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e számunkban 
torok sándor 
munkáit közöljük 



magánkiadó 

Paradicsom, genuine russian, m űvészet és plágium. 
Megölhetsz, akkor sem hagyok föl a falatozással és az írással. 
Általános bibliográfia, Magánkiadó. 

A bennszülöttek törzsfőnöke egy zseniális művésztől 
súlyos episztolát vesz át, mely 
többek között megállapítja, cseppet sem provokatívan, 
hogy itt gondolatszabadság, 
alkotói szabadság ... van. 

A Magánkiadó levelet jelentet meg, az egyetlen lehetséges 
modus vivendit, a több mint haragos ellenségnek ajánlva. 
Mégis fennáll a gyanú, hogy a Magánkiadó misztériózus titkára 
éppen a bennszülöttek törzsfőnöke. 

A kijevi katakombák, úgymond, a tö гténet csodálatos 
és hiteles oldalát őrzik. 
A rendőrség ezúttal véresen tiszta szerepet játszik. 

a gyilkolás művészete 

Kényszerzubbonyban borjak, kecskék, fémlovak, disznók, 
öszvérek, vízilovak 
várakoznak hevesen a vágóhídon, csuklanak, 
hajnalban halk sikolyokat engednek ki magukból. 
Máskülönben köztudott, hogy az ütésnek féktelennek 
és szenvedélyesnek kell lennie, 
a kés élén ne legyen csillogás, 
hogy a vér az akkumulációs tavakba ömöljön, 
nem pedig szétfolyjon egyenlőtlen sugarakban 
az utcákon, utakon és sugárutakon, a kertekben, 
kereskedésekben és nyilvános helyeken. 

A tankönyvek előrejelzik, hogy az eredendő, ködös és kriminális vi- 
[lógok, 

elrejtve a szívekben, a belekben, a patákban, a fogakban és az állatok 
[álmaiban, 

legyenek megszámlálva, rendszerezve, és bevezetve a könyvekbe és 
[a hosszú munkajellegű  

ülések beszámolóiba, ahol az egyén és a közösség kapcsolatát elem- 
[zik, 

módszeresen és tudományosan, és megtaláltatik a boldogság. 
Útközben jelentéktelen gyomúk és problémák jelentkeznek. 
Kifizetődik-e naponta elásni a hegy nagyságú csonthalmokat, 
amikor köztudott, hogy felhasználhatod és megőrölheted azokat a 

[nagy malmokban, 
és szétszórhatod a krizantémok és más őszi virágok fölött? 
Becsomagolhatod rézszín, piros, zöldes, áttetsz ő  zacskókba, 
készen az eladásra. 

Végül, boldogoknak tekintjük magunkat. 
És íme, bennünk valami csöpög, az ádámcsutkától lefelé, 
őskori, világűri béke és az ablaknál 
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mária 
moholról 

Milyen jó is heverészní reggelenként 
a felhőpárnákon, kávét szürcsölgetni, 
élvezni ahogyan éget, 
míg beléd hatol, és kellemes, 
fekvőhelyzetből dicsőíteni a szabadságot. 

Barátságos lány vagy, fesd ki magad, 
púderozd be, 
öklöddel csapj homlokodra, 
végezd el munkád, a harmat fontos egyedül, 
kettéoszlik a sejt, és ismét ketté. 

Moholról jössz, megérzi illatod 
a bika, 
császári ebédért robban fel asztalod. 
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új 
poétika 

Két fehér ágy között áll ez az állat, 
a fotel mellett, az ablaknál, dohányzik, a megélhetés 
költségeinek növekedéséről beszél, of course, 
a szinekdochéról, annak prozódikus funkciójáról, 
meggy növekszik gyomra és a menyezet között. 

Ez az állat 
(mint a mesében, 
embereket és lovakat látsz, traktorokat látsz, 
mezőgazdasági szerszámokat, kukoricát) 
áll két szállodai ágy között 
és leszámol a világmindenséggel, 
ír, megjelenik a színen. 

Éppen ő, szívja napjában a gyár füstjét 
és issza a kávét, 
ápolt kezével csap, of course, 
a jól kinadrágozott hölgyfenékre, estefelé, 
a vidéki nyári kerthelyiségben, 
Körmöket látsz, nézd a zöld körmöket, szederjeseket, természeteseket, 
nézd az ajkakat, a szemhélj árnyđ it, 
a fúrt lyukhoz hasonló szemet. 

Ezt az állatot elfogta az alkotói hév. 
Éppen  6  az új poétika fölfedezője. 



ars 
political 

Élek és minden motivációm megvan az élethez. 
Tudom, hogy a baloldali pártok igazolni fogják a modern t őгténelmet. 
Létezek, hogy vádolhassanak mindenért, ha mást se 
teszek, mint bizonygatom valakinek, hogy ami fekete, 
az fekete. 

És nem vagyok 
a legtiszteletteljesebb költője sem ez országnak, amely az enyém. 

Vagyok és írok (mert így akarom) 
egy könyvet a munka terápiájáról. 
Otthon gondolkodom. 
Az egyéni boldogság eszméje 
arra jó, hogy az osztályellenség agyába vésse magát, 
mondom. 

a 
két 
fenekű  
tányér 

Hová ember, hová megveszett farkas? 
Válaszolj és ne 
fondorkodj; az ember munka által szabadul föl, 
nem pedig verbális módon, mondom; 
nem szabadul föl az utálatos hernyókról, 
sem a kénről, a sóról, a higanyról beszélve. 

Válaszolj, 
miként forgassuk ujjaink körül a csillagokat, 
nyújtott nyakkal mennek-e vagy sem vágóhídra a borjak, 
mely irányba fordítsam fenekem, 
hogyan tapintsam ki a sötétben szemem? 

Tehát válaszolj 
és ne légy két fenekű  tányér, engedd hogy lélegezzek 
és szeressek, hogy teleegyem magam levessel és zöldsalátával. 
Válaszolj, üss meg, de válaszolj, 
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balázs 
attila 

a 
zöld 
nyuszi 
(traktátus) 

Ezúttal Belgrádban voltatok, ahol a szálak összefutnak, a gondolatok kitürem-
lenek, kunikulizálódnak, a szürke épületek pedig úgy sorakoznak, mint az 
egymásra hajigált vályogtéglák a napon. A külvárosban, ami csúfabb, mint észa-
kon a kis Belgrád után terpeszked ő  Zednik, amely emlékezetedben úgy él mos-
tanában, mint az emberi expanzió egyik legrusnyább foltja, semmi köze semmi 
fényhez. Nagyfénynek nevezni vegytiszta gúnyolódás, ezt már régebben belát-
tad, de be kell vallanod, hogy nem árthatod bele magad: Tündiék —Tündét 
az amerikai útinaplóban emlegetted, a naplóban, amelyik épp az Újvilág révén 
fűződik a lehető  legtermészetesebben a nyulakhoz — kislányát Lolónak becézik 
és még elég aprócska, mint mindenki egy ideig az édes anyaméh elhagyása 
után. Loló nem lett Léda, ami meg emlékeidben ahhoz f űződik a lehető  legter-
mészetesebben, hogy Ady-kényszerképzeted kissé triviális lapszushoz vezetett 
volt: a CUNICULUS-Kolumbusszal kapcsolatban említetted könyvedben egy he-
lyen, hogy a benszülöttek batárokon szelték a vizet — Ady is batárokon szá-
guldozik a hatalmas vizeken, a busz üvegen túl meg csendben porlad a táj. 
Aztán felüljáró következik, harsányan felzúg a motor, a sof őr sebességet vált. 
Fújtatva kapaszkodtok fel a félkör legmagasabb pontjára, miután mindig meg-
lepetésszer űen, ugyanakkor teljesen logikusan következik a zuhanás (mert: who 
came up, must go down!): valami kéjes csiklandást érzel bens ődben, s göresö-
sen belevájod körmöd az előtted levő  ülés puha támlájába, úgy, mint a hullám-
vasúton, fenn a magasban, ahol hosszúra nyúlt kamaszok és bimbózó leánykák, 
meglett férfiak és komoly nők röhögnek, sikoltoznak gúvadt szemekkel, torzuló 
arccal hirtelen támadt izgalmukban, halálos félelmükben összeszorított térdekkel 
az orgazmus határán. Leveg őben röpködő  lenge fehér ruhák. Még feljebb 
a dupla szárnyú, légcsavaros repül őgép hatalmas fehér kombinét lobogtat maga 
után: 

ÉLJEN A CUNICULUS! 

Fehér cukor-puffancsok hegyes pálcikákon, pléhzene. Szemed sarkából még 
regisztrálod az alattad átdübörg ő  vonatot. A vágány kanyarodik, ennek következ-
tében egy ideig párhuzamosan száguldatok, s látod a mozdonyvezet ő  fehér 
gallérját. Ki a gyorsabb? Természetesen önmagadnak szurkolsz, de egyiktek 
sem gyorsabb, s akkor még egy meglep ő  fordulat: a sínek hirtelen feléd indulnak 
— mit jelentsen ez?! Elárultak? Döbbenet. A szerelvény már ott csattog feletted. 
Igaz ez, vagy csak képzel ődtem? 

Nyúl lapul odakinn a szokatlanul s ű rű  hóhullásban mint ahogy a CUNICULUS-
BAN írtad: izmai pattanásig feszülnek, idegein hegedülnek, citerál. Az els ő  nesz-
re megrándul, hogy kipattanjon és mindent feloldó fergeteges futásba, katarktikus 
iramba lendüljön — virtuózan mint Paganini őrületei. Nyomában a vajdasági 
magy. irod. átrághatatlan hegyeivel, aztán az: 
ezt-így-nem-közölhetjük. 
borzasztóan unalmas egy fasz vagy! 
etesd meg a kutyát (vagyis: adj a mopszlinak plömpit)! 
mi újság? 
ugorj el tejért! 
mit keres itt ez a randaság?! 
Miért nincs a világon ez meg az? 
Miért is politizálnak egyesek? 
De nem tanulás lett bel őle, mert a contessa már-már kéjes révületben habzsolta 
tekintetével az eszel ős olaszt, a csontos altestére tapadó átizzadt, fenyeget ő  
nadrágot: maestro mii, bravissimo! li amii grossi uccelloni, ii ami, ami, ami, 
ami, che bellii suo uccello! Cazzo mio dolcissimo! Amire mio! Maestro!!! 

(Itt egész kusza képzeteid támadtak zseniális felülkerekedésekr ő l, győzelmekrő l, 
megtisztulásról.) 

A CUNICULUS-nagyapa pedig kórházba került, hogy leoperálják CUNICULUS-
szemérő l az alattomosan rákúszó, szemgolyóját óvatosan bevonó finom hályog 
csipkés függönyét. A célzásnál behunyt szemét operálták, de jöv ő re a másik is 
megérik, s következhet majd az újabb beavatkozás. 

— Nagyon örülök nektek — mondta. —Eljöttetek? Édes gyermekeim! 	 60 
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Elmesélte, hogy az operáció után leesett az ágyról, s — mivel mindkét szeme be 
volt kötve, mert az ember mindkét szemét bekötik — nem talált vissza. Négykéz-
láb botorkált a sötétben a kórházi heverők alatt, tapogatózott, s amikor megpró-
bált felegyenesedni, beleverte a fejét a vashálóba. Ki tudja, meddig szenvedett 
így, míg végül rést nem talált, akkor meg fordítva feküdt a matracra. A fülét 
megtörte a fásli, amit elég szorosan tekertek koponyája köré, de ha majd leve-
szik, mindig a fülén fog feküdni, hogy kivasalja. Elég gyengének érzi magát, 
ha hazamegy, nem szabad majd megemelnie egy káva vizet se. Hihetetlenül 
erős sörtéi átütöttek a géz rostáján, napfény után sóvárogva kisarjadtak a mull-
pólya steril talaján. 

— Van itt borbé, ingyen, de tíz dinár a borravaló. 

Így is lett aztán, mert amikor mindenek ellenére hazaértetek, érzelmi kirobbaná-
sodban a falhoz csaptad a poharad, s kilyukadt a zöld nyuszi — nem durrant 
mint a léggömbök általában, amikor hegyes üvegszilánk fúródik könyörtelenül 
egy halom üres leveg őt markoló testükbe, ehelyett csendben kiengedett, gyanú-
san összegyű rődött. Csak akkor lettél figyelmes rá, amikor már csupán mint 
élettelen rongy hintázott piros zsinegén — fel volt fújva, mint az Überpipner 
tanárnő  gumikeble. (Ez előtt még fociztatok is egy kicsit, de az semmiben sem 
emlékeztetett már Paganini dühös, fáradatlan vonójára.) 

Istenem, ez már az ötödik nyúlfarok! Meg lehet-e vulkanizálni? 



Cs. 
simon 
istván 

publicisztikai 
írások 

vu Jana 

A dű lőutak porában tanultam meg járni, ezért a jó id ő  beálltával ki kell men-
nem a határba, mert csak ott, a zöld növényrengetegben találok írt az ártalmakra, 
kiégettségemre. A határszemle a kívülállónak is élményt jelenthet, de a betonút-
ról összefolynak a képek, a teljesebb helyzetfölmérés érdekében be kell hatolni 
az ásványi sókért hajba kapó növények közé. A Tiszától a valkányi határátjáróig 
ha a csókai határ járására szánjuk el magunkat — b őven akad látnivaló. 

Szerteszét, vagy araszoló vonulatba rendez ődve, halmok bontják meg a határ 
egysíkúságát, jeléül annak, hogy voltak itt kísértetek a fölfelé törésre. A sok 
halom közül néhánynak neve is van. A Holt-Tisza fölé könyökl őt Vujana dombnak 
hívják. Alatta a monda szerint Vujana, a zentai ütközetben részt vett török f őve-
zér neje nyugszik. Állítólag a szultán elrendelte katonáinak, hogy a halott Vuja-
nára mindegyik egy marék földet hintsen... Sok katonája volt a szultánnak, 
magasra domborult a sír. Igy keletkezett ez a halom, amely több a többinél, mivel 
neve van, asszonynevet visel. 

A Tisza egykori bal partját követve, lefelé délkeletre, gyermekkorom vidéke húzó-
dik meg. Negyed évszázada már, hogy néhány kisebb északbánáti település 
sorsával osztozva, elt űnt a föld színérő l a falu, ahol tudatosodott bennem a ház 
és a haza fogalma, ahol rádöbbentem a tavasz és az ősz elütő  színeire és ahol 
dohánycsomózáskor a téli esték kenyérhéjjal szított petróleumlámpájának fény-
körében elhangzó mesék hatására képzeletem menekül őkkel népesítette be a 
holtág nagy nádasát ... És aratás táján a forró mez őn Ajtony lányának ruháját 
véltem meglebbenni a pipacsok erőszakos színében. 

Negyed évszázada ... többnyire füvek foglalták el a fészkes fák helyét. De emlé-
kezetem még elég hibátlanul vissza tudja állítani a régi rendet, fehér falú házakat, 
a nagy pajtákat és különösebb, fontosabb eseményeket. Még a Csanádi út mel-
lett régen a szántók karjába omlott „rossz tanya" huhogással foltozott félhomá-
lyát is megő rizte. 

A felszínen nagyon megváltozott a kép. Csak két, egymás mellett gyomosodó, 
behegedt temető , repedezett harangláb, kiapadt artézikút, kutyafával és bodzával 
benőtt néhány árok maradt. 

vakmelegben 

A párás reggelt vakmeleg délel őtt váltotta fel. Az Aranka melletti pocsolyás 
hajlatokban lustán hemperegtek a mez ő re kihajtott állatok. A kilenc lukra állított 
híd alatt galambok. Fülledten, kölletlenül nyújtozott el el őttem a táj. Kiszáradt 
torokkal igyekeztem Monostor felé, az artézi kutat kerestem. 

Emlékezetemben messzire hallatszott a b ővizű  kút csobogása, ahol gyermek-
koromban itatni szoktam a kapálás szünetében a lovakat, és ha senki sem látta, 
némi bűntudattal ugyan, de megmártóztam vályújában. Most is ilyen nyirkos 
lehű lésre lett volna szükségem, de a régi kút málladozva, szétszáradtan állt 
előttem, és ez a látvány még tovább fokozta szomjúságom. 

Tanácstalanul néztem végig a kukoricásokba nyúló utcán, melyen csak egy öreg 
ember közeledett felém, zsíros kalapban. Id ős paraszt, azoknak a fajtájából való, 
akik haskéreg-hasadásig gürcölnek a szikrázó szurkos földön, szótlanul m űvelik 
néhány holdjukat és talán el sem gondolkodnak azon, hogy végs ő  soron hová 
lesz munkájuk gyümölcse, vagy hogy mennyire gyümölcsöző  a munkájuk. 

Az öreg egy szalmakazal árnyékából nyomatékosan átköszönt majd elmondta, 
hogy az idén többnyire csak szalmát arattak, a szemet kiverte a kalászból a jég. 
Rövid beszélgetés után a hidroforhoz irányított, amely egy örökbefogadott vörös-
katona háza el őtt az Omladinska utca sarkán helyezkedik el és b őségesen ellátja 
a falut ivóvízzel. Két-három család kivételével minden háztartás bevezette a 
vizet. Az Omladinska (Ifjúsági) utca tatarozott, takaros házaiban nemigen él ma 
már fiatal. Monostor az öregek faluja. A hatvanon túliak mind üresebbé váló 
életvitele jellemző  rá, és az a kiszáradtan, elárvultan álló régi artézikút. 62 



A Holt-Tisza kanyaróban, a mind néptelenebbé váló határ csöndjébe süppedve, 
sű rű  búzavetés, burjánzó gyomok alatt nyugszik a falum, Terján. Ázsiai hang-
zású a neve ennek az egykori zsellér-dohánykertész-településnek. Ha szabály-
talan időközökben Terján térségébe lépek, emlékezetemben megelevenedik a 
halott falu, benépesülnek a fehér-zöld fény ű  utcák: kavarog a búcsúi tömeg, az 
összesereglett rokonság, és fölcsendülnek a nagysátorban a betyárdalok és 
kurucnóták. Irgalmatlan gürcölés után, kegyetlen tobzódás. Beszolgáltatás és 
disznótorok, keresztel ők és kiszolgáltatottság, meg a lakodalmasok pántlikás 
örvényű  hangulata, majd mindezt elnyomja a kikiáltási ár. 

Több mint két évtizede, hogy a falut elárverezték. Hamar elkelt minden ház, az 
iskola és a kápolna is. Gyorsan lebontotta ki-ki a maga hajlékát. Az er őteljes 
vegetáció alá kerültek a falak, a mázolt-föld ű  szobák, ahol az idő  vesztegzárába 
fogva hozzátartozóim sz őtték-fonták a megmaradás szálait válságos évek hosz-
szú során át. Az árverezés után, csak a süpped ő  temető , kiapadt kút, repedezett 
harangláb sejteti az arra járó idegennel, hogy falu lehetett itt a Holt-Tisza halál-
kanyarón. 

