kell csúfolni »nemcsak esztelen társadalmi intézményei, háborúi, véreng-
zései, gonosztettei tömege miatt, hanem (...) egyszer űen a puszta ember volta 
miatt« 12  is ... Ezzel szemben Sinkó a krležai szatíráról szól affirmatívan, els ősor-
ban azt méltányolva benne, hogy »nem egy metafizikai morál mértékével méri 
az embert, nem követelésekkel, melyeknek nagysága mellett az ember féregszer űen 
kicsinynek és visszataszítónak t űnik fel«, s ily módon aztán ez a szatíra nem az 
embernek, hanem az emberi életnek és feltételeinek a szatírája, mely ahelyett, 
hogy az ember felett és ellen bíráskodna, inkább az ember nevében ítélkezik. 

A kritika, mely az ember helyett az »emberi«, nem-emberséges életre, tár-
sadalmi szerepekre és posztokra irányul: ez a sinkói komikumnak, a nyílt guny vagy 
szarkazmus helyett következetesen a lágy, tompított iróniában megjelen ő  humornak 
is a legszembeötlőbb sajátsága. S nem is lehet másként: »stigmatikus« fantáziájá-
nak hála, prózájában voltaképpen mindenkor azt a jellegzetes emberszemléleti té-
telét variálja, melyet az Optimisták Вáti Józsija úgy fogalmazott meg, hogy nem 
a börtönöket és a börtönőröket kell gyűlölni, hisz a társadalom a börtön, rajta 
múlik, hogy egyrészt rabok vannak, másrészt pedig olyan emberek, akik ragasz-
kodnak is hozzá, hogy legyenek rabok, hisz ebbííl élnek .. . 

Az irodalomban következetes realista — és az életben? Az erkölcsi tartalmú 
esztétikai fogékonyság, melynek gy őzhetetlen ura, valóságos »démona« a stigma-
tikus fantázia, kétségtelenül pozitíven befolyásalja a sinkói realizmust, de milyen 
következményekkel jár ez a szenzibilitás az irodalmon innen és túl? Az alkati 
képesség, pontosabban: kényszer, hogy antibukolikus realizmusával egészében is, 
de még annak legkritikusabb eszközével, az iróniával is szakadatlanul humanizálja 
prózavilágát, hogyan nyilvánul meg az »igazi« világ iránti viszonyában? Nem vonat-
koztatható-e teljes joggal Sinkóra is a lenini Gorkij-bírálat, miszerint az iroda-
lomban jó realista, az emberek iránti viszonyában azonban romantikus, hisz nála 
mindenki a történelem áldozata? 13  

Egy biztos: a »démoni« erő , a stigmatikus fantázia olyan humánum termé- 
szetszerű  »birtoklására« kényszeríti tulajdonosát, melyet nélküle nem lehetne »meg- 
tanulni« a 'leghumánusabb etikai és politikai traktátumokból sem. Hiszen — mint 
az idős Sinkó egy alkalommal joggal írja, a már csaknem megtett életút tapaszta- 
lataként —, az emberi képzel őerő  »lényegesen befolyásolja, hogy az ember miként 
él és miként cselekszik. Fantázia nélkül az ember képtelen azonosítani magát 
a nem-énnel, a többivel, a közösséggel. Fantáziája viszont nemcsak képesíti, ha- 
nem kényszeríti гá.« 14  Ez az ösztönös, kényszer ű  azonosuláskészség, mint a »kö- 
zösség rossz lelkiismerete« motívumánál láttuk is, egyik lényeges tényezője volt 

1073 a soronkívüli ember újbóli sorskeresésének, s most már nyilvánvaló, hogy ennek 

13  М . Gorkij: O  Lenjinu. Sje- 
čaп ja. Zgb. 1950. 

