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(Keresések) Súlyos szavakkal s mégis tétován hallatta el őször hangját Fehér 
Kálmán a jugoszláviai magyar költészetben. Els ő  kötete arról tanúskodik, hogy 
autentikus versnyelvét előbb fedezte fel, mint versvilágát. Korai versein már 
mély nyomot hagy szavainak pörölycsapása, verselésének indulatos ritmikája, fe-
szes hanglejtése, de a versek még beteljesüleUlenék: indulatuk megszelídül, mert 
még nincs valódi tárgya. Az Akvárium egyik vezérszólama az idegenség, de ez 
nem téveszthető  össze az elidegenedettséggel, annál kevésbé, mert Fehér Kál-
mánnak ezek a versei sokkal inkább keresik, kutatják a világot, mintsem hogy 
felvetnék megis тnerésének lehetetlenségét, problematikus mivoltát. S őt, Fehér Kál-
mán gyermeki bizalommal fordul a külvilág felé, és közvetlenül akarja azt 1atni 
és megmutatni. A költői szubjektum és a világ között nincsenek válasvfalak, noha 
Fehér Kálmán mindezek ellenére hiányérzetr ől, idegenégről szól, amikor az egyén 
és a világ kapcsolatát boncolgatja. 

Különös »szerencséje« Fehér Kálmán költészetének, hogy számára a valóság 
felismerésének útja meglehet ősen egyenes vonalú volt. Amit mások (Pap, Tolnai, 
Domonkos) csak hosszadalmas, önmagukkal folytatott kísérteties párbeszédek után 
tudtak felismerni, azt F ећёг  Kálmán egyb ől, szinte megerőltetés nélkü'1 találta 
meg. A •teremtő  indulat és a spontan rálátás 'között azonban disszonancia rejt őzik, 
s ez okozza az idegenség-érzetet. Fehér Kálmán ugyanis sokkal fogékonyabb a je 
lenségek világa, mint a jelenségek mögötti valóság iránt, és az indulat elveszíti 
mondanivalóját s a feleslegesség érzésével, az idegenség élményével kombinálódik. 
Jól látható ez például a Rabszolgakeserg ő  című  versében, ahol a rabbanékony/in-
dulatos képek fokozatosan egy naivan dacos megszelídülésig stilizáládnak: 
aséf daniéakns 

Vártam a Fényt 
a szememre 
a szememre 
Szentírásban megígérték 

Éppen csak éltem 
az álmaimért 
az álmaimért 
Szegénynek néztek 

Csorgott a sok csillag 
a talpamból 
a talpamból 
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Fehér Kálmán költészetének ebben a szakaszában — s a kés őbbiek folyamán is —
a dal egy sajátos átstilizálás eszköze, az indulat formai lefékezéše és megmere-
vítése. A dalfoxma tehát regresszív megoldásként jelentkezik ebben a költészet-
ben. Kivételek természetesen akadnak, de csak a meghatározott tárgyú dalok 
esetében. Az Akvárium című  kötetben az ilyen kivételek közé sorolhatók a Rózsa-
versek, valamint a gyermekkor misztériumát idéz ők. A Rózsa-versekben az indulat 
közvetlenül azonosul az érzelemmel, nem fé гkőzik közéjük a külvilág közege, s 
ezzel eltűnik a dal lefékező, visszatartó jellege  is.  Másreszt a Rózsa-versek éppen 
a fent említett identitás á Іta1 az idegenség felülmúlásának perspektíváját is meb 
villantják. Az Idegenség és szerelem című  versben az érzelem/indulat és a ikülvilág 
ellenpó'lusaiinak felismeréséből alakul. ki  az idegenség és .a szerelem kett ős mo-
tívumának szaggatott variálása. A gyermekkori emlékek felbukkanása is az indulat 
reális anyagának megjelenését mutatja, ahol az emlékez ő  versstruktúra misztikus-
sá/kozmikussá transzformálja az indulatot. A Ministránsok cím ű  versben az em-
lékezés átvezérli a halálmotívumot a misztikum/misztérium tájaira, az Anya cím ű-
ben pedig a iszeretetet csipkézik/finomítják az elvesztett gyermekkort visszaidéz ő  
sorok. Fehér Kálmán verseiben így csak akkor jelentkezik az indulat és a tárgy 
adekvát egysége, ha érzelmek гdl, szubjektív élményekről van szó. 

Az első  versek tehát még csak indulataikban jelzik a társadalmilag elköte-
lezett költőt; az igazi angazsáltságof a jelenségek közötti kapcsolatok felismeré-
sének hiánya akadályozza, s ezért a valóság falé hatoló indu1atok vagy megreked-
nek a részlegesség síkján, vagy megszelídülnek. A megszelídül ő  indulatot példázza 
a 'Rabszolgakesergő  c. vers, a részletességet pedig az Akták rendben (vannak 
című . Az utóbbi mindenképpen a »panaszok« .felé mutat, de csak a jelzések szint-
jén: az indulat ёѕ  a »tárgy» ,közötti disszonancia ismét el őbukkan; és ezért a szub-
jektív mozzanatok és a »közéleti« témák durva montázsolása következik be. 

Seggbe rúgtuk a b kоkrata kutyáját 
Szfámi macskáját fölfaltuk 

Rózsám fesd őszre a hajad 
Rózsám fessél ráncokat 
És holnapra megöregszünk: 
Testünkön mutatóujjunkkal 
Vánkospuhán végigsimítjuk 
Egymás kék zománcos idegeit 
De vérünkkel mit kezdhetünk? 

(Az akták rendben vannak) 

S ebben az aszcillációban bukkan fel egy, bizonyos értelemben -paradigmatikus 
alternatíva. 

A sár vagy a por marasztal-e tovább 
Ha nincs beton ha nincs tégla 
Ha salak sincs csak keskeny útnak 
Az  agyunkig oda-vissza 
Hogy vérünkbe.ne ütközzünk 
Álljunk meg nézzük a talpunk? 
Vagy toppantsunk vacogva? 
Vagy csak nézzük fejünk felett 
Hogyan száll a madár? 

(U. 0.) 

A !sorok a kontempláció, a visszavanulas lehetőségét idézik. S e tekintetben Az 
akták rendben vannak párhuzamosságot mutat Domonkos István Mese Em ű  ver-
sével. A bensőséges otthontalanság, az idegenség felismerése mindkét esetben a 
tiszta kóntempláció, a szemlél ődés irányába való kimozdulás lehetőségét veti fel. 
A motívum azt sugallja, hogy ez előtt a generáció előtt költészetében a kezdet 
kezdetén felbukkant a iehet őség, hogy. a kor által felvetett problémákat program-
szerű  passzivitással szemlélje, és költészetének tengelyébe a szemlél ődést helyezze. 
Paradigmatikus jelenségről van tehát szó, egyrészt azért, mert ez a kísértés a ké-
ѕ5ib ek folyamán is felmerül, de azért is, mert ennek a kísértésnek a felismerése 
Domonkos, Fehér Kálmán és Tolnai költészetében a kor iránti nyilvánosságot, 
a versnyelv radikális változásait, a paradoxonokat, a kalandor létformát, vagy 
pedig — ami Fehér Kálmánra jellemz ő  — a »kilincselő  nyugtalanság« terméke-
nyítő  kockázatait hozta magával. 
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(Politikum és kísérlet) Fehér Kálmán verseiben az indulat akkor talált rá tár- . 
gубгa, amikor felfedezte magának az erkölcs és a szociális értékek világát. Az 
Akváriumban e két szféra még nem tudott kialakulni, az indulat idegennek érezte 
magát a világban, a Száz panaszban azonban már központi helyre jutott; a szo-
ciális érték és az erkölcs e költészet központi tárgya lett. Egész motívumrendszerét 
ebből a két szférából vezeti le, s ezért nevezhetjük Fehér Kálmánt par excellence 
angazsált költőnek. Az erkölcsi felháborodás/tiltakozás és a Marx-olvasat teremti 
meg versének történetfilozófiai medrét, amelyben a látszatok világa mélyebb össze-
függést és értelmlet nyer. S ugyanakkor ez a matívunnrendszer az indulat objek-
tivációival a vers tengelyévé válik: E. költészet angazsáltsága tehát nemcsak kül-
sődleges, nemcsak a »téma« jellegéb ől fakad, hanem az egész versszerkezetb ől kö- 1200 



vetkezik. A vers kompoziciáját az i&métiléseken alapuló fokozás határozza meg. Az 
alaphang ismétlése egyúttal a fokozását is jelzi, s minden egyes alaphang-szituáció 
szerkezete, képei és kijelentései a maguk tagoltságában a .f ő  motívum konkreti-
zációi is. A következő  versben például a szakaszok els ő  sorai jelzik a verskompo-
zíció alaphangját: 

Hiába voltak fiatalok 

Hiába volt híres a Mester 

Hiába volt kezdeményezni a látást 

Hiába volt a döntő  kérdés 

Hiába volt e kíváncsiság is 

(Harminckilencedik panasz) 

A versszerkezet ilyen tagolása, az allaphangok er őteljes kiemelése szilárd kompo-
zíciót biztosít Fehér Kálmán verseinek. Mindez természetesen nem valósul meg 
mindig teljes következetességgel. A legtöbb verset csupán az első  sorok élesebb 
tagolása jellemzi, s a további tagolás már elmosódottabb. Vannak azonban olyan 
versek is, mint például az ötvenkettedik panasz, vagy a Nyolcvanötödik panasz, 
amelyekben a sok részlet kilúgozza az egységes kompozíciótagolás fegyelmezett-
ségét, s Fehér Kálmán egy aprólékos retoriikába, a részletek túlmagyarásába esik, 
s a versnyelv üres felduzzasztását éri el. A szavak az .indulatok intenzív jelentés-
tartalmának hordozóivá válnak. A versnyelv nem differenciált, érzéketlen a rejtett 
árnyalatok iránt, az iránt a differenciált folyamatosság iránt, amely homogeni-
zálná ezt a nyelvet. Minden szó egy robbanás el őidézője. Nyilvánvaló azonban, 
hogy ez a túlfeszítettség szét is szaggatja a nyelv szövetét és monotón і at ered-
ményez. Ez pedig a pátosz, a retorika felbukkanását, egy sajátos, intenzivitást 
helyettesítő  frazeológia megjelenését idézi él ő. A versnyelv egy másik krónikus 
problémája ugyancsak a frazeológia megjelenését hozza magával. Ez pedig akkor 
következik be, amikor az erkölcsi és a szociális szféra durva közvetlenséggel válik 
az indulat tárgyává vagy teljesen függetlenedik t őle. Fehér Kálmánnak nem mindig 
sikerül a nyelvet a költői nyelv szintjére transzponálnia, s ilyenkor mechanikusan 
átveszi a köznyelv kifejezésmódját. Ezek a versek — bár költ ői igazságuk igazs.ág 
marad — sókat veszítenek hitelességükb ől. 

A mai világ is becsüli, értékelž a szépet. 
A múltkor is a jó lábú, kecses tžtkárn őnek 

Szavaztuk meg az új lakást, 
És nem annak a duzzadt lábú, lompos munkásn őnek. 

(Az aki . .) 

Vitathatatlan, hogy ennek a jelenségnek mélyenszántó okai vannak: A modern 
költészet nyelvromboló tendenciája onnan ered, hogy a költ ők a versnyelv félel-
metes lemaradását tapasztalják a primáris nyelvi rendszerhez vagy a többi jel-
rendszerekhez viszonyítva. A vers nyelve akarva-akaratlanul is klasszicizálódik, és 
minden egyes újabb eredmény nyomot hagy a további kísérleteken .is. A mode rn  
költészeti nyelv kialakulásában egy kett ős, ellentmondó folyamatról van  szó: a már 
megszerzett nyelvi újítások/eredményék megszilárdulási folyamatáról és a pri-
máris kommunikációs rendszer »sürgetésér ől«, s ebben a kettős .szorításban kell 
az újnak az autonomitását megőrizni. Fehér Kálmán esetében a köznyelvre alapozó 
lírai nyelv éppen a köznyelv közelében csonkítja meg magát. 

Fehér Kálmán nyelvi experimentumaiban tudatában van ezeknek a hiányos-
ságoknak. A kísérletek az ő  esetében elsősorban a köznyelv felfrissítését, a nyelvi 
ambivalencia mezejének megnyitását, kiszélesítését kívánják elérni. Ez a. Foly-
tatásos optimista vers című  ciklusban például a DEMOKRACIA szó betűelemei-
nek vizuális képteremtésében mutatkozik meg. A tipográfiai megoldásokkal él ő  
betűvers önmagában ma már aligha nevezhet ő  kísérletnek, hisz a modern költészet 
elterjedt gyakorlatát követi, amely már megszülte a maga klasszikusait és epi-
gonjait. Figyelemre méltó azonban, hogy milyen módon igyekszik Fehér Kálmán 
a tipopoézis, a vizuális vers részére egy egészen új életteret biztosítani. A DE-
MOKRACIA szó betűelemeinek szerkezete és ábrája a demokrácia jelentésének 
»értelmezésére« törekszik. Társadalmi angazsáltság és fórurai experimentum —
e két tényező  azonos egysége jellemzi ezt a verset. Fehér Kálmán költészetében 
a kísérletek funkcionális és racionális elvekb ől fakadnak, s abból a belátásból 
indulnak ki, hogy a primáris nyelvi rendszer sematikus, egydimenziós jellegét 
mindenáron el kell mélyíteni. Ez a törekvés, amelynek alapanyaga a PET Ő-
FI/ÉRT/ELEM/ÉS/RK című  ciklus esetében nem a •köznyelv, hanem egy költ ői 
műnyelv, teljességgel megvalósította els ődleges szándékát — ez esetben Pet őfi 

' versnyelvének kísérleti átkomponálását, amellyel a Pet őfi-dilemmákat és prob- 
1201 lémákat is sikerült aktualizálnia. 
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(Angazsáltság) Az elkötelezettség vizsgálata Fehér Kálmán költészetében sajátos 
szempontokat igényel. A Száz panasz nyilvánvaló optimizmusa, hite lényegesen 
többet jelent, mint puszta elkötelezettséget. Valóságélményét a jöv ő  látomásai 
irányítják. A valósághoz való viszonya ezáltal nem egyértelm űen affirmatív: a 
jövő  látomásai vitatkoznak itt a jelenben látottakkal. A »vita« során megszólalnak 
a kétségbeesés, a rombolás hangjai is. 

Érdemes-e álmot látni, látomásnak ajtót nyitni, 
Végtelenben, képzeletben benn maradni, 

Ha már.előre tudjuk, hogy hurokban vagyunk, 
És kételkedni kell, ha hinni akarunk. 

(Az aki ...) 

A Száz panasz hit- és kételkedés-motívumai mintha Gál László klasszikus ellen-
téteire felelnének. Ez az összecsengés természetesen inkább véletlenszer ű, mint 
tudatos jelenség. Gál László ellentétei egyéni fogantatásúak, Fehér Kálmán pedig 
közösségi élményként szólaltatja meg őket. Egy nemzedék ismerkedik a törté-
nelemmel ezekben a versekben, s a költ ő  a történelemmel való szembenézésnek 
a nemzedéki tudatát fogalmazza meg. 

Akciónk utolsó reménysége, elvtárs! 
Meghátrálni egy kicsit és előreszúrni, 

Míg az ismert páston vagyunk, szinte otthon. 
Gondolatainkban míg eltűrjük egymást. 

Új történelmi helyzet, mondod fönnhangon. 
Igy nyerjük e1 a bizalmat, amit mozgatott 

S életfogytzglan ránk mért e kor. 
Évežnket elérjük, ha kitágít is bennünket a sírás. 

(Harminchetedik panasz) 

Nem lettünk szentek... 
Sokan ezt  is  inkább eltűrték volna, 

Mert hosszú árnyunk 
Kissé eltakarta az utat, s nem látszott 
Olyan tisztán, mint ahogy megszokták. A buktatók sem, 
Melyekr ől a generációk annyit beszéltek, 
Hogy betéve tudták, s talán csak az ijedtség 
Felejtette el velük néha. 

(Negyvenhatodik panasz) 

A Száz panaszban az értelmes hit egy pozitív utópia névében perlekedik a világ-
gal. Az ellentétek e két pólusból fakadnak és ezért nem nyerik ei a Gál Lászlói 
állandóságukat. A »panaszok« dinamikus versvilágában a tagadás gyorsan felváltja 
az igenlést. Az evokáló hangvétel lesz a történelmi dialektika pátoszának kiinduló-
pontja. A költő  az emlékekkel, a tapasztalatokkal úgy viaskodik, mint az árnyakkal, 
mielőtt a vakító napsugár fényözönébe lépne. S végs ő  fokon ebben a helyzetben 
rejlik Fehér Kálmán költői optimizmusának a kulcsa. Verseiben ugyanis jelen 
vannak a bukás, az elveszettség és a fájdalom képei. A nagy és a tiszta remények 1202 



ütköznek meg a reménytélenséggel.. A negatív tapasztalatok azonban mégis értel-
mes élettapasztalatokká válnak, mert megzabolázzák a naiv és spontán ártatlan-
ságot, a bolyongást komoly életúttá kovácsolva. 