A harangláb látszik legmesszebb Terjánból. Gyermekkoromban nagy varázsa 
volt ennek a préstégla létesítménynek. Kisharangja félrevert hangjával űztük szét 
á viharfelh őket, amelyek, ha Észak-Bánát fölött gomolyogtak, sosem kerülték el 
falunkat, és érces szavával kísértük utolsó útjára a megboldogultakat. 
Mezítlábas gyermekkorom óriási élménye volt a harangozás, csak korholások 
hatására tudtam idejében abbahagyni a kötél rángatását. Azt hittem, a minden-
séget, az ábrándokon túli mérhetetlen kupolát is betölti a kisharang zúgása, 
amelyre szép zöldes bet űkkel az volt írva, hogy Diósgyő rött .. . 
A többi mezítlábas társam is nagyon szeretett harangozni, csoportba ver ődve, 
alig vártuk, hogy a falu legid ősebb embere, az öreg Rice meghaljon, ugyanis 
messze lakott a temetőtől, hosszan harangozhattunk volna utolsó útjára. De az 
öreg szívós volt, túlélte az árverezést és idegen falu harangja jelezte a távozást. 
Mivel többféle rendeltetése volt, a harangozásnál szigorúan be kellett tartani a 
szabályt. De egy vasárnap délután mégis szokatlan id őben hangzott föl érces 
szava. Mielőtt leemelték volna téglalábáról, öregapám hosszasan kongatta a kis-
harangot. 

győrmajor 

Ott , ahol a Harangod, azaz mai nevén az Aranka szürke vizével átbújik Romá-
niából, ő rtornyok között áll, illetve omladozik egy major, a Grani čar, amelyet a 
környék öregjei Győrmajornak neveznek. Rossz út, ködbepólyált sivárság, huza-
tos gazdasági épületek és néhány betör ablakú lakóház fogadott. Elhagyatott, 
túlságosan is csöndes ez a vidék, egykedv űek az ott dolgozó emberek. Egyked-
vűek, de nem tartózkodóak. Velem szemben sem tanúsítottak fenntartást, nyiltan 
beszéltek ügyes-bajos dolgaikról. Tő lük tudtam meg, hogy három éve távozott el 
innen az utolsó lakó, egy Szerbiából való agronómus, aki amilyen váratlanul 
érkezett, olyan hirtelen el is ment err ől a vidékrő l. Azóta senki sem lakik kint. Az 
egykori cselédházak és munkáslakások lakói a négy kilométerre lev ő  Egyházas-
kérre költöztek be. Viszonylag olcsón jutottak házhoz, mert a faluból igen nagy a 
kiáramlás. A kínálkozó alkalmat a kiskereset ű  győrmajoriak is megragadták. 
Hajlékhoz jutottak, egy ideig elégedettek is voltak házaik állapotával, de most 
már alakítgatnák, javítgatnák, kívánalmaiknak megfelel ően szeretnék méretezni 
otthonukat, de ez nem megy könnyen, mert leginkább csak a férfiak jutnak 
állandó munkához, az asszonyok jövedelemszerzése bizonytalan. Nincs üzem, 
kézm ű ipari szövetkezet, vagy egyéb rn. П  naadó hely a faluban. De a győ rmajori 
helyzet sem rózsás. 
Az idén is nagy kárt okozott a belvíz, az itteni hetvenegynéhány dolgozó kedvét is 
alámosta az ár. Borúra ismét csak ború jött, sarokbaszorítva érzik magukat. De 
talán nem sokáig, befejezéséhez közeledik a lecsapoló rendszer építése, szabá-
lyozzák a vizet, alagcsövezést is terveznek. A fiatalabbjainak más választás is 
kínálkozik. Nem régen jártak erre a kikindai öntödéb ő l munkásokat toborozni. 
Elég sokan benyújtották a kérvényt, szerencsét próbálnak. Igaz, rossz az össze-
köttetés, a sínbusz csak kétszer jár errefelé naponta, de az öntöde megbízottjai 
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a 
széki 
majorban 

Az ecetgyár nagy szürke falai és betört üveg ű  ablakai, egykedv űen bámulnak a 
múlt irányába, a gépkocsik zaját zümmögéssé halkítja, majd elnyeli a növekv ő  
távolság. Az autók neszébe csak egy-két ajtó csikordul bele a félhomályban ásító 
istállók rozsdás sarokvasairól. Kihaltnak t űnnek a többnyire régi épületek, de ez 
csak látszat, a major csak egy hajításnyira fekszik Csókától illetve Zentától és ez 
növeli jelentőségét, előnyét a birtok többi majorjával szemben. Huszonhat lakás-
ban laknak még dolgozók, nyugdíjasok. 
Az utóbbi adatot Körmöndi Károly brigadíros közli velem az állatorvosi kellékek-
kel ellátott, apróra méretezett iroda csendjében. Visszakanyarodunk a múltba, 
amikor még drombó döngölte a földháton az utat és g őbölyök híztak az istálóban. 
Mi is az'a arombó?, 
— Az ezt a nevet visel ő  szálastakarmányt szállító szekérnek 2 méter magas 
oldalai voltak és általa munkaer őmegtakarítással és veszteségmentesen lehetett 
a szálastakarmányt rendeltetési helyére vontatni. De az említett alkalmatosság, 
éppen úgy, mint a használata idején uralkodó viszonyok is, a múlté már. 
Hát a gőböly? 
A gőböly élő lény, méghozzá nagy étvágyú, b őségesen abrakolt, hatalmas súlyú 
marha. Miután a kiherélt bika három évig az úgynevezett tinógulyában a mez őn 
legelészett, az istálóban hízlalásra fogták. Az uradalom szeszgyáraiból b ősége-
sen kikerülő  moslékon gyorsan meghízott és amikor már meghaladta az ezer 
kilót, útnak bocsájtották a világvárosok vágóhídjai felé. Prágában és Párizsban 
kelt el belő lük legtöbb. Az uraság évente 500-600-at is felhizlaltatott, eladott. tó 
pénzt hoztak a nagysúlyú állatok Léderer kasszájába, aki — amint azt Károly 
bácsi többször is megjegyezte — igen hozzáért ően gazdálkodott. 
Állattenyésztésében a sertésen, szarvasmarhán, juhon és lovakon kívül ménes-
nyi öszvér is helyet kapott. Ezeket a szívós és a takarmányban nem válogató 
keresztezett állatokat az uraság a görög hadsereg számára tenyésztette, termé-
szetesen kielégítő  jövedelem fejében. A kurtított farkú bárányokat kizárólag 
Franciaországba, a virágmagot és néhány konyhakerti növény magját Németor-
szágba és Angliába szállította, de a bornak és egyéb termékeknek is megvoltak 
az állandó vásárlói. Rendkívül nagy volt az áruválaszték, sok volt a munka a 
széles skálán mozgó termelésben. A temérdek munka és a jó gazdasági érzék, 
kapcsolat stb. folytán nagy gazdaság gy ű lt össze. A termelő , az igavonó népség, 
a napszámosok és cselédek 10 dináros napszámért napfelkeltét ő l napnyugtáig 
dolgoztak. Jobb választás híján gürcölni és hallgatni kényszerültek, mert a dinár-
nak sok helye volt, sok mindenre kellett. Ezért a gyerekek is már zsenge 10-12 
éves korukban a nyakukba akasztották a tarisznyát és hajnalonként a beosztásra 
várva az álmos tömegbe álltak. Olykor hiába, másnap azért ismét visszatértek. 
Az uraság egyeduralmi helyzetben volt és nem t ű rt a munkával vagy a fizetéssel 
kapcsolatban semmilyen ellenvetést, — ezt Károly bátyánk is tapasztalhatta. Aki 
szólt, „pofázott" — azt menesztették. Ő  is megjárta, de később „visszavállalták". 

Ennek az állapotnak a háború vetett véget. Dolgozni természetesen továbbra is 
kellett, méghozzá ugyanott, ahol addig, de már más körülmények között. Meg-
rövidült a munkanap, amit a látástól-vakulásig munkához szokottak eleinte igen 
furcsállottak. Szokatlan volt számukra, hogy a nap még fenn jár az égen és nekik 
már „kitellett a mai", mehetnek haza. A felszabadulás Körmöndi Károly életében 
is új távlatot nyitott. Bekapcsolódott környezete társadalmi-politikai életébe. 
1948-ban Vukovárra küldték állatorvosi tanfolyamra, majd Zaje čarba az állat-
tenyésztési tudnivalók elsajátítása céljából. A tanfolyam befejezése után brigadí-
rosi beosztást kapott a Széki majorban, de több helyen is dolgozott az ország-
határtól Törökbecséig terjeszked ő  mintagazdaságon. Lendületesen termeltek. 
Most ismét Széki majorban van, a fejl ődésben visszaesett kombinát tenyésztési 
központjában. Nyugtalanítják a problémák, de már nemigen veszi fel a harcot. 
Élete 60. évének a küszöbén áll, kezd elfáradni, a nyugdíjba vonulásra vár és 
közben izgatottan lesi, hogy a tenyésztés fellendítésére, korszer űsítésére irá-
nyuló terv valóra váljon. Ha a tervezett új fér őhelyek, farmok elkészültek, ott 
könnyebb lesz a munka. Károly bátyánk szeretné megérni, hogy megvalósuljon 
a terv. 64 



újmajor 

Csóka határában a volt Maresibányi, illetve Léderer uradalmon a gazdasági élet 
fellendülése folytán a múlt században még ma is létez ő , de a pusztulás útján 
levő  majorok jöttek létre, mint pl. Árenda (elnéptelenedett), Réti major ;  Sörház, 
Macahalma, Széki major és Újmajor. Mint ahogy a nevéb ő l is kitűnik. Ujmajor a 
legfiatalabb település az említettek sorában. A múlt század nyolcvanas éveiben 
létesítették a zentai rév közelében a Zenta és Csóka közötti jobb sorsra érde-
mes, beépítésre alkalmas legel ő  peremén. Néhány nagyobb gazdasági épület, 
lakóház és egy tömbben lev ő  cselédház alkotja a majort, amely elvesztette a 
lépést a korral, jó fekvése ellenére is elnéptelenedett. 

Ottjártamkor, a csatakos tavaszi alkonyatban egykedv ű  kutyaugatástól szagga-
tott csönd fogadott. A juhistálló körül ólálkodó ebek méltatlankodtak kis ideig 
váratlan látogatásom miatt. A magárahagyott kénes kút bántó b őséggel ontotta a 
langyos vizet az évtizedekt ő l kikezdett sárgás, zöldes vályúba. 
Magábaroskadtan áll minden. A múltkori látogatásomkor még lakták a jól meg-
épített cselédházakat, most pedig — meglepetésszer űen —üresen tárulkozik föl 
előttem. Ajtói, ablakai eltűntek. Robbanásszer űen rajzó rovarok és riadt madarak 
foglalták el a mintás szobák és a füstös konyhák térségét. A biztonságot nyújtó 
falakról, pereg a mész, kiviláglanak azok a rétegek, amelyeket a cselédasszo-
nyok, dédanyámék a századfordulón vontak a vert falakra. Akkor 12 bérescsalád 
lakott e hosszú épületben. Egy-egy házaspárnak nyolc-tíz gyermeke is volt. 
Vagyis akkor még jóval több gyermek született Ujmajorban, mint manapság 
Egyházaskéren a csaknem ezer lakosú határmenti faluban. Sok volt akkor a 
gyerek, vagy ahogy az egykori, itt felnövekedett béresek mondják, nagy volt a 
gyermekáldás.  El  sem fértek mindannyian a házban. Az id ősebb „meggyérési 
gyerekek" az ököristállóban háltak és itatás után az almon összebújva, az egy 
sorba tartozás melenget ő  érzésével, az öreg béresek dünnyögésére szendered-
tek el. 

Az öreg, virradattól-napestig munkában lev ő , cserzett, rossz álmú béresek andalí-
tó hanghordozással adták át élettapasztalatukat, szemléletüket, a mondákkal, 
betyárvilág és a kuruckor történeteivel ízesített meséiket a fiataloknak, akik még 
hittek a víznéző  asszony varázstudományában és akik igen korán keltek. Már 
8-9 éves korukban munkára fogták őket. Az uradalmon uralkodó rend hamar rá-
fanyalodott munkájukra. Sokáig tartott ez az állapot, amelynek emléke még min-
dig itt él az elnéptelenedett major hosszú cselédházának huzatos csöndjében. 

podlokány 

Az Egyházaskér és Oroszlámos közti határrészen terül el Észak-Bánát legfiata-
labb faluja: Podlokány. Körülbelül fél évszázada települt, de a jelek szerint 
ugyanennyi idő  múlva elnéptelenedik. Legalábbis az utóbbi két népszámlálás 
adatai errő l győznek meg bennünket. Az 1961. évi összeíráskor 457-en éltek itt, 
de tíz évvel kés őbb már csak 330 lakosa volt a falunak, többnyire id ősebb 
emberek. 

Az általános iskola négy osztályának elvégzése után a podlokányi gyerekek 
Oroszlámoson járnak a felsőbb osztályokba, majd Kikindán és Törökkanizsán 
folytatják tanulmányaikat, de többségük az egyetemre is beiratkozik. Az oklevél 
megszerzése után a környez ő  községek központjaiban, vagy az ország nagyobb 
városaiban keresnek munkát. 

Podlokány nem tud lépést tartani a korral. Vízvezetéke nincs. Az Oroszlámosra 
vezető  út rossz állapotban van, de még így is sokat ér. Podlokány mez őgazda-
sági település, egy munkaszervezete van, a földm űvesszövetkezet, amely újab-
ban a törökkanizsai Spasoje Steji ć  Mezőgazdasági Ipari Kombinát társult rész-
lege. Intézkedéseket tesznek a termelés növelésére, korszer űsítésére. A magán-
termelők fő leg állattenyésztéssel foglalkoznak, a földt ől a nyugdíj ellenében szí- 
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A falu problémáit a község képtelen teljes egészében megoldani, de igyekszik 
rajta enyhíteni. A falu egyik magasabb beosztású pártfogója és szülötte elmond-
ta, hogy a törökkanizsai szőnyeggyár részleget nyit majd Podlokányon és így 
keresethez juthat majd 20 -30 helybeli illetve egyházaskéri n ő . Arról is értesül-
tem, hogy a podlokányiak Boszniából és Crna Gorából települtek ide az ország-
határ közelébe. 

Az itteni fiatalokat éppen úgy, mint a szomszéd falvak ifjúságát, nem tudja 
maradásra bírni az itteni életforma. A falu fokozatosan elnéptelenedik, pedig a 
lakosság megküzdött érte. A nehéz id őkben egységesek voltak, viszonylag cse-
kély lélekszámukhoz képest számottev ő  ellenállást tanúsítottak, 1942. január 9-
én már áldozatokat adtak a szabadságért, tíz forradalmár életét oltották ki a 
német megszállók. Ennek ellenére er ősödött a pártszervezet és az ellenállás. 

hodics 

Az esőzés beálltával még néhány éve is csak nehezen, f ő leg lovon lehetett 
megközelíteni Hodicsot, a szikesen vegetáló települést, de most már van egy 
keskeny beton és tégla kombinációjú útja, amely Jázovával és a f őútvonallal köti 
össze a hodicsiakat. Újabban személygépkocsik is futkároznak itt. Alkalomadtán 
a falu szülöttei visszaruccannak az ősi rendben feledkezett szüleiket megláto-
gatni. Szemben a fehér falu és hámló vakolatú házakkal Hodics történelmét boly-
gatom. Temesvár eleste után török dúlás, talán Bali bég rablóhadjáratának áldo-
zata lett az egykori, még a tizenharmadik század táján létesült falu: Hódegyháza. 
Később az üszkös enyészetbő l néhány szerb pásztor keltette életre és Hodics-
nak nevezte el. A 18. században Szeged környéki magyarok települtek ide, de 
Aracsról és Bikácsról is jöttek lakók. A még ma is itt él ő  Vastag, Piri, Tóth, 
Szemerédi stb. nev ű  családok vertek gyökeret, amelynek azonban újabban mind 
kisebb az éltető  nedve. 

Az újratelepítéstől a közelmúltig, két évszázadon át, makacsul megkapaszkodva 
vívták itt a nemzedékek létküzdelmüket a mostoha körülményekkel, a kegyetlen 
szikes földdel, a szül őtáj érdességével. E fiatalok most véleményt, magata гást 
változtatva távoznak ... Egykor a rosszul megm űvelt föld terméséből egy-egy 
szülő  több gyermeket fölnevelt mint most fél falu. 
A négyosztályos iskolát az ötvenes évek elején megszüntették. Erre az id ő re esik 
a kocsma becsukása is, ahol még néhány évtizeddel ezel őtt részeg hajnalokon a 
duhajkodás olykor késeléssé fajult. Most csönd honol mindenütt. A falu központ-
jának számító két soron is mind kevesebb a ház. Tizenegynek már csak a romjai 
meredeznek a szikár, de a szikesen is virágozni képes akácfák el őtt. A még 
fehérre meszelt és meleget árasztó házak el őtt se valami biztató a jövő , hiszen 
csak minden ötödiknek van örököse, és ez már nem szavatolja a biztos fenn-
maradást. 

Hodics kihal. A török fegyverek életét, vágását kiheverte, ismét talpra állt. Nem 
kényeztette el a benne felnöv ő  nemzedékeket, ám azok a közelmúltig kita гtóan 
ragaszkodtak hozzá. Újabban azonban az egykés nemzedék már hátat fordított 
neki, a fiatalok mind ritkábban térnek ide vissza. 66 



Vannak létesítmények, amelyeknek már csak a h ű lt helyét veszem észre, mert 
míg léteznek, elkerülik a figyelmet, de miután elt űnnek hiányérzet fog el miattuk. 
Így vagyok Észak-Bánát kihaló kis településeivel is. Köztük a hármashatár csücs-
kébe ékelődött Rábé mellett levő  Sasüléssel illetve Sasilléssel, amelynek utolsó 
házát a közelmúltban bontották le, s a helyét fölszántották. 

Sasülés. A monda szerint itt valahol, e kis település közelében ébresztgette, 
buzdította Csanádot egy nagyon régi, vérzivatart érlel ő  éjjelen, Ajtony elleni 
végső  leszámolásra az álombéli oroszlán ... De hagyjuk az ezredforduló esemé-
nyeit. Hallgassuk meg inkább Makra Ignác bácsit, akinek gyeremekkorában még 
körülbelül hetvenen éltek Sasülésen, méghozzá valamennyien rokonok. Afféle 
„célszörű  szögény embörök". Legtöbbjüknek néhány hold föld volt a gazdasága. 
De sok munkával sikerült felszínen maradniuk. Néha még ünneplésre is futotta. 
Lakodalomba, keresztel őre jóformán az egész falu hivatalos volt. A lakodalmak 
után azonban mindig megcsappant a sasülésiek száma, mert a fiatalok rend-
szerint máshol, választottjuk falujába kezdtek új életet. Az öregek halála után a 
házak csakhamar elt űntek a föld színérő l, az utolsót a tavasszal bontották le. A 
kisfalu hanyatlása a mellette elhaladó szeged-temesvári (Berlint Isztambullal a 
legrövidebb úton összekötő) vasútvonal fölszámolásával kezd ődött. Alakosság 
emiatt „távol került a vílágtól" és fokozatosan szétszéledt. Makra Ignác is tovább 
állt. Rábéra költözött, ahol mozgalmasabbnak ígérkezett az élet, De ez a telepü-
lés is egyre „fogyatkozik" és feltehet ően volt szomszédfalujának a sorsára jut, 
ha nem épül ki a betonút és nem nyílik meg a hármashatáron a határátjáró. Mert 
csak így frissülne kell őképpen föl a falu vérkeringése. A fiatalok „szabálysze-
rűen" fordítanak hátat szül őfalujuknak. Makra Ignác szerint tízen sem élnek itt 
már a legények és lányok közül. Az öregek faluja lett Rábé is. Az iskolában 
takarmányt tárolnak. A rábéiak leginkább Szabadkára költöznek, a biztos kere-
set, nyugdíj reményében jóformán minden munkát elvállalnak, elvégeznek. Aki 
egyszer elmegy, nem jön többé vissza a rögöt törni. Mind több ház t űnik el a föld 
színérő l. A közvetlenül az országhatár mellettiek közül már csak egy áll. Lehet, 
hogy néhány évtized múlva Rábé is Sasülés sorsában osztozik majd. 
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cselényi 
béla 
versei 

a 
pata 
utca 

a házak elhíztak és megrokkantak 
mint a meszes öregember 
az összenőtt falak mögött 
vadhúsként n őnek a répák 
aki a lánccal földelt fáklyás szekeret vezeti 
hasonlatos az átültetett odvas fához 
a lelki$szor a 220 sz. alatt 
központi idegen 
a 163 (131 /?!) sz. alól sokáig 
öregasszony könyökölt ki a lepucolt járdára 
lábuk után ítélte meg az embereket 
elég rég nem láttam 
mondja a szekeres 
elég szomorú kérem 
elég sajnos 

vasarely 

a vízen GAUYŐCHTOLE csúszik 
a hídon CHARGA FOUTACHE 

218. 

engegyétek 
hogy á 
betű k 
jöjenek hozóm 

216. 

a farkas 
miután szakított piroskával 
erős viszketegséget érzett a horpaszán 
majd szügyén szürke anyajegyek dudorodtak ki 
az első  öntudatlan vakarózások után 
LVPVS 
kiáltott fel rémülten 
in fabula 68 



a 
kovács 
dezső  
utca 

a kovács dezső  utca 1 szám helyén 
egy nem kovács dezső  utcai levéltár van 
annak is csak az alagútja 
a kovács dezső  utca páros oldala 
egy hatalmas t űzfal 
hogy vannak-e rajta keresztez ődő  fehér vonalak 
tudja a t űzoltó 
a kovács dezső  utcának nincsen 5-ös száma 
a kovács dezső  utca 
a kovács dezső  utca 3-as számból áll 

a 
farkas 
utca 

egy kivándorló azt írta 
eladná narancsligetét 
a farkas utcai orgonafákért 
a farkas utcában persze nem nyílnak orgonák 
de hát wait whitman idejében 
sem voltak amerikában csalogányok 
és ladik kati sem látott soha rigót 
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1. kép 

Udvarra nyíló fáskamra, jelenleg Vendel lakása. 