14  Szocializmus, kultúra és eti-
ka. öj SymposžoП , 1965/4. 
sz. 



a maximális, a »stigmatikus« azonosulással egyenlő  szolidaritásnak egy alapjában 
véve esztétikai, de messzemen ő  etikai következményekkel járó jelenség, a fantázia 
az előidézője, kiváltója és lankadatlan ébren tartója. Kérdés azonban, hogy e hu-
mánus sajátság, ezen esztétikai-etikai képesség mindenkor és feltétlenül csupán 
a szolidarizálás eszköze-e, vagy paradox módon az unszolidarizálás eszköze is 
lehet. Más szóval, az elsőrendűen azonosulásra késztet ő, arra kényszerít ő  humá-
nus fantázia adott esetben és adott körülmények között nem lehet-e az elválasztás, 
az izolálódás, a dezintegráció szintén elemi, szintén kényszerű  és ellenállhatatlan 
oka is? 

SinКÓ, miután fel3smerte életének ezt az eredend ően humánus »démonát«, 
következetesen általános, nemcsak pusztán-privát jelent őséget tulajdonított neki. 
Ha a spinozai etika az értelem kultiválására alapul, akkor joggal mondható, hogy 
ebből a szempontból az idős Sinkó etikai programja anti- vagy legalábbis nem-
spinozai: a korszerű  ember benső  megemberiesülését nem az értelemt ől, hanem a 
képzelettől várja •elsősorban. Az Áron szerelme és a Szocializmus, kultúra és etika 
mellett a fantáziának ezt az egyetemes jelent őségét az Egy regény regénye is nyo-
matékosan hangsúlyozza. A moszkvai gyermekmúzeumban tett látogatást evokálva, 
illetőleg az igazgatónő  azon kijelentését kommentálva, hogy a szovjet társadalmi 
nevelés már szinte ösztönné tette a spontán, beidegzett, valósággal fiziológiai 
utálatot mindennel szemben, ami sebet ejt az emberi méltóságon, Sinkó a jöv ő  
új társadalmának egyik alapvető  ismérvét az ember szolidáris fantáziaképességé-
ben jelöli meg: »Ez az, ami voltaképpen a legtöbb volna: ez az utálat — tehát 
egy erkölcsi tartalmú esztétikai érzékenységet fejleszteni ki az emberben. Ahogy a 
sok ezer éves civilizáció kifejlesztette az esztétikai utálatot az emberevés gondo-
latával szemben, úgy egy új társadalomban ki lehet alakítani nemcsak az elvi $ 
nemcsak az erkölcsi — ez kevés volna —, hanem a fiziológiai averziót is minden, 
az emberi együvétartozás érzését sért ő  cselekedettel szemben. (...) Amit el kell 
érni, az nem a fölülről megzabolázott ember, hanem az ember, akinek lehetetlenné 
teszi a saját fantáziája — mert hiszen ez az emberi szenzibilitás titka —, hogy 
embertársa mega'lázása vagy kihasználása révén képes legyen bármit is élvezni.« 
Egy immanens, nem »felülr ől« irányított, hanem bens ő, autonóm, szuverén etika, 
a fétisek, parancsok és tilalmak s nem utolsósorban a jutalom és büntetés uralma 
alól felszabadult »ingyenes« spinozai etika, amely azonban nem-spinozai eszközök-
kel akar szolgálni egyes-embernek és társadalomnak, ti. az  embernek mint egyén-
nek a megerősödését, önmagára alapozását, s ezáltal a társadalmi közösség meg-
erősítését, a békétlenség és összeférhetetlenség kiküszöbölését nem annyira az 
ember gondolkodó lénnyé változtatásától várja, hanem az érző, esztétikai-etikai 
szenzibilitással — azaz fantáziával —megáldott embert ől: az Egy regény regénye 
írójának, voltaképpen pedig a saját élettapasztalatára és felismert »démonára« 
alapozó idős Sinkónak ez a leginkább »testhezálló« etikai krédója, s e hitvallás 
humánus értékéhez és történelmi aktualitásához aligha férhet kétség. A korszer ű  
ember kialakítása, akinek nem az atavisztikus rendszabályok és kényszerít ő  esz-
közök, s nem is a kifinomult intellektusa — hisz mindebb ől nincs hiány —, ha-
nem a kiművelt erkölcsi fantáziája teszi lehetetlenné, hogy önnön 4ehetséges-emberi 
szintje aid süllyedjen: a fantáziátlan, két világháborút $ miegymást megért XX. 
századra nemigen lehetne ennél értékesebb etikai programot testálni. S mégis, 
az embernek-maradás ilyen lehet ősége nemcsak egy merőben új, esetleges majdani 
társadalomban válhat-e egyetemessé, általánossá, nem csupán a kivételesen érzé-
keny morális szenzibilitású individuum, hanem a közösség számára is lehetségessé? 
S addig ez az »előrefutott«, a majdani »jobb időket« anticipáló érzékenység nincs-e 
szükségképpeni ellentétben jórészt még avval a tevékenységgel is, amely épp az 
emberi együvétartozás eszméjét, tehát azt az eszmét hivatott realizálni, amelynek 
jelenbeli semmibevevése miatt az esztétikai-erkölcsi képzelettel megáldott ember 
joggal érez »fiziológiai averziót«? Más szóval, az ilyen fantázia nem késztetheti-e 
a tulaidonosát tiltakozásra, vagy legalábbis passzív kívülállásra akkor' is, ami-
kor tulajdon legszentebb szentségének, az unio human valóssá tételének érdeké-
ben egy időre szükségképpen fel kell, föl muszáj áldoznia az egyetemes emberi-
ség eszméjének sértetlenségét? 