Elindultam a partok mentén, 
S indulásomban érkeztem is, meg, 
Mert nem a tárgyak kötöttek. Azoknak meg-megújul б  sorsa 
Fönnakadt tekintetemben, ahogy verg ődve 
Emlékek fonták be. 
Nekem tisztulásul. Másokon 
Lógott nehezékül, élménynek, holt tehernek: 
Ijesztő  volt, mint ilyenkor a koppanás. 
Ekkor tettük ajánlatainkat, 
Hogy megvárjuk egymást, 
S hogy egyikünk se tudja mindezt eszes csellel elkerülni: 
Nagy nyomokat hagytunk magunk után. 
S hiábá volt vagy lett a nagy bolyongás, 
Mi is úgy gyülekeztünk, mint a madarak vagy a kutyák, 
Ha a szabad vadászat lejár, 
És zápor mossa, hó takarja a friss csapást. 
Végül is rátértünk a régi, a megbeszélt nagy nyomokra, 
S onnan folytattuk tovább. 
Halkabban. Tudtuk már, 
Mi van a por alatt, 
Hogy mit takar, ha az ember apró tipegése megáll. Leá11. 

(Negyvennyolcadik panasz) 

Az odisszeuszi út és a prométheuszi elhatározás egy generáció történelmi tapasz-
talatain alapu4. A bolyongás tudatosan választott úttá modellálódik. A Száz panasz-
ban egy komoly történelem- és létszemlélet érik be, de nem a böl ćs megalkuvás, 
hanem a prométheuszi gesztus vállalásával. A Száz panasznak sok érintkezési 
pontja van a Gerilladalokkal. Egyik is, másik is egy állandó küzdelem csatatere. 
A panaszok »csatatere« azonban több tanulsággal szolgál, і5 Fehér Kálmán ezeket 
a tanulságokat kísérli meg egy értelmes történelemszemléletbe beágyazni. Fehér 
Kálmán azon moralista költ ők közé sorolható, akik az értelem minden ereiével 
szállnak szembe az értelmetlenség lidérces árnуaiva'1. Versei az igazság szószékei, 
ahonnan prédikátori türelmetlenséggel, káromkodó káromló jajkiáltásokkal, ple-
bejusi faragatlansággal ostromolja a világot. 

Nincs vigasz: hisz érzed, mennyivel nehezebb a súly, 
ha napról napra viszed, 
ha nem hallod a szirénák süket csöndjét, 
ha benne nem neszelsz, 
ha versed csupa emlék 
vagy éppen trágyalé. 

(Tizenkettedik panasz) 

Mielőtt a lelkük elszáll, 
Az úton meglátjuk egymást: 
Ettől áll a hajunk égnek, 
S közben hímporuk ránk szórják. 

(Huszonhetedik panasz) 

Ez lett a helyzet fintora 
S azt a nadrágiéba szorította 
Na meg szégyenében 
Épített belőle újabb tanokat 

Etőtte csak ekkor 
Lett minden és mindenki ok 
S röfögött fölöttük 
Mint csürhében a kanok 

(Hetvenötödik panasz) 

A nyers és közvet'len szókimondás, a plebejusiJprédikátori hangvétel, a rigmusok 
és kínrímek némiképpen jelzik a Fehér Kálmán-i angazsáltság jellegzetességét. 
Fehér Kálmán angazsáltságának lényege, hogy távol áll t őle minden olyan kötött- 
ség, amely stabilizált életérzést, élettapasztalatot vagy magatartásformát sugallna. 
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mán költészetének dinamikus angazsáltság-motívuma, amely magában hordozza 
saját felülmúlásának képletét is. A türelmetlenség naivan kamaszos még akkor 
is, ha ezt meg akarja tagadni, a jövő  képe azonban megfontolt és komoly — e 
kettő  találkozásában érlel ődik Fehér Kálmán dacos, játékos, nyugtalan és vissza-
vonhatatlanul elkötelezett költ ől habitusa. 

Petőfi,élményét is ezek a motívumok teszik autentikussá. A Pet őfi variációk 
tulajdonképpen elmélyítik és történelmivé teszik a »panaszok« versvilágát. Egy 
nemzedék tapasztalata válik általános érvény űvé a Petőfi-versekben. A verssorok 
cinkosan összecsengnek a Petőfi-motívumokkal , és ebben az összecsengésben fel-
erősödnek a nyugtalanég hangjai. APetőfi-variációk kotmnentárnak indwitak, de 
játékos-profétikus víziókkal zárultak. 

A szexuális kérdések után 
Nagy munkában vagyok. Sietek. 
A háborúk szókimondóvá tettek minket, 
Fölvilágosították a képzelet határait 
S most nélkiilözhetetlen részei lettek 
A hiteles mappáknak és ábráknak. 
Minden, minden, minden. 
Könnyen elvégezhet ő  munka: Ostort fonok 
Lángostort a napsugarakból; 
Es megkorbácsolom a világot! 
És megkorbácsolom a világot! 

(Este van már kint és. bent) 

4 

(Táj és történelem) Fehér Kálmán táj- és történelemszemlélete sajátoš. Termé-
szeti képei teljes egészében közösségi s els ősorban történelmi tartalommal telitet-
tek. A táj kéret, objektum és kiindulópont, amelyet a költészet mélyen társadal-
masít, s ez ugyanúgy a teremt ő  indulat függvényé lesz, mint az erkölcsi Igazság 
vagy a társadalmi érték: ,Fehér Kálmán indulatos víziói szétrobbantják a táj sta-
tikus harmóniáját és egy diszharmonikus történelmi vízió alkotóelemeivé teszik. 
A történelem angyala átrepül a síkság felett , és megidézi a múltat és a jelent. 
A természet egyetlen mozzanata sem önmagáért létézik itt csupán, hanem tanú-
ként, történelmi szimbólumként szerepel . A »panaszokban < megjelenő  fájdalmas 
nemzedéki tapasztalat ilyen képben nyer megfogalmazást: 

Magunkra maradtunk; kezünkb ől kiengedtük 
Az ekeszarvát; 
Kiengedtük a gépek kormányát, 
És minden, minden máshoz szelídült. 
Magunkra maradtunk, mert mi kezdtük el 

• 	 Mások elhagyását. 
(Kilencvened иJ panasz) 

A munka a természet és az emberi lét összekötóje. S ežzel ikapcsolatban fel kell 
figyelnünk egy igen fontos . ellentmondásra : a hagyományos tájlíra, bármennyire 
is igyekezett •közvetleniil kapcsolódni a tájhoz, vidékhez, bizonyos értelemben min-
dig elvont maradt, mert kívülr ől közeledett a tájnak egy megmerevített, kiürített 
képzetéhez. E kívülről jövő  megközelítés helyett Fehér Kálmán belülr ől indul el 
a táj megértése és transzformálása felé, s ily módon modern költészetünk részére, 
amelyből a táj, a természet élménye kiveszoben van, egy egészen . új területet 

.hódít vissza, miközben a természethez, a tájhoz való viszonya nem válik semati-
kussá. Ez a költészet tehát nem' cserél nyelvet, ha a természettel foglalkozik, ha-
nem a természeti képet is a modern világérzés médiumává teszi. 

Minden angyal vesztett hite 
Ruhátlanul itt terül, 
Fájdalmában így került 
Erre a viselős tájra, ahol szabadon szétrúghat. 

Messze a hegy! 
Távol az ég! 
Alattunk van e f öld, hogy fi legyen közöttünk különbség, 
Alattunk ez fekete-kemény, 
Atkában is kemény. 

(đ tvenharmadik panasz) 

A tájnak története, mondhatnánk így is, történelme van. Fehér Kálmán tájversei 
magát a történelmet idézik , és nem a puszta szituációt; 

A versék motívumai; a táj, a történelem, a természet, az erkölcsi ítéletek, 
a közvetlen társadalmiság Fehér Kálmán költészetének alapkérdései is. Az er ő-
teljes-indulatos versnyelv néha 'tehetetlenül pattan vissza és elsekélyešedik a mon- 
danivaló súlyától, dе  Fehér Kálmánnak mégis sikerül , egy autentikus és tömör 
költői nyelvet kialakítania , amelynek éppen a .nyers , szinte faragatlan nyelvi for-
dulatok és szókancsolatok, az indulatos ritmus és a látványos versszerkezet az 
alapvető  ismertető  jegye. 

(1973) 1204 
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akár a ballada 
(in chip de baladá) 

Magasba lendítettük az emlékezés törzsét, 
eltávolítván a szürkeséget vakmer őségében. 
Kiemelkedett a tenger, megmeredt 
és kitisztult a pacsirta hangja. 

A növények nedvéb ől remegő  képek sarjadtak, 
és lányok futottak utánuk, 
és kirügyezett bennük a mez ő  és a nyugalom. 
i 
Kongatni kezdett bennünk az éjféli magány, 
és örvénylik víziósaként. 

Száraz ágakat hasogat és fényt gyújt, 
és pajzsként hajolnak a szelek 
a város fölé, 
és az éj a gyönyör borzongása volt, 
mint illik rendesen. 

(fise poetice) 

loan flora 

költő i 
yr űrlapok 

Ami az önélet-
rajzi adataimat illeti, 
nagyon keveset 
mondhatok. 1950. de-
cember 20-án szület-
tem, Banatsko Novo 
Selón, és a múlt év-
ben diplomáltam a 
bukaresti Filológiai 
Fakultáson román és 
francia irodalomból. 

Egy (eddig els ő  és 
egyetlen) könyvet je-
lentettem meg, 1970-
ben. közölni, folyó-
iratainkon és napi-
lapjainkon kívül, Ro-
mánia központi iro-
dalmi folyóirataiban 
közöltem (Románia 
literará, Liceafárul, 
Steaua). Mintegy há-
rom kötetnyi vers-
anyagom vár megje-
lentetésre. Hogy mi-
ért nem közöltem 
írásaimból 70-tő l 
napjainkig? Csupán 
azért — szerencsét-
lenségemre —, mert 
hiszek abban, hogy 
egyszer 	megérem: 
egy-egy 	verssoron 
akár több héten át is 
dolgozhatok. Erről 
ennyit. . . —írja a 
fordítóhoz intézett 
levelében Ioan Flora. 

Arra való te-
kintettel, hogy hátha 
szükség lesz rá, kül-
dök egy fotót is :(...) 
az egyetlen f ényké-
pem, amely a sz ű-
kebb nyilvánosság-
ban cirkál — tizen-
hét éves koromban 
készült, de ennek el-
lenére, vagy éppen 
sajnos! ma sem ér-
zem magam több-
nek...« 



jegyzetek egy helyzetről 
(descriere a unei stári) 

Csendesen helyet foglalok és felelevenítek magamnak egy helyzetet. 
Hogy felleljem e tél szárazságát. 
Valakinek eladományozzam a szót és a szomorúságot 
és hasznosságár. 
Másnak ez összeg súlyos bélyegét. 

Elviselem percenként a rend f orró érintését, 
és ez az igazságos járható útnak vehető . 
A papír jobb megőrzésében, a meleg szagok g őzében. 
És a vér nem ébred fel soha, szétterülvén 
mint a puszta, visszalép a másodpercbe, 
és köröttem minden fáradságtól terhes. 

Nyugodtan összemérlek hát tiszta életemmel, kžjelentésežmmel, 
és bűnfátyol választja le 
a majdnem felismert ködlábakat. 
A más boldogsága teher 
kétes szavaim ajakán. 

ne fürkészd 
(nu cáuta) 

Ne fürkészd, hogyan kantározhatnád fel e szavakat elmédben, 
amikor, akár ha dörrenés, feltűnnek és elt űnnek. 

mint könnyű  sóhaj 
(ca o usoará respiratie) 

Még ősz sincs és megöregedtünk. 
És még vélni hisszük, vérünk fölött 
seb lüktet. 
Régóta mi sem történt. 
Könny ű  sóhajként még mindig elpergünk. 
A könyvek az egészr ől másképpen írnak. 
Lovagi erényeket tanultunk, és az udvarban fel-
fedeztünk egy madárrajt, 
és úgy t űnt, szabadságuk alászáll. 
Sokat csodáltuk, 
mígnem bámulatunk elmúlt csendesen. 
Testénpk jelenléte őrködés, 
és hátra van még a vér örök 
dicsérete. 

amikor e dal véget ér 
(incheind acest cint) 

A beteljesedés útjának vándora vagyok 
és a hús, 
mikor vallomásaim buzogni kezdenek és az éj 
aláereszkedik szem el ől tévesztett ösvényként. 
Fenn, remegő  vallomásom irama nem hasonlít 
senkihez. 
Hosszú žd ő  múltán öltjük magunkra a játék törvényeit, 
halálra kimerülten. 

Kezedbe, mint eddig soha még, 
friss papírt teszek 
és tiszta leveg őjét. 
A nagy termekben könyv fölé borulva unatkoznak férfiak —
vájatokba fúródva, 
évszázados sebek ellenére is. 

Elszabadultak a lovak szobrai, s éretted 
a rótt sorokat letakarták. 
A kés ő  tavaszi munkák gyümölcsét 
esők magasztalták; 
jólnevelt szokások ők. 1206 



szerkezet 
(construclie) 

Túl sok a fény ahhoz, hogy megénekeljem a világot, 
mezítelen világok magánhangzóját. 
Túl sok november létezik, de írni fogok és megiszom egy kávét. 
Csak a levelek pengéi maradtak meg egyedül, vízszintesek, 
s egy napkelte és egy terhes szólam. 

Az ablakon talppont serceg; hideg van, 
és talán mi sem történžk, a forrnák sem 
kélnek szabályos pályákra. És némák és aláereszkednek, 
és ők a mez ők és egyebek, látszólagosak s nyžlvánvalók. 

A látásnak plusz látást ad a szempillán, 
és lélegzete minden, mi nem es ő. És a nyelvem is es őverte, 
mint a seb. 
És az érzékeket a szavak nyomják. 

Hogy összezsugorodjak, mint a folyam, és írjak. 
A vér habból és sóból legyen, 
a szólamoknak szeme és látása legyen. 
E helyen nyeregbe vághatom magam, létezem s létezni fogok. 

Túl nagy a csend, hogy reád gondolhassak. 
Hordom a megírottak ezen igaz szabálytereit. 
Írok, miképpen a szem visszalép önmagához. 

Már nem fér belém a leveg ő . 
Testem ellepik mit mások határoz- 
tak. Más valakik kezdenek majd szemlél ődnž, 
amikor e dal véget ér. 

reggel felé 
(inspre diminealá corectind aceasta) 

Vétkes vagyok teljes perccel szemben, 
vágyom, bár sohasem írtam volna meg. 
Közhangulat sirül elő , 
mint erőszak a világ kezdetén. 
Arra kötelez, hogy a formában b űnt sejtsek. 
Hogy megírjam, mint nem értettem meg, hogy elveszítsem, 
ahogyan el nem veszítettem. 

Annyi leveg ő t szívok magamba, amennyire tüd őm képes, 
megpróbálok szabadulni az idő től és tőled. Hogy igazoljam magam 
a tér hiánya elő tt, a holnap elő tt. 

Ki az, 
ki leterheli lélegzését és azt állítja, hogy lát? 
Ki az, ki érzi a menés lobogó szükségét? 
A léptek magukban hordják a vér suttogását; 
a fáradtság versben születik. 

A mondatokban köd és megannyi szépség. 
Az igazság ellenszegül és elvész, 
és este és víz és szomorúság vagyok, és még jajveszékel 
mellettem a test zölden. 

Igazi költ ői témához hasonlítasz, 
ez téged a világhoz 
és a vžsszautasításhoz közelebb hoz. 
És nem szegülhetsz ellen a leveg őnek,  mint  ahogyan nem vonhatod 

[ki magad 
egyes erkölcsi tettek alól. 
Ahogyan nem hallhatod a fényt. 

Vétkesnek érzem magam e teljes pillanattal szemben, 
és mindenek természetéhez és ritmusához tartozik, 
és a nyugalom pillanatai mind ritkábbak, 
és vétkes vagyok 
azon egyszer ű  oknál fogva, hogy a delet 
nem tudom meglepni. 
Amikor mžnden éget ően fontos. 1207 



rimbaud 
vagy 
valaki 
más 
(rimbaud sau aitcineva) 

első  szituáció 
(intиa situalie) 

Itt az ember, ki 
teleket és hallgatást és minden elképzelhetetlent 
hordozva sem képes valamivé lenni. 
Az otthoni tájba ágyazva, homályba süllyed ő, mint 
minden engedélyezett és kijelölt dolog. 

Megy, 
dallamosan megszakad, 
léte feltételezett, 
megismeri az egyedüllétet. 
A magány hozzásimul, mint kecses bet ű . 
Világos, 
kerek, 
fél szem, 
fél törvény, fél csont. 

Ha lélegzik, 
a levelek léteznek. 
Ha eső  esik, 
a szépség összegy űl és kettészakad. 
Ha álmodik egy szótagot, 
a beszéd megváltozik. 
Visszatér, mint házba és nyelvbe a könny. 