Először a rozzant deszkaajtót látjuk, a deszkák 
között jókora rések, ezeken szüremlik be némi 
hideg hajnali fény, amely elsősorban egy zsúfolt 
rendetlenségben hagyott asztalt világít meg. A 
kenyérmorzsás asztallapon kibontott papírban 
kolbász, egy fél vöröshagyma; csutkavéggel be-
dugott üvegek, gyertyacsonkok, egy gy ű rött 
cigarettásdoboz, amely mellett egy aranyozott 
öngyújtó csillan meg. 

A széken szamárfüles disznóbőr táska és egy 
mészfoltos mici. 

Időközben Vendel erőteljes horkolása hallatszik. 
Amikor Vendelnek az ágy felett lógó, bekerete-
zett fényképét vesszük szemügyre, rekedt köhö-
gés szakítja meg a horkolást, amely egy kis 
nyámmogás és fogcsikorgatás után még hango-
sabban folytatódik. 

A fénykép jó megjelenés ű  fiatalembernek mutat-
ja Vendelt: göndör haja fénylik, nézése büszkén 
tartózkodó. Jólöltözöttsége is szembeszökő : sö-
tét csíkos öltönyt visel, és gondosan megiga-
zított nyakkend őt. 

Ismét az ajtót látjuk, erős napfény világítja meg 
kívülrő l. A réseken betörő  vöröses fény sugara-
san szóródik szét. A horkolás hirtelen meg-
szűnik. 

Vendel ruhástól fekszik az ágyon, takarója egy 
télikabát. Hunyorogva és egy kicsit csodálkozva 
néz körül, mintha nemvárt fejlemény lett volna 
az iménti ébredése. Meghökkentően elüt a falon 
lógó képmásától: körülbelül negyven éves, arca 
borostás, elkínzott, vörösen tüzel, szeme duz-
zadt, vizenyős. Erősen szuszog, megpróbál fel-
emelkedni, de ekkor eltorzuló arccal a tarkójá-
hoz kap s nyögve visszahanyatlik. Némi er ő-
gyű jtés után felül, az asztalon lév ő  cigaretta után 
nyúl, de mivel nem éri el, ingerültségében erőre 
kap és feltápászkodik. Hangosan összeborzong, 
és az ajtóhoz botorkál. Vállával nekilendül az 
ajtónak, amely a vártnál könnyebben enged, ki-
csapódik. Vendel roggyant térdekkel, inogva áll 
az erős fényben. 

Az ajtó előtt virágbaborult barackfa teljes tavaszi 
pompában: zsongó méhekkel, vidám madáresi-
viteléssel és aranyló nappal az ágak között. 
Időbe tellik, mire ki tudja tépni magát a látvány 
bűvöletébő l, és ekkor ingerülten hátat fordít a 
fának. Iskolai tornagyakorlatokra emlékeztető , 
erőtlen mozdulatokkal próbál felfrissülni, de 
megszédül, sietve átöleli a barackfát és öklen-
dezni kezd. Könnyes arca premier-planban. 

2. kép 

A malom előtti tér. 
A malom ronda épülete előtt, a pékség kioszkja 
körül reggeli bevásárlók: asszonyok, gyerekek 	70 
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jönnek-mennek, kenyeret vásárolnak, és igye-
keznek átjutni a forgalmas kövesúton a túloldal-
ra, ahol egymás szomszédságában egy hentes-
üzlet, egy vegyeskereskedés és a Makk Hetes 
vendéglő . A vendéglő  nevét nagy kék betűkkel 
festették az ajtó üvegére, és messzir ő l is el lehet 
olvasni. 

A malom és a kövesút között lév ő  betonkockán 
urak társasága ácsorog. Többnyire korhelyek, 
vannak vagy tízen, és kört alkotnak a bandagaz-
da urak körül. 

Horák olyan kövér, hogy kék munkászubbonyát 
csak a nyakán tudja begombolni. Kidüllesztett 
fenekével egy kerékpár vázán ül. Nadrágja mind-
két szárán piros m űanyagcsíptető , fején egy el-
képesztően elnyűtt, szürke kalap. 

A többieken az első  pillantásra az a feltűnő , hogy 
a szép tavaszi reggel ellenére hosszú télikabát-
ban vannak, de ez csak azért szúr szemet, mert 
a kabátokat eredetileg nem a visel őikre szabták. 
A társaságból csaknem egy fejjel kimagasló Dix 
téglavörös kabátja is a földet söpri. Akin nincs 
télikabát, az ingben, legfeljebb pulóverben topo-
rog urak körül. Csombi hóna alatt egy g őzölgő  
cipó, abból csipegetnek a többiek is. Arcuk sö-
tét, de nézésük nagyon élénk: van benne vala-
mi kaján derű , amely nagyon rokonszenvessé 
teszi őket. 

Horákot látjuk premier-planban: szalonnás arc, 
jókora borvirágos orr, amely mintha szivacsból 
lenne. Élénkzöld, vizsla szeme szinte világít, és 
nézése láthatóan bűvölő  hatással van a többiek-
re. Úgy tűnik, hogy csak hangoskodva, rekedt 
hangját megeresztve tud beszélni, mintha állan-
dóan forrna benne a méreg, de ez csak látszat, 
mert amikor elhallgat, az ő  arcára is kiül a csak-
nem kedélyes belső  mosoly, amely őt még a töb-
bieknél is rokonszenvesebbé teszi. Egy decis 
üvegbő l pálinkát szopogat. 

Pótkocsis traktor áll meg előttük az úton. A trak-
torista, egy közönyös nézés ű  idősebb paraszt-
ember, hátrafordul, és risszalóan néz végig a 
társaságon. 
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Horák emberei barátságosan mosolyognak, de 
senki se mozdul. A traktorista értetlenül bámul, 
de amikor felfogja a helyzetet, elvörösödik, és 
tanácstalanul mered maga elé. 

A TRAKTORISTA: 
Na, mi van? Mire vártok? 

HORÁK: (a többiekhez) 
Így ni. Ezt akartam már egyszer látni. 
CSOMBI: 
Na, Guszton bátyám, ma a kutyákkal eteted meg 
a krumplipaprikást! 
DOX: 
Úgy szagolom, hogy ma disznófül-pörkölt lett volna 
a menü. 
HORÁK: 
Látod, Halbi, ebbő l tanulhatsz: hogy kerülgeti most 
a vén kulákot a guta! Halbi! Hol csámborog az a 
kölyök? 
GYOMRI: 
A túloldalon. Várja, hogy kinyisson a Makk Hetes. 
HORÁK: 
A Krisztusát! És aztán majd összecsuklik nekem 
a zsák kukoricával. 



Az ácsorgó csoport mögött Vendel próbál észre-
vétlenül elsuhanni. Fején mészfoltos mici, kezé-
ben táska. Dix veszi észre. 

Vendel nem vesz róluk tudomást, sietve átvág 
az úton. A kamera Vendel nyomába szeg ődik, de 
még halljuk urak hangját. 

Vendel a Makk Heteshez ér. Halbi valóban ott áll 
az üvegajtónak támaszkodva, orrát az üvegre 
nyomva néz be a kocsmába. Vendel lenyomja 
a kilincset, de az ajtó nem enged. Erre ő  is be-
kukucskál. Csak félhomályt és mennyezetre me-
redő  széklábakat Iát. Elképedve méri végig Hal-
bit, és megy tovább. Elhalad a hentesüzlet el őtt. 

A hentes megjelenik az ajtóban, két tenyerén egy 
fél malacot lóbál, és csábítóan néz hol Vendelre, 
hol a malacra. Vendel is élénk érdekl ődéssel nézi 
a malacot. 

Vendel kétértelm űen biccent, és siet tovább. 

3. kép 

A város egyik új utcája. 
Épülőfélben lévő , vagy éppen csak tető  alá ke-
rült vakolatlan családi házak sora, van köztük 
néhány emeletes is. Homokdombok, téglaraká-
sok és betonkeverők között vezet Vendel útja. 
Láthatóan felélénkül a szétdobált pléh- és léc-
darabok, az utat elborító téglatörmelék össze-
visszaságában. Szakért ő i érdeklődéssel veszi 
szemügyre az épületeket, néhol az ablakon is 
bekukucskál. 

Az egyik ablakban Csarás áll gondolataiba me-
rülve, kezében termosz, amelynek fecÍelébő l ká-
vét szürcsölget. 

Hogy mi lesz ebbő l a gyerekbő l! 

DOX: 
Horák, nézd csak, ott szökik a! 
HORAK: 
Vendel, ide hozzám! (a traktoristára mutat) Guszton 
bácsi szeretne beszélni veled. Nagyon kellene neki 
egy munkás. Egy jó szakember. Hová rohansz? 

HORÁK: 
Most pedig csináljuk meg a mai szereposztást, mert 
ha megjön a morzsológép, nem akarok marakodást. 
Csombi és Halbi megy a hambárba, én leszek a 
garatnál, a többiek zsákolnak vagy kosaraznak: ki 
mit szeret. 

A HENTES HANGJA: 
Vendel, egy lépést se tovább! Ezt okvetlenül látnod 
kell! 

A HENTES: 
Nézd, mit tartogatok neked! (észreveszi Vendel 
tartózkodó zavarát). Mi van, kiskomám, már nem 
szereted a malacpecsenyét? Vagy olyan rosszul 
mennek a dolgok? Félretegyem? Ma amúgy is szép 
napunk lesz. Gondold csak meg, betetőzni ezt a 
szép napot egy kis ropogós malacsülttel. Utána nem 
árt egy kis borocska sem. Félretegyem? 
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Csarás finom úriember. Érett korban van már, 
de annyira jól ápolt, hogy szinte fiatalos. Arcki-
fejezése a sokdioptriás szemüveg miatt a válto-
zó helyzetekben is mindig ugyanaz: kissé gya-
nakvó, kissé csodálkozó, mintha nem lenne tel-
jesen tisztában mindazzal, ami körülötte törté-
nik. Magas intelligenciájáról inkább csak magas, 
fénylő  homloka árulkodik. 
Vendel lelassítja lépteit, hogy Csarás észre-
vegye. 

CSARÁS: (örömmel) 
Vendel! 
Sose jobbkor! Mondd csak, mi is tulajdonképpen 
a te mesterséged? Értesz a csempézéshez is? 

VENDEL: 
Szerencséd van, Vendel mindenhez ért. 

CSARÁS: 
Helyes! Nagyon helyes. Akkor még csak az a kér-
dés, hogy ittál-e már ma. 

VENDEL: (sértődötten) 
Akarod, hogy hozzányúljak a csempéidhez, vagy 
nem akarod? 

CSARÁS: 
Jó, jó, nem szóltam semmit. De az a gazember, 
aki elvállalta a fürd őszobámat, azzal jött elő , hogy 
neki már bent van két pálinka, s kockázatos lenne 
hozzákezdeni, mert ez nagyon precíz munka. Látod, 
ilyenekkel kell bajlódnom. Gyere beljebb, nézd meg, 
hogy is áll ez az egész. Tudtam én, hogy a végén 
bele fogok őszülni ebbe az építkezésbe. 

4. kép 

Csarás fürdőszobája néhány órával kés őbb. 
Az egyik falra Vendel már felrakta a rózsaszín ű , 
virágmintás kerámialemezeket. A szemben lév ő  
fal mellett egy fürdőkád és egy W. C.-csésze. 
Vendel a munka lázában hátralép, elgondolkod-
va nézi a falat. 

VENDEL: 
Csak hol találta ezeket a ronda platnikat? 

Most Vendel képzelete szerint látjuk Csarást a 
már kész fürdőszobában: a kádban ül, dalol és 
a hasát szappanozza. 

Vendel kedvetlenül leül a kád szélére, fáradtan 
dörzsöli az arcát, amely merengővé válik. Gon-
dolatait élénk kocsmazaj: pohárcsörömpölés, 
borgőzös röhögések jelzik. Megpróbál ellenállni 
a gondolat csábításának, aztán mégis kiejti ke-
zébő l a kalapácsot, s az ajtó felé indul. Miel őtt 
kilépne, visszanéz, valami nem tetszik neki a 
csempék körül. Visszamegy és közelebbr ő l meg-
nézi a falat. Elégedetten elmosolyodik, közben 
elfelejti, hogy menni készült, s folytatja a munkát. 

Képzeletében most a szobája jelenik meg. A fe-
hér abrosszal leterített asztalon ott g őzölög a 
barnára sült fél malac. Vendel egy üveg vörös 
bort és egy talpas poharat állít mellé, majd egy 
ideig gyönyörködik a látványban. 
Csarás toppan be a fürdőszobába. Zsebrevágott 
kézzel, fütyörészve vizsgálódik. Néhány helyen 
gyanakodva végigsimítja a csempéket, de elis- 
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VENDEL: (fenhangon) 
Igaza van a hentesnek. Határozottan igaza van neki. 

CSARÁS: 
Megbízhatok-e benned, Vendel? 



Vendel kifejezéstelen arca azt mutatja, hogy nem 
nagyon érti. 

Csarás távozása után ismét lelohad Vendel 
munkakedve. Csüggedtségében körüljárja az 
épületet, megpróbálja kitalálni a ház beosztását, 
de a sok szoba zavarba hozza. Egy különös, 
ablaktalan kis szoba ajtajában alaposan meg kell 
erő ltetnie képzeletét, hogy kitalálja rendeltetését. 
Elképzeléseit mindjárt látjuk is. 

A kis szoba mint sötétkamra: a vörös fényben 
Csarás kuncogva pornográf képeket hív el ő . 

Vendel kaján arca super-planban. 

Újabb elképzelés: Csarás egy íróasztal fölé gör-
nyedve, gyertyaláng mellett egy halom pénzt 
számlál. 

Vendelt egészen jókedvre hangolják bizarr ötle-
tei, különösen ez a legújabb: Csarás egy díszes 
szőnyegen, lila köntösben jógagyakorlatokat vé-
gez. 

kép 

Csarás nappali szobája. 

Vendel egykedvűen kitekint az ablakon, s nagy 
meglepetésére Horákot és Halbit látja elhaladni 
a ház előtt. urak alig vonszolja magát, er ősen 
biceg az egyik lábára, s teljes súlyával a vékony-
dongájú Halbira nehezedik. Halbi arca verejték-
ben. Ok is meglepetten néznek fel az ablakra. 
Ekkor látni csak, hogy urak arcán egy nagy kék 
folt éktelenkedik. Arckifejezése nagyon komoly, 
ünnepélyes s kissé rémült. 

kép 

A fürdőszobában. 
Halbi betámogatja Horákot. A kis helyiség hár-
muk számára szűknek bizonyul. Horák segít a 
helyzeten azzal, hogy beletelepszik a kádba. 
Alig fér bele, az egyik lábát ki kell lógatnia. 

VENDEL: 
Mint saját magadban! 
CSARÁS: 
Ha ezt befejezted, elég is lesz mára. De holnap 
nagy munkák várnak ránk: kibetonozzuk a pincét. 
Itt kellene... valamit nagyon finoman megcsinál-
fi... de valóban megbízhatok benned? Szóval, ki-
ügyeskedünk egy kis titkos vermet, és err ő l senki-
nek se szabad tudni, még az asszonynak sem. 
Milyen jó, hogy idejében eszembe jutott! Sose lehet 
tudni, még háború is lehet... Érted? 

HORÁK: (siránkozó hangon) 
Halbi fiam, Vendelhez vigyél be. Vendelhez akarok 
menni. 

HORÁK: (megsajnáló hangon) 
Vendel barátom! Bizony. A jó öreg Horáknak is vé-
ge. Utánam nyúlt a csontkéz, és egy kicsit meg-
pöccintette a szívemet (mutatja az ujjaival), csak 
éppen annyira, hogy ne bízzam el magam. 

HALBI: 
A bicikli is tropa: a küll ők összevissza görbültek. 

HORÁK: (ünnepélyesen) 
Íme, itt értem véget! (fojtott dühvel) Pedig már 
egészen kiment a fejemb ő l, hogy a végén meg is 
kell dögleni. 

VENDEL: 
Mi történt? 74 



HORÁK: 
Az a kevés, ami még hátravan, arra se elég, hogy 
végiggondoljam a gondolataimat. Mert mennyi lehet 
hátra? Egy hét? kett ő? Lehet, hogy ki se kecmergek 
többé ebbő l a kádból. A maradék óráimban csak 
gondolkodni akarok. Azelőtt megtörtént, hogy évekig 
nem gondolkodtam. Látjátok, akkor kezd forogni az 
ember fejében a kerék, amikor már fél lábbal a sír-
ban van. 

HALBI: 
Arra lettünk figyelmesek, hogy nagyot zörren a bi-
cikli. Se jaj, se semmi, és Horák ott fekszik a be-
tonon. 

HORÁK: 
Nagy dolog ám, amikor az ember belekóstol a halál-
ba. Mutass nekem egy olyan embert, aki ilyesmivel 
dicsekedhet. Én tudom, amit tudok! Amikor majd is-
mét a szívem után nyúl az a hideg kéz, akkor se 
történik másként. (Lendületesen magyaráz, mintha 
egészen más témáról lenne szó.) Mert milyen a ha-
lál? Semmilyen, hehe, édes barátom, a halál sem-
milyen. Ezt nyugodtan elhiheted az öreg Horáknak. 

VENDEL: (feszélyezetten) 
Hogyhogy semmilyen? 

HORÁK: 
Úgy, hogy én még a biciklin ültem, amikor már min-
den el volt intézve. A fejem csak azután koppant 
a betonon, azután támadt a nagy z ű rzavar körülöt-
tem.  El  tudom képzelni ... Locsoltak, pálinkát öntöt-
tek belém, és (felemeli a mutatóujját) mindez már 
nem tartozott rám! (szinte örömmel) A halál nem 
tartozik ránk! Akkor hát kire tartozik? Az Istenre? 
Egyszerűen csak a világ ű rre? Tehetünk itt egyálta-
lán valamit? Csillagos éjszakákon üvöltözzünk bele 
a világ ű rbe? Marhaság. 
De itt van egy másik dolog is, ami most nagyon 
gyúrja az eszemet. 

VENDEL: 
Micsoda? 
HORÁK: 
Nem derült ki, hogy van-e Isten. 

VENDEL: 
Ez olyan fontos? 

HORÁK: 
Fontos. (kínosan mosolyog, a tarkóját vakargatja) 
Nem mondom, elég bajos lenne, ha az derülne ki. 
(mosolya együgyű  arckifejezésbe megy át) De nem 
is ártana... Ehhez mit szóltok? Nem ártana, ha len-
ne Isten. 

Vendel dermedt iszonyattal bámul Horákra. Ho-
rák észreveszi, és gúnyolódni kezd. 

HORÁK: 
Mi az, Vendel, ennyire be vagy tojva? Furcsa. (egy 
kicsit ő  is megrémül) Halbi, hol az üveg? 