Egy biztos: a stigmatikus fantázia, mint életének egyik leghatalmasabb »dé-
mona«, nemcsak képesíti, de valósággal rá is kényszeríti Sinkót arra. hogy nem 
pusztán »elvi«, hanem alkati rezonanciát teremtsen kora erkölcsi örökségével, az 
örökhe kapott legemberségesebb etikai posztulátumokkal. A protagorászi meg-
győződést például, hogy az ember a mértéke minden dolgoknak, vagy az ember 
eredendő  jó-voltába vetett erazmusi hitet, illetve a descartes-i, minden él ővel 
való szolidarizálást Sinkónak nem kellett »eltanulni«, »megszívlelni«, »vállalni«; a 
stigmatikus fantázia uralta alkati humanizmusa számára mindez természetszer űen 
adva volt egész életútján mint ahogy adva volt az életút egy-egy nagy, ösztönösen 
megtalált »olvasmányélményének« — voltaképpen életélményének . — termékeny, 
spontán befogadása is. Az ifjúkori, nietzscheánus id őszakban például — a megtett 
életút távlatából ez jól látszik — az Еjszakák és hajnalok poétájának nem »meg-
fogadni«, csupán egyénisége alapvető, természeti sajátságával összhangban befo-
gadni kellett a »bírákhoz« intézett zarathusztrai intelmet: »Mondjátok „ellenség-
nek",.de ne mondjátok „gonosztevőnek", mondјdtók , ;betegnek" de ne „gazember- 

eS 	zsche: Zarathustra. 
nek": mondjátok ,;bolondnak", éle ne b űnösnek" ...« 15  S ugyanez vonatkozik az 

~
F.Niet 

19u 	 akkoriban szintén lelkesen olvasott Maeterlinck maximájára is: »ne tévesszük 
össze a bűnöst a búnével«'6. Mindezen etikai követelmény — mint önéletrajzi, 

<s Maeterlinck: A szegénye к  mindig- 	 pp 	~ lírikus szé rózá ábб1 ~ 	vas 	— 	sa~ 	ve ól kiolvashatd 	Sinkó 	at kötelmény e alkati kincse. Bp. 1913  
imperativusa is volt egyúttal, mint ahogy az volt például a soronkívüli negyed- 

17  Sören Kierkegaard tпcsai-  
b~l. Bp. 1969 	 század két na 

~
valóban életre szóló élxnén yének, Kierke aard-nak és Doszto  evsz- 

kijnek  a humánus »üzenete« is: »A maga szépségében látom az embert, legyen 
~~ ~a. мeier-Graefe: Doszto- bár ?mégoly jelentéktelen, mégody senki; mert úgy nézem őt, mint az jegyes jevs~кij. вp. é. n.  