Elcsigázni kész, 
halálfélelem gyötri 
ajkain túl. 
Ritka alkalom a nyugalom és az eszmélés 
felé vezet ő  másodperc. 
Kibontakozik a hold illata, 
kibontakozik a tett kezdete, 
de újra 
tehetetlen vagyok és újra 
sem tudok valamivé lenni. 
És újra más, aki könnyedén 
röppen, mint ritka szólás. 
Üjra igaz és eső-fürösztötte 
és újra meggémberedett —
az estére est száll. 

második szituáció 
(a doua situaiie) 

7 éte, mint a galamboké, 
Oráim és gondolataim dördülése. 
A markoló kéz s közöttem van. 
Köztem és aközött, aki bevallja, hogy ír. 
Wogy írt. 
Aki írva. 
A kábulat tengerként terjed. 
Az óceán zöld, mint a sövény, mint az ágak 
levelei. 
Kétlem, hogy magáénak vallaná az emberi 
sorsot és magatartást. 
Csodát nem várok tőle. 1208 



Oceán, pokol, írás, 
néző  szem. 
Ember, ki költ ő  nem lehet. 
Almát eszik. 
Szomját oltja. 
Lélegzik. 
B őre és pórusai vannak. 
Birtokában erkölcsi törvények, melyek által vezettetik. 
Ujjával a hóba f irkál, 
a járdára krétával. 

Az Ember nem lehet költ ő . 
Erkölcsi törvények gazdája. 
Létezik, 
birtokol, 
akar, 
elesik, 
megy, 
néma, 
lélegzik. 
Almát eszik. 
A házba es ővel lép be. 

harmadik szituáció 
(a treia situatie) 

Az ősz tágas, mint rendesen. 
Időszakos jellege 
fölbukkan a tiszta mondatokban. 
Kiterjedése — 
derűsségében. 

A víz és valami között 
reszket ő  másodperc a tágas. 
Mely számomra hallható, 
szagolhatóvá lesz. 
Melyet átölelek 
a tárgyakat megnevez ő  lelkiállapotokkal, 
a tárgyakkal, melyekkel a nyilvánvalót jelölöm meg. 

Nem lehet visszautasítani az áhított havazást. 
Feljogosít a mozgásra. 
Jogot ad a visszatérésre. 
Jogot a kimerülésre. 
Arra, hogy csak kis történéseket kívánjak magamnak. 

Időszakos jellege tiszta mondatokban bukkan föl. 1209 



negyedik szituáció 
(a patra situalie) 

délután, boldogságról álmodozva. 
(dupđ-amiaza, inchipuind bucurie.) 

Kitisztulok, és érzem, elérem a f öldet és a csendet. 
A némaság kitölti üres tereimet, s leszállítja őket 
lény-állapotukba. 
A növény hallgatagsága, a házak homlokzatáról. 
A csont a pillanat meghosszabbításának értelmében 
kidomborított csend. 
Így lehetséges a gömbön és ponton kívüli 
alázatom, 
a papírhalmokból való kitörés, 
a nyelvhatárok levetkezése. 
Nagyon fontos kifejeznem boldogságom. 
A magasban 
meg kell tudnom, mikor t űnnek fel az él őlények. 
Rajtam kívül álló padlásszoba. 
Rajtam kívül esik minden. 
Magam is kívül önmagamon. 

Egy énekpróbálkozás: 
Elhatárolt a magány, és nagyon közelž. 
A határok, a rend és a vizek. 
Rejtettek a kezek, amelyek írnak, és a fény 
meg az emberszeretet, az es ő  és ideghártya. 

Közeledek a leveg őhöz és a tengerhez. 
Tudni akarom magam akárminek. Napölte vászon vagyok. 
Barna nap vagyok. 
A bennem lev ő  fémet ritkán szólaltatom. 

Más énekpróbálkozás: 
Egy napon visszatérek, amely nem lehet 
egy sem a napok közül. 
Ezen hasznos esték mögötti szemmel. 

A pillanat rajtam kívül. 
A pillanat rajtam is kívül. 
Olyan üresen, amennyire a levegő  egy lehetséges 
tudata a magánynak. 
Amennyire a látás 
nem lehet és nem is válhat valamivé. 
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várady tibor 

Ildi  
képmása 
szalicilban 

scattone ébredt fel el őször. Amikor azonban meglátta lábait бl alig egy 
méterre, az ágy támlája el őtt a széken a feketeruhás ásszanyt •(aki egyébként a 
fo'lyбparnon szokott tartózkodni), meg volt gy őződve, hogy még álmodik és foly-
tatta az alvást. Egy óra andlva ébredt ismét, Rogersszel körülbelül egyidóben. 
A feketeruhás asszony továbbra is ott -ült egyenes derékkal, jobb kezével oldalt 
az esernyőjére támaszkodva. Rogers még semmit sem vett észre, a két ágy kö-
zötti éjjeliszekrényre állított гádi&і  keresett valami zenét. Scattone ágyától jobbra 
(az ablak előtt) álló hármasszárnyú ;  piszkoszöd keretű  tükörben pillantotta csak 
meg az öregasszonyt, amikor a két ágy közti félméternyi térségben igyekezett 
talpra ugrani. (Mindig jobb lábbal kelt.) Rogers visszafeküdt. Most már mind 
a ketten tudták. 

'Az  öregasszony esernyőjével a függöny fd2ё  nyíralt, a zsineget az esernyő  
fémliegyе  köré csavarta, majd megráлtotta. A függöny felgördült. A beáramló 
fényben, kivehetők voltak arcán a ráncok között a fekete szemcsék. Ruháján 
világos csíkok és karikák vibráltak. Olyan volt az egész asszony, mint egy szén-
mozaik. (Rogers nem tartotta kizártnak, hogy valami kapcsolatban is van a 
szénnel, mely eltemette a házuk el őtt a járdát.) Ha leöntik vízzel, lehetséges, 
hagy összesüpped az asszony. Tegnap óta azonban nem volt víz a városnegyedben. 
(Ez dönthette el a latіgаtѓѕ  időpontját.) Talán egy szódásüveg is segíthetett 
volna, de nem tudtak !lemenni érte. Az ilregasszony rajta ült a nadrágjaikon. Min-
den -célravezető  mozdulat fonala él . volt vagva, és a Szénmozaik lett a cselekvés 
ura. Rogers ás Scasttane a takaró alól nézték, amint eserny őjével himbálja a 
függöny zsinegét, feláll, hogy közdebbr ő!1 megvizsgálhassa és a fémheggyel ki-
tapinthassa, vajon freskó, vagy egysz егí odaragasztott ,kép van іfёиё ttе  a plafo-
non, majd visszaül a nadrágokra. 	 . 

Az utcáró'1 villamosok zaja hallatszott, és aránylag szabályos id őközökben 
az arrajárбk káromkodása, akik észrevették a járdán a szánrakást. (Több.en bele 
is gázol'tak.) Aztán megszólalt az öregasszony. Kissé orrhangon beszélt, mimika 
és gesztusok nélkül, az utolsó hang után (vagy talán még közben) becsukta a 
száját, hogy egy pillanatig sem maradjon semmi nyoma sexe az elhangzottaknak. 
Arca pontosan olyan, mint mielőtt megszólalt volna, mellette az ablak és a tovább-
ra is lassan himbálódzó függönyzsineg, háta mögött a szekrény, a tetején össze-
zsúfat papírkötegekkel; jobbra Rogers ágya el őtt az vrбasztaIl, papíresákбval az 
asztalilámpán. Semmi sem változott. Scattone és Rogers nem is voltak már egé-
szen biztosak benne, hogy valóban elhangzott-e a kérdés (»HOL VANNAK A 
JEGYZŐKÖNYVEK?<), ás hallgatásuk nem annyira a válasz makacs anegtaga-
dását jelentette, mint inkább alkalmazkodást a tovább tarató és egyre inkább 
meggyőző  változatlansághoz. 

A kérdés még kétszer megismétlődött (ötperces id őközökben és teljesen 
ugyanúgy, mint - az első  alkalommal). Most már nem volt semmi kétség afel ől, hagy 
valóban elhangzott, de minimális és egészen _rövid ideig tartó feszültséget terem-
,tett csak, pillanatok alatt minden visszaereszkedett és elsimult, mint a járókel ők 
által felkavart szénpor az utcán. Rogers és Scattone tudták, hogy a status quót 

- különösebb nehézségek nélkül meg őrizhetik ebédig, és valбszínűleg tovább is. 
Addig pedig talán történik valami, ami az ő  javukra bontja meg a kialakult 
egyensúlyhelyzetet. 

Könnyen lehet, hogy így is történik, ha a véletlen nem segít az öregasszony-
nak. Úgy tűnt ugyanis, hogy a szekrény tetejére halmozott és a széleken itt-ott 
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terjes egyensúlyállapotban. Mégis, úgy lábszik, az egyensíillyal együtt érett a ve-
szély is. лmint.a szoba, az e emény szerepl ői, és a külиiilágbбQ ideszűrődő  •néhány 
impulzus eléesték a mozdulatlanság harmóniáját, az egyensúly nem terjeszkedhetett 
tovább, és (bár ezt a jelenlevők nem vették észre), minden az éléreallítódott. 
Ilyen helyzetben tulajdonképpen teljesen logikus, hogy a papírtekercsek csúszni 
kezdtek, es nagyrészük lezuhant a Szénm оzaik mellé a padlóra. Köztük voltak a 
jegyzőkönyvek is. 

Amikor lehajolt az öregasszony, úgy t űnt, hogy több ízületbe töredezik a 
felsőteste. Nyugodtan felvette azonban a tekercseket és egyes szétszórt pa гΡpínlapo-
kat, visszaejtette, ami számára érdektelen volt, elrendezte ölében a megtartott 
anyagot, majd — anélkiil hogy feltekintett volna' — a már megszokott anódon 
olvasni kezdte: 

Els ő  jegyz ő könyv 

Jelenlevők: Scattone, Rogers, Strezovski, Yomtobian, Arak, EJtehari és Szi-
veri. 

• Az ülés kezdete 20 ћ, zárult 2435-kor (035-kor) 

Napirenden: 
Szervezési kérdések 
Különféle 

O 
ad a) Scattone: (üdvözli a jelenlevőket, majd folytatja) Mindenekelőtt azt hiszem, 
hogy híven ifejezem ki valamennyiii ііik gondolatait, amikor hangsúlyozom, hogy 
hajlandók vagyunk egyiittműködni minden más szervezethal, bizottsággal, s őt 
egyénnel is, aki hozzánk hasonló ténykedést fejt ki. Egy ilyen együttm űködés 
minden bizonnyal hozzájárul majd ahhoz, hogy gyorsabb ükiemben fejl ődjünk to-
vább, egymás problémáit nnegismerve, „egymás kárán tandia", hogy így fejezzem 
ki magam. Ma nem képezünk semmiféle zárt csoportot, szívesen haladunk bárkivel 
karöltve, örömmel fogadunk friss ötleteket, kezdeményezéseket, és szívesen teszünk 
gyümölcsöző  közös erőfeszítéseket: 

Yomtobian: Ez az együttműködés és. minden, nagyon .rendben van. Én is 
egyetértek. Csakis ez a helyes út. Csak nem tudom, hogy ez az egész leheroséges-e, 
mert ahhoz, hogy mindenféle szervekkel, testtilebekkel egyiittm űködheѕsünk,. ne-
künk is kellene, hogy legyünk valami. Mi pedig — hogy így fejezzem ki magamat —
nem vagyunk semmi. Ma még egy egyszer ű  bizottság, egy komisszió sem vagyunk. 
Csak össze szoktúnk járni itt nádatok ;  mert itt nem baj, ha hangosabban beszé-
K nk, néha, ha. van valakinek pénze, akkor vaianiii .kocsmában, és dumálunk. Ez 
még nem komisszió. Ez még semmi. 

Rogers: Én teljesen egyetértek az elátbem felszólalóval: Varóban szerénynek 
kell lenniink. Szegénység nélkül nem is végezhetnénk eredményes munkát. (Va-
laki közbeszól: Miféle munkát?' — de Rogers folytatja.) Nem szabad azonban 
foгmaistáknak sem lennünk. Nem a státus sziilri az - akciát, hanem eppen ellen-
kezőleg, az akció szüli a státust! Ha cselekszünk, kialakul majd a megfelel ő  szer-
vezeti megoldás is. Nekem az a véleményem, hogy nem szabadna; hogy megbénít-
son a szervezeti forma hiánya. Nem a státus szüli az akciót, hanem ,az akció szüli 
a státust! - 

Yomtobian: Jó, jó, én csak mondtam .. . 
Arak: Nekem is az a véleményem, hogy .semmi okunk halogatni a tényke-

dést és az együrtttműködést. Fogjunk azonnal mvnlvához. 
Saattone, Rogers és Ejtehari: Helyes! 
Sziveri: f в  is egyetértek a többséggel. Valóban nem keld kész megoldásokat 

és bűvös formákat várnunk.  De  mégis:., mégis más lenne, ha legalább valami-
lyen bizottság ( іennénk. Könnyebb lenne felvenni a kapcsolatokat. lágy egy kicsit 
túl privát az egész. Talán privatizáció is ... 

Ejtehari: Igen, de alakíthatunk-e csali úgy Sn?kényesen bizottságot, a лélkil, 
hogy legalább konzultációkat folytattunk volna? 

Arak: És mi lenne, ha egy kezdeményező  bizottságot alakítanánk? 

O 

Ezzel a javaslattan a jelenlevők valamennyien egyetéгtettek, és egyhangúan 
leszögezték határozat farmájában, hogy KEZDEM ЕNYEZđ  BIZOTTSAGGA ala-
kulnak. 

ad b) A jellenlevők megegyeztek abban, hogy a KEZDEM ЕNYEZđ  BIZOTTSAG 
következő  öšszejövetele november 10-én este 19"-kor lesz a iszokott helyen. 

A tagok ezt így tudomásul veszik, de emellett mindenkr köteles írásbeli 
meghívókat is küldeni a többieknek (tehát mindenkinek, önmaga kivételével). 
Ily módon demokratizáljuk a kezdeményezést, és elkerüljük a vezérkedést. 

A következő  összejövetelen el őször is MEG FOGJUK ALLAPÍTANI, HOGY 
MELYIK VOLT A LEGJOBB. Napirenden sгerepelnek majd még az együttműködés 
kérdései és különféle más kérdések. " 
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Miután befejezte az Els ő  jegyzőkönyv olvasását, az öregasszony egy pilla-
natra fehaézett. Rogers és scatton е  tehetetlenül hallgattak az ágyon. 

Az öregasszony folytatta. 

Második jegyz ő könyv 

Jelenlevők: Scattone, Rogers, Strezovski, Yomtobian, Arak, EJtehari és Szi-
veri. 

Az ülés kezdete 19 30, zárult 310-kor. 

Napirenden: 

Annak a megállapítása, hogy melyik volt a legjobb 
Kü1önf éle 

&&  

O 

ad a) EJ tehari: Az volt a legjobb, amiikor megettük a Repül ő  Madarat, amit 
a Kati néni .küldött &iidney-bdl. Csupa konzervdobozokat küldött, mert hallotta, 
hogy itt rossz a menza. F őleg rákok voltak Ibenniik. Csak az egyik konzervх  i1 
nem tudtuk ki'tálálni, hogy mi is lehet benne. Az volt csak ráírva, hogy Repül ő  
Madár. Mindcnjdt meghivtunk az ünnepélyes felnyitáshoz, de kiderült, hogy vala-
mi vacak szósz volt a Repül ő  Madár. Utána nagyon sokáig terveztünk levelet 
írni a Kati nénink, olyan levelet, mely meghatotta volna és további csomag-
kü'kdésre ösztönzi. ScаФtone ötlete volt, hogy így kezdjük e (levelet: Drága Kati néni! 
Nagyon köszönjük az e1s б  csomagot... De végül is nem írtuk meg. 

Yomtobian: És az is nagyon jó volt, amikor a Péter bácsi leesett á székr бl. 
Pont ő, aki soha nem tett egyetlen saabálytalan mozdulatot se, csak ült egyenesen, 

.előtte az asztal bal sarkán a kalapja. A Sziveri pedig idegességében zsebre vágta 
a krétát, de úgy kidülledtek a szemei, mintha lenyelte volna, és csak egyre mond-
ta, hogy  »Hopp-hopp-hopp tanár úr, hopp-hopp-hopp tanár úr«, akkor is, amikor 
a Péter bácsi már c ég vdsszaült a helyére .. . 