Halbi előadja a literes pálinkás üveget. Horák 
alaposan meghúzza. 

HORÁK: (rekedten) 
Így jobb, ha nálam van az üveg, mert nekem minden 
pillanatban készenlétben kell lennem. 75 



Komor csend támad, amely urakat feszélyezi 
legjobban, ezért hamar rászánja magát, hogy ki-
adja kezébő l az üveget, amely aztán körbe-körbe 
jár. Vendelt is, Horákot is sötét gondolatok kör-
nyékezik, csak Halbi arca felh őtlen. 

urak erősen gondolkodó arca szuper-planban 
mindaddig, míg a szemek felcsillanása nem jelzi 
a nagy ötletet. 

7. kép 

A nappaliban. 
Horák és Halbi elmenőben. Vendel, mintha ő  len- 
ne a házigazda, az ajtóig kíséri őket. Horákban 
váratlanul érdeklődés támad az épülő  ház iránt. 

HORÁK: (monologizálva) 
Eladom a kertet. A maradék életemben úgysem 
eszem több krumplit. A koporsóval és a többivel 
törődjön a város, de sírkövet, azt állíttatok magam-
nak. Vendel, te a sírkövekhez is értesz? 

VENDEL: 
Persze. 

HORÁK: 
Nagyon jó. Egy szép sírkövet. 
Drága a márvány? 

VENDEL: 
Rámenne a kert ára. 

HORÁK: 
Akkor jó lesz betonból is. 
De mit írjunk rá? Az ám, mit írjunk rá? 

VENDEL: 
Hát a nevedet. Született ekkor meg ekkor. 

HORÁK: 
Jó, jó, de azon kívül? 

VENDEL: 
Talán valami szomorú versikét. Nézzük csak, ki is 
fog gyászolni téged? 

HORÁK: (rosszallóan hunyorogva) 
Valami tanulságos üzenetet az él őknek. Valami kur-
va nagy igazságot.' Olyasmit, hogy: „Szerettem az 
életet, de az élet nem szeretett engem". (elgondol-
kodik) Ez nem lesz jó, halálunk órájában legyünk 
igazságosak ... Mit is? Csend legyen, ennek most 
mindjárt meg kell lenni! 

HORÁK: (színpadias pátosszal) 
ÉN IS LATTAM A NAPOT! Vendel, van nálad papír 
és ceruza? Én is láttam a napot! Egy egészen nagy 
felkiáltójelet a végére. 

HORÁK: 
Nem értem, Vendel, hogy tudsz itt dolgozni. 

VENDEL: 
Miért ne tudnék? 

HORÁK: 
Gondolom, hogy bírod cémával, hogy mindig csak 
építesz, most is megcsinálod ezt a fürdőszobát, s 
végül nem te, hanem Csarás áztatja benne a fene-
két. Engem megütne a guta az írígységtő l. 

VENDEL: 
Nekem a munka a fontos. 	 76. 



8. kép 

A fürdőszobában. 
Vendel magába roskadva ül a W. C.-csészén 

Vendel unottan emeli fel tekintetét, de aztán 
megbűvölten kezdi nézni a kívánatos asszonyt, 
aki az ajtóban áll, kezében a szalvétába kötött 
edény. 

HORÁK: 
Ugyan már, ne gyerekeskedj itt nekem! 

VENDEL: 
Én ugyanis mester vagyok. Neked persze fogalmad 
sincs, mit jelent a lehető  legjobban megcsinálni 
valamit. Vegyük a parkettázást.,Ingyen is elvállal-
nám, annyira szeretem csinálni. Es az emberek tud-
ják: ez is Vendel keze munkája, az is. Ez a név, 
öregem, fogalom ebben a városban. Nekem nem 
lesz szükségem sírkövekre. 

HORÁK: 
Jó, jó, de mégis. Sose eszed magad azon, hogy mi-
ért nincs neked ilyen házad, olyan telivér feleséged, 
mint ennek a Csarásnak, aki egy téglát se tud ren-
desen megfogni. 
Tegyük fel a kérdést, mester úr: Hol van az ön 
fehér Mercedese? 

VENDEL: 
Ugyan, Horák, hová vezetne ez! Vagy te kérdezel 
ilyeneket magadtól? 

HORÁK: 
Azelőtt kérdeztem, de most, hogy világosság gyúlt 
bennem... 

VENDEL: 
Nocsak! Halljuk, filozófus úr: miért is nincs nekünk 
emeletes házunk? Vagy itt van egy jobb példa: miért 
nem lesz Halbinak sose semilyen háza, pedig el őtte 
az élet. 

HORÁK: (bölcsen mosolyog) 
Hogy miért? 
Ez a napnál is világosabb. 

VENDEL: 
Ki vele! 

HORÁK: 
A nők miatt! És hol vannak már azok a n ők? Ve-
gyük azén példámat. Mit gondolsz, mikor billent 
meg azén életem? Akkor, amikor az asszony csalni 
kezdett azzal az állatomossal. Látod, most kell be-
látnom azt is, hogy annak idején nem kellett volna 
annyira beleélnem magam a dologba. Akkor min-
denütt injekció-szagot éreztem magam körül, most 
meg már a pofájára se tudok visszaemlékezni annak 
az állatorvosnak. 

CSARÁS FELESÉGÉNEK HANGJA: 
Itt az ebéd! Egy kis tejfeles töltött káposzta a mester 
úrnak. 
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CSARÁS FELESÉGE: 
Ó, hát nagyszerű , igazán nagyon szép lesz! Arany-
keze van Vendel, ki gondolta volna. 



Vendel szégyenlősen mosolyog, de megelége-
dése jeléül a tarkójára tolja a micit. Ő  is a csem-
péket nézi. 

9. kép 

Ugyanott később. 
Késő  délutáni félhomályban Vendel az utolsó sí-
mitásokat végzi. Kiegyenesedik, megmozgatja 
fájó derekát, közben hangokat hall fentrő l, a szel-
lőztető  ablak irányából. Feláll a kád szélére, és 
kinéz. Az udvaron, szemét és téglatörmelék kö-
zött Csarás és felesége sétálnak fiatalosan össze-
ölelkezve. 

Időközben odaérnek egy csenevész facsemeté-
hez, amelyen csak néhány hajtás mutatja, hogy 
nem száradt ki teljesen. Hosszasan nézik a fát. 
Csarás végighúzza az ujját az egyik ágon. 

Vendel együgyű  arccal lép le a kádról, a kalapács 
után nyúl, de meggondolja magát, és váratlanul 
pantomin játékba kezd. Egyszerre ő  a bohóc egy 
képzeletbeli cirkusz porondján. Rettenetesen el-
torzítja az arcát, szemei kifordulnak. A h őssze-
relmes szerepét játsza, azonnal térdre esik a 
hölgy előtt, széttárt karokkal esdekel, a mellét 
döngeti. Amikor belátja, hogy hiába, szájával a 
hegedű  melankólikus nyekergését utánozva fel-
áll, s lógó orral a W. C.-csészéhez oldalog, leül, 
és a tenyerébe temeti arcát. 

CSARÁS FELESÉGE: 
Végre meglesz ez is. Higgye el, nagyon beleuntunk 
már ebbe az építkezésbe. (nagyot sóhajt) Hát igen, 
mire mindent elrendez az ember, az élet is elmú-
lik. Bizony, öregségünkre költözünk be ide. 

VENDEL: (elgondolkodva) 
Azt hiszem, Csarás elhamarkodta ezt a fürd őszobát. 

CSARÁS FELESÉGE: (meglepetten) 
Igen? 

VENDEL: 
Igen. Ez egy olyan közönséges fürd őszoba. Minden-
kinek van ilyen. Hanem, amit Bogdánovicséknál 
szereltem be a múltkor! Az ám a modern! Körala-
kú kád, kétszemélyes .. . 

CSARÁS FELESÉGE: 
Bogdánovicséknál? 

VENDEL: 
Úgy ám. Képzelje el, micsoda luxus: az ember nya-
kig ül a habban, de nem ám egyedül... és a kád 
peremén ott a pezsgősüveg ... Igy láttam a pros-
pektusban... 

CSARÁS FELESÉGE: (elmerengve) 
Hát igen: halad a világ. 

CSARÁS: (karmesteri mozdulattal az udvarra mutat) 
Ez az egész itt haragoszöld pázsit lesz. Körülbelül 
ide tesszük a kerti asztalkát, itt fogunk üldögélni 
nyári délutánokon. 

CSARÁS: 
Erre az ágra kötjük majd Mónika hintáját. Milyen 
nagy lesz már akkorra! 

CSARÁS FELESÉGE: 
Igen, szívem. 
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VENDEL: 
Na, ezzel is megvagyunk. Szolgáljon egészségedre! 

CSARÁS: 
Ej, ej, Vendel, mindig így járok én veled. Mondd 
meg, mi a fenének kellett jártatnod a szádat. 

VENDEL: 
A titkos veremrő l? Eszembe se jutott. 

CSARÁS: 
Nem a veremrő l, te szerencsétlen, hanem arról 
a kétszemélyes kádról, vagy mirő l. Szépen elintéz-
nél, mondhatom. 

VENDEL: 
Lehet, hogy nem kellett volna... 

CSARÁS: (kitörő  dühvel) 
Most már nem lehet visszacsinálni. Nincs mentség, 
ezután én is pezsg ős üveggel járok majd fürödni, 
te gazember! 

VENDEL: (magas fejhangon) 
Kit nevezel te gazembernek? Hát tudod ki vagyok 
én? Na halljam, ki is vagyok én? 

CSARÁS: 
Ki lennél! Darbac Pál. 

VENDEL: (üvöltve) 
Kicsoda? Mondd csak még egyszer! 

CSARÁS: 
Vendel... jó, jó, te vagy a Vendel... Vigyen el az 
ördög. 

VENDEL: 
Ez a név fogalom ebben a városban. Fogalom! 

CSARÁS: (magához térve) 
Nem érted? Felbiztattad az asszonyt, és mos már 
nem lehet vele bírni. Megöli az írígység Bogdáno-
vicsék miatt. Most futhatok én is kerek kád után. 
De mibő l? Erre nem gondoltál? Mibő l? Kérdem én. 

VENDEL: 
Guberáld le a napszámomat. Nem rostokolhatok itt, 
becsuk a hentes. 

CSARÁS: 
Jegyezd meg jól: ezzel végeztünk, nem akarlak töb-
bet a portámon látni. 

10. kép 

A ház udvara. 
Csarás feldúlt lelkiállapotban Vendelre várakozik 
a kapunál. Vendel kilép az ajtón, fütyörészve kö- 
zeledik. Csaráshoz érve fejével a ház felé int. 

Csarás idegesen lakapja szemüvegét, és egy 
nagy fehér zsebkendővel törölgetni kezdi. 

Vendel kiejti kezébő l a táskát, amelyben vészt-
jóslóan megcsörrennek a szerszámok, lábujj-
hegyre emelkedik, kissé el őre dő l, mintha rá 
akarná vetni magát Csarásra. Csarás megszep-
pen. 

Neve hallatára Vendelbő l elszáll az indulat. 

Csarás pénztárcát ránt el ő , és fizet. 

Kilépve a kapun, Vendelbő l kitör a nevetés. Na-
79 gyon meg van elégedve magával. 



kép 

Az utcán esti szürkületben. 
Vendel a hentesüzlet és a Makk Hetes ajtaja kö-
zött áll, és láthatóan azon tanakodik magában, 
hogy hová is menjen be el őbb. Egyformán csá-
bító mind a két ajtó: a hentesüzlet fehér fényben, 
a fogason ott lóg a fél malac, míg a kocsma 
kiszű rődő  vidám morajával, zeneszóval csábít. 
Vendel végül is a hentesüzlet mellett dönt, de 
mielőtt belépne, hirtelen megperdül a tengelye 
körül, és a Makk Hetesbe nyit be. 

kép 

A Makk Hetesben. 
A külvárosi kocsmák olcsó csillogása. Piros és 
kék lámpák lógnak a mennyezetrő l, fényüket 
visszaverik a polcokon sorakozó üvegek, poha-
rak. A sarokban zeneautomata világít, az aszta-
lokon söröskancsóban művirág. 
A kocsma zsúfolt. Horák reggeli társaságán 
kívül munkából haza nem tért molnárok, kócos 
kamaszok és a söntésnél papucsban álldogáló 
idősebb borisszák emelgetik önfeledten a po-
harakat. 
urak és Halbí távolabb a többiekt ő l, külön asz-
talnál ülnek. 
Vendel a söntéshez siet. Sokan utána kiáltanak, 
hívják az asztalukhoz. Mariska, a kövér pincérn ő  
mindjárt tölti is neki a pálinkát. Még tele sincs 
a pohár, amikor Vendel remeg ő  kézzel érte nyúl. 
Mariska hátralép, és csodálkozva Vendelre me-
red. 

Vendel megragadja a poharat, és egybő l felhajt-
ja. A pálinka jól megrázza, grimaszokat vág. Kis-
sé behúzza a nyakát, mintha tartana attól, ami 
mindjárt be is következik: háta megett felhangzik 
urak szónokló, a délelőttinél sokkalta része-
gebb hangja. 

MARISKA: 
Vendel! Jómadár vagy te is, mondhatom. 

HORÁK: 
Végül is ki kell mondanom a kurva nagy igazságot! 
Rettenetesen unok mindent. Unom a reggeleket, az 
estéket, unom a malom ámyékát, amely eltakarja 
a napot. Unom a sós nyálat a számban. Még a 
pálinkát is unom, egy ideje víz íze van. 
De ez még semmi! Hogy titeket mennyire unlak, 
arra nincs szó. Azt a rengeteg marhaságot, amit 
egész nap összezagyváltok itt körülöttem. Megvál-
tás lesz, ha nem kell többé látnom a sz ő rös pofá-
tokat. Azelőtt jót szórakoztam azon, hogy Dox azért 
nem veti le sose a nagykabátját, mert nem visel 
alatta inget. Most ez se érdekel. Halbi vigyorgását 
se bírom már látni. Ő  csak vigyorog, holott, ha egy 
kicsit is belegondolna az életbe, a haját kellene tépni. 
És mindenek tetejében itt van ez a Vendel. Helyette 
is gondolkodnom kell az életrő l. És hiába. Nem le-
het megérteni, hogy élhet valaki úgy, akár egy va-
kond. Itt van ez a nagy izé ... kész csoda, amit ő l 
megáll az ész, és mit láttál te ebb ő l Vendel? Mit él-
tél meg bel ő le? A másnaposságot? Borsózik a há-
tam: húsz évig egyfolytában másnaposnak lenni. De 
nincs mersze ám kijózanodni, mert akkor jönnének 
ám a lidércnyomások. De hagyjuk ezt, hagyjuk! 80 



HALBI: 
Most már nagyon össze-vissza beszélsz, urak. 

HORÁK: 
Igaz is. De a kék eget még nem untam meg. A 
fodros felhőket, a virágzó tavaszi fákat, no meg a 
madarakat. 
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Vendel gyorsan felhajt még egy pálinkát, és ro-
han kifelé. Az utcán megtorpan, eszébe jut a 
hentes, de csak legyint egyet, és az ellenkez ő  
irányba rohan el. 

13. kép 

A Makk Hetesben kés őbb. 
Most Dix ül Horákkal szemben, és öblös han-
gon röhög, elragadtatásában a térdét csapkodja. 
Halbi az asztalra borulva alszik. 
Néhány közelkép Doxról. Most fogjuk fel, miért 
is olyan félelmetes Dix ábrázata. Azért, mert az 
egyik szeme alszik: lágyan, szelíden, mint az alvó 
mesehősöké, ugyanakkor az ép szemébő l szinte 
tüzel a romlottság. 

HORÁK: 
Azt akarod beadni nekem, hogy valamikor rendes 
ember volt? 

DOX: (nagyot legyintve hárítja el a gondolatot) 
Az azért nem volt. Hanem úriember, akinek tíz öl-
tönye, harminc inge és ötven fuszeklija volt. Ezt 
akkor mindenki tudta. 

HORÁK: 
Egyszer hallottam valami olyasmit, hogy mesztelen 
nőt táncoltatott a biliárdasztalon. Ez is igaz volt? 

DOX: 
Nem egészen. Ropogós ezresek voltak annak a n ő -
nek a bő rére ragasztva. Hej, azok a zárt kör ű  mulat-
ságok a Zöld Fában! Minden este vacsora a válo-
gatott cimborák és a hízelg ők számára. És mindig 
valami meglepetés. Egyszer nádszálon szívtuk a 
bort egy nagy vajdlingból. Nagy id ők voltak azok, 
a zenészek házépítésbe kezdtek, s nekem is el ő re 
köszöntek az utcán. Engem akkoriban tettek ki a 
vasúttól, de nem sajnálom. 

HORÁK: (kételkedve) De honnan volt az a rengeteg 
lóvé? 

DOX: 
Hát az öreglány mégsem élhetett örökké. Igaz, sze-
retett volna szegény, mert sejtette, hogy mi lesz 
azután. 
A régi spórolós világból való volt a mama. Vendel 
egyedül munkálta a maximumot, mégis természet-
ben kellett fizetnie a cigánylányoknak. Volt mit be-
pótolnia azokkal a vacsorákkal. Nagyon odavolt a 
cigánylányokért, de a kis füstös cafrangok pénzt 
akartak, amit, ugyebár, nem adott neki a szüle. Kel-
lették magukat az ablakban, és azt mondták: Paji, 
hozstál pénzst, hozstál pénzst. De a Pali nem ho-
zott pénzst. Nagyon nagy baj volt ez. 
De minden jó, ha a vége jó. Látod nála azt az akta-
táskát, akkor abban hordta a pénzt. Az én szülém-
nek is így kellett volna csinálni ... Mert nekem is 
lett volna elég bepótolni valóm. Mert mit kaptam a 
vasúttól is? Azt, hogy az a kallantyúvas kibökte a 
szememet. 



Vendel elégedetten hagyja faképnél Horákot, és 
helyet foglal a zenegép melletti asztalnál. A ké-
pet a virágvázául szolgáló söröskancsóhoz tá-
masztja, szemben a padlót mosó Mariska ki-
düllesztett fenekével. Vendel cinkosan a képre 
kacsint. Beindítja a zenegépet, és amikor fel-
hangzik az Élt egyszer egy szép bohó legény 
című  dal, Mariska is megérkezik a liter vörös 
borral. Vendel lehunyott szemmel vezényelve 
némán mulat. 

Mindketten mélyen, elgondolkodva hallgatnak. 

14. kép 

Ugyanott később. 
A vendégek közül már csak urak borg őzös tár-
sasága van a kocsmában. Halbi horkolva alszik, 
Horák szemhéjai éppen most csukódnak le. A 
kocsma közepén Dix ripacskodik: valami tánc-
lépéseket mutat be a többieknek, akik a hasukat 
fogják a röhögéstő l. 
Nyílik az ajtó, Vendel nyomul be rajta, egyene-
sen Horák asztalához ta rt, de el kell haladnia 
Dix mellett, aki lecsap rá, és torkon ragadja. A 
többiek ezt is a mutatvány részének tekintik, és 
elnémulva figyelnek. 

Dox észreveszi, hogy Vendel rejteget valamit a 
kabátjában. Tapogatni kezdi, majd benyúl, és ki-
húzza Vendel bekeretezett fényképét. Elengedi 
Vendelt, és a képet nézi. 

Dix,  tekintettel a csattanót váró közönségére, 
komolykodva forgatja kezében a képet. A fejét 
csóválja, majd összehasonlítás céljából Vendel 
arcához tartja a képet. 

Vendel kikapja a képet a hahotázó  Dix  kezébő l, 
és rohan urak asztalához. Leült az alvó urak-
kal szemben, és öklével az asztalra csap. urak 
lassan kinyitja a szemét, nézése üres, de aztán 
a szemefehérje is kivillan, és rémülten a szívé-
hez kap. Vendel urak szeme elé tartja a képet. 

Abban igazad van, hogy még mindig nagyon fent 
hordja az orrát az ifjúr, pedig hol van már az ötven 
fuszekli. No, de majd én puhítok rajta egy kicsit, jó 
hogy eszembe hoztad. 