embert, aki egyben az általános ember is ..., illetve, ahogy a »katorga«-tapasz 
talatait összegező  Dosztojevszkijnak ugyanez- a humánus emberszemlélet sugallta: 
»a bestiákban gyermekesség van (...) Ezek a b űnösök valahogy még mindig em-
berek. (...) Amin változtatni lehet, az nem az ember, hanem az osztrogg. Nemcsak 
az emberi ösztönök hordozzák a b űnt, hanem a tagokon levő  láncok is.«iа  1074 



Ilyen szempontból , az embereszméletet ihlet ően Sinkó mindvégig, életének 
külső  »frázisaira« vа  б  tekintet nélkül következetes »nietzscheánus «, illetve Maeter-
linck-, Dosztojevszkij- és Kierkegaard-»követ ő« maradt, s az eddigiekb ől követ-
kezően nyilvánvaló, hogy nem eszmei-racionális okok miatt els ősorban, hanem 
alkati determináltság következtében . S bár e tény eszmei vonatkozása önmagától, 
természetszerűen kínálkozik , mégis túl könnyű  volna alkat és eszme, szubjektív 
prediszpozíció és ideológia viszonyát a »polgári örökség« kérdésére redukálni. 

Sajátságos emberszem 'lé'letéhez ugyanis támpontot találhatott — s talált 
még a krisztiánus időszakban is! —magában a marxizmusban is. A Don Quijote- 
esszé első  változatában" például szemmel láthatóan Hegelt és Marxot parafra - i' A modern kaland sziidetéaе , 
zálja, amikor azt írja , a nyílt rabszolgaság idejében az antik ember a rabszolga - • édetе  és edena. Тestvéг, 