Strezovski: De araég jobb volt, amikor 'a iszomszédos udvarból az a fü —
az akiről meséltem már azelőtt is, és nini mulasztottam el azt sem megjegyezni, 
hogy kit{ínó" iparos és általában konstruktív  ember  lehetne — ugyanezt látom egy 
nap, hogy csak úgy nyolc óra tájt fog a munkához. Ez tulajdaniképpen még nem is 
lenne báj. Nekem személyesen egyébként sincs sennmilyen kifogásom ellene. Lehet, 
hogy késő  délutánig szándékozott dolgozni. Ezt nem tudom, és így nem ítélhetem 
el. De mit látok, amíg ott nézem! Begyújtja a hegeszt őlámpát, hagyja egy kicsit 
égni, 'aztán valami ilavórhoz közelíti. Rendben lenne még ez is. De alighogy el-
kezdett vacakolni azon a lavóron, észre veszi a nyitott kapun át, hogy az utcán 
elhalad az a kis kurva, akir ől szintén meséltem ,már. Mit tesz erre?! Otthagyja 
égve a hegesztőlámpát és kirohan az utcára, hogy ott kacarásszanak. 

Sziveri: Milyen iskolája van? 	 . 
Strezovski: Milyen iskolája? Ez a legjobb. Figyeljetek csak, és nevessetek. 

Diplomás vízvezetékszerelő ! Diplomás vízvezetékszenel ő ! Legálábbis ő  így mondja. 
Hát hallottam már diplomás vegyészr ől, vagy diplomás méamökről. De diplomás 
vízvezetékszet еiőről! ... Már ez is  diploma?...  

Scattone: Voltak élőző  munkahelyei? És ha voltak, azokon hogyan visel-
kedett? 

Strezovski: Kitűnő  kérdés! Nagyon örülök, hogy feltetted ezt a kérd иst. 
De mennyire, hogy voltak előző  mnumnkahelyei.  Bejárta ez már a fél világot. Volt 
N$metországban, volt Dániában, még Hollandiában is. És nem boldogult, azt 
mondja, azért, mert sehol satu tudta a nyelvet. Azt hiszik, hogy tényleg ezért neon 
boldogult? A fenét ezért! Aki nem dolgozik rendesen, sehol sem :boldogul... 
Otthagyja a hegesztőlámpát. Égve! ... Míg ő  tereferél ... Ki tudja, hogy mikor 
hagyta abba az udvarlást annak a kis kunvárnak. láss kpzben ég a hegeszt őlámupa .. . 

Rogers: De mégis az volt á legjobb, amikor egyszer nem volt і ólen szén 
(az öregasszony itt lassabbagy kezdett olvasni), és olyan hideg volt itt a •szobában, 
hogy scattone kesztyűvel lapozott, és a háziasszonyok egysze гűen hozzánk tették 
be a vajukat, hogy el ne romoljon. szóval ilyen körülmények ,között laktunk, ami-
kor egyszer úgy éjféltájt jövök haza, és a sarkon meglátok egy nagy makás szenet. 
Mindjárt felvettem, amennyit csak elbírtam, valahogy elcipeltem a házunkig, 
fel a második emeletre és a homlokommal csöngettem. scattane jött ajtót nyitni, 
és ráia még el kell mondanom, hogy következetesen a lili-káosás pizsamájában aludt, 
melynek a nadrágjában nem volt sem gumi, sem zsineg, vagy ilyesmi, mert —
amint ezt Scattone_ többször is kifejtette a pizsamán az ember horizontális 
helyzetben használja csak, és ilyenkor nincsen sem gravtació, іse más ilyen, a gra-
vitáció :hiánya pedig egy csatos nadrágszíjnál is jobban tartja rajtad a pizsama-
nadrágot. Scattone jött tehát ajtót nyitni, kezében tartva a pizsamanadrag јбt, de 
vele együtt az ajtóhoz érkezett a két háziasszony is (mind a kett ő  70 éves, az egyik 
még leány). Mivel :neon bírtam már tovább a szenet, scattonénak csúsztattam leg-
alább a felét. Ekkor azonban hatni kezdett a gravitáció, majd az' egyik házi-
asszony Felsikította magát: Istenem, de csúnya! 

Ez még azonban nini :minden. Legalább hajnali kett őig hordtuk a szenet 
1213 és jól bemelegedve fekiidtünk 4e. A begyújtást reggelre halasztottuk. Reggel azon` 



ban (és itt az öregasszony még jobban lelassította a szövegolvasást, és valamivel 
Jel is emelte a hangját) kideriUt, hogy tulajdonképpen nem is szén az, amit fel-
hordtunk, hanem csak megfagyott sár, rajta egy ikis szénporral. Annyi hasznunk 
lett csak belőle, hogy még egyszer bemelegedtük, amikor 'másnap éjjel a sötéđ-
ség leple alatt ledobáltuk a balkonról. (Az öregasszony itt abbahagyta. Feszült 
csend lett, Rogers és Scattone nem mertek egymásra nézni. A szekrény tetejér ől 
lecsúszott még egy papírtekercs, de az öregasszóny nem vette fel. Aztán folytatta 
az olvasást.) 

Arak: De. az is nagyon • jó volt, amikod az Efitehariv al moziba voltunk. Elég 
vacak  film  volt, de az Eftehari, úgy látszik, beleélte magát, és amikor hazafelé 
jövet találkoztunk Tsu Taoval, nagy lendülettel kezdte neki mesélni. A taraalmát. 
Еs ha legalább csak ,mesélte volna! De állandóan hozzáköltött. Egy privát verzióját 
meséltе  a filmnek, pedig ott mentem melléttiik mint él ő  tanú. De a 'legjobb az 
volt, hogy amikor Tsu Tao egy sarkon elvált tőlünk, Eftehari nemtudta lefékezni 
lendületét, és hazáig :mesélne nekem a filmet, amit együtt néztünk, állandóan 
füllentve, olyam részleteket kombinálцa a mesébe, melyelvről mind a ketten na-
gyon jól tudtuk, hogy nem léteznek. . 

Scattone: De az 'is, amikor a Mukánét beírattuk a Bwvárdk. és Tengeralatti 
Halászok Egyesületébe. (Ygy valahogy hívják őket. Az akvaлautákat.) A. Mukánét, 
azt a csupa mell és orr özvegyasszonyt itt a szomszédból, aki mást se csinál, csak 
felkel reggel nyolckor, és egész nap fél. Az ajtójára csak a vezetéknevét írta ki, 
hogy ha jönne valaki, aki ki akarná fosztani, vagy meg akarná еrőszakdlni, azt 
higgye, hogy férfi is lehet a háznál. Ha valami n ővel jövünk fel, mindig pont 
ott  6.11 az ajtóban és negédesen megkérdezi, bogy tanulni jövünke. Amikor meg-
jött az első  meghívó a Búvároktól, bejárta az ö~ zes lakásokat mind a négy 
emeleten, és mindenkitől гtanácsot kért, hogy mit tegyen. Aztán elment a sok 
tanáccsal az Egyestületbe, de ott semmi más nem jutott az eszébe, csak azt ismé-
telte, hogy ő  tisabességben élt 55 évet. 

Szžverž: Еn mégis azt hiszem, hogy az  volt  . a legjobb, amikor ültünk és 
kártyáztunk a rádió előtt, míg mondták este az utolsó híreket, és amikor bemond-
ták, hogy „Híreket legközelebb reggél öt órakor mondunk", az Arak éppen osz-
tott és fetlháborodottan dünnyögte: »Mi az, most addig várjunk?< ... 

O 
Az elhangzottak után a jelenlevők úgy döntöttek, hogy bíráló bizottságot 

alakítanak. Tagjai: scattone, Rogers, Strezoиski, Yomtobian, Arak, Eftehari és 
sziveri. A Bíráló Bizottság tanácskozásáról készült jegyz őkönyvet mellékeljük és 
szerves részét képezi e jegyz őkönyvnek. 

A Bíráló Bizottság Jegyzőkönyve 

Jelenlevők: Scattone, Rogers, Strezovskž, Yomtobian, Arclk, Eftehari és Szž-
verž. 

Az ülés kezdete 1 30, zárult 230-kor. 

Napirend: Annak az elbírálása, hogy melyik volt a legjobb. 

A Bíráló Bizottság először is abban a kérdésben foglalt állást, hogy egyál-
talán elbírálható-e, hogy melyik volt a legjobb. A többség Rogersnek adott igazat, 
aki .kifejtette, hogy az I'liászban azt is еlbíгбlják, az is verseny, hogy egy érdés 
ben ki mind jobb és igazságosabb ítéletet. A Bíráló Bizottság igazat adott azon-
ban Araknak is, aki hangsúlyozta, hogy sem шniit sem lehet parciálisan átültetni, 
Igy a régi görög tradíciókat sem. Arak hozzátette, hogy a régi görögöknél a szín-
házlatogatók és a demokratikus döntéshozatal részvev ői napidíjat kaptak. Ezután 
a Bíráló .Bizottság leszögezte, hogy javaslatot tesz a Kezdeményez ő  Bizottságnak, 
hogy vezesse be  a napidíjazást. - 

A Bíráló Bizottság úgy döntött, hogy nem minősíti vemsenyképesnek, tehát 
diszkv(alifikálja strezovski szövegét, mert az már korábban Fis fel lett használva. 

A Bírálló Bizottságban nem sikerült szótöbbséggеl eldönteni, hogy melyik volt 
a legjobb — ebben a kérdésben tehát nem született határozat. 

A Bíráló Bizottság egyhangúlag elhatározta, hogy a jegyz őkönyvbe csak a 
határozatokat kell rögzíteni, nem a teljes vitát. A jelen jegyz őkönyv ekként is 
íródott. 

Eftehari s. k. 

ad b) A különfélében a Kezde дnémyező  Bizottság először is a Bíráló Bizottság ja-
vaslаtát vitatta meg, és úgy döntött, hogy bevezeti a napidíjakat. 

Határozat .született arról is, hogy a további jegyz őkönyvek, a Bíráló Bi-
zottság jegyzőkönyvéhez hasonlóan, csak a lеglényеgesebbet és a döntéseket 
kell  hogy ta tбáhnazzák. 

A Kezdeményező  Bizottság következő  összejövetele november 12-én lesz, este 
19"-kor a szokott helyen. 

Értesítés a szokott módon. 
Mivel nem született érdemleges döntés, els ő  pontként ismét annak a meg-

állapítása szerepel majd, hogy melyik volt a legjobb. Napirenden szerepelnek majd 
még az együttműködés kérdései és kiil nféle más kérdések. 

Scattone s. k. 
Rogers és scattone megkönnyebbülteik. Ekkor úgy látták, hogy a fenyegetés 

nem ölt alakot, sőt mintha feloldódott vdlпa. Felültek az ágyon, a párnát az 
ágy támlájához állítиa és árra támaszkodva. Az öregasszony alig tartott szünetet, 
és olvasta tovább: 1214 



Harmadik jegyz ő könyv 

Jelenlevők: Scattone, Rogers, Strezovskž, Yomtobian, Arak,  EJ  teharž és S: ž- 
. 	veri. 

Az ütés kezdete 19 40, zárult 2З0-kor. 

Napirenden:  

Annak a megállapítása, hogy melyik volt a legjobb 
Különféle 

&& 

ad a) Eftehari: Az volt a legjobb, amikor megettük a Repülő  Madarat, és a végén 
nem írtunk 'semmit. 

Yomtobžan: És az 2s aagyon jó volt, amikor a Péter bácsi 'leesett a székr&1. 
Strezovskž: ('közölt•e, hogy neon hajlandó tovabb versenyezni). 
Rogers: De mégis az vart a legjobb, amikor azt hittem, bogy szenet talaltam 

az •utcán, .felhordtuk, a S čattone szégyent is vallott a hámasszonyok el őtt, de 
másnap kideriiillt, hogy csak megfagyott sár. 

(Az öregasszony itt hirtelen abbahagyta az olva'sást. Ilyen drasztikusan le-
rövid tve isrnét éles és provokatív volt a történet. — Ez giocs! — mondta az öreg-
asszony. — Giccs, mint minden koncentrátum, mint a slágerek, vagy a szörp-
koncentrátumok. És emellett teljesen lapos is, közhelyszer ű. Ki van hagyva az ut. 
Mintha lehetne ,csak az eredményt rögzíteni. t гt nélkül .az eredmény nulla. Annyit 
ér, mini az én piperkóc filozófiatanár unokám mondatai, aki csak azt hajtogatja, 
hogy Hegelnél •igy van, Heideggernél úgy, az igazság ;pedig itt valahol :a középe л . 
Platán így, Arisztatelész úgy, de mi tudjuk, hogy emígy. 

- Mi csak a lényeg ... — kezdte el Rogers, de érezve, hogy így még rosszabb, 
abbahagyta. 

Az öregasszony azonban már lecsapott rá: Miféle lényeg! A Lényeg az sem-
mi, hamisítvány. Mellette a valóság elmehet a fenébe. 

— Nem úgy gondoltuk — kínlódott Scattone .. . 
— Hanem hogy gondolták?! ... 
Csönd lett. Rogers egy kicsit jobbra fordult, de a hármas szárnyú tükör-

ben is az öregasszony mozaikja ált ellőtte. 
Aztán az öregasszony mégis folytatta.) 

Scattone: De .az is, amikor a Mukánét beirattuk a Búvárak és Tengeralatti 
Halászok Egyesületébe, és ő  elment és csak a tisztességét bizonygatta. 

Arak: De az is nagyon jó volt, amikor az Eftehari egész hazáig mesélte 
a mozit, pedig a Tsu Tao-iás elvált már t őlünk. 

Szžverž: Rn mégis azt hiszem, hogy az volt a legjobb, amikor kártyáztunk 
és hallgattuk az utolsó híreket. 

(Giccs! — mormogta az öregasszony.) 
Az elhangzottak utáni a jelenlev ők úgy döntöttek, hogy bíráló b•izottságot 

alakítanak. Tagjai: Scattone, Rogers, Strezov5ki, Yomtobian, Arak, Eftehari és 
Sziveri. A Bíráló Bizottság tanacskozásáról késziilt jegyz őkönyvet mellékeljük és 
szerves részét képezi e jegyz őkönyvnek. 

A Bíráló bizottság Jegyzőkönyve 

Jelenlevők: Scattone, Rogers, Strezovskž, Yomtobian, Arak, Eftehari és Szž-
veri. 

Az ülés kezdete I, zárult 130-kor. 

Napirend: Annak_ elbírálása, hogy melyik volt a legjobb. 

A Bíráló Bizottságban nem sikerült megállapítani, hogy melyik volt a leg-
jobb — ebben a kérdésben tehát nem született döntés. 

Eftehari s. k. 

ad b) A Kezdeményező  Bizottság elfogadta a Bíráló Bizottság eliterjesztését. 
Megállapítást nyert, hogy a •napidíjaikat nem fogjuk folyásítaavi, mert egy 

napidíjara való összeget sem sikerilt összeadni. 
A Kezdeményező  Bizottság egyhangúlag arra az álláspontra helyezkedett, 

hogy a verseny további folytatása a jelen körülmények között nem célszer ű . 
A Kezdeményező  Bizott•ság következ ő  összejövetele november 19-én lesz 

a szokott helyen. 
Brtesítés a megszokott módon. 
Napirenden különféle kérdések szerepelnek majd, beleértve az együttm űkö-

dés problematikáját. 
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- Na, nézztik tovább — mondta az öregasszony, és minden szünet nélkül 
folytatta. 

O 

Negyedik . jegyz ő könyv 

Jelenlevők: Scattone, Rogers, Strezovskž, Yomtobžan ;  Arak; Eftehari és Szž- 
veri. 

Az ülés kezdete 22", zárult 130
-kor. 

Napirenden: 

Kžžlönf éle. 

A bziasszonyok(szokatlan) elleгіvetés~i miatt .az értekezlet az utcán lett 
megtartva a Cseresznye fUszerkereskedés el őtt. Csak a legszü,kségesebbeket, egy 
kis asztat és néhány széket vittiink ki. A Eszékek kis száma miatt az asztal is 
Rilésre lett felhasználva. Egy ideig még zavarták a részvev őket a ј '&бkel&ők, de 
utána már csak villamosok jártak. . 

Yomtobian: Az embernek ilyenkor az az -érzése, hogy a vIllaarios talán 
még állomások között is megáTlna, hogy felvegyen. 

Arak: Lehet,. és a piactéri színházban ilyenkor átüt az izzadsága színészek 
aminkjén. 

Scattone: Érdekes, hogy már november, és még mindig nincsen hideg. 
Strezovskž: Ahogy így ülünk itten, a :távok-ág csak négy-öt értelmetlen 

fénypont. 
Rogers: És •a Dunául most már egészen álfialános mozgássá egyszer űsödnek 

a hullámok. 
Szžverž: És most, ha már így beszélünk, az embernek eszébe jut, hagy 

a délután meg az este úgy eltiirri, mint fíi е  hullott kövek. 
Eftehari: ,Felszárad a sietés az utcán, és szalmaszálakká oldódik az éjszaka. 
Yomtobža п: A boldogság tulajdonképpen hűvös mint a föld. 
Mivel egyre hidegebb; lett, a Kezdaményez ő  Bizottság úgy döntött, hogy 

megszaikitja az összejövetelt. 
A szélek és az asztali felvitele közben döntés szilfatett a тrál, hogy a kö-

vetkező  összejövetel november 23-án legyen, délután 5-kor. 
lšrtesítés a megszokott módon. 
Napirenden különféle kérdések, beleértve az egyiittmíiködés kérdéseit. 