DOX: 
Hoppá! Na, ne kapálódz annyira. 

VENDEL: Hát te mit akarsz? 

DOX: 
Semmit. Csak egy kicsit megtorkolászlak. Hogy ne- 
hogy azt hidd, hogy más vagy mint mi. Ugyanolyan 
hagymaszagú, büdös korhely vagy, mint mi. Érted? 

DOX: 
Ez meg kicsoda? 

VENDEL: 
Én! 

DOX: (ujjával Vendel arcára mutat) 
Ez itt tényleg te vagy. (szünet) Ezt a pofát azonban 
soha sem láttam. (kitör a röhögés) 

VENDEL: 
Látod, ez vagyok én! 
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kép 

Ugyanott záróra előtt. 
Most is ugyanaz a dal szól. Mariska Horákot tá-
mogatja az ajtó felé. A mennyezetre mered ő  
széklábak mögül látjuk a vezényelve mulató 
Vendelt. 

kép 

Esti városképek kis totálban. 
Éles kontrasztokban látjuk az utcákat, a lámpák 
a házaknak csak a körvonalait világítják meg. 
Közben Vendel távoli, kutyaugatással kísért, ri-
kácsoló énekét halljuk. 
Az utolsó képen madártávolbóa látjuk a várost. 
Most már a telihold rideg fénye rajzolja meg a 
körvonalait. 
Egy ideig feszült csend, aztán zene. 
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Csörög a telefon, Tina felveszi a kagylót _ 

TINA: Ez biztos anyu! Tessék! — Igen, pillanat! Neked szól, apu — a kancellári 
Iroda. rolf 

hochuth 

jogászok 

HEILMAYER: Heilmayer — jó estét ...Szörny ű , de várható volt. Szünet. Szegény 
becsületes Moro. Intézkedjék, kérem, ki vegyen hivatalosan részt a temetésen 
a Szövetségi Kormány nevében ... Jó éjszakát. Tinához és Dieterhez fordulva: 
Megtalálták Aldo Mono holttestét. Már azt is tudni vélik, a Moro-család kikérte 
magának, hogy az állam képviseltesse magát a temetésen. 

TINA: Mindenesetre jellemesebb a Schleyer családnál. 

	  HEILMAYER: Kedves gyermekem, ez igazán tapintatlanság részedr ő l. Miért kel- 
lett volna nekem megtiltani, hogy elmenjek Schleyer temetésére? 

TINA: Nem neked — azoknak, akik azt határozták, hogy Schleyert — akárcsak 
most Morót — gyilkosának kénye-kedvére bízzák. 

HEILMAYER: Az én véleményem is kikérték: Igazat adok Bonnak, amiért sze-
gényt nem váltotta ki a gengszterek szabadon bocsátásával. Ez csak újabb ter-
rort szült volna. Végre van ürügy a vitára, a párbeszéd üteme felgyorsul. 

DIETER: Elnézést, de tudtunkkal külföldi titkosszolgálatok is felajánlották, hogy 
szemmel tartják majd a hét stammheimit,s hogy valami csellel elfogják őket újra! 
Ez persze némi kockázattal járt volna a közbiztonságra nézve, de semmiképpen 
sem akkora veszélyt, mint az állam egy polgárának feláldozásával háríthatott 
csak el. Nem volt ekkora veszély! 

HEILMAYER, még békülékenyen: 
A hideg ráz annak láttán, mennyire szubjektíven és könnyelm űen ítélitek meg 
a zsarolást, két jövend őbeli állami alkalmazott. 

DIETER: Miniszter úr, Schleyer is, Mono is kinyilvánította, hogy igenis, szívesen 
kiszabadult volna azok segítségével, akiknek módjukban állt megmenteni őket .. . 

HEILMEYER: De akik maguk mögött tudták választóik kilencven százalékát, 
amikor Schleyert feláldozták! 

TINA: Akkor gyorsan vezesd be a halálbüntetést is: hisz azt is támogatja a több-
ség: mindazok, akik a náci büntettek elévülését szeretnék. Mekkora cinizmus, 
hogy a temetésen felvonult a kabinet, amely Schleyerrel szemben megtagadta 
az emberségesség legalapvet őbb tételét, Kant törvényét: „Egyetlen embert sem 
szabad eszköznek tekinteni" 

rёszletek 

HEILMEYER: Jellemző  a mai fiatalságra: tagadjátok, hogy ég és föld között 
lehetséges olyasmi is, ami súlyosabb, mint egy emberélet. 

DIETER: Természetesen egy elvnek is fel lehet áldozni az ember életét — de 
mindenki csak a magáét. 

HEILMAYER: Tulajdonképpen szikrányi együttérzés sincs bennetek, Schleyer 
vagy Mono csak arra jó nektek, hogy elvitassátok az államtól önálló döntésre 
való jogát. 

TINA: Bonn szegénységi bizonyítványa önmagával szembeni be nem igazolódott 
gyanúja: hogy néhány százezer rend őrével sem tudja megakadályozni a terro-
ristákat újabb b űntények elkövetésében az állam, ha egyszer szabadon bocsátja 
őket; egy adat-tároló bankkal s egy elhatalmasodó hajlammal arra, hogy az 
egész NSZK-t egyetlen zárt b űnügyi hivatallá változtassa. Ha az állam elismeri, 
hogy tehetetlen, akkor „a törvényes jogorvoslatok teljes hiányának esete" áll 
fenn: Burckhardt ezzel indokolja a „gyilkosságot mint eszközt". 

HEILMAYER, alattomosan: Vagy úgy? — kire kellett volna Schleyer juniornak 
alkalmaznia a gyilkosságot mint eszközt? 

Jogászok (1979) 

Történik 1978 májusában, 
Aldo Mono halála napján, Ti-
na és Dieter lakásán. A fiatal 
jogászok két éve élnek egy-
ütt, amikor Heilmayer, a leány 
apja, a miniszter, bejelenti lá-
togatását Tina sikeres dokto-
rálása alkalmából. Heilmayer 
egyenesen egy állami foga-
dásról jön, frakkban és kitün-
tetésekkel. Látogatását ren-
dő ri gárdájának terepszem-
léje előzi meg, akik azután 
egész este kutyákkal és állig 
fölfegyverkezve posztolnak a 
tetőn, a bejáratban. A darab 
legvitatottabb és legköny-
nyebben támadható alakja 
Rutenfranz mesterlövész, aki 
a tetőn teljesít szolgálatot, de 
szabályos időközökben teljes 
felszerelésben végigvonul a 
szobán — hasmenése van. 84 



TINA: Azt nem mondta, hogy kellett volna! Hisz azt sem tudom, én mit tettem 
volna, ha te lettél volna az áldozat; könnyen meglehet, öltem is volna, még-
pedig azok közül valakit, akik nem teljesítették kötelességüket, hogy kiváltsanak, 
ha már nem tudtak kiszabadítani. 

HEILMAYER: Ezek szerint Schleyer juniornak le kellett volna l őnie a kancellárt? 

TINA: „Kelle tt  volna" — ki döntse ezt el? Az ámokfutás elvetend ő , de meg lehet 
érteni; tehát semmi esetre sem ítélhet ő  meg a kiváltó ok vizsgálata nélkül .. . 
Mivel a fiatalember Karlsruhén keresztül, legális úton nem élhetett törvényes 
jogával, meg tudnám érteni, ha önbíráskodáshoz folyamodott volna: mégiscsak 
édesapja életéért küzdött! 

HEILMAYER: Tehát aki nem élhet jogával — vagy azzal amit annak ta rt  —, az 
kezébe veheti a hatalmat, mint Kohlhaas? 

TINA: Nem veheti. Ezért kell a kezébe vennie! Az, hogy „lehet", az nem kategó-
ria, ha a legelső  dologról van szó, az életrő l: ugyan ki határozza meg olyankor, 
hogy mit szabad, és mit nem? — tán a legnagyobb személyi biztonságban él ő  
bürokraták, akik mind Morót, mind Schleyert gyilkosaikra bízták? Azoknak mi 
mindent szabad? Mintha feláldozhatnák egy alárendeltjüket! 

DIETER, hogy Tina kifulladt és elhallgatot, higgadtan szól, alig némi iróniával 
hangjában: 
Ha már a miniszter úr azt állítja, van magasabb érték az emberi életnél, akkor 
azok élete se lehet sérthetetlenebb,akik Schleyer és Moro életét valami kitalált 
elv nevében feláldozták. Mert minden elv csak értelmezés dolga, nem abszo-
lútum, még az isteni sem. És természetesen mindenkinek bele kell nyugodnia, 
hogy saját igényei alapján ítéljék meg. 

TINA: Elképesztő , hogy politikusaink saját személyükre nézve kockázatmentesen 
döntenek az elrabolt ember sorsáról, hogy, mondjuk, fel kell áldozni — az „állam-
érdek" nevű  mumusnak, ami sosem képviselt állandó értéket, hanem máról-
holnapra változtatja jelmezét, farsangi tréfa. 

HEILMAYER: Méghogy az állam — farsangi tréfa? 

TINA: Nem maga az állam — az állam vakmerősége, mellyel alattvalói életét 
áldozza fel — annak nevében, amit minden egyes parlamenti felszólaló saját 
elvének nevez: a „szabad, demokratikus jogállam" fenntartása. A Bundestag 
mint értékmérő-intézmény: vagy talán úgy hallottátok, hogy a brit, svéd vagy 
belga parlament folytonfolyvást szabadnak és demokratikusnak titulálja önmagát? 

DIETER: Egészen logikus, ha valaki állandóan arról beszél, amit nélkülöz, mert 
annak hiánya megnyugtatja. Az ötszáz képvisel ő  önelégültsége abból a belátás-
ból származik, hogy Karlsruhéban hét szklerotikus gyámkodik fölöttük. Heilmayer 
beengedi Ruienfranz urat, akinek megint kopogtatnia kellett, ezúttal azonban 
a sisakot, pajzsot, puskát kívül hagyta. Hirtelen háromszor is elhebegi, hogy 
„elnézést", s eliszkol a mellékhelyiség irányában. Útközben leteszi adó-vev őjét, 
amit addig a kezében szorongatott. Mintha mi sem történt volna, folytatódik a 
párbeszéd. 

HEILMAYER, nagyon ingerülten: Nem Karlsruhe ölte meg' Schleyert. 

TINA: De ha valakinek megmenthetjük az életét, anélkül, hogy mást kellene 
feláldoznunk, és ezt nem tesszük — az gyilkosságban való b űnrészesség. Az 
NSzK-nak senkit sem kellett volna megölnie ahhoz, hogy megmentse Schleyert. 
De inkább az énekeskönyvébe bújt, és tunya refrénjét kornyikálta a „szabad, 
demokratikus jogállamról" — Nagy hangzavar, majd erélyes szóáradat tör el ő  
Rutenfranz úr adó-vevőjéből... —netán túlkiabálná Schleyer segélykérésének 
hangját, vagy elterelné a figyelmet arról, hogy nem tesz semmit, de semmit 
kiváltása érdekében. 

DIETER: Miniszter úr, Tina polemikusan fejezi ki azt — s ez kell is néha —, 
ami egy történelmi prededens által törvényként ismeretes a világban, és soha 
többé nem szabad megmásítani. Kálvin Genfben egy Szervét nev ű  orvost el ő - 
ször megpirított, utána máglyán elégetett. Szervét fedezte föl a tüd ő  vérkeringé- 
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a 
„jogászok" 
az 
nszk-ban 

Az új esztendő  egyik legje-
lentősebb kulturális esemé-
nye az NSZK-ban kétség-
kívül Rolf Hochhuth (könyv-
alakban tavaly megjelent 
drámájának színre vitele. 
Február 14.-én Hamburg-
ban, Göttingában és Heidel-
bergben egyidejű leg került 
sor a Jogászok ősbémutató-
jára — s azóta telt ház előtt 
játszák mindhárom város-
ban. (Hochhuth elkötelezett 
baloldaliságára vet fényt, 
hogy 1970 decemberében 
Lukács György neki is el-
küldte aláírásra felhívását a 
halálraítélt Angela Davis 
megmentése érdekében, az-
zal a kéréssel, szervezze 
meg az NSZK-ban és Svájc-
ban élő  értelmiségiek csatla-
kozását a tiltakozó akcióhoz.) 
Drámáinak témája — legin-
kább alig leplezve — mindig 
helyhez, időhöz és politikai 
helyzethez kötött, ezért szük-
séges egy pillantást vetnünk 
ennek a műnek a hátterére. 

A Jogászok előtörténete az 
ún. Filbinger-botrány. A Ba-
den-Württenberg-i keresz-
ténydemokrata miniszterel-
nökrő l, továbbá államelnök-
jelöltrő l és nagy tekintélynek 
örvendő  doctor juris-ról 
Ugyanis 1978-ban a véletlen 
folytán (!) kiderült, hogy a 
hitleri diktatúra-alatt, s őt köz-
vetlenül utána is, haditör-
vényszéki bíróként nácikat 
meghazudtoló buzgósággal 
mondott ki halálos ítéleteket 
katonaszökevények fölött. 
A leleplezéssel Filbinger kar-
rierje természetesen véget 
ért, viszont, mint az hamaro-
san kiderült, esete távolról 
sem volt egyedülálló. „A hit-
leri háború alatt 24 559 né-
met katonát ítéltek ,jogerő-
sen' halálra 1945. május 8-ig 
(később már nem is számol-
ták őket) ...Összehasonlítás 



végett: a császári hadsereg 
az első  világháború négy 
éve alatt 48 katonát végzett 
ki. A második világháború-
ban tíz millió amerikai kö-
zű! e g y szökevényt lőttek 
agyon." — olvashatjuk a drá- 
makötet 	fülszövegében. 
Hogy e buzgó bírák múltjára 
miért nem derült fény évtize-
dekig, annak Hochhut két 
okát látja. Egyik a nyugati 
szövetségesek nemtör ő-
dömsége („hisz németet ir-
tott"), másik a németek 1945 
utáni hirtelen struccszer ű  
„apolitikussá” válása. Pe-
dig mániákus tömeggyilko-
sokról van szó, állítja az író 
határozottan, mert a hitleri 
kornak igenis voltak olyan jo-
gászai, akik meg tudták őriz-
ni emberségüket, és mérsé-
kelt ítéleteket hoztak. A drá-
ma „bírája" viszont minden 
csekélységért bitófára küldte 
az embereket, sőt kollégái 
ítéleteit is igyekezett halál-
büntetésre változtatni. 

Szinte groteszkül hatott, de 
jellemzően is, hogy a ke-
resztény-szocialista (CSU)-
kereszténydemokrata (CDU) 
ellenzéki unió hevesen tilta-
kozott a darab m űsorra tűzé-
se ellen, mondván, a válasz-
tási évben — ez sportszer űt-
lenség. Hiszen — mindamel-
lett, hogy Hochhuth senkinek 
sem hízeleg — a náci kor és 
utókor m űvészi kritikája első-
sorban a reakciót találja te-
libe. 

A Jogászokat kétségkívül 
aktualitása teszi kimondottan 
népszerűvé (illetve népsze-
rűtlenné), de ugyanakkor 
„szerfeletti németsége" is 
(„Die Zeit"): A háború és 
hagyatéka még mindig do-
minál a nyugatnémet iroda-
lomban. Gondoljunk csak 
Grassra, Böllre, Lenzre, 
Johnsonra. A jelent is csak 
a — tudtommal más nyelv-
ben nem létező  — „Vergan-
genheitsbewaltigung" priz-
máján át lehet szemlélni, ami 
megközelítő leg a múlttal való 
megbirkózást, a múlt legyő-
zését jelenti. A mű  közép-
pontjában ez az erkölcsi 
konfliktus áll, két nemzedék 
harcaként az örök emberi vi-
szály formáját öltve magára. 
Heilmayer, a bíró így tör ki 
lánya és veje el őtt: 
„ .. A fiatalok manapság_ 

[azt hiszik, 
meg kell magyarázniuk 

[szüleiknek azt is, 
hogy kell gyereket 

[csinálni .. . 
Ti vagytok a farizeus- 

[generáció: 
semmi, de semmi nem szól 

[amellett, 
hogy a hozzátok hasonlókat 
a diktatúra megpróbáltatásai 
erkölcsileg kevésbé 

[mocskolták volna be, 
mint bennünket!” 

Castellio, egy éhező  bázeli szökevény, aki a humánus szót állította harcba 
az abszolutisták ellen — a jog, a vallás és az állam abszolutistái ellen. Castellio 
azt mondta: „Embert ölni, az nem azt jelenti: eszmét védelmezni, hanem csak 
embert ölni, semmi többet". 

(Megérkezik Klaus, a fiatalok barátja, kórházi orvos, akit aznap bocsátottak el 
állásából П . „radikálisokról szóló rendelet" értelmében, minek egyik atyja mel-
lesleg éppen Heilmayer. A három fiatal megkéri a minisztert, tegyen valamit 
Klaus érdekében, de ez nem nagyon mutatkozik rá hajlandónak. A fordító meg-
jegyzése.) 

HEILMAYER: Ismétlem: államunk felő l továbbra is dolgozhat mint orvos — csak 
nem állami kórházban. Polgártársainkat senki sem akadályozza meg foglalkozá-
suk gyakorlásában, és apályázóknak is csak néhány ezreléke nem kerülhet 
állami szolgálatba. 

TINA: Apu, 'akármennyire is nem szívesen mondja ezt a lányod: nem beszélsz 
igazat. Először is: az elbocsátott levélhordók, például, magánüzemben nem is 
kaphatnak munkát, mert mind a posta mind a vasút állami kézben van. Másod- 
szor... 

KLAUS mosolyogva szól közbe, s a teraszajtóra mutat: Másodszor Rutenfranz 
úr szeretne jönni. 

TINA ott áll előtte, tehát kinyitja az ajtót: Alighanem inkább kimenni —Másodszor 
apu, ezek alkalmazottak voltak és nem pályázók, s egyszer űen kirúgták őket 
annak ellenére, hogy hosszú éveken át megállták a helyüket szakmájukban. 

Rutenfranz őrmester a szó szoros értelmében lábujjhegyen oson ki a WC-re, 
kétrét görnyedve, s porig alázva ... Tina becsukja mögötte a teraszajtót. 

KLAUS: Megállták a helyüket, mint az a sokat emlegetett mozdonyvezet ő  példá-
ul, akinek elbocsátásán az egész civilizált Európa kárörömmel mulatott, mert 
a ...balgaságában is romlott Gscheidlének ebben az intézkedésében (az „utca-
ügyi" miniszterünk), náci Németország szellemét fedezte föl. Miniszter úr, miért 
áll ki maga is az ilyesmi mellett? 

HEILMAYER: Azért, mert meggy őződésem, hogy egyetlen államnak sem kell 
etetnie azokat, akik meg akarják dönteni politikai rendszerét. Valaki belép egy 
olyan pártba, amelynek meghirdetett célja a diktatúra bevezetése —kérem, ezt 
nálunk is megteheti teljes szabadságát élvezve. Viszont akkor ne maradjon en-
nek az államnak a szolgálatában, amely mindennem ű  diktatúra elutasításán 
alapszik. 

TINA: Meggyőzően hangzik —kivéve azt a „teljes szabadságot". Elhallgatod, 
hogy első  dolgotok, ha nem is a szabadságától, de a kenyerét ő l megfosztani 
az embert. S mennyire szabad az, akinek nincs mit enni? Továbbá azt is el-
hallgatod, hogy szégyenletes rendeletetek... 

HEILMAYER, ezen földerülve: Méghogy a miénk? Ezt bizony nem a CDU hozta 
meg, hanem az oly nagyra becsült SPD! 

DIETER: megvetően: Ugyan már, ki becsüli az SPD-t? 

TINA: ... Azt akartam mondani, elhallgatod, hogy a mozdonyvezet ő  felett olyan 
tette miatt ítélkeztek, ami nem is volt büntetend ő , amikor elkövette. Vagy tán már 
akkor is be volt tiltva a Kommunista Párt? 