ságot szükséges rossznak érezte ahhoz , hogy az uralkodó osztály az anyagi gon - 	1925/7-8., У . és 10. sz. 
doktól és a megalázó testi munkától menten folytathassa szellemi életét, a »szép 
individuum« kiművelését , ezzel szemben viszont a mode rn  rabszolgaság még a 
keveseket , az uralkodó osztályt sem váltja meg ... Ezt a tételt — az ekkor még 
krisztiánus soronkíviili ! — Marxra való közvetlen hivatkozással is bizonyítja: idézi 
A t őke indulatos, kivételesen morális felháborodást is tartalmazó sorait , melyek 
szerint a pogányok legalább azzal mentegethették arabszolgaságot , hogy az egyik 
ember rabszolgasága a másik teljes emberi kifejez ődéséhez szükséges , de tömegek 
rabszolgasága azért , hogy egypár nyers és félművelt parvenü nagyszer ű  szövő-, 
nagystílű  virsligyáros vagy befolyásos cip őkrém-kereskedő  lehessen ! ... S ugyan-
ebben az esszében , a kapitalizmus egyetemes »rabszolgaságának« gondolatát foly-
tatva s azt bizonyítandó , hogy maguk azok is , akik ezt a modern rabszolgaságot 
»élvezik«, szintén rabszolgái ennek a termelési mechanizmusnak , »ha jól dotált 
rabszolgák is«, hisz a gép és gépszer űség uralkodik minden vonalon s teljes 
anarchiába döntötte az emberi együttélés minden formáját, az árut téve ural-
kodóvá az emberek közötti viszonyban, amib ől az következik, hogy voltaképpen 
senki sem felelős, — ezt bizonyítandó a krisztiánus ember még egyszer s közvet 
lenül is Marxra utal: A t őke első  kiadásának előszavából idézi azt a részt, mely-
ben a szerző  az »esetleges félreértések « elkerülése végett nyomatékosan hang-
súlyozza , művében a 'kapitalista és földbirtokos alakját semmiképp se festette 
»rózsás színben«, azonban személyekr ől csak annyiban eshetett szó, amennyiben 
azok gazdasági kategóriák megszemélyesít ői, meghatározott osztályviszonyok és 
érdekek hordozói , márpedig az az álláspont, amely a társadalmi -gazdasági formák 
fejlődését természettudományos folyamatnak fogja fel, minden más nézetnél ke-
vésbé teheti felel őssé az egyes személyt olyan viszonyokért , amelyeknek ő  társadal-
milag terméke , egyénileg akármennyire fölébük is emelkedhetik ... A sajátságos 
emberszemlélethez , melyet az Optimisták Sinkó-Bátija úgy nyilvánított ki, hogy 
nem a börtönőröket, hanem az egyetemes börtönt, a társadalmat kell gy űlölni, 
Sinkó a későbbiek során sem csak a »polgári« etikai örökségben, de magában a 
marxizmusban is talált elméleti támpontot . Amikor például az egyik utolsó nyilvá-
nos előadásán azt fejtegette , hogy »maga a kapitalista is, akinek az a társadalmi 
funkciója , hogy a termelő  eszközök birtokában a megvásárolt munkaer őből hasz-
not, értéktöbbletet sajtoljon ki, emberként, emberi mivoltában elt űnik a társa-
dalmi funkciója mögött«, s ily módon »egy elvarázsolt világba keriilünk, ahol az 
eleven ember eldologiasodik, mert emberi viszonyok helyett a birtok -viszonyok, 
az áru az , ami uralkodik és mint valami mesebeli sárkány , elnyeli , láthatatlanná 
teszi az embert « 30  — amikor az ,immár idős Sinkó ezt fejtegeti , akkor nyilván- m szоcdadizmus , kaltúгa €s 
valóan egykori önmagát, a Don Quijote -esszé íróját — és Marxot parafrazálja, etika 
A t őke méllett A filozófia nyomora közismert metaforájára is asszociáltatva, 
miszerint nem az uralkodó az, aki megkaparintotta s a maga pecsétjével látta 
el a pénzként forgalomba kerül ő  aranyakat és-ezüstöket , hanem ellenkezőleg, azok 
»kaparintották« meg az uralkodót s arra kényszerítették, hogy pecsétjével szente-
sítse őket ... 

Amikor tehát az Optimisták Bátija úgy véli , hogy a fiatal , félig még gyerek 
ludovikás ellenforradalmárok voltaképpen és bizonyos szempontból ugyanolyan 
áldozatok , mint azok a forradalmárok , akiket a sikertelen elenforradalmi lázadás 
idején ők öltek meg, akkor ez nem holmi »polgári osztálytoleranciáról« tanúskodik, 
hanem csupán és csakis a fantázia uralta emberszemléletr ől , amelyhez a marxiz-
mus is bőséges elméleti támpontot nyújt : az emberiség előtörténetében az ural-
kodó és elnyomott osztály tagjai végső  soron egyazon embertelen , eldologiasodott 
életmód reprodukálói .. . 

S mégis, ha ez az  c  : љегѕ zеmlёІеt nem is az osztályellenség politikai fel-
mentését célozza , hanem csupán azt az emberséges meggy őződést juttatja érvény-
re, hogy még a legembertelenebb ember fölött sem törhetnek pálcát az abszolutisz-
tikus és intoleráns normatív etikák , hisz emberileg még az ilyen lény is — leg-
alábbis potenciálisan — kétségkívül többet ér , mint amit társadalmi determinált-
ságában felmutathat , — mégis , mi következik mindezek ellenére az ilyen ember-
szemléletből a praktikus tevékenységet illetően? 