Scattdne s. k. 

O 

Az öregasszony ehhez sem f űzött semmilyen megjegyzést, és folytatta. 

O 

đ tödik jegyz ő könyv 

Jelenlevők: 3cattone, Rogers, Strezovskž, Yomtobža п, Arak, Eftehari és Szi-
veri, 

Az ülés kezdete 17 10, zárult 2330-kor. 

Napirenden : Különféle. 

. — A p іhenés szó lényegében onomatopeikus. A pihhhhenésb ől ered. Amikor 
ki vagy dögölve és szuszogsz, akkor pihhhhensz. Innen ered a pihenés. 

— Aki nekem eddig 9 p d.a.la S  levelet írt, mind elvettem feleségül. 
— Joghurthámozás. 
fine, a titok. 
Кi гr јyi atyja klastromba zárató. 
— Mozart kutyájának minden bizonnyal Modri volt a neve. 
— A Picass~t csak azért fogadták be, mert tarthatatlan volt már az az állás_ 

pont, hogy mindenki sarlatán. Valakit ki kellett választani. 
— Monopol. Pluhár Mónopol? 
— A bainbergi filharmonikusok libát loptak Csanádon. 1216 



Kelt a testmozgás. 	 . 
—  A. szádát kék üvegbe kelt kérni, nem fehérbe, mert különben úgy néz 

ki, mintha vizeznék a bort. 
— Szélt Pierre. 
(Mi ea a »szólt Pierre ?)< — kérdezte az öregasszony . Rogers készséggei ma-

gyarázott : Vitt olyan idő, amikor valaki elkezdett valamit fütyülni és a másik-
nak ki kellett talári, hogy honnan van. Amikor egyre rövidebbek lettek a rész-
letek , az Arak dühös tett és anegkérdezte , hogy honnan van az, hogy »szállt Pierre<. 
Senki sem tudta, és akkor megmondta, hogy a Háború és Békéb ől.) 

A Kezdeményező  Bizottság leszögezte , hogy a jegyzőkönyvbon ezentút fölös-
leges feltüntetni az egyes felszéladók neveit , mert ez csak a személynség túlságos 
hangsúlyozásához vezethet . E jegyzőkönyv már a fenti határozat figyelenvbevé!telé-
vel készült. . 

A Bizottság tagjai megegyeztek , hogy a követikező  ülés november 27-én lesz. 
Ismét 17"makor, a szokott halyen. 

Értesгtés a megszokott mádon. 

Napirenden különféle kérdések, beleértve az egyiitlmí іködés taglálás .t. 

Scattone s. k. 

Hatodik jegyz ő könyv 

Jelenlevők : Scattone, Rogers, Strezovski, Yomtobian, Arak, Eftehari és Szi-
veri. 	 . 

Az ülés kezdete 17 40, zárult 23ћ-kor. 

Napirenden: 

Különféle. 

Ildi képmása szalicilban. 
Scattone s. k. 

O 

— E micsoda , ez az »Ildi képmása szat 'icitban< — kérdezte az öregasszony. 
A dolgokat nem volt képes azonban rekonstruálni sem Scattine , sem Rogers, és 
így nem adhattak magyarázatot. 

Hosszabb csönd tett és csak azt léhet еtt hallani , ha a himbálódzó fiiggöny-
zsinóг  időről időre súrolta az ablakpárkányt . Ismét az öregasszony iszáladt meg: 
— Egyszer repülőn utaztam ahhoz a piperkőc unokánvhiz. Ahogy felszálltunk, 
elkezdtek magyarázni a légikisasszonyik , hogy ,mit kell osinálni , ha tezwhanunk. 
Az egyik még azt is hangsúlyozta , hogy oxigénm ,aszk alatt tilos a •dohányzás. 
»Elég •nehéz •is  tenne« — mondom a szomszédomnak . »Hagyja a fenébe — szólt 
erre a szomszédom , egy idősebb férfi , aki állandóan csikaládét evett — hagyja a 
fenébe , vannak niin ,denféle emberek . Itt van például az egyik barátam , aki zuhany 
alatt is cigarettázik .. . 

1217 



fenyvesi ottó 

csönd-óceán 

Talán halk lebbenésre 
mély száguldással 
tompa sötétséggel 
nap-viasz tengerekkel 
az Oceánból 
idekívánkozott 
a krisztus-bércek közé 
talán lágyan zendülnek 
megmerevednek 
nem szállnak 
mélyen Zuhannak 
mozdulatukban üres bénasággal 
talán kőfeje is elsorvad 
hiába simogatták ölükben 
bölc.v aggastyánok 
talán néma dalokban keresték 1218 



réges-rég elfelejtett 
napbarnító éjszakáikat 
vörös-kandúr-szimptómáikat 
talán már f ény іelen lebegésükben 
sincs semmi 
kőlovakon lovagolnak 
valahol a csönd lendületében 
magával ragadta 
halk tengerekbe süllyesztette 
valahol az alacsony párákban 
szótlanul szétválik kék-piros-lila-sárga-vörös 
valahol lenn 
messze talán 
millió holtfáradt fényévre 
ahol az elnémult percek 
ezüst-iramú évek 
végeláthatatlanul bezárulnak 
csönd-apokalipszis reggele 
talán nyelvemben fölpattan 
a ki nem mondott rudak 
kővájó deszkák keserves énekében 
elhallgatott rendülések 
néptelenség 
szárnélküliség 
beletörődöttség 
csönd-szirom-levél telenség 
lágy-krizantém -fácán-fej-konzervek 
almát zárt fürdőszobájába 
és most várja keserves sírását 
valahol a magas nyári tópartokon 
érc-ömlés izomfeszülésekben 
szamár-feszületekre f üggesztett 
csönd-krisztusok 
valahol a magas hegyekben már havazott 
a magas lelkekben 
a méh kiáltásában megmozdul 
f ény-arany-liliom 
valahol egyszer 
talán a mélységes Oceánban 
megcsendesedik 
akkor a mályvakert-egzotikum 
a csönd eljövetelével elszíntelenedik 
láva-kátrány tüdejüket 
hiába tágítgatnák 
mint egykor a sárkány-erdőben 
valahol egyszer 
majd az ő  hangja 
kúszik felém 
talán utol is ér 
a csönd lázadásával 
tágra nyílik 
megrökönyödik 
belémbotlik 
síró almaként kürtöl 
sima f elületében 
10 000 explozív sz őrcsomó 
meg a gyászmisén is elpenészedik 
hervadó kókadt rózsafüzéren 
talán a csönd elérkezésével 
a nagy halak 
mind-mind megdöglenek 
bélpoklos éjjeli viziteken 
vén baka-fa-nóták 
ha majd valahol 
a kis tengerek 
áramló köbméterjein 
millió fáradt agyonvert fényévre 
távoznak 
akkor érkezik meg a 
nyugalmi térelem-szerkezete 
ős virgonc szilvalekvár-zuhatag 
talán a molekulákon túl 1219 



az atomokon is túl 
valahol a sötét oldalon 
ott megbújžk 
minden ősföldi-rend mögött 
egyszer ismeretlenül 
gőz-penész-áramlattal 
a göncölők 
létezhetetlenül 
valahol megnyílik 
a sárga űr-blokád 
s csönd-szirmok meg 
belénk zuhannak 
követlenül hústalanul 
szirén-mészárlás 
meglesett véres hattyúdalocskák 
sár-sascsont-lökés 
édes zöld romantikák 
vörös síkokban megszületik 
talán egy céltalan exodusban 
zöldvasárnapž üdvözület 
békés orrszarvú metamorfózis 
valahol kéregnyílásaždon túl 
elém állsz földszagodban 
felszívódó nárcisz-lombozat 
mozdulatlan rítusokban 
füst 
tincs 
csigaláb 
meg a pettyes lószúnyog is 
göndörödő  csöndjében idegtépőn 
beléd marrrr 
valahol magasan 
a menny behavasodik 
hiába volt annyi kuvasz 
Konstantinápoly és csend 
halkan dúdoló nomádok 
sátorjaiban lazuló tej-virág 
eleven bordaszeletjeim vagy 
üveggyöngyeim k őszívében élsz 
tengerbe zárt vonat 
valahol bennünk magányosan 
csend-magány él 
forró szférákban 
dzomsüllyedésekben 
méhkas-vázban 
talán asalétrom-tömbök 
bomlásával felszabaduld 
nž trogén- rekeszžzmo k 
szűzi illatában 
az Oceánban előbukkan 
a pászto г-tündér 
valahol 
hol 
ki tudja 
talán minden csak képzelet 
de ott a másik oldalon 
a vakság-márvány-falán túl 
(messze t őlünk) 
az egér-patkány-uszályok 
ringó álmokban Brass Rooster 
villogó fatörzsekben 
kél a vágy-hatalom 
talán némán mozgó Oceán 
szív majd fel 
a tengerpartok vérvörösen 
csillogó bádogtetőkön 
ébredő  szemgolyónk 
kérges üregeiben 
ki f akodó rügyek fölött 
félresikerült szavak sivársága 
mozdulatlanul 
mélyen 1220 



arra 
lenn 
Amsterdam-tulipán-galamb-ország 
olyan mint a kék ribizli 
mikor füledbe tömöd 
gyújtogató csatorna-tolvajok 
nekrománs-álom-undor-romantika 
tél volt és havazott 
mint a végtelen ‚ceán-parton 
savanyu ringyókkal 
maj om-teve-zsiráf -öszvér 
ünneplő  tengerészek 
mint az altamirai barlangrajzok 
valahol az elhibázott és a 
ki nem f ejézett mozdulatokban 
ottmaradt 
elveszett a szegf ű-szenvedélyben 
a lefekvés el ő tti lábvízben 
elcsendesedő  holtakért 
éjféli mise légy-sejt 
a homokdombokon túl 
plazmafekély 
határtalan atom-sivatag 
itt az бceán partján 
talán valahol 
mégis megtalálom 
az elveszett drága suhanásokat 
melyek úgy látszik 
belevesztek a fenséges Ocedn 
milliárd éveibe 
valahol a hangok tengelyében 
a gázok csöndjében 
tiszta hárs-gubanc-szerkezet 
é1 mozdulatlanul 
talán a végtelen fenséges Óceán csöndjében 
valahol 
ki tudja 

a vers átváltozásával 
a vers megközelítéséhez 
a szavak redukálásában 
a hangok áradatában 
a hullámok játékában 
a tengerek gyermekeiben 
a kávéházak füstjében 
a határtalan Óceánban 
a végeláthatatlan csönd-atom-kohézióban 

megpendül valami 

simán 
lágyan 
mélyen 
messze 
lenn 
Ott  
alig hallhatón 
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gion nándor 

■ 	 о  sz Irena 
— Ma egy hatalmas gödröt ástak az épiilet mögött — mondja az öregasszony, 

akinek neшnégen meghalt a férje, és ő  azóta minden este kiiil a ház elé, köz-
vetnleniil a .bejárat mellé, és 'megszólítja a hazaérkez őket. —Jött egy ember ha-
talmas ko'trágéppel, letaposta a pázsitot, és egy hatalmas gödröt ásott. Nézze 
meg már azt a gödröt. 

Semmi kedved megnézni azt a gödröt, .de az öregasszony . ólyan szelíden 
kérlól, hogy szó nélktil elindulsz az épület mögé., Valóban jokora gödör van ott 
mellette ott áll elhagyottan a kotrógép, nem valami hatalmas kotrógép, az esti 
félhomályban téged inkább valami játékszerre ernlékeztet. Visszaballilagsz a bejá 
rathoz, és azt mondod az öregasszonynak: 

— A •pázsit tényleg tönkrement. A kotrágáp letaposta, meg teleszórta földdel. 
— Halnap ismét eljön az az ember, és még mélyebbre ássa a gödröt. 
— Kár — mondod. —Kár azért a szép pázsitért. 
— Persze hogy kár — mondja az öregasszony, és mindjárt megkérdezi t őled: 

— Mit gondol, mi lesz abban a hatalmas gödörben? 
— Fogaknam sincs. 
— Mégis mit gondol? 
Most már unod az öregasszonyt; legszívesebben azt mondanád neki, hogy 

beszélgessen valaki mással, téged egyáltalán nem érdekel, hogy miért ássák azt 
a gödröt, de sajnálod is, olyan szerencsétlennek látszik, amióta meghalt a férje, 
ezért azt mondod: 

— Bunker. 
— Bunker? — mereszti rád a szemét. —Miért .esinalnának ide bunkert? 
— Nem .tiidom — vonogatod a vállad. — Gondolom, egy esetleges háború-

ban jól jönne nekünk egy bunker. 
— Gondolja, hogy háború •lesz? 
— Nem gondolom. De sohasem lehet tudni. 
— Nem bunker lesz — mondja az' öregasszony. 
— Akkor talán transzformátor. 
— Nem. 
— Artézi kút? 	 . 
— Dehogy — rázza a fejét az öregasszony. — Minden épiiletben van már 

vízvezeték. Minek még egy artézi kút is? 
— Sajnálom — mondod csüggedten. Más jelenleg nem jut eszembe. 
— Sziréna lesz. 
— Sziréna? 
— Igen — mondja szinte élvezettel az öregasszony. — Sziréna lesz. 
— Honnan tudja? 1222 



— Az az ember mondta, aki a kotrógépet kezdi. • 

— Sziréna a föld alatt? 
-- Igen. Ez egészan újfajta • sziréna lesz. Két hatalmas tartályt hél уieznek 

majd abba a gödörbe, az egyik .tartályban rettenetesen összes űrítik a levegőt, 
a másikból viszont teljesen kiszippantják. Ha meg akarják szólaltatni a szirénát, 
a sűrített . levegőből átengednek egy vékony vezetéken az üres tartályba, és ez 
sistergő, vijjogó hángot ad. 

— Felhallatszik majd a föld a'lál? 
— A tartályok egynegyede a föld felett lesz. Majd díszcserjét ültetnek kö- 

réj:iik, hogy ne legyenek feltűnőek. 
— Furcsa — mondod elképedve. —Sohasem gondoltam volna ... — Nem 

fejezed be, köszönés nélkül otthagyod az öregasszonyt, és felrohansz a lakásodba. 
Gondosan bezárod magad mögött az ajtót, aztán ceruzát és papírt veszel 

elő , és az asztalhoz ülsz. Pontokba foglalva felírod: 
Létezik-e egyáltalán ilyen újfajta sziréna? (Hazudott talán a vén bo-

szorkány?) 
Mennyire lehet összesűríteni a levegőt? (Kormos) 
Milyen erős hangot ad a kitörő  összesűrített levegő ? 
Milyen vastag a tartályok fala? 
Milyen eanber (és mennyit tud) a kotrógép kezel ője? 

iigy érzed, a Tényeges kérdéseket felírtad. Kézbe veszed a papirost, és 
sétálni kezdesz a lakásban. Mindent alaposan és módszeresen, át kelld gondolnod. 

Valószínűleg létezik ilyen újfajta sziréna: ez a dálag a isíirített leveg ővel eléggé 
egyszerűen hangzik, bizonyára nem az öregasszony találta ki. Égyébként sem ér-
dendi meg, hogy vén boszorkánynak nevezd, emlékeztet ugyan valamelyest Wait 
Disney Madame Mimijére, lényegében azonban Madame Mimi jólelk ű  ,boszorkány, 
az öregasszony 'meg határozottan kedves teremtés, sohasem panaszkodik, csak 
éppen sokat beszél, ami érthet ő  hiszen öreg éš teljesen égyedúl  van.  