HEILMAYER ügyesen nem hallja meg az utolsó mondatot: Ti ketten csak ártatok 
barátotoknak azzal, hogy ifjúkori szamárságait — egy napon említitek egy KP-beli 
tagsággal! 

KLAUS: „Szamárság", miniszter úr. Miért nem mondja ezt el azoknak, akik 
mégiscsak mint orvost bocsátottak el? 

HEILMAYER, kegyesen: Először hadd látom az iratait, utána talán majd meg-
mondom. A celofántok felé nyúl, amellyel Klaus beszéd közben hadonászik, 
de ez rá se hederít. 86 



KLAUs, az ismeretlen mozdonyvezetővel szolidárisan: de ugye azokat, akik nem 
beszélhetnek magával személyesen, mint én, hála a családi ismeretségnek, 
azokat előbbi beismerése a „szamárságokról" még nem menti meg attól, hogy 
mint orvost vagy tanárt elbocsássák őket! 

HEILMAYER: Nem én bocsátottam el őket. 

TINA: De képviseled az államot, amely ezt teszi. 

HEILMEYER: Ez az állam nem csak „elbocsát". 

TINA: Mindenkinek bele kell abba törődnie, hogy csak negatív mérlege alapján 
ítéljék meg. 

HEILMAYER: Valóban? — Vigyázat! Akkor Klaus sem panaszkodhat, ha egye-
temista tevékenysége alapján értékelik! 

KLAUS: Engem mint politikust rúgni ki, ez abszolute jogosulatlan, mert nem va-
gyok politikus. De mint orvost, az már .. . 

HEILMAYER: Olyan orvost, aki állami szolgálatban akar dolgozni, értse meg már 
végre! Ennek semmi köze orvosi ismereteihez! 
Most betelt a mérték. Klaus többször is nagyon közel járt már hozzá, hogy be-
olvasson a miniszternek, de nagyon kellett őt ismerni ahhoz, hogy ezt észre-
vegyék rajta. S hogy állandóan kerülgette, halogatta ezt a pillanatot, azt tu-
lajdonképpen csak az a celofán boríték árulta el, amelyet beszéd közben lobog-
tatott. Közben tájszólásán is csak alig-alig tudott uralkodni, akárcsak mondani-
valóján. Micsoda belső  erőt tartott mindeddig féken, ezt még Tina sem látta 
meg rajta. Klaus kizárólag Tina iránti szerelme miatt tétovázik még mindig, s 
nem holmiféle politikai megfontolásból, megmondja-e ennek a b űnözőnek, mit 
tud róla .. . 
Most azonban aforisztikusan kiélezve s tömörítve ragadja meg Heilmayer utóbbi 
mondatát, mint egy ügyes birkozó, aki puszta kézzel kezd küzdeni, de az ellen-
félnél meglátja a kést, erre kikapja kezéb ől, s már döf is egyet a szabálysértő  
felé. 

KLAUS: Beszéljünk nyíltan! Már úgyis rég émelyeg a gyomrom a saját könyörg ő , 
megalázkodó szókincsemtő l. Politikai múltamat szamárságnak nevezi. De mivel 
mégiscsak az államnak ad igazat, miniszter úr, ha megtiltja nekem az elévült 
szamárságok alapján, hogy továbbra is gyomor- és bélbetegeket retroszko$ljak 
— akkor legalább annyiban meg ő rzöm a méltóságomat, hogy nem azonosulok 
tovább a retroszkóppal! Mert az lett bel ő lem, amikor egy órája elkezdtem 
magának a seggébe mászni! 

HEILMAYER, immár inkább megrökönyödött, mint kedélyes; Dieter megborzad-
va emelkedik föl a székéről; Tina, habár maga sem tudja miért, de szemmel-
láthatóan megrémül. Nem értem, hogy... 

KLAUs, hangosan és gorombán: Megérti majd! Megérti majd! És ti ketten is! 

HEILMAYER nem akarja kiengedni kezéből a kezdeményezést, s hogy meg-
nyugtassa Klaust, az akták felé nyúl, melyekkel ez érvelése során mind fenyege-
tőbben hadonászik: Ezek a személyi és vizsgálati adatai? 

KLAUS kirántja őket Heilmayer kezéből: Nem, ez mind a magáé! Törvényszéki 
iratainak egy része, de amely a maga nemzedékét ő l, amelyet ma is ugyanúgy 
képvisel, mint Hitler alatt, teljességében megvonja a jogot, hogy az enyém 
fölött politikai ítéletet mondjon. 

HEILMAYER: Kezd szórakoztatni, fiatalember... 

KLAUS: Ezt maga sem hiszi .. . 

HEILMAYER: „A hitleri korszak képvisel ője" — én? 

Akit még csak nem is jelöltek tagságra, Hitler pártjában, hanem csak mint a 
87 katolikus egyetemisták szövetségének képvisel ője .. . 

Egy húszéves leány hozzá 
szólása a hamburgi író-olva-
só találkozón: 
„Mi ugyan mit fogunk vá-
laszolni gyerekeinknek 15 
év múlva, ha azt kérdezik, 
mit tettünk mi annak idején 
Strauss hatalomra jutása el-
len, vagy az atom- és kör-
nyezet-katasztrófa elkerülé-
se érdekében?" 

Hochhuth drámáját a nemes 
szándék magában még nem 
tenné irodalmi alkotássá. Ha 
„moralizál", a német iroda-
lom nagyjainak szellemében 
teszi ezt, kiknek szintén mit 
sem ártott a „független" la-
pok körültekintő  kritikusainak 
langyos véleménye. A kö-
zönség tódul a színházba, 
vendégszereplésre kötnek 
szerződést a truppok, a könyv 
százezres szállítmányai fogy-
nak el országszerte — a sajtó 
„szakvéleménye" mégis fity-
mál a darabban. Pedig perg ő  
dialógusok, értelmes okfej-
tés, eleven nyelv és mozgal-
masság a konfliktusok mes-
teri kiélezése-tompítása te-
szik élvezhetővé a Jogászo-
kat. A dráma h őse végső  so-
ron a 68-as egyetemista 
nemzedék; szellemi fejlődé-
sének vagyunk tanúi: a lel-
kesedéstő l, cinikus önmeg-
tagadástól a „mégis"-opti-
mizmusig. Az egész drámai 
cselekmény egyetlen este 
beszélgetésébe s ű rítve —
igazi drámai feszültséget 
eredményez. Hochhuth tech-
nikájának jellegzetessége a 
dokumentumszerűség: hite-
les újságcikkekbő l, törvény-
székijegyzőkönyvek szöve-
gébő l idéz, amit elsősorban 
rendező i-színészi utasítás-
nak szánt. A hamburgi el ő-
adás azért egyedülálló, mert 
ezeket a részeket személy-
telen „krónikások" beolvas-
sák. 

A m ű  nem jelent forradalmi 
újítást a német irodalomban 
— sem témájában, sem tech-
nikájában (gondoljuk csak 
Böll Katharina Blum-jóra), 
mégis mint fontos állomása 
tartandó számon. Aktualitá-
sával, elkötelezettségével 
kapcsolatban hadd éljek a 
Brecht-anekdotával: ha 
Hochhuth csak „kellemet-
len" író, máris elérte célját. 



KLAUS: Ha meg nem volt náci — akkor annál rosszabb, hogy mégis a hitleri 
jogrendszer hóhéra lett! A magafajták szinte be sem juthattak a pártba. Hisz 
amikor Hitler hatalomra jutott, még maguk sem tudták, mint senki más a világon, 
hogy ott is marad. S mikor erre három év múlva rájöttek, akkor már túljelentkezés 
miatt leállították az új tagok felvételét! Aztán kitört a háború, s a hadseregb ő l alig 
jutott be valaki a pártba — ami végeredményben nem is hiányzott ahhoz, hogy 
hűen szolgálják Hitlert. A párt viszont csak a hadseregnek köszönhet ően tudta 
lemészárolni fél Európát. 

TINA: Csak tessék, Rutenfranz úr — Ez ugyanis oly alázattal ácsorgott a vécé-
ajtónál, hogy csak Tina unszolására mert elindulni a vitázók között a tet őre 
vezető  ajtó felé. Fejét leszegve oson el köztük. Most Klaus nyit neki ajtót, 
lévén a legközelebb hozzá. 

KLAUS: A nácik sosem tudták volna összefogdosni a zsidókat Narviktól Rhodo-
sig, ha ezt lehet ővé nem teszi nekik az az olyan nagyon tisztességes régi német 
hadsereg! S ezt maga is jó tudja. 

HEILMAYER, rémülten: Dehát mi közöm nekem ehhez! Én mint hadbíró senkit 
sem küldtem a nyaktilóra. 

KLAUS: Mint hadbíró nem, vagy úgy! Lehet hogy így van, lehet hogy nincs 
— hisz maga sokáig nem is volt a hadbíróságon. Mindenesetre CDU-beli barátja, 
Schlegelberger, aki évek óta miniszterkedik Schleswig—Holstein-ban, haditenge-
részeti bíróként egy tizenkilenc éves katonaszökevényt lefejeztetett! 

Azt a tizenkilenc éves fiatalembert Horst Henzének hívták, halálos ítélete ma is 
megtalálható a koblenzi Szövetségi Arhívumban a RM-G 47 802-es jelzés alatt. 
Schlegelberger akkor harmincegy éves volt .. . 

KLAUS: De azért maga sem volt különb, Heilmayer, nyaktilóra küldött magzat-
elhajtásért, vagy azért, mert egy tizenkilenc éves cseléd elrejtette az elhamvasz-
tott család csecsem őjét, ne kerüljön az is krematóriumba .. . 

TINA — eltakarja arcát: Klaus! 

KLAUS; végképp összetört, amiért el kellett mondania „ azt", s rezignáltan 
nyögdécselve: Nem tunnám még eccé elóvasni eztet, itt  van...  itt... itt .. . 
Minden „ itt"-re kioszt néhány fénymásolatot, ahogy a celofántokból el őrángatja 
őket: először Tinának, aztán Dieternek, Heilmayernak. Ez utóbbi kezébe veszi 
ugyan a papírt, de elfordítja tőle a fejét, mint valami iszonyatos b űztől, hisz ő  
aztán tudja, mekkora nagy szar ez az egész. Aztán a sz őnyegre ejti. Dieter 
odamegy menyasszonyához, s vigasztalóan átöleli, mintha csak apja halálhírét 
közölték volna vele. Heilmayer egy zsebkend őt vesz elő, s a homlokát törölgeti. 
S mivel mindannyian hallgatnak, szinte szemtelenül hangzanak Klaus szavai, 
ami semmi esetre sem szándékos; a diadal minden jele nélkül mondja: Bocsáss 
meg, te szép leány —reméltem, hogy semmit nem kell ebb ől elmondanom. 
Fölkapja kalapját s kabátját, a táskát otthagyja. Már az ajtóban van, amikor 
elsőként 

DIETER jut szóhoz: Hol találunk telefonon? 

KLAUS: Ja igaz: az anyámnál — ... tessék. Fölír egy telefonszámot. Most már 
HEILMAYER is meg tud szólalni: Egy percre, Schultz doktor úr. 

KLAUS, hogy Heilmayer kivár: Tessék. 

HEILMAYER: Mi az ára magának? Minden zsarolónak ára van! 

KLAUS, nem zavartan, nem is kedélyesen, inkább tárgyilagosan: Zsaroló? — az 
nem vagyok. Nem önvédelembő l cselekszem. De ha így volna is: magához 
képest ugyan mi egy zsaroló? Egy gyilkoshoz képest, kib ő l még miniszterelnök 
lesz. Sőt, tán államelnök is, mert ugye nem volt tagja Hitler pártjának. Csak 
azért kellett így kipakolnom, mert ma este szüntelenül provokált, s nem mintha 
üzletet akarnék kötni magával. Ezt már inkább Dieternek és Tinának mondja: 
A professzoromnál tett látogatásom és az ő  egyetlen telefonhívása csodát tett: 
három hét múlva utazik Wisconsinba, az USA-ba, a veseátültetésr ő l fog előadni, 
s magával visz asszisztenseként ... már itt sem vagyok! 88 



HEILMAYER, bosszúsan, mintha más oka nem is lett volna a vitának: Hát akkor 
mit akar énvelem! 

KLAUS: Csak szórakozni ... mulattat, ha egy ilyet, mint maga, aki radikális 
egyetemistákat terrorizál, emlékeztethetek rá, hogy radikális gyilkos volt! 

(Az utolsó jelenetben a két fiatal magára marad a lakásban. Tina meghasonlott 
önmagával, jogászi hivatásában. Hollandiába készül gyermekét elvetéltetni, hisz 
a jövendőbeli nagyapa rendszere a csecsem őket is irtotta! (a fordító megjegy-
zése.) 

TINA: Azt hitted, csak úgy odavetettem Amszterdamot? 

DIETER: Nem is mész te sehova... A legrosszabb esetben egy álmatlan éjsza-
kát okozol most mindkettőnknek. De még ha fejjel mennél is a falnak, amire, 
sajnos, gyakran van eset, minek most ez a nagy felhajtás ... ha néhány hét 
múlva úgyis újra ...? De nézd, megállt a csörg őóra! Én inkább amondó vagyok, 
beszéljük rá Klaust, hogy maradjon itt, vagy jöjjön vissza legalább... mert azt, 
hogy mi ezentúl saját életünkkel hagyjuk jóvá, amit apád meg a hozzá hasonlók 
tettek ezzel az országgal .. . 

TINA, izgatottan: Mi az, hogy jóváhagyjuk? 

DIETER: Hát már hogyne! — ha téged például, akit eddig önállóan gondolkodó-
nak tartottam, Hitler halála után harminc évvel a führer vagy akármelyik szolgája 
arra késztet, hogy megöld gyermeked — gyermekünket? En sem teszem azt, 
amit atyád mindhármunknak kíván? én sem hagylak el! 

TINA, odamegy hozzá: Dehát Dieter, nem érted meg, hogy... 

DIETER: Nem. És nem is akarom megérteni. Nem is akarom, kengurum. 

Függöny 

fordította: juhász I. géza 
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I.-nek, aki mindig meghallgat. 

„ ... Az ETA katonai szárnya közleményt 
adott ki, és megerősítette, hogy a múlt 
vasárnap a szervezet tagjai gyilkoltak meg 
egy bilbaói kávéháztulajdonost és a verga-
rai sírásót is". (újsághír) 

Az újsághír, melybő l idéztünk, jelentéktelensége és a megszo-
kottság bizonyítékaként, nem kapott kiemelt helyet a sajtóban, 
nem is tartozik a nagy események közé. Rejtve azonban — sokkal 
inkább a történet mögötti megfoghatatlanban, mint magában az 
eseményben — valami ószövetségi példázat titokzatos inkarnáló 
szertartása sejlik fel. A kegyetlenség, és a kegyetlenség áldozata 
— faktumok, melyeknek immár megszokott, történelmi dimenzió-
juk van. A fenti esemény azonban a szokottnál is groteszkebb, 
frivolsága pedig —éppen a példázat megsejtése folytán — felfo-
kozott. De akár történeti távlatból, akár a proiri szemléljük is a 
dolgot, újra csak a gyilkosság kérdéséhez jutunk el. 

Gyilkossággal tiltakozni az eredend ő  bűnök egyike. Dacos kéjel-
gés, hatalmi önkielégülés, mellyel szemben a rettenet a szándék, 
a tett irányultságától függ és ezzel egyenes arányban növekszik. 
A kérdés: morálisan másként ítéljük-e meg a pusztítást, ha 
„magasabb eszmékért" történik, mint ha csupán öncélú perverz 
erőfitogtatás? A gondolkodó ember sokszor ütközik ilyen és eh-
hez hasonló kérdésekbe. Az első  lehet lázadás, némely esetben 
forradalmi tett, az utóbbi csók egy megbomlott erkölcs dagályos 
kifutása. Az újsághír kapcsán azonban másként vet ődik fel a 
probléma, a fonákjára fordul: az áldozat jogos kérdései sorakoz-
nak. 

Legelőször az erőviszonyok láttán torpanunk meg. Valahol nincs 
egyensúly a „katonai szervezet" monumentalitása és a sírásó 
egyedisége között. Nem érezzük őket annyira együvétartozónak, 
hogy a kapcsolat végső  fejleménye — valami zárt logikai követ-
keztetés folytán — maga a gyilkosság legyen. Innen ered az 
ószövetségi próféciák sejtelme, hisz az összefüggéseket ez eset-
ben is egy magasabb szinten kell keresni, a végs ő  konzekven-
ciának pedig az életben maradás esélyeit kell meger ősítenie. 

„Ki sírja ez, hé?" —kérdezi Hamlet a tragédia ötödik felvonása 
elején a társával vidáman anekdotázó sírásót. „Az enyém uram" 
— hangzik a hetyke, tréfálkozó válasz. És ami akkor, abban a pil-
lanatban egy magabiztos egyén végzettel kacérkodó szellemes 
megnyilatkozása volt, az közel négyszáz év múltán — lehet, hogy 
csak hangnemet váltva — a pusztulás minden eshetőségét figye-
lembe vevő  és számon tartó ember rövid számvetése lett. A dán 
királyfinak adott válasz tömörsége magabiztos, kiegyensúlyozott 
egyén válasza. Az individuum még birtokolja a világ dolgait, felül-
rő l néz egy (néki megadatott) teljességre. Erre utalnak a találko-
zást megelőző  szavak is, melyet a sírásó társához intéz: „Nincs 
olyan régi nemesember, mint a kertész, az árkoló, meg a sírásó; 
ezek tartják fenn az Ádám mesterségét". Honnan e röpke, mégis 
biztonságot, az ősiség bizonyosságát nyújtó geneziselmélet? 
Nyilvánvalóan a Bibliából. Az átok szavai: „Átkozott legyen a föld 
te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden 
napjaiban". E szavaknak azonban itt, a sírásó esetében még 
nincs súlyuk. Ezt majd csak Hamlet érti meg. Ő  fogja fel elő-
ször, hogy a teljesség puszta illúzió, a simák fölénye pedig nem 
több az ellenszegülés kísérleténél. 

Hamlet, a gondolkodó-tépelődő  ember már közelebb kerül az 
ember és a létezés közé állított esetlegességhez! „E koponyának 
egykor nyelve volt, szépen tudott dalolni; s hogy vágja földhöz 
e pimasz, mintha Káin állkapcája volna, ki az első  gyilkosságot 
elkövette... csontját leüté a sírásó szerszáma. Furcsa átalaku-
lás folt' itt; ha beléláthatnánk. Hát csak annyiba került táplálni 
e csontokat, hogy most tekézzenek velük...?" Lám, a felavatott, 
a gondolkodás jogát megszerz ő  és birtokló szellem anélkül, 
hogy küldetésérő l megfeledkezne, magával vonszolja kételyeit is. 
Kinek van kettőjük közül előnye? Melyikük meggyőződése és 
magatartása lehet az ember nembeliségének nyugvópontja: a 
magabiztos, felkentségét törvénynek érz ő  individuum, aki a cson-
tok józanságával is dacolva, minden egyes lélekzetvételkor kül-
detésnek érzi evilági jelenlétét, vagy aki a pillanat (vagy évezre-
dek) teljes rettenetét, filozófiáját, és anyagcseréjét esetlegesnek 
és végzetszer űnek érzi? Hamlet már magában hordozta az ószö-
vetségi átkot, ennek teljes tudatában élt, és ezt igazolva t űnt el. 