»Az éhes ember nem jó ember , de nem is rossz ember , hanem elsődlegesen 
— éhes. Az éhségnek oly mértékben kiszolgáltatott áldozat, hogy morális kvalitásai 
indiferensekalt — fogalmazza meg az id ős Sinkó tömény képletességgel a min-
dennemű  normatív etikát hatálytalaníth meggy őződését . amely , mint láttuk. egész 
szépprózai opusában is jelen van , érzékletesen testet ölt s a stigmatikus fantázia 
győzelmét hirdeti. De milyen praktikus következménnyel járhatott az »életben« 
az »irodalmi« kényszer , hogy a kisszerűség és banalitás látszatával befedett »szür-
ke« kis emberről és a »nagy« tirannusokról egyaránt le kell rántani a társadalmi 
maszkot , melyet viselni kényszerülnek , s a szemellenzős »morális« ítélkezés helyett 
azokat a társadalmi , politikai és szociális létfeltételeket kell kárhoztatni , amelyek 
a nem -emberi ielle пΡ_et látreh ~zzák, tartósítiák és renrodukáliák? — Egyek a lét-
feltételek önmagukban , in abstracto nem léteznek , hanem konkrét intézmények-
ben öltenek testet , az intézmények viszont konkrét embereket feltételeznek, a tár- 
sadalmi »börtönnek« a felszámolása tehát mégsem lehetséges a »börtön őrök« 
felszámolása nélkül ... Ha viszont a »börtönőrök« végső  soron szintén áldozatok, 
s nem »született« elvetemültek , ha potenciálisan sokkal nagyobb emberséggel 
rendelkeznek , mint amekkorát társadalmi determináltságukban , az áru korlátlan 

1015 hatalmi viszonyai közepette fölmutathatnak —, akkor lehet-e, szabad-e minden 
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22 Id. Lukács György: Lenin. 
Bp. 1970 

kiilső  osztálykényszer nélkül, amolyan »önkéntes alapon« részt vállalni az ellenlik 
folyó harcból? Aki fantáziájának hála a jelen emberében képes a Iehetséges em-
bert is meglátni, s aki ezért mindig kész a más-élet, más-sors megértésére — ha 
nem is az igazolására —, tud-e az tevékenyen, praktikusan, személyes tettválla-
lással legalább az ember nevében ítélkezni, ha már az ember fölötti és elleni 
ítélkezésre képtelen? S ha keresztény felfogáson alapszik az emberellenes hit, 
hogy az ember eredendően bűnös, gyógyíthatatlanul bűnbe esett és jóra képtelen, 
akkor paradox módon nem szžП tén keresztényi konklúzióhoz, a »Ne ölj!« kivételt 
nem ismerő  tilalmához vezet-e az az elemi, ösztönös, alkati meglátás, elkép-
zelés is, hogy az ember önmagában véve jó, ártatlan, emberséges, és csak a tár 
sadalmi körülmények, létfeltételei és intézményei teszik b űnössé? 

Egy biztos: a stigmatikus fantázia emberét e sajátságos »démona« nemcsak 
naivan-tolsztojánus időszakában azonosította e konklúzióval; nem olyan megrögzött 
következetességgel ugyan, mint a sorból való kiálláskor, de a kés őbbiek során is 
szakadatlanul »fogva« tartotta, s egyéb »negatív«, »visszatartó démonokk аl« egye-
temben állandóan bonyolította a visszatérés folyamatát, •lassította a mozgalom, 
a politikai cselekvés újravállalásának ütemét. 

S másként nem is lehetett: az irodalomban jó realista »önhibáján« kívül, 
»démona« bűvkörében vergődve csakugyan romantikusnak bizonyult az életben —
ti. a XX. századi valóságban, mely az egyéni magatartás »realizmusának« külön-
leges kritériumot szabott. E véres században ugyanis valóban csak az lehet rea-
lista, tehát nemcsak álmodozó, de cselekv ő  ember is, aki minden más képessége 
mellett megáldatott avval a képtelenséggel is, amelyet Lunacsarszkij Októben els ő  
számú stratégiájának tulajdonított: »képtelen a dolgokat ellenfele szemszögéb ől 
Пéznž«22 ... S mivel a stigmatikus fantázia embere épp erre a képességre volt kép-
telen, emberszemléleti romantizmusának gyakorlati felszámolása emberfeletti ener-
giát és erőfeszítést igényelt. 
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