A második kérdésre természetesen nem tudsz pontos választ adni. Úgy-
szólván senmmt sem tudsz a leveg ő  összesűrítéséről: Most nagy szükség lenne 
Kormosra, de Kormos már meghalt, ,felgyújtotta magát. Kár, hogy annak idején 
nem figyeltél rá jobban, amikor a találmányáról beszélt. Kormos találmánya 
is sűrített levegőn alapult. Amennyire vissza tudsz emlékezni, •arról volt szó, hogy 
a levegőt annyira össze kell sűríteni, _hogy szilárd anyaggá váljék, mondjuk, több 
ezer vagy millió köbméternyi levegőből affélе  levegőtéglákat lehetne készíteni 
melyek aztán olcsó s tiszta nlzemanyagként .gépeket hajtanának, áramot faj 
lesztenének, és egyáltal!ám jólétet biztosítanának az embariségn еk. Kormos éve-
kig házalt a találmányával, hosszú leveleket írt kiit гnféle vonalatoknak, segít 
ségiiket kérte, mivel a leveg ő  szilárddá sűrrítéséhez hatalmas; erős falú tartályokra 

. lett volna szüksége. A tartályokat és az egyéb felszerelést sohasem kapta meg, 
nyilván nem vették kounalyan az ötletét, és ő  közben meghalt, .véclebleniid fel-
gyújtotta 'magát. Kis, . egyszobás lakása volt egy új épület legfels ő  emeletén 
a lakása tele volt :tervrajzokkal, Kormos folyton rajzolt, alig aludt éjszakánként, 
egyrészt a rajzolás emiatt, másrészt, mert félt a poloskáktól. Abban az új épület 
ben nem volt egyetlen poloska sem, Kormosnak azonban az volt az érzése, hogy 
amint eloltja a válllamyt, poloskák ibdjnak elő  a falbál, álmában is minduntalan 
felriad't és gyufát gyújtogatott, hogy lássa, nem іnászkйlnak»e rajta a poloskák. 
Hiába próbáltad meggyőzni, hogy feleslegesen ájedeziik, csak hüxnmögátt, hogy 
lakott ő  már eleget .poloskák között valamikor, és minden este odakészítette 
ágya mellé a gyufát. Javasoltad neki, hogy hagyja égve a villanyt, akkor nem kell 
gyufát gyújtania, ha felriad, de nem tudott villanyfénynél aludni. Aztán egy 
éjszaka feilgyújtotta !magát. Bizonyára a padlóra dobta az ég ő  gyufát, .miután, 
ki tudja hányadszor meggyőződött, hogy nincsenek poloskák a közelében, níeg-
nyugodva aludt tovább, a padló meg tele volt szórva tervrajzokkal, a rengeteg 
papír lángra kapott, és mire az álmos szomszédok rátörték az ajtót, Kormos el-
égett ágyastól, tervrajzostól együtt. Sajnáltad Kormost, de kicsit dühös is voltál 
rá, úgy érezted, hogy becsapott, egyszer régebben már megmentetted az életét, 
nem lett volna szabad ilyen ostobán meghalnia. De ami még szomorúbb Karmos 
elégése óta betegesen félsz a t űztől. ,Pontosabban, folyton attól félsz, hogy fel-
gyújtasz valamit. Mielőtt elmennél otthonról, minden sarokba benézel, nincs-e 
valahol égő  cigarettacsikk, többször is megvizsgálod, hogy kikapcsoltad-e a vil-
lanytűzhalyt meg a bojlert, és néha éjszaka felriadsz, ment füstszagot érzel. Ezért 
is dühös vagy Kormosra, jobban kellett volna vigyáznia, mert még éppenséggel 
szükséged volna rá a találmányát, a leveg őtéglát hülyeségnek tartottad, alig 
fdgyeltél oda, ha arról magyarázott, kétségtelen viszont, hogy többet tudott nálad 
az ósszesűrített leveg őről, legalább hozzávetőlegesen megállapítaná, hogy mennyi 
levegőt sűrítenek a sziréna tartályába, és akkor már azt is kiszámítaná — figye-
lembe véve a tartály űrtartalmát —, hogy mennyi ideig távozik az összes űrített 
levegő, monndjuk, egy tízmilliméteres résen keresztül. Igy magadban legfeljebb 
csak találgatsz, és meglehet ősen bizonytalanul fél órát 'i  apítasz meg: tegyük 
fel hogy fél óra alatt ürül ki a tartály, ez már elég hosszú i,d ő, fél árai sziré-
nážás felveri az egész környéket, küilönösen a jó hangos szirénázás. 

Ez már a harmadik pont. Nyilván nagy hangerej ű  ez az újfajta sziréna, 
és minél szűkebb résen távozik a levegő, annál félelmetesebb hangot ad. Tíz-
milliméteres rés éppen megfelel. 

Előkeresed a kis kézi fúrógépnet, amit Kormostól kaptál ajándékba. Azóta 
is ott hever leolajozva, papírba csomagolva a szekrény alján. Kormos ezzel az 
ajándékkal hálálta meg, hogy mégmentetted az életét. Egyszer sikerisiit meg-
mentened, Egészen véletlenül történt, a vasúti javítóm űhelyben ténferegtél, akkor 
jártál ott el őször, kerestél valakit, és akkor észrevetted hogy nem messze t ő-
led, villanyfwróvai a kezében, furcsán rángatózik egy kis, sz őke ember: az egész 
teste rángatózott, és a szemei majd kiugrottak. Váratlan helyzetekben általában 
nehezen találod fel magad, de akkor meglep ően gyorsan és a lehető  legokosabban 
cselekedtél:. odarohantál, megragadtad a fúrógép zsinórját, és kitépted a . falból. 
A kis ember vagy két métert repült, és elterült a földöm de nem történt semmi 
baja, még csak meg sem volt ijedve, inkább, mintha szégyenkezett volna, hogy 
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kezet nyuj tott, megköszönte , hogy megmemtettad az életét, és bemutatkozott. 
đ  volt Kormos, és később megkért hogy látogasd meg, te pedig szívesen el-
mentél hozzá , ő  volt az első  és egyetlen ember, tikinak megmentetted az életét. 
Attól kezdve , amíg fel nem gyújtotta .magát, gyakran eljártál hozzá, a lakása 
tele volt r і ndenféle furcsa szerszámmoh, és a padlóra hamuztál , Kormos meg 
a tahálámányárál beszélt, de erre, sajnos nem figyelté 'l, pedig a sűr~tett levegő -
ről vó t szó . Még jó, hogy neked ajándékozta ezt a kis kézi fúrbgétpet. Külön 
neked csinálta , hetekig dolgozott rajta, és olyan félszagen adta át, mint ahogy 
első  taha!lkozásotokkor kezet nyújtott . Szép, kvs furágép , könnyen kezelhető, tíz 
mihliméteras lyukait ki lehet fúrni vele. . 

Persze nem lesz könnyű  múnka bizonyara vastag falú tartányba s űrítik 
a levegőt . Erről aztán végleg nеn tudsz sem гг  t, ezt a kotrógép kezel őjétől kell . 
megkérdezned , vagy legrosszabb esetben megvárnod , hogy elhozzák ide a tamtályt, 
és megvizsgá4оd, mielőtt a fö'ldbe tennék. . 

A kotrógép •kezelőjével azonban mindanképpen beszélned kell nиnél előbb, 
már holnap reggel. A jelek szerint barátságos em ber, hiszen beszédbe elegyedett 
az öregasszonnyal is elmagyiarázta neki, hogyan m űködik a sziréna . Tehát ért 
valamennyit a szi јrénához , remélhetőheg azt is tudja , hogy milyen vastag a tar-
tálynak a fala , és remélhetőleg meg is mondja . Majd kedvesen megszólmtod, 
beszélgetsz уе1е, mindenféhéről , és aztán ávаfosan _ kifaggatod . Legjobb lesz a 
karikatúrákkal kezdeni. A kaxmkatú гá.Каt általában mindenki szereti, és neked 
gazdag karikonúra-gyűjteményed van. Ki kell választani néhányat , amely fehtehe-
tően tetszik majd a kotrógép kezelőjének . Előveszel két vastag karikatúma -ahibumot, 
most mindjárt kiváhasznod a legmegfalelőbbeket , amúgy is átnéznéd ma este 
az albumokat ; ha nyugtalan vagy vahasniért , mindig a karikatúrákat veszed el ő . 
Több száz karikatúrát _ gyűjtöttél már össze , válogаtott , szellemes kárikatúrákat. 

Először, szokás szerint, az ijedt emberekei nézed meg ezekb ől van a leg-•
több, az egyik album csak ijedt embereket ábrázoló karikatúrákkal van tele. Az 
ijedt emberek a legnevetségesebbek , már régóta szenvedélyesen gy űjtöd a karika-
túráikat. Vagy fél óráig lapozgatod az első  albumot, az ijedt emberek ezúttal 
is megnyugtatnak . De a kotrógép hteze 'lőjének nem ezeket a kari ~katúrákаt akarod 
megmutatni, ]ega'lábbis nem mindjárt , amikor beszédbe elegyedsz majd vele. 
Esetleg gyanút fogna, ha a ndjá аt az ijedt emberekkel kezded. 

Fogod hát a másik albumot; itt mindenféle emberekr ől vannak karika- 
túrák, hajótöröttekről, kikapós feleségekről, házsáxrtos anyósokról. A hajótöröttek 
bizonyára tetszenek a kotrógép kezelőjének, az ilyen karikatúrák általában .ntin-
denkinek tetszenek . Kiválasctasz kett őt az albuиnbó'l: az egyiken az еІѕіtЈјІуеdt 
hajórái megmeneklilt pap riadtan kuporog egy pálmafán , két meztelen . nő  pedig 
fejszével buzgón vágja a fát; a másikon egy torzonborz férfiú és egy helyes n ő  
szorong egy kis hoтndkszigeten , és a férfi imigyen méltatlankodik egy 'láda 
aranypénz felett: Pénz? Mi az ördögnek , hiszen most ingyen .is kapok nőt." 
Azután kikeresel egy megfelel ő  karikatúrát . A kosárlabdázókról . Igen szellemes 
karikatúra: egy hórihorgas tag eltorzult arccal próbálja •kosárba dobni a aabdát, 
de sehogyan sem sikerül neki, mert az ellenfél jóval alacsonyabb játékosa vi-
gyorogva csiklandozza a hónalját. Ez is tetszeni fog a kotrógép kezel őjének, 
mostanában nagyon népszer ű  sport a kosárlabda , a televízió is folyton .kosárlabda= 

- mérkőzésеket közvetít . Azután egy karikatúra a bírásági tárgyalásról : az ügyész 
a halálravált tanú fejéhez nyomja a pisztolyát , miközben a védő , : fe'lelősségének 
tudatában , kimérten tiltakozik a faggatási mód ellen. Végezetön kiválasztasz két 
kissé sdkаrmlás karikatúrát , általában az ilyenek is tetszenek a férfiaknak . Az elsőn 
férj és feleség fekszik az ágyban; a férfi természetesen horkol, a feleség viszont 
nem tud aludni a kerít •és felett ugráló birkákat számolja. Hiába. Felébreszti 
férjét... Utá дΡ~a a .férj ismét horkol , a feleség pedig kerítés felett ugráló bikákat 
számol. A második : Aladdin megdörzsöli a csodalampát , a szellem előbújik 
felhőbe burkolózva , de karjai között egy keleti szépséget tart , és ingeniilten azt 
mondja Aladdinnak: „Türelem, uram és parancsolóm." 

Összesen tehát hat karikatúra , éppen elegendő , hogy az ember társalgást 
kezdjen valakivel . Elégedetten elrakod az albumokat , a kiválasztott Каnikátúгr kat 
az asztalon hagyod . Ugyancsak az asztalon marad a kis kézi fúrógép és az a pa-
pírlap, amelyre öt pontban felírtad a szirénával kapcsolatos kérdéséket. 

Reggel, mire felébredsz , már javában dolgozik a kotrógép . Fentrő l figyeled, 
az ablakbál, ronda okkersárga gép ;  nagy zajjal váj bele a földbe, egyre mélyíti 
és szélesíti a gödröt , időnkén гt már sáros, agyagos földet szór a letaposott pá-
zsitra. A kezelő  görnyedten ill a gép tetején , a fején ugyanosak sárga, szem- 
ellenzős sapka van. Egyelőre nem mész le hozzá munka közben, a nagy zajban 
nem tudnál vele rendesen beszélgetni , a karikatú rákat meg egyáltalán nem tud-
nád megmutatni . De azért gyorsan felöltözöl , és készenlétben várakozol , az ablak 
mögött. 

Vatainiiive'l kilenc óra ellőtt megáll a kotrógép , a kezelője reggelizni készül. 
Zsebre vágod a kiválasztott hat karikatúrát , és most már elindulsz. Gyorsan 
szétnézel még a lakásban , hogy nem hagytálе  magad utan égő  cigarettaósíkket, 
aztán lemész a lépcsőkön . Lassan megkeriilöd az épiiletet , ráérően bámészkodsz, 
mintha egészen véletlenül járnál erre. 

A gépkezelő  az épiilet tövében ül, hátávala falnak támaszkodik , és kanveret 
meg húskonzervet eszik. Köszönsz neki, ás udvariasan azt mondod: 

- Remélem , nem zavarok? 
— Nem = mondja. — Egyáltalán nem zavar. — Nyugodtan eszik tovább, 

a bicska hegyére szurkálja a falatokat a konzervb ől . Nyilván megszokta már, 
hogy az emberek leállnak vele beszélgetni , és a munkájáról faggatják. 

Szépen egymás mellé , a lábához rakod a karikatúrákat , és vársz. A gép-
kezelő  csodálkozva kapkodja a fejét, hol téged néz, hol a karikatúrákat, de 
az evést még most sem hagyja abba. 

Melyik tetszik a legjobban ? — kérdezed. 
A bicskával rámutat arra , amelyen a feleség eilőbb birkákat , azután meg 

bikákat számol. 	 . 
— Valóban 	mondod elismerően —, valóban szellemes karikatúra. Bár 

nekem ez a bírósági tárgyalás jobban tetszik. 1224 



Megszeuвleli alaposabban a bírósági tárgyalást, ás a fejét rázza. 
— Nekeгi nem tetszik. 
- Nézze meg azt a pofát, akire rászegezik a pisztolyt — er ősködöm. —

Majd szörnyethal a rémülettől. 
lViuidenki megreini lne, ha pisztolyt nyonгnánalk a tankijához. 

— Szereti maga egyáltalán a karikatúrákat? — kérded gyanakodva. 
— Ez tetszik — mondja, és ismét az álmatlanságban szenvedő  féleségre 

mutat. — Az az ijedt émber nem tetszik. 
— Ez semmi — mondod. — Rengeteg kariktíurám van az ijedt emberekr ől, 

sokkal jobbak euі iél. Évеk áta gyűjtöm őket. 
— Miért? —kérdezi. 
— Magam sem tudom. Évekkel ezel őtt egy ismerósöni felgyújtotta magát. 

Akkor kezdtem karikatúrákat gy űjteni 
— Ijedős ember volt az az ismerőse? 
— Ném. Nem mondhаtnám. Csupán a poloskáktóL félt. 
— Maga mitől fél? — kérdezi. 
— Seаnmitől. Egyszerűen csak szeretem a karvkatúrákat. F őleg az ijedt 

embereket ábrázoló kariktúrákat. Egy egész albumiot megtöltöttem velük. Azt 
hiszem, ezt a bírósági t гgyalást is közéjük kell tennem. 

— Sohasem kívánnék magamnak egy ilyen albumot — mondja szemre-
hányóan. 

— Volt egy másák ismerősöm — magyarázom 'lelkesen. — Ot kellett volna 
látnia. Valaki halálra remisztette megcsonkitott fényképekkel. El sem tudja 
képzelni .. . 

— El tudom képzelni — vág a szavadba. — Nekem is vet egy ismer ősöm, 
akit én rémisztgettem. Szívbajos volt az illet ő . Később nagyon szégyelltein ma-
gam ... Később, amikor már az öreg Bagival meg Ј  giccsаl dolgoztam. 

— Azok kicsodák? 
— Egyáltalán nem ijedős emberek. Szerettem velük dolgozni, bár Јágics 

nagy gazember, folyton csal a kártyám, De azért szerettein vehik dolgozni. Sok 
mindent tudnék róluk mesélni. . 

— Meséljen inkább arrál a szívbajos ismer őséről—mondod, de a kezelő  araár 
végzett a reggelivel, készülődik vissza a kotrógépre. Erre gyorsan helyesbítesz. —
Meséljen inkább erről a szirénáról. 

— Mit nlesé'ljek róla? 
Hallottam, hogy valami újfajta sziréna Desz itt. Tantálуba sűritett leve-

gővel m ј$úködik. Igaz? 
— Igaz. 
— Nem gondolja, hogy ez veszélyes lehet? — faggatom óvatosan. — Eset-

leg lelyukadhat a tartály, és ha váratlanul megszólal a sziréna, halálra rémíti 
az egész környéket. Persze attól fiigg, hogy milyen tartályba s űrítik a levegő t: 

— Maga mégis fél valamitől — jelenti ki erre határozottan. 
— Nem félek semmitől. 
— Most 'dolgoznom kell — mondja. — Holnap, ha akarja, reggelizés köz-

ben mesélhetek az öreg Bagiról és Јágicsról. Furcsa emberek ugyan, de semmit ől 
sem félnek. 

— Én sem félek semnшtóíl — .mondod, és kissé csüggedtei►  felІszeded a •föІd-
ről a kaтјkartúrákat. 
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vankó gergely 

az indus -völgyi 
műveltség 

Visszapillantunk — s reméljük, hogy tekintetünk nem a jöv őt fürkészi. 
A föld és homok temette városok, melyek feltárulkoznak arégész-tekintet el ő tt: 
a fürdők, emeletek, csatornák, lépcs őzetek nem a jövőből járulnak elibénk, ha-
nem a múlt látomásai. 

Mohendzsodáró és Harappa. Az előbbi az Indus alsó szakaszánál, az utóbbi 
a Pandzsábban nagyvárosok romjai — az indus-völgyi civilizáció központjai, me-
lyeket századunk húszas éveiben tártak fel a kutatók, új megvilágításba helyezve 
ezzel nemcsak Indiának, hanem magának az emberiségnek a kultúrtörténeti képét. 