A sírásó, az életet elszántsággal élő  ember tehát nem vett tudo-
mást a mindennek ellentmondó esetlegességr ő l, amivé az átok 
szavai után maga az emberi élet vált. És a történelem minden 
igyekezete ellenére sem tudta cáfolni á sírásó igazát mind a mai 
napig. Ma azonban meghalt a sírásó is. És ezzel szertefoszlott a 
túlélés lehetőségének illúziója. Már-már azt hittük, az elszántság, 
a dac felvértezhet bennünket. Nem így történt. A huszadik szá-
zad mindent megcáfolt, és — kénytelen-kelletlen a dán királyfinak 
adunk igazat. Hamletnek lett igaza a77al, hogy hagyott maga 
után valamit: ránk testálta a biztos pusztulás tudatát. De ugyan-
akkor ránk testálta a rettenet megszelídítésének gyönyör ű  példá-
ját is: 

„Ó, hogy ki a világ félelme volt, 
E sár, most egy repedt falon a folt!" 90 



Az élet lehetőségeit kutató ember kételyei itt békülnek meg. Mint 
ahogy az egykori tragédiák ma már jelentéktelen újsághírekké 
szelídülnek . Csak az a hajdani átok maradt volna a régi? 

A túlélés puszta reménye tehát elveszett . Sem a nyers elszánt-
ság, az akarás , sem a töprengő , minden eshetбséget fontolóra 
vevđ , szellemi erejét maximálisan acélnak szentel бΡ ember nem 
tudott szembeszállni a rátör бΡ kinyilatkoztatással . Az ószövetségi 
hang lassan pergő  homokfal , mely észrevétlenül hull rá. A való-
ság az ember, az egyén fölé n őtt — mondjuk, írjuk, olvassuk 
manapság . Fölé nőtt a rettenetkeltés minden eszközével: az éh-
halállal, a gyilkolással , faji megkülönböztetéssel és pusztító há-
borúkkal — az egykor Egyiptomot sújtó csapások válogatott ször-
nyűségeivel. 

Az egyén már nem a túlélés esélyeit latolgatja , csupán méltósága 
megőrzésének lehetőségei után kutat . Van-e küldetés manap-
ság? Es ha igen , megmaradtak -e a cselekvés eszközei a maguk 
sérthetetlenségében? Tiszta maradt -e aszó , mellyel egykor a 
próféták szóltak ? És ha a cselekvés lehetősége megadatott, an-
nak elvégzésére hol talál menedéket az egyén? Hamlet kérdései-
nek utórezdülései ezek, az immár egyetemessé n đtt oldódás 
világában. 

A kérdések végső  konzekvenciája egyszer űsíti a kínálkozó vála-
szokat is egyetlen nevez őre : ha az ember a külvilágban nem talál 
harmóniát , teremtse meg önmagában ! Az extenzív élet kiteljese-
dése a legmagasabb megvalósítható érték . „Az egyén magában, 
a maga számára helyreállíthatja az erkölcsi rendet, mely kint a 
jelenségek, a történés világában széttörött ... Személyes erköl-
cse és hite köti össze az egyént a világ felett álló renddel, s 
hitében értelmet nyerhet a világ zűrzavara is" — hangzik a leg-
tisztábban látók megállapítása . Ennyi maradt a felkínált világból: 
az erkölcsi tisztaság. A hit és a cselekedet egységének krisztusi 
megkísértése. Ám aki megéli a világot , az tudja , ma már érintés-
sel nem lehet gyógyítani. Ami bensőnkbő l, belső  egyensúlyunk-
ból eredeztethető , az egészen más jellegű , az mindenkor teljes, 
egész. Ez a művészet. A szellemi emigrációban élő  ember itt 
újraalkotja magát . A világ kézzelfogható irrealitása idézi létre az 
önnön integritását óvó emberben e teremt ő  folyamatot : „Egyetlen 
terület van, ahol a normák bizonytalansága nem érvényes: a mű-
vészeté. Ellenkezőleg: a művészi minőság az egyetlen abszolút 
norma". A művészi minőség itt már mint ötödik — téren és id őn 
kívüli, de azzal szigorú egységet alkotó — dimenzióként létezik. 
Menedék, mely ma még — minden jóslat ellenére is — megingat-
hatatlannak tűnik. 
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Vagyis tűnt . Mindaddig , amíg a költő  végsб  konzekvenciaként ki 
nem mondta: „Nem látjuk lassan azt, amiért itt-lenni érdemes". 
„A lélek ellibbenő  irányvonalon ring" — és ez már egy lépéssel 
túl van a belső  egyensúlyon. Elveszítjük tehát a létezés egyetlen 
lehető  formáját is? Már belső  harmóniánk , a művészet sem 
„biztos"? 

A külvilág válasza: 

„Vasárnap virradó éjszaka helyi idő  szerint 2 óra 5 perckor 
igen nagy erejű  robbanás rázkódtatta meg a Versailles-i kastély 
jobb szárnyát. A helyszínlelés első  adatai szerint pokolgépes-
merényletről van szó. A bomba három emeletet rombolt le, meg-
semmisítve több műértéket. (újsághír) 

1980. február 



losoncz 
alpár 

levél 
a 
démontól 
á 
la 
kolakowski 

Kedves uraim, Č  бk, mint látom, változatlanul nem hallgatnak 
rám. Mondhatom, naponta olvasom prédikációikat, és őszintén 
szólva egyáltalán nem tetszenek nekem. S őt mi több, ezeket 
a prédikációkat, hogy Schönberget, a híres zeneszerz őt idézzem, 
romantikusan gy ű lölöm. (Schönberg: romantikusan nem írok töb-
bé, romantikusan gyű lölök.) Üres szójátékok, panteisztikus iro-
mányok kiművelt stílusú szótörmelékei, túlontúl tágas asszociá-
ciók problémátlansága, professzoros filozófiák és más szellem-
tudományok kínos humanizmusa — ez az, amit Önök m űvelnek. 
Igen, tudok róla, hogy e romantikug írásmód prédikációtana és 

eredményei biztosítják, kedves uraim, az mnök egzisztenciáját és 
dionüszoszi örömüket, hogy képesek nyugodtak maradni és biz-
tonságosan lépkedni előre „a kapaszkodás és sodrás világfolya-
matában" (Konrád György). Az önök objektivizálásai, hogy úgy 
mondjam, mit sem törődve az objektivitás viszonyaival, abból 
a sajátságos alkotási mítoszból táplálkoznak, amit én a szavak 
diktatúrájának nevezek. Nos, igen, a szavak, ezen látszólag cél-
szerű  eszközök uralma egyáltalán nem sorolható a véleiienek 
közé. Nincs sok értelme azonban ezt a diktatúrát magukkal a 
szavakkal magyarázni. A sátánnak, majd meglátják, nem sok 
köze van a szavakhoz. Sokkal inkább a gesztusokhoz. A szavak 
esetlegesek, a bizonytalanság létélményesei, és elmossák a dol-
gok lényegét; nem utolsósorban elfeledtetik az emberekkel azt, 
hogy az igazi démon létezik. Apage Satanas, ez a mottója az 
бnök szavainak, és elég csak elmondásuk és leírásuk akarása, 
a démon máris sarokba szorul. 

Úgy tudom, Onöknél a valóság birtokbavétele normaként él a tu-
datban. Hogy is van ez, kedves uraim? Vajon az Önök, nevez-
zem így: értelmiségi er őfeszítései elegendőek ahhoz, hogy a való-
ságot birtokba vegyék? Azonnal válaszolok: nem. Az intellektuá-
lis szükségszerűség, úgy látszik, manapság hamis tetszelgésen, 
a szavak lagymatag óvatosságán, a gondolat sterilitásán alapul. 
Dixi  it  salvavi animam ream, elmondtam, hogy megmentsem 
lelkemet, hallatszik innen is, onnan is. Az önök ügyének szem-
pontjából (hogy azt ne mondjam, az emberiség megigazulása 
szempontjából) azonban mindez oly kevéssé érdekes. Mert vajmi 
kevés köze van e gondolati sterilitásnak a valósághoz, az objek-
tivitás viszonyaihoz. Egyáltalán Önök szerint mi a valóság? Úgy 
tudják, hogy ez lejáratott kérdés és módszertani, vagy, ha úgy 
tetszik, elvi kételyeik vannak afel ől, hogy ez a kérdés vajon a 
dialektika mezején fogant-e, és úgy t űnik, hogy ezt oda kell dobni 
egy üres metafizikai kétkedés rágódásának? Gondolkodásuk 
stratégiája a priori fogalomként tudja a valóságot, amely lényegé-
ben már felfedezettnek t űnik, és a vele való manipulálás minden-
napivá válik. 

„Ha azért a benned lévő  világosság sötétség: mekkora akkor 
a ső tétség". (Máté) 

„Tévedünk, ha azt akarjuk, hogy mások megértsenek bennün-
ket, mikor még önmagunk előtt sem tisztázódtunk". (Simone 
Weil) 

Nem, kedves uraim, Önök nem tudják, mi a valóság. A valóság-
idézésük tulajdonképpen, azon a, nevezzük csak meg bátran: 
istentelen optimizmuson épül fel, hogy a modern kor csak röpke 
átmenet a megigazulás felé, nevezetesen, hogy Isten m űve, a vi-
lág, csakis a totális jó birodalmának elitartombnya lehet. Modern 
kor, amely arra hivatott, hogy megváltsa az embereket a démon-
tól... Van azonban egy olyan filozófiai elv, amelyet még az 
Isten is önmagánál magasabbként tisztel: az igazság az egyetlen 
abszolútum, amit az Isten és az ördög is egyidej ű leg elismernek. 
Az igazság kifejtéséhez azonban kikerülhetetlenül a démonra van 
szükségük. A sátán és az igazság elválaszthatatlanul egybefo-
nódnak, ha a valóságot akarják taglalni katekizmus és tautolóia 
nélkül. De Únök úgy faggatják a valóságot, hogy az ördögöt 
nem ismerik. Tudniuk kellene, hogy az istenség leszállása, amit 
a patrisztika héroszinak nevezett, velem együtt történt. Persze 
megértem indítékaikat és azt, amit kis és nagy céloknak nevez-
nek. Természetesen értem azt is, hogy ha elgondolkodnak a lét-
rő l, akkor hajlamossá válnak arra, hogy beszéljenek az emberi 
egzisztenciáról és lényegiségrő l. Talán joguk is van azt tételezni, 
hogy az embernek az egzisztenciája immanensen tartalmazza 
a lényegiséget, mármint hogy az egzisztencia nem lehet meg Ii-
nyegiség nélkül. Mégis, ez nagy és végzetes tévedés! Az emberi 
lét lényegeredetét tekintve tev ő legesen is metafizikai feltétele-
zettségű . Ugyanis az ördög lényegére vonatkozó minden megha-
tározás, amely már feltételezi a lét igazságával kapcsolatos kér-
déseket, csak metafizikai lehet: A lét igazsága a halhatatlanság 
és a végesség viszonyának parabolája. Igy lehet értelmezni Jorge 
Luis Borges meséit a sirurgról. Tehát a simurg halhatatlan ma-
dár, amely a Tudás fáján fészkel. A madarak nekivágnak meg-
találni a simurgot és harmincan közülük a szenvedéseikt ő l meg-
tisztulva, mondja Borges, elérik a simurg hegyét, majd végre 
rájönnek, hogy ők maguk a simurg, méghozzá mindegyikük 
külön-külön és mindnyájuk együtt. 

„Az igazság élvezése: nyolcadik boldogság". (Máté) 

A démon mint princípium a lét titkaihoz tartozik, amelyek manap-
ság mindinkább elvesznek a látszatok útveszt ő iben. A lét igazsá-
ga mint abszolútum rejtve marad és helyébe a pragmatikusan 
„újrateremtett igazságok" kerülnek (Leszek Kolakowski), ame-
lyek mindig képesek betölteni a gondolkodásuk figyelmetlensé-
gébő l adódó ű rt. Az értékválasztás szabadsága, a heterodoxia 
így korántsem ismerheti meg a pluralizmus politikai gyakorlását, 92 



mert az újrateremtett igazságok kizárják az emberi megismerés-
bő l a lét igazsága megismerésének lehet őségét. 

A sátán teljes egészében a negatív teológiához tartozik, mert 
nincsenek tulajdonságai, nincs jelleme, kiterjedés nélküli — egy-
szerűen csak maga a Gonosz . Wittgensteinnek igaza van, az 
Isten nem nyilatkozik meg a világban . Az isteni princípium meg-
igézheti ugyan a hívőt , de csak az emberi egzisztencia célja ma-
radhat. Az ördög azonban , hogy újra Wittgensteint idézzem, mint 
evidencia mutatkozik meg. A Gonosz az, amely felismerhet ő , sőt, 
megismerése a lét igazságáról való tudás kritériuma . Ezt a tu-
dást, gnossziszt (a démon felismerésének a tudása valamikor 
a gnosztikusok eretnekségének szerves tartozéka volt) csak az 
birtokolhatja , akiben él a hit Istenben , és aki, ha szabad így ki-
fejeznem , belülrő l is etikailag meghatározható . Azonban az ördö-
göt, úgy látszik , épp az fosztja meg méltóságától , hogy politikai 
párbeszédeikben és az ideológia keretén belül emlegetik a nevét. 
Az Іnök gondolkodása , ami az ördögre vonatkozik , a legna-
gyobb blaszfémia , ami a lét igazságával szemben elgondolható—
és mindez nem csak a sátán , hanem az Isten lebecsülése. Az 
ördög az ideológia játékszere lett. Pontosan meg lehet érezni 
azt a határt , ahol nem mondják ki létezésemet. Ez a pont az, 
ahol a kimondás veszélyessé válna a fennálló rendre nézve, 
amelynek léte elve meg van határozva azon tudat által, hogy 
az ördög nem a lét létez ője, „hanem szerencsétlenég, a világ 
gyengesége, valami ami teгnészetesen előadódik" (Leszek 
Kolakowski). 

Isten azt ígérte , hogy a világ szétromboltatik és a sátán elt űnik. 
De Onök mindnyájan azt akarták , hogy Isten legyenek , és Istent 
szajkózva megjósolták a világ szétrombolásának az id đpontját. 
Mintha csak kétes értelmi erőfeszítéseik felhalmozása elegendő  
lenne ahhoz , hogy a világot megváltsák és a démont vele együtt. 
Oda kell figyelni a lehetőségekre , mondják Önök, vájkálni a sza-
vak között , dolgozni naphosszat lélegzetvisszafojtva , s tartózkod-
ni a végső  ítéletektđ l — a világnak összes törvényei szerint el őre 
kell haladnia és egy kanti értelemben vett végtelen progresszus 
eredményeként el đ  kell állítania az emberek annyira áhított har-
móniáját . És így olyanok lesznek -e, mint Isten , akit a biblia a 
reflektálatlanság alanyának ismer , de aki ismeri és tudja a jót és 
a rosszat? Hallgassák csak meg Pascalt : Isten kísértésbe visz, 
de nem ejt tévedésbe. De Önöknek tévedniük kell, mert a világ 
rendje nem ismeri el az igazi sátán kilétét . A Gonosz a politikai 
hitviták ideologizálásának legfđbb eszköze, s mint új Laokoont 
tartják számon , aki maga a néma egzisztencia megtestesít ője; 
aki e világban húsz évszázadot leélve önmagát fogja máglyaha-
lálra ítélni , mert a világ haгnóniája majdan nem t űri az ördög 
éltető  emberi erejét , a pogányokat . Mintha az önök értelmi erő-
feszítéseivel sorsdöntđ  csapások mérettetnének a sátánra. Csak-
hogy a pogányok kihalása , avagy, legyünk pontosak , kiirtása, 
egyáltalán nem hat ki a sátán létére . Igaz, tűzzel-vassal majd 
megfékezhetik a pogányok ellenállását , de ezzel párhuzamosan 
növekszik a sátán ereje , amely egyre inkább képessé válik arra, 
hogy „tényleges valósággá tegyen valamely legnyilvánvalóbban 
irreális — mert hihetetlenül valószínűtlen —állapotot" (Leszek 
Kolakowski). Önök megteremtették a szükségletek diktatórikus 
egyneműsítését . A művelet azonban állandóan újabb meg újabb 
veszélybe sodorja a megnyilatkozásban rejl đ  szubjektivitást. Mel-
lesleg szólva azokról beszélek, akik éveken át küzdenek ezért 
a szubjektivitásért , akik kockáztatnak valamit a kimondott sza-
vakért , mert magukra vállalják azt az immoralitást , hogy meg-
kérdőjelezve a szükségletekre vonatkozó diktatúrát , tetten érjék 
a sátánt . Az alkotót maga a démon nemzi ( igaz, Konrádnak 
ellenkező  a véleménye , de itt arról van szó, hogy a sátán kívánja 
ezt a tettenérést). Szerelmi éhségb ől, s abból a hiúságból, hogy 
saját meghatározottságát átemelje a kimondatlanságból egyene-
sen a kimondottság szférájába . Vannak emberek , akiket a min-
dent elmondás igénye vesz hatalmába és közben keser űen 
tapasztalják , hogy nincs több mondanivalójuk , és egyre inkább 
ugyanazt írják le és mondják el. Ottlik Géza mindezt nagyszer űen 
fejti ki: „Hogy közölni tudunk többet, mint a mondanivalónk". 
Ezért válik a mindent elmondásból kétségbeesett dadogás; akik 
szüntelenül a démon létezés бгб l értekeznek, azoknak nincs többé 
mondanivalójuk . Talán SchöПbérg vetette fel ezt a kérdést a leg-
élesebben és legnyomatékosabb ал , midőn Anton Webem Hat 
bagatelljéhez írt el đszót. Schönbe іg három olyan dolgot emel ki, 
amelyeket Onök már régóta metafizikai kategóriákként kezelnek: 
ez az önmegtartóztatás , a hit és a rövidség . A probléma az, 
hogyan lehet megőrizni a világ rendjében a szubjektivitást és ho-
gyan lérehozni ezt a szubjektivitást a megnyilatkozásban. Vagyis 
Schönbergnél: mi az, ami igazán igényli a szószólót? Webern 
bagatelljei esetében egyértelm ű  a felelet: a rövidségük , az aszké-
tizmus és a hit legteljesebb kifejezбdése. De mi legyen a hívő  
alkotóval , ha a sátán léte a legteljesebb mértékben irreálissá vá-
lik, és puszta emlegetése már az erkölcs ellentmondásosságát 
jelzi? Mi legyen akkor, ha ez az emlegetés puszta tagadássá 
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(Balázs Attila: Cuniculus, Forum, Újvidék, 1979) 

„ ... mint a műasztalos, aki szekrényt akar 
készíteni és folyton töpreng még azon is, 
hogy alapjában mi is egy szekrény, anélkül, 
hogy közben abbahagyná a szekrény 
elkészítését ... " 
(Eugene lonesco: Az író problémáiról) 

Ami a módszert / eljárást illeti, a m űasztalos hátrányosabb hely-
zetben van az íróval szemben. Töprengései az elkészítend ő  
szekrény. szempontjából medd őek maradnak (a primáris funkció 
és az eladhatóság összefüggései folytán), nem tükröz ődnek visz-
sza benne. Az író keze valamivel szabadabb, könnyebben ötvöz-
heti az alkotás produktumát és az alkotás folyamatát, azaz a 
műalkotás alapkérdésévé is válhat az alkotói folyamat, s amíg 
a szekrénynél a forma határozza meg a kivitelezés technikáját, 
addig az író alkotói (megismerési problémái formálhatják a m űvet. 
(Gondoljunk csak Szentkuthy Miklós Prae-jére —regény kérdése 
maga a regénykérdés. 