A múlt században különös leletek kerültek napvilágra az említett városok 
környékén. Zsírkőből, cserépből vagy csontból készült kisformájú négyszögletes 1226 



alakzatok, rajtuk be.úеlyített ábrázo4ásokkal. Ha képlékeny anyagba nyomjuk 
őket, az alakzatok domborm űvét kapjuk. Mezopotámiában is találtak ezekb ől a 

. pecsételőknek nevezett deletekb ől. A közös leletek alapján megállapíthatjuk, hogy 
a két kultúra között kapcsolat állott fenn. Megkísérelték értelmezni a pecsétel ők 
jeleit, azt gondolva, hogy szótagjegyekről van  szó, eddig azonban .több mint 
háromszáz jelet különböztettek meg: túl sok ahhoz, hogy hangokat lejegyz ő  szó-
tagjelek legyenek — ahhoz viszont túl kevés, hogy képírásnak tekintsék őket. 

A baka-jelkép visszatérő  elem 'a pecsétedóköa і. A Nap az i. e. 5. évezred 
utolsó harmadától a 3. évezred közepéig a Bika osi Іagképben járt. Az indus-
völgyi kultúra világszemlélete ugyanabból az asztrális szimbolikán alapuló szelle-
nііségből táplálkozott, mint a mezopotámiai, egyiptomi és egei-tengeri kultúrák. 
Gondoljunk csak a napjainkig fennmaradt bikaviadalokra, melyek ősi kultikus 
szokásoknak az eredeti értelmét és jelentését vesztett csökevényeiként élnek tovább. 
Lehetetdenség eldönteni, hogy a mezopotámiai és indus-völgyi m űveltség közül 
melyik alakult ki elóbb — esetleg egyetlen elvetett magnak gaz sikerfáját .tekint-
sük-e bennük. Legvalószínűbbnek az a feltevés látszik, hogy a ecet kultúra kb. 
azonos ,időben keletkezett: eleinte egymástál függetlenü'1, késóbben pedig, amikor 
fejlettségi szintjük ezt lehetővé tette, kölcsönhatás érvényesült közöttük. 

Az Indus völgyében az i.e. 4. évezredben kialakult egy m űveltség, amely 
a 3. évezredben virult, és a 2. évezred közepe táján ért véget. Félelmetesnek t űnik 
olykor így dobálózni az évezredekkel az emberi lét évtizedeinek a szemszögéb ől 
— s annál inkább félelmetesnek, mert ha közvetve s áttételesen is, magunkról 
szólnnk most és minden időben. 

Harappa és Mohendzsodáró utcái az égtájakhoz igazodnak: az északdél, ke-
let—nyugat irányt követik. A házak téglából vagy vályogból épültek — magas, 
egyenes falú házsorok szegélyezték az utcákat, keskeny lépcs őfokok vezettek az 
emeletre és a medencékhez, a nyilvános fürd őkhöz, melyek bizonyára kultikus 
fürdőzések helyei voltak, mert templomépületeket nem találtak, a civilizáció akkori 
szintjén pedig elképzelhetetlen volt egy társadalom egyházi hierarchia nélkül. 

Az eszközök rézb ől készültek, de kőeszközök is kerültek el ő  ugyanabból 
a rétegből, mint a fémeszközök. A csiszolt kőszerszámokhoz való ragaszkodás 
sajátos dogmatikus szellemet mutat, s a rézkészítmények sem változtatták alak-
jukat egy évezreden keresztül. 

Az indus völgyi civilizáció egész története fel van jegyezve a •fazekassá; 
maradványain — olyan értelemben, hogy a négy f ő  típus alapján megállapíthat 
juk a műveltségi szintet, mely détrehozta őket. 

Amri-kultúra: Többszínű  festéssel díszített, korongon készült, csiszol гxt-
lan edények — hasonlítanak az egykorú mezopotámiai leletekhez. 

Harappi-kultúra: Egyszínű, vörösesbarna alapon csak feketével díszített, 
korongon készült, csiszolt edények — formáik változatosabbak, kecsesebbek. 

Dzshúkar-kultúra: Tarkán színezett, korongon készült edények — a m ű  
veltség színvonala süllyedt az Indus-völgyben. 

Dzshangar-réteg: A szürke alapot bekarcolt ékítmények d űszítik, nincse-
nek színezve, kézzel formált barbár készítmények -- valószín ű'leg egy északi jö-
vevénynép alkotásai, mely még az indoárják el őtt megszállta az Indus-völgyet. 
Lehetséges, hogy mongoloid nép volt. 

A két nagyvárasban: Mohendzsodárábad és Harappában •talált szobrászati 
leletek érdekes ellentétet képvisel~zek. A Mohendzsodáróban talált kis férfi mell-
szobor, melyet e civilizáció legrégibb leletének tartanak, mészk őből készült, vörös 
festés volt rajta. A Frontális ábrázolás, szakáll és borotvált fels ő  ajak, valamint 
a szemöldök kidomborítása a mezopotámiai szobrokhoz teszi hasonlatossá. A szem 
mongol metszésű, a bal vállon átvetett köntös lóheremintás díszítése, mely egy-
aránt megtalálható a szumér és egyiptomi ,m űvészetben, istenségnek vagy papnak 
ábrázolására utal. Egy másik lelet, egy kis rézfigura-táncosn ő  már jellegzetesen 
indiai mű : térben mozgó ábrázolás. 

A Harappában félszívre került kisméret й  torzók semmi hasonlatosságot 
sem mutatnak a mohendzsodáгбi leletekkel. Annyira fejlett, tudatos alkotások, 
hogy a görög szobrászat műveihez hasonlítanak, eltekintve attól, hogy eredetileg 
több fejű  és .több karú ábrázdlások voltak - ezt mutatják a nyak- és vállrészen 
levő  lyukak, s egyúttal azt is, hogy a fejeket és karokat külön er ősítetették a törzs-
re. Itt jelentkezik el őször :az a jellegzetes öndiai ikonográfiai elem, ,amely a későb-
biek során még inkább kiteljesedett: az istenségek sokfej ű  és karú megjelenítése. 

Az indus-völgyi műveltség leleteinek egyik elterjedt formája az ún. „Anya-
istennő" ábrázolások. A nép hozta létre őket: nem tudatos művészi alkotások, 
s ezért ősibb tartalmat fejeznek ki. Az „Anyaistenn ő„  a primitív művészetek mind-
egyikének közös kincse — az ősközösség anyajogú társadalmában gyökerezik, s 
innen maradt fenn továbbra is öntudatlan emléke, átlényegítve és istenivé cso-
dálva<  Az a tény, hogy a szabrocgkák ügyet4en kez ű  _ készítőkre vallanak defor-
máltságukkal és stilizált alakjukkal, nemcsak az amat őr művészek járatlanságát 
jelzi, hanem azt is, hogy nem a forma: a tartalom volt els ődleges jelentőségű  
számukra — mágikus tartalommal telítették őket abban a bízó várakozásban, 
hogy az istenség ereje megsegíti a hozzá fordulókat. 

Az indus-völgyi civilizáció népe öntözéses földműveléssel foglalkozott — ezt 
bizonyítják a feltárt csatornahálózatok, k őgátak és víztárolók. Az állam magas 
fokú szervezettsége szükségszer űen az osztálytagozódás kialakulását eredményezte. 
Lehetséges, hogy a tízes számrendszer, mely Indiából ered, már az - indus-völgyi 
műveltségben ismert volt. 

E civilizációnak, mely a többi ősciviliгáciával egyidőben aBika-csillagkép 
napja alatt állott lábra, pihegett önelégülten erejében s roskadt halomba hamar 
— e civilizációnak az indoárják betörése vetett véget. Ropogása azonban, akár 
a kiélt fának, már jó el őre hallatszott. 

Visszapillantásunk —reméljük — nem a jöv őt fürkészte. A föld és homok 
temette városok, melyek feltárulkoztak tekintetünk el őtt: 'a fürdők, emeletek, csa-
tornák s lépcsőzetek nem a jövőből mutatkoztak meg. 

1227 	Maradjanak a múlt látomásai. 



sava babi ć  

a 
mégis 
költője 
i. 

GálLászló veгseskötetei pontos képet &nek  költészete váitozásadrál, tév-
íutjairól és költői hóditásчаiról, egészen egy évtizeddel ezel бtti magára találásáig, 
amikor költeszetét néhány v оmulattá egyszeríísitette, neon riadva vissza sem az 
egyszerűség, sem az elszegényedés veszélyátdl. 

Az 1923~ban Novellyra címmél megjelentetett gy űjtеuri луes kötet Húsz év 
címmel közzétett verseiben költ őnk úgy találja, hogy nagy élettapasztailat áll mö-
götte. Ez fiatalos póz lenne, ha későbbi költészete nem igazolja, hogy e versek 
költészetének egy kiilön vonulatát jelzik. A kötet nem jelent ős, de már felsejle-
nek benne azok a • költői megoldások, amelyekhez többször Fis visszatér, megkísé-
relve felfedezni bennük, egyéni hangvételét. A Mementó és a. Hetának II című  
versekben jegyszerű  beszédritmust alkalmaz, a nagy rtámkról ,fennköltség enélkül 
szól: 

Idegen ország minden ember, 
órjas, félelmes nagy titok. 

(Beköszöntő) 

Ezekben a . sorokban az ám и4Q Gál vdláglá'tása nyer megfogalmazást, aki 
újad meg újra visszatér önmagához éš az emberekhez, hogy kifwrk нssze a nagy 
titkot. 1939-ben megjelent Uerseskönyve már egy határozott kifejezésmódot pre-
zennál. A költő  kialakította a számára leginkább megf е1e verssort, versszakot, 
beszédritmust, azokat az elemeket, amelyek egészen határozottan eltávolítják a 
nagy témák szándékos feldíszítését ől és költőiesítésétől. Megjelenik az еlső  vers 
is, mélyben ,dacosan hangzik föl a gáli mégžs, mintegy önmagának adott felelet-
képpeцΡ arra a kérdésre, hogy egy kis nyelvi töredéknek írva s a szomszédos 
ország azonos nyelvű  kultúrájára figyelve ,miként maradhat meg a maga -útján 
az ember. Prograлnversében, mely egy válaszútna árt nemzedék megoldást keres ő  
indulataúzlak jelezte, így én вkel: 

Élünk és írunk csak magunknak: 
élünk és írunk — senkinek. 

A kémdés sokkal később is felmerült, jobban mondva, állandoan adott volt 
és válaszra várat. A megoldás akkortájt ez vólt: 

Lenni és mégžs lenni, 
írni és mégis írni, 
magunknak, senki másnak 
és mindig csak a mának, 
mert a holnapot mások bérlik: 
erősebbek... 1228 



Ezzel párhuzamosаr felmerüllneik aszociális motívumok is,tánsadia rii és 
szвmélyas vonatkozásban egyaránt. A Magyar Tanácsköztársaságban szerzett ta-
pasztalata alapján a költ ő  és újságíró Gál arra alapozza keser ű  mégžs-ёt, hogy 
mindig vannak, akikért érdemes id zdarri, akár verssel is. Szinte alig van rá 
példa, hogy a táхsadalm-it kiilömválasztaná az egyénit ől. Az đreg legény öreg nótája 
című  versében bukkan fel először a megöregedtünk sor, a vers befejezése pedig 
— a későbbi változatoktól eltérően — ágy hangzik: 

Kissé fáradt ez a vers — talán a hit kevés, 
talán fáj ez az úi jáébYedés. 

. 	Talán az, fehér csíkok vannak hajamban, 
de ha én meg is állok magamban 

ti, többžek tovább! 

Emlithetnénk a Megöregedtünket is, melynek motívuma nagy gyakomisággál 
szerepel majd költészetébem, ma pedig csaknem mindcn versében felbukkan. A 
költő  életével nem az általános s гјіntjén foglalkozó, kéšőbb költészete egyetemes 
folyamatába ömQő  versek köziil — amelyek egyébként elég gyakoriak Gálnál —
az Életem című  különös és ijesztően ható »versikét« emelhetjük ki bámulatos len-
gesége és játékossága miatt, amire egyik versszakában is felfigyelhetünk: 

Mikor születtem, oh szép volt nagyon, 
éppen a búrokat verték agyon. 
Aztán egy édes, gyermeki emlék: 
Port-Arthurt bevették 
mandulaszem ű, csöppnyi japánok. 

A tartalmi és formai összhang, a higgadt, fellengz ősség nélküli hangnem 
és 'a »helyi« témák szempontjából néhány kit űnő  verset emelhetink ki: Sиbotžca, 
ósz, Mégis, Vak a híd alatt, öljétek meg az ákácokat! Ezek a versek azt bizonyít-
ják, hogy Gál végérvényesen rátalált kifejez őeszközeire, függetlenül attól, hogy 
verse még nem tisztult 1e oly mértékben, mint néhány évtizeddel kés őbb. Az öl-
jétek meg az ákácokat! egyszersmind azt is példázza, hogy szociális költészete 
szimbólumait keresve, egy régebbi kifejezésmóddal is é'lt, higgadtabb, klasszikus 
hangzás nélküli sorokban, melyeknek egyszerű  kifejezőeszközei mögött lázongó 
tudat forrong. Ez nemcsak Gá'1 költészetének kiindulópontja, hanem egy költészeti 
iránynak is, amelyben összefonódik a szül őföld szeretete és káromlása. 

Az 1949љen, vagy ahogy a kiadói .megjegyzésb ől kiderül, »az első  ötéves 
terv harmadik esztendejébeл« megjelent háború utáni első  kötete, az 57 vers 
alapján úgy tűnik, mintha tapasztalatok híján újra alapozná költészetét,_ egy olyan 
költészetet, amely nem ismer fenntartásokat a valósággal szemben. Akárcsak ifjú-
korában, ismét nagy témákat választ. đszintén hiszi, hogy a költői ailkotámunká-
hoz elégséges a téma és a lendület. A sorakozó versek egy korról vallanak, de 
a költőről is, aki korábbi valódi útjáról .elhitette magával, hogy .viaszahozhatat-
lanul elavult, csupán a múlt árnyképe, mint a rendszer is, amelyben keletkezett. 
Az első  világháború olyannyira megingatta Gált, hogy csak évtizedek múlva került 
ismét еgyensúlyhelyгetbe, s a rnásbdik világháború is annyira megbolygatta az 
immár kialakult költőt, hogy ismét évtizedekre uo'lt szükség, amíg vissza tudott 
találni korábban meglett hangvételéhez. 

A Dal a szegény halászról (1959) ncцnű  kötetében visszatért a »helyi« té-
mákhoz. Szociális mozzanatok és m űvészi eszközök tekintetében hasonló kifeje-
zésmódot alakított itt ki, mint 1939-es Verseskönyvében. Ebből a kötetéből az 
alábbi verseket emelhetnénk ki: Kanizsa, Esőb.en, Aszó, Hegy és költ ő . A már 
említett đ ljétek meg az ákácokat! _c. verset hasonló szimbolika utáni kutatas jel-
lemzi, akár a Hegy és költ őt,' mint ahogy később is nemegyszer megkísérli, hogy 
a vers egész feszültségét a muskátli vagy a tulipán szimbólumával fejezze ki. A 
Hegy és költő  azért is jelent ős, mert itt kezd összefonádml az a .két szál, amely 
poétikájához és szülőföld-szemléletéhez kapcsolódik. 

Az Ispžláng (1961) a szülőföldi tém ktál való elszakadását és az egyetemes-
ség felé ;menekvést jelzi. Hangsúlyoznumk kell, hogy ez egy sikertelem, még az 
útközben гаdбdб  tévelygés bájától is mentes menekülési kísérlet. Úgy 't űnik, a 
költő  tudatában volt, hogy egy művészi kalandoktól távoli mellékutcába .tévedt, 
mert következő  kötetének, a Tarlóvirágnak (1962) a címe már visszatérést jelez, 
annak ellenére, hogy a hatvanéves költ ő  válogatott verseit tartalmazza. Ezek közül 
az Emberekre érdemes felfigyelnünk, mert az emberi sorsok és a tö гténelem 
tényeinek ilyem egyszerű  felsorakoztatása ironikus világlátásának jelent ős mozza-
natává válik, és a hagyományos verselés elemeit ől való megszabadulásában is 
szerepe desz. 

Az elkövetkező  kötetek versei Gál kibontakozasa, újbóli önmagára találasa 
szempontjából jelentősek. A Lepkevžlágbó г  (1965) a Vers rozsdás estékről, a Ha 
kezdeném és a Levél a halott költ őnek címűket, valamint a jellemző  Mégist em-
lítenénk. A Szó a szélben (1968), a Tenyerünkön a hold (1970) és a Rozsdás esték 
(1972) arról. tanúskodnak, árogy Gál visszatért valódi költ ői hangjához, sziimtelenül 
új versekkel gazdagítva opusát. Ezt elš ősorban a Tenyerünkön a hold, továbbá a 
folyóiratokban és újságokban megjelent (Magyar Szó 1970-71-72-73; Híd 1971; 
tУzenet 1972; Új 8ymposion 1973-74) és e szerbhorvát válogatásba is bekerült 
versei d zonyítјák a legjobban. 

2. 