Balázs Att ila regénye és módszere lényegében azonos kérdést 
vet fel — elveti a regényírás kitaposott utainak járhatósági lehet ő-
ségét. Ez azt is jelenti, hogy nem ismeri el đre az utat a regény 
kezdetétő l a regény befejezéséig (tulajdonképpen be sem fejezi 
azt, vagy ha még pontosabbak akarunk lenni, a regény nyitott-
ságát szövegszer űen is hangsúlyozza). „Megyeri Bandi, a nyúl-
fülű  Columbus" egy „aszfalthoz ragadt sz đrös, gyönyörű  pillan-
góként tűnik fel a regény elején, majd retrográd stílusban vissza-
kanyarodik írónk a múlt (Nuszi regényének kellene lennie a Cuni-
culusnak. Idáig jut el körülbelül Balázs Attila is, a továbbiakban 
már a mesél ő  kedv és a szellemi bukfencek halmozása uralkodik 
el a történeten. („Imádok mesélni. Mesemondó szikla akarok 
lenni.' ) 

Írói töprengéseinek alapkérdése már nem a „hogyan folytatni 
a történetet?” — hiszen mesél ő i vénája kimeríthetetlen, hanem 
a prózaírás lehetősége. A regény részletei (nem beszélhetünk 
betétekrő l) más-más lehetőséget vetnek fel, egyben reprezentál-
va a prózaírás egy-egy módját / válfaját, ám írás közben felis-
merve / kifejtve annak elégtelen voltát, témáit és megoldásait 
sorra elveti. Elégedetlenségét a prózaírás lehet őségeivel gyakori 
vizuális betétei is jelzik. Egyes mozzanatok látszólag az „elmon-
dom, ha már eszembe jutott" elv alapján kerültek a regénybe, 
mások az eruditív poggyászkönnyítését szolgálják, stb., ám a 
legtetszetősebb részletei a m űnek minden bizonnyal a történe-
lemmel folytatott intellektuális játék. Balázs Attila történelem-
szemlélete hasonló Szentkuthyéhoz. Csupa olyan eseményt ír le, 
amelyek már az olvasó tudatában el őzetes megfogalmazást 
nyertek, közismert tényeket (a római birodalom bukása, Colum-
bus utazása), a történészek és szépírók által megírt dolgot, de ... 

Önmagában véve minden tény cáfolható, hiszen minden állítás-
nak érvényességet lehet szerezni, így a nerTllegesnek is. A törté-
nelmi hitelesség azonban feltételezi a tények és a tárgyak meg-
másíthatatlanságát. E feltétel azonban elképzelhetetlenné / meg-
valósíthatatlanná tenné a történelmi regényt és a történelemírást 
is. A történelemírás egyik fontos résztényez ője a szubjektum. 
A szubjektum eluralkodása a történelmi tárgy fölött a hamisítás-
hoz vezet (pl. a Római Birodalom azért omlott össze, mert 
a nyulak aláásták,), amit csak az er őszakos hitelesítés ellensú 
lyozhat. Balázs Attila e hitelesítést a benfentes pózával oldja meg. 
A regényben az objektív tények, a reáliák csupán kulisszaként 
szerepelnek, és a mások által elhanyagolt /elhanyagolhatónak 
tekintett mozzanatok kerülnek előtérbe. Írónk a benfentesség 
pózát használja fel arra, hogy bizonyos intimitásokat kategóriku 
san állíthasson (az Uralkodó idült idegalapi székrekedése, Co-
lumbus lila harisnyája stb.), melyek profanizálják ugyan a törté-
nelmet, ám kitűnően jellemzik magát a történelemírást — tulaj-
donképpen minden a szemlélet kérdése. 

Ha már a szemléletnél tartunk, feltétlenül szólnunk kell a regény 
egyik figurájáról. (Itt és most nem beszélhetünk Nusziról, Cunicu-
lusról, Úcsirб l, az anyáról, a mitikus / misztikus nagyapáról, sem 
Columbus гб l, ahogy sok másról sem.) A regény egyes szám 
első  személyben megszólaló alakjáról van szó, akinek a látása 
/észlelése / megismerése sajátos módon strukturálja a külvilágot. 
Ő  az, aki a padláson „berendezett" Gutenberg-galaxisból néhány 
résen át szemléli a világban történ б  dolgokat. E látásmódot 
néhány vonásában hasonlatosnak érezhetjük Faulkner idióta 
Benjy Composonjáéhoz: a teret csupán részleteiben tudja érzé-
kelni, kiválasztott / kitüntetett szemszögbő l, az időfragmentumo-
kat pedig nem határolja el egymástól, mégpedig éppen a mesélés 
miatt. A klasszikus mesemechanizmus folyamatos id őmenettel 
operált, írónk e helyett az emlékezés-mechanizmusból indult ki. 
Az inger bizonyos reakciót vált ki, azaz aktivizálja az emlékezés 
mechanizmusát. Amint írónk elkezdi mesélni az els ő  emlékszint 
élményeit, azok közül valamelyik aktivizálja az emlékezés máso-
dik szintjét (ha van ilyen a lélektan szerint), az a harmadikat stb. 
A megtörténések így id őbeli megkülönböztetés nélkül montázso-
iбdhatnak egymás mellé, egy-egy asszociációs mozzanatot kö-
vetve, gyümölcsöző  oppozíciókat teremtve. A szöveg a témák 
és a módszerek sokfélesége ellenére sem válik sohasem káo-
tikussá, a nyúl vargabet ű i, irányváftásai, üregeinek és furatainak 
sokirányúsága egybefogja a részeket, noha a padlás-perspektí-
vából szemlélt csalóka világ szertelenségében felt űnnek az ab-
szurditás jegyei is. Az alkotás kezdetén az íróban közvetlenül 
felvetődnek a következő  kérdések: Mit? Hogyan? Kit? Miért? 
Kivel? Hol? Mikor?... Ezekre keresi Balázs Attila is a választ, 
felfedező  útra indul, akár Columbus, modern Orfeusszá válik, ám 
a kérdések csupán kiindulópontot jelentenek számára, gyorsan 
maga mögött hagyja őket, a megismerés útján. S ha el akarja 
kerülni a didaktizál бst, választ nem is találhat rájuk, ugyanis 
a művészet e kérdésekre nem nyújt választ. „ ... az irodalomban 
nem azon múlik, hogy adunk-e választ, vagy sem. Egy lény, 
amely kérdéseket tesz fel és azokra megfelel, ugyanolyan jogú 
lény, mint az, amelyik csak kérdez és nem ad гб  választ". 
(Eugene lonesco) 

(Az olvasó becsapása) 

A külsőségekben a hagyományos értékrendszerhez / valóság-
képhez igazodó regényforma rombolása Tolnai Ottó improvizáci-
ós prózakísérlete után már nem hat elementáris er ővel — a fel-
fedezés erejével — a jugoszláviai magyar irodalomban. Örvende-
tes azonban, hogy Tolnai Rovarháza nem maradt medd ő , köve-
tetlen kísérlet, és hogy íróink belátták, hogy a regény egyetlen 
igazi kérdése csakis a regényírás lehet őségeinek (módjainak, 
határainak) kérdése lehet, ahogy azt Thomas Mann is megjósolta: 

nem arról van-e szó, mintha a regény területén manapság 
csak az jönne a számításba, ami már nem is regény ..... (A dok-
tor Faustus keletkezése). 

Balázs A ttila Cuniculusa egyfelő l visszatérést jelent a Paul Ernst-i 
kategóriához, a monumentale urformhoz (lenyűgöző  ősforma), 
fő leg nyelvtagadó — nyelvteremtő  minőségében. Másfelő l pedig 
egy tudatos játék, az intellektuális blöff körvonalait leplezhetjük 
le a regényben. Hogy csak egy példát említsünk: a Cuniculus 
tudat és hangulatvilágát vizsgálva említettük már Szentkuthy 
Miklós és Faulkner nevét, kikr ő l bátran állíthatjuk, hogy James 
Joyce hatása alatt álltak (Szentkuthy fordította is az Ulysses-t). 
Ennek alapján úgy tűnhet, hogy a Cuniculus grammatikai szipor-
kázása, szójátékai és karikírozott szövegutánzatai Joyce közve-
tett hatásának tudhatók be. Azonban Balázs Attila Joyce szöve-
gét közvetlenül fel is használja. S ott csapja be az olvasót, 
amikor az elhiszi, hogy csalimesét olvas. Ime, hogy kezd ődik 
Joyce Ifjúkori önarcképe: „Hol volt, hol nem volt, valamikor 94 



réges-régen egy műtehén mendegélt az utcán, hát aztán, ez 
a műtehén, amint ment mendegélt, találkozott egy ici-pici kisfi-
úval, akit úgy hívtak, hogy Bibi-baba... 

A mesét az apja mondta, az apja üveg mögül nézte őt, az arca 
csupa bozont volt'. 

S itt a csalimese kezdete: „Hol volt, hol nem volt, az Operen 
ciáп  is innen egy ingyom-bingyom kicsi nyúl. Ennek az  in  gyom-
bin  gyom kicsi nyúlnak volt egy ici-pici csingi-cseng ője. Minden-
nap szorgalmasan libi-legelészett az ingyom-bingyom kicsi nyúl, 
hogy fi maradjon ingyom-bingyom kicsi nyúl". 

Mindez azonban nem túl lényeges. Balázs Attila szellemi fricskái, 
stílusbukfencei kimutathatók, leellen ő rizhetők, de teljes értéküket 
(így az irónia is) csakis a m ű  komplexitásában nyerik el, csak 
úgy érdemes foglalkozni velük. 

csányi 
erzsébet  

hecserliszedés 
vagy csipkebogyógyűjtés 

Cselényi Béla: Barna madár, Kriterion, Bukarest, 
1979. 
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Költészetünkben nem ismeretlenek azok a hangok, melyeket 
Cselényi Béla fiatal romániai magyar költ ő  1979-ben megjélent 
első  kötetének versei ütnek le. Ennek a költ ő i magatartásképlet-
nek a tengelyében a hangsúlyozottan hirdetett naivitás, a játé-
kosság, valamint a bizarr és a p aradox elemek állnak. A kötet 
első  versében a szerző  mintegy bemutatkozásként és egyben 
kihívásként is állást foglal: 
hecserliszedés 
vagy csipkebogyógyűjtés 
úgy is mondják 
rokon értelmű  szavak 

E költészet indítás egyik lehetséges értelmezése: megkeresni 
a dolgok, a világ szinonimáit, feltárni a leképzések lehet őségeit. 
S jön e sorokra az indoklás: 
én konceptuális költő  vagyok 
én avantgarde-nak tanom magam 
Az (ön) irónia nyilvánvaló, a második rész zárómondata ezt még-
inkább aláhúzza: „én nyulakat etetek". A továbbiakból kiderül: 
nem immanens kreáció, hanem világhoz tapadó költészet van 
itt alakulóban —eléggé távol a konceptuális absztrakcióktól. 
A Barna madarak és egyebek című  ciklusban a szerz ő  a gyer-
mekkor ámulásait veszi kézbe. Itt találhatók a kötet leggyengébb 
versei. A gyermeki és a feln őttkori látásmód eltolódásainak meg-
mutatása nem szolgáltat elegend ő  alapot az információk sokrétű  
kialakításához. A költ ő i hang elérzékenyül, gyermeteggé válik. A 
versek emlékek rögzítésére szorítkoznak s csattanóra épülnek, 
de nosztalgiájuk kevés érdekkel bíró. A sorokat derűs, szelíd 
humor futja be, olykor a groteszk is felvillan. Felt űnik a nyelvi 
játék és a képi ötletek változatossága. A versek témavilága ki-
bővül: a jelenetleírások és gondolatszikrák a szerelemhez és 
bizarr érdekességekhez köt ődnek, s anyagukból többször vala-
miféle fonákság, paradoxon megmutatásával lépnek ki. A képze-
let a valós látványt is a groteszk falé lódítja, de csak a játékos-
ság, a tréfa határáig: 



az asszonyban egy kislány 
kislány kezében naposcsirke 
csirke szárnya alatt hangya 
sül a kánikula 
nyári nyársán 
isten nagy gyönyörűségére 

A képtelenségek mesés, tótágast álló, kerge világába jutunk. A 
cél azonban itt is a meghökkentés, az ugratás, a tréfa. Az élet 
mulatságos, szeszélyes és fonák — hirdetik ezek a versek. A Gyu-
rinak aki megtanulta hogy színház ami nálunk van című  alkotás 
grimaszát a forma is segíti: a hosszú, prózaszer ű  sorokban rí-
melő/daloló egységek rejlenek. A mese ismét a gyermekkori 
élményekbő l táplálkozik, de immár az illogikus ugrások és közlé-
sek „botrányos" szövetét hozza létre, — miközben a mese ép-
ségét mégis megtartja. Az elvarázsolt gyermeki világ színeit kifa-
kította a valóság, a kincsek devalválódtak: 
Noha akad, aki sirt ás 
Bennem, mégsem visszasirás 
Ez az alig élő  virág, 
Hermetikus házi világ. 

A Nokturnumok és kék-zöld világ című  ciklus továbbhalad a 
megkezdett úton. A kifejezetten szürrealista téma, az álom ver-
sei születnek meg. Az abszurd látványos mutatványai a szem-
mel felfogható csodákra irányítják a figyelmet. A félelmek, vá-
gyak, lidércek leírása eseményekkel van teli, a pajzán képzelet 
itt kedvére m űködtetheti, hozhatja mozgásba a világot. Nem a 
tudatalatti automatizmusáról, hanem szándékos, tudátos tevé-
kenységről van tehát szó, melynek célzata a játéknak, a látomá-
soknak is valóságértéket szerezni. 

Az Egy kis egzotikum és a Hordár-találka című  ciklusokban 
szembetű nővé lesz a lappangva eddig is jelenlev ő  törekvés, hogy 
elő re témát, illetve hangszerelést válasszon verseihez. A szerep-
játszás lehetőségeit akná»a így ki, a beszélés apropóit tágítja. 
Ami lényegéhez tartozik, a humor és az irónia foglalkoztatja to-
vábbra is. A sorok közül kiugrik egy-két erőteljesebb ötlet, meg-
érzés: 
ezt a teret nekem szánták 
hogy hőmérsékletet teremtsek neki 
fülledt meleget 

E költészetet elkerülik a tragikus kérdésfeltevések, az egysíkú 
lírai komolyságok. Problémákat Iát meg, beleköt a valóságba — a 
modern életérzés, gondolkodás és versírás egy adekvát útján 
járva. 

faragó 
kornélia 

hivó 
hangok 

Gobby Fehér Gyuia: Másokat hivó hang. Forum, 
Újvidék, 1979 

A novellák színvonala életténybeli alapjuknak és szerkezeti meg-
oldásuknak hasonlósága ellenére is ingadozó. A nagyszámú 
(hatvan!) hasonló indittatású szövegnek a viszonylag kis mennyi-
ségű  téma elmélyültebb, sokoldalú megközelítését kellene ered-
ményeznie. Gobby Fehér Gyula azonban csupán variál a néhány 
jó érzékkel megválasztott témára: számtalan esetben csak az 
eseménykeret, esetleg a narráció néz őpontja vagy az érzelmi 
hozzáállás minősége változik, a megközelítés, a rálátás szem-
pontja és eredménye viszont nem. A variálás alapjául szolgáló 
témákat a cikluscímek jelzik: Szerelem; Sors; Munka; B űn; Hely-
zet; Bonyodalom. A Másokat hívó hang gyengébb novelláiban 
hol a megmunkálás felületes, hol pedig (s ez a gyakoribb) az 
alapproblémák felfejtésére szolgáló eseménykeret használhatat-
lan: már elkoptatott, tehát hatástalan (pl. a Házitanító című  no-
vellában felmerülő  alapszituációt már Nyilas Misi is megélte), 
vagy vértelen — s emellett még a konfliktusteremt ő  akarati ténye-
zőt is mellőzi (Egy lány) anélkül, hogy új tartalmi-szerkezeti fel-
építéshez folyamodva ezt igazolni tudná —, következésképpen 
novellaépítésre alkalmatlan. A mindennapjaink, közönséges dol-
gaink viselésének tárgykörébő l táplálkozó tartalom hagyományos 
szerkezetbe kerül, az alapszituáció megannyiszor szinte már az 
első  mondatban kirajzolódik, az egyirányúságot is csak az emlék-
képek zavarják meg néha, az emlékez ő  attitűd révén vagy más 
módon irreálissá színez ődő  történet is a valóság logikájára épül, 
s így jön létre néhány új formai-tartalmi elemekt ő l „mentes" 
(esetleg a párbeszéd folyamatosságának az érzékeltetésére, 
a beszélő  megnevezésével beálló szaggatottság kiiktatására tör-
ténik kísérlet), a követelményeknek megfelel ő , a prózai s ű rítéssel 
sikeresen élő , klasszikus ívű , feszes szöveg, azaz közelebbrő l 
meghatározva: helyzetanalízis, közérzetábrázolás tudatállapot-
rajz, azönkörünkben zárkózott emberi világokat felvillantó (sajnos 
a sikertelenebb eljárások esetében olykor puszta élményfelmon-
dássá szegényülő) frappáns sorsmozzanat-rögzítés. A jó novel-
lák nem csupán egyéni történések — amelyekben a tudatboncolás 
szubjektív aspektus segítségével hajlik az érzelmi visszafogottsá-
got nélkülöző  enyhe melodramatikusságba —, hanem társadalmi-
közösségi sorsproblémák is. Gobby Fehér Gyula központi kér 
désfelvetése „a felesleges ember" magányélményére irányul. 
Vizsgálatait a besz űkült élettér, az izoláltság, a kommunikáció- 
képtelenség, a beteljesületlen szerelem kísértése, a párkeresés, 
a szabad föltárulkozás, a másikba való feloldódás hiánya kiter -
melte tudat és magatartás formáira terjeszti ki. Gobby Fehér 
Gyula szemléletében az emlék, a múlt a jelenre nézve megha-
tározó erej ű  lehet, az egyszer megszenvedett helyzetnek helye 
van a jelenben — s ebből kifolyólag a hősök helyzetbezártsága 
sokszor az életmozzanatoknak az egykori gondolkodással való 
újraélésbő l ered. A jelenbe helyezés végbemenetelét az író a 
múlt és jelen egybejátszásával, egyidej űsítésével igen jól érzé-
kelteti. A helyreigazító, vagy a jelen eseményeivel b ővülő  emlé-
kezés mégis sokkal nagyobb kifejez őereje van s jobban érvénye-
sítik a társtalanság, közösségbe illeszkedés napjainkban nagyon 
is aktuális témáját. A novellák valamiféle kisember-mitoszból 
táplálkoznak, s így kerül taglalásra a szegénység, alsóbbrend ű -
ség és kiszolgáltatottság ргоbÍ mája. Itt azonban ahelyett, hogy 
a gondolkodás mélyebb szféráinak igénybevételével tágulna a 
novellák horizontja, a téma lehúzó erejének következtében az 
epikai szigorúság leple alatt éppen ezek mégfogalmazása válik 
sablonossá, besz űkültté. Holott Gobby Fehér Gyula felismerte 
azt a létfontosságú problémát, amelynek mélyebb átgondolásával 
nemcsak fel tudná mutatni a h ősök megsemmisülésének folya-
matát — akiknek ahhoz, hogy ismét „önmagukhoz jussanak", 
másokra lenne szükségük, mert a másokhoz való viszony tisztá-
zása, az abban való eligazodás, a tudatok közötti kapcsolatok 
megteremtése nélkülözhetetlen, hiszen csak ezekben a kapcso-
latokban tudnák felmérni önmagukat — hanem sokoldalúan értel-
mezhetné is őket. 96 



Vajda 
gábor 

az 
újromantika 
furcsaságainak 
védelmében 

Bori Imre: Varázslók és mákvirágok. Fórum, 
Újvidék 1979) 

vizsgálódását. (Megjegyzend ő : a könyv szerkezete nem a ta-
nulmányok keletkezésének id đpontja szerint alakult ki: ezért ke-
rülhetett a legkorábban írt, mégis legértékesebb, legátfogóbb 
munka — a Сsбth-esszé — harmadik helyre.) Kutatónk Jókai-dol-
gozatának bejelentett feladata: bebizonyítani, hogy tévednek, 
akik fitymálják a nagy magyar romantikus kései regényeit, mert 
e művészet igenis tükrözte kora társadalmi és emberi proble-
matikáját —`az irodalomtörténésznek viszont nem hiány-lista ké-
szítése a feladata, hanem a „van"-ok kimutatása. Bori nem hall-
gatja el: Sбtér Istvánnak a harmincas években már volt az övé-
hez hasonló elképzelése — nyilván nem függelenül az őseit fel-
kutatni igyekvő  szürrealisztikus kísérletektđ l. A módszer meghir-
detése és alkalmazása a pozitívizmusnak és a szellemtörténet 
szociológiai ágának sajátos szimbiózisára vall Bori Imre m űvé-
szet-látásában. A „