- 	Gál László mindig is szemben állt azzal a valósággal, amely nem foglalja 
magában az ember lényegi eszményeit. A szakadék eleinte áthidalhatatlan, kés őbb 
azonban hozzászokik, hogy a világ olyan, amilyen,, ám sohasem békél meg vele. 
Világát —eszményen nevében - erre az ellenállásra, a valóság iránti dacra építi. 

1229 Költészete iabban a pillanatban születik, amikor keser ű  tényeket sorakoztatvá 



fel, merészen levonja a végkövétkeztetést: mégis, mindenek ellenére érdemes cse-
lekedni, meg kell tenni minden lehetőt! Azt is mпΡndhatnánk, hogy legjobb versei-
ben Gál az пΡptimista és keserű  »mégis« költője. Amilyen karakterisztikus például 
Andrić  prózájára az átgondolt és er őteljes tényfelsor пΡlás, az emberek vagy váro- 
sok sorsának aprólékos leírása, hogy aztá л  az elkerülhetetlen »mert«-tel világurak 
szerkezetét és tex цnészetét illetően általánasabb következtetésre jusson, ugyan-
olyan jellemző  és elkerülhetetlen Gál világhoz való viszonyulásában a »mégis«. 
ЛΡle -n nehéz megfigyelni, hogy éppen ez a viszony képezi legjobban alkotás'aina'k 
iényegét. Húsz év című  első  kötetében egyetlenegyszer sem fordul el ő  a » mégis«, 
a masodikban, Verseskönyveden már többszöг  hasanálja négyszer verscímként. 
HábпΡrú utáni első  kötetéből ismét eltűnik a ».mégis«, egyszer sem fordul el ő , 
kivéve egy kisebb, keletkezését illet ően előző  kötetébe јdvánkпΡzó ciklust — 1939 és 
1941 között íródott —, amelyet ebben tett közzé (itt .is csupán ötször fordul elő). 
Amilyen mértékben következő  köteteiben visszatért valódi kifejezésmбdjához, oly 
mértékben került felszínre a nyugtalanságot, lázadást és káromlást egyensúlyban 
taa'tó mégis-vžszony. . 

Szinte feltűnő  e szó gyakorisága Gál újabb verseiben. De 'azt sem haigyhat- 
juk figyelmen kívül, hogy a mégis-t akkor is kifejezik a versek, ha gyakorlatilag 
egyszer 'sem fordul •elő  bennük, mert valájaban erre a szóra épülnek: Gál nem 
akarja :ismételgetni az пΡlvasó álta'1 is jól .ismert való világ tényeit, verse a mégis-
viszпΡny •következményeként jön 'létre, maga a kinagyított mégžs. Amál jelentő_ 
sebb és feltűnőbb, minél nehezebben tudja ellenisúiyozni a kérlelhetetlen tények 
vi'lágá Јt. 

Gál mégis-e annyira ré ze a világ egészéhez való viszonyának, hogy minden 
jelentősebb költői vonulatában felfedezhet ő : kifejeződik a szülőföld iránti szerete-
tében és 'haragjában ez a lényegi választa a kérdésre, hogy kinek ír, s• nem 
marad ki még az öregkor és a rezignáció nagy és örök témáiból sem. 

 

A világban való barangolás után Gál visszatért szül őföldjére, és elkezdte 
azt felfedezni ös maga számára, mint aki belenyugszik helyzetébe, hiszen nincs 
hová lennie, de őszinte lélkesedésre. sem lesz oka soha. Mert ha nem józanul kö-
zelítünk a valósághoz, nincs rá kilátás, hogy belátható időn bekil megváltoztassuk. 
Egy kettős viszony alakul ki benne a szülőföld iránt, ami verseiben is kifejez ő-
dik. De ez a viszonya is vámozásokon ment át. A Subotžca című  vers még 
tagad, elvet, későbbi verseiben azonban ismét jelentkezik a mégis иiszony. Szülő- 
faluja, Kovilj és azok a helyek, ahol élete nagy részét eltöltötte (Szabadka, Új-
vidék), idővel az emlékezés, a letűnt ifjúság varázsával telit ődnek, s a keserű-
séget és káromlást, az ellenállás vad szenvedélyét áttetsz ő  párafályo1 váltja fel. 
Versei mé'lyén azonban az ellenállás és a hazai tájjal való együttérzés kölcsönösen 
kiegészítik egymást. Külön figyelmet érdemel a Magyar Szó 1971-es évfolyamában 
közzétett Bácska című  verse. Első  része mintha tájunk kii nböz ő  nemzetiségei-
nek népköltési elemeit ötvözné egybe: 

ötszavú és egyszív ű  népem 
és ez a bácska 	 . 
homok homok és fekete föld 
akác és nyárfa 
és szalonna és bab és kenyér 

. 	és'görnyedt hát a kérges tenyér 
és a fúvósok egyre fújják 

A költő  .szava egyszerre egyetemesebbé vált, mint -a tudatosan vagy véletlenül 
példaként választott táncok zenéje, függetlenül attál, hogy a zene - egyes nézetek 
szerint — egyetemesebb, hátárok nélküli művészet. Innen meg kell szökni ` és 
sírva visszatérni — ez a vers csattanója, mely egyéni, határozottan összefogja a 
hazájánál mégiscsak megmaradó költő  végleges és tartós kett ősségét. 

A Iszülőfö1drő~1 éneklő _ Gál a Dal a földemről-ben lelte meg a kifejezés 
legteljesebb módozatát. Azok közül való ez a vers, amelyeket elvasva az az érzé 
sünk támad, hogy Gál halk szavú költészetének legfontosabb eleme a versforma. 
Mitikus ésósi mozzanatok keverednek a versben —amely több annál, amit 
racionálisan felfoghatunk — a korszer űvel, szinte a tudományos világszemlélettel. 
A költő  teljes mértékben azonosul az anyafölddel: 

te kenyérföld jól takarj be 
magam is csak kenyér lennék 
az éhessel nagy holtomban . 
magam is magamból ennék 
jó bort innám hogyha bírnám 
az élőkkel koccžntanék 
s ha tehetne szívrepesve 
boldog rigmust  is  mondanék — 

a földművelő  évezredes sorsát idézve fel. E vers a 'helyi jellegt ől megszabadulva, 
egyetemessé, a szülőföldet és az embert mágasztaló költ ői testamentummá válik. 

 

Miért a vers és kinek ír a költő? — kérdezi Gál szüntelen. Különböző  vá-
laszok merülnek fel, de 'lényegében minden változatlan marad. Ahogyan ellen-
szegiil szülőföldjének, de mégis elfogadja, úgy elismeri a veršírás értelmét is, 
aminek van ugyan hatásköre, de igencsak korlátozott. Mert Gál, aki a magyar 
nyelv és költészet talaján nőtt fel, :sohasem tagadja meg az elkötelezett költé-
szetet, még akkor sem, ha úgy tűnik, hogy verse mélyebb értelem nélküli puszta 
játszadozás. A Vagyunk! dacos válaszától egészen a Kinek és az Ikarosz című  
versekig sorakoznak kételyei. A kinek és miért  a.  költő  személyes problémá.ja is, 
nini csupán a nyelvé és az olvasóé. Aszó nála különböz ő  szerepkörrel bírhat, 1230 



de sniavdenekelőtt eszköz, amely a költőt šzőlgádja, és csak ,azután juthat el az ol-
•asóhoz és kelhet életre. Poétikáját egész sor olyan versben fejleszti tovább, amely 
a szóród, a költőről és annak 'a 'társadalamban ibetöltött iszerepér ől elmdlkedik. 
Ёѕ  is.méteiten felbukkan .nála a mégis-viszony. Ikarosza lezuhan: 

és senki sem kergette hogy felrepüljön 
csak mondani akart valamit 

mem azért, amit kimondott, hanem mert ki akart mondani valamit 
tettének, költői tettének nagysága. A Kinek című  versben ágy szól: 

s kinek ír aki ír még és miért 
és miért ír és kinek 

Ebben  van 

de tovább ír, hisz más megoldást nem talál. Nem is az a legszabadabb költ ő , 
akinek legkevesebb az olvasója: a szabadság és !felel ősség nincsenek konrebáoiában. 

 

Úgy tűnik, Gál számára az élet és a halál szembesítése dгбшaiság nélküli, 
avítt, mшt századi költői jelenség. A korai halal csalóka ábráwd, amelyet idvannülehet 
olykor, de nem váltja be a hozzá f űzött reményekеt. Az élet pandanja tehát nem 
a halál, hanem az öregség. Gál valószínűleg egyetértene a kutatóval, araid őm azt 
állítja, hogy az öregség az élet parad б.ј a. Mert hogy sokáig éljen az ember, arra 
csak egy mád van, meg kel öregednie. Költ őnk állandóan az öregséggel és meg-
nyilvánulása val találja szembe magát. ivlintha ez olyan 'központi temája Menne, 
ammely nieliett ,sorjázva felbukkannak és ellobbannak az aprábbak. 

Már 1939-ben megjelent első  jelentősnek mondható kötetében egész sor 
ilyen témájú verse szerepel: Nem akarok 33 éves lenni, dreg legény öreg nótája, 
Eladok 34 évet ;  Megöregedtünk. Ismételten szembekerül az élet folyamatával, a 
tények világával. Elégedetlenségének forrása a világ változatlansága, a vainnilkori 
hite és a valóság közti különbség, annak a tudata, hogy túl .keveset tett. 

Itt állok a harminc után: 
semmit sem csináltam, pedig akartam, 
pedig építettem vágypalotákat. 

Nem volt er őm. Bocsánatot kérek. 

Kezdjük elölről? Nem lehet. 
Folytatni? Így? Hát érdemes? 
Meghalni? Túl gyáva vagyok: 
hát, igen... élek. 

Еn Gál László, megírtam mostan, —
ez nem is írás, ez imádság, 
céltalanul, hiába éltem, 
pedig sokat, szépet akartam. 

(Nem akarok 33 éves lenni) 

Az emberi éret túl rövid tehát, ha a költ ő  eljut annak felismeréséig, hogy 
keveset valósítobt meg lakarásaiból. Ett ől a pilanattál kezdve élete kiegyen-
lítődik az öregséggel, az élet paródiájával, amely életet pedig a 'tényeik megvál-
toztatásáért vívott küzdelemben rendkívüli er ővel kívánt. Költészetéb őf ma nem 
olvashatunk ki más okokat, habár іёtеzhеtтюk. E versei arról tanúskodnak, hagy 
túl 'korán kezdték foglalkoztatni az öregség nagy témái, s hogy ezek a témák 
nem jóval később —miként költészete utóbbi évtizede alapján általában vélik —, 
a költő  öregkorában jelentkeztek. 

Napjainkban Gál .szinte egyetlen verset sem ír anélkül, hagy ne említené 
az öregséget, .az .alkonyatot. Talán azt is mondhatnánk, hogy megszólottja e tárgy-
körnek, mely twlszárnyad nála minden más témát, nini nyomja el őket, egyáltalán 
nemz, csak •éppen a többi téma nem ér fel ehhez. Rengeteg Olyan verse van, 
amelyben az életet és az öregséget, a hétköznapok apróságait és az öregséget, a 
társadalmat és az öregséget, a számvetés idejét és •az öregséget variálja. Id őn-
ként úgy tűnik, ezek egyetlen verset képeznek, amelyben ismételten korábbi :soraira 
ismerünk, de csakhamar rájövünk, hogy a költ ő  e,gyszerűsége félrevezetett ben-
nünket. 

Gál igyekszik jól kivehető  határvonalat húzni hite és kétségei közé, öreg-
kori téman és az új nemzedékek reményein alapuló rohanó élet ,közé. Bölcs 
vágyódássаIl szurkol az új reményeknek, annak ellenére, hogy tudni vll, mi Desz 
a végük ezeknek is — kifulladnak mások is, megállnak, megöregszenek. Verseinek 
egy másik csoportjában — az dregség, a Dal az időről, az Ének a völgyb ől, az 
Estefelé címűektől egészen a kiemelked ő  Számadásig — rezignált hangon szól, s 
ezeknek súlypontja •ismét :a mégis-viszonyon van, a Dal a forradalomról és a 
Forradalom címűekben pedig az egyéninek — ha költ ői sorsnak, és a közösséginek 
— az emberi nem fejl ődésének a következetes taglilásán. 

 

Talán említenünk :sem kell, hogy Gál rég elhagyta a bejáródott költ ői 
formákat, és .a beszédritmushoz és a mondatok teremészetes egymásutániságához 
igazodva, kialakította a maga sorát, versszakát. Rég kilépett már a mála sohasem 
bravúros, inkább kérdéses szonett szoros határai közül, de ugyanakkor gyorsan 

1231 meglelte költői formharendszerét is, hogy mesterien jelragadó építményeket való- 



sftson meg: Vers rozsdás estékről, Nem hinni, Számadás, Ének a nyugtalan nyu-
galomról, Dal- a földemről... De jelentős Gálnak azaz eljárása is, hogy minden 
eleve adott versformától fiiggetlenül. a m іndeлnapiból, 'a majdhogynem banális, köz-
napi •dolgokból, jelenségekből épít verset. Teljesen szabad asszociációsorok, gon-
dolatok tudatos megválasztásával jön létre a vers spontán burka, anti els ő  рша n-
tásra olyan egyszerű, mintha magát a valóságot vetette volna papírra. Rengeteg 
példát említhetnénk erre költészetéb ől. Az utóbbi időben főleg ilyen verseket ír., 
Bármihez érjen is, felleáigzősség nélküli, nyugodt és bölcs sorokat ró e tapasz-
talt költő , ki mégis újra meg újra elámu4 a vi'1ag jelenségein. E versek közül ta-
tán az đregség a legegyszerűbb: 

tegnap nem ízlett a cigaretta 
tegnap az autóbuszra várni kellett 
tegnap az újság csupa rossz hír 
tegnap a sakkjátszmát elvesztettem 
tegnap keserű  volt a feketekávé 
tegnap nem jutott eszembe els ő  szer_etőm neve 

- 	tegnap megöregedtem 

Rendkíviil gyakoriak •Gálnál a főnévi ggeneves alakzatok, ami a magyarban 
még feltűnőbb; mintha ezzel is az üres anűve séget akarná gúnyohц, melynek 
hívei a stilisztikai értékek kedvéért elhanyagolják a .vers Vényegét. Gál költészeté-
ben. mindig Fis elsődleges jelentőséggel bírt a tartalmak és gondok közvetlen, :köz-
beszéd útján való kifejezése. 

7. 

A kritika nem tudta kellőképpen értékelni Gál László költészetét. A hosszú 
évtizedek folyamán jelent ős változásokra keriilt 'sor, a kritikában is, de magában 
a költőben is. Legalább kétszer újrakezdett mindent, zavarba hozva kritikusait, 
akik számára nemcsak költ ő  volt, hanem humorista, elbeszélő  és újságíró is. 
A jugoszláviai magyar irodalomban betöltött szerepét az 1968-as Szó a szélben-t ől, 
sőt valójában hetvenedik életévénеk és irodalmi tevékenységének ötvenedik évét ől 
(1902. december 29-én született Koviljban) tudja csak a kritika elmélyiiltebben 
értékelni. 1963-ban Pesn~e (Versek) címmel Ivan Ivanji fordításában szerbhomvát 
nyelven is kiadták verseit. Az újságokban, folyóiratokban időről időre megjelenő  
költeményei értékesek, az elmúlt évtizedben keletkeztek legjobb és legérettebb 
versei is, de már eléggé precízen meg lehet határozni kitéljesed ő  opusának érté-
keit is. Függetleniiil attól, hogy a költő  elégedetlen - költészetével, amit verseiben 
és nyilatkozataiban egyaránt hangoztat, életéb ől és költészetéből is azt az ősziлte 
következtetést vonva le, hogy lehetett volna többet és jobban, — a Számadás ösz-
szegezését, miszerint: 

ideje volna az időnek 
az árnyékok már fölém n őttek 
szép volt szent volt szúz volt a szándék 
most már csak vetett ágyra várnék 
s a termésemet csupa konkoly 	 . 
szerteszórnám 	. 

ideje volt a számadásnak 
nem követelek tartozom 

— máris megcáfolhatjuk hol keseríi; hol görcsös, vagy éppen nyugodt és bölcs 
költészetének nem egy darabjával, melyeket a dacos mégis hat át. 

garas lászló fordítása 

1232 
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indulat és elkötelezettség  1199 

költ ő i űrlapok  1205 

ildi k épmása szalicilban  1211 

csönd-óceán  1218 

a  sziréna  1222 

az indus -völgyi m űveltség  1226 

a  mégis költ ője  1228 

ve'gel la'szld  

. 

ioan flora 

• 

vdrady tibor 

•  

fenyvesi  ottd 

• 

gun ndndor 

• 

vankd gergely  

•  

sava babić  

Fel h ívjuk olvasóink figyelmét, hagy 
az  U] symposion következő  számai, 
tekintettel  a  nyomdaköltségek drá-
gul ására,  4  dinárért lesznek  kapha-
tók. Eddigi el ő fizető inknek  a  régi  
ann kuldjiik a  lapot.  

Szerkeszt8ség 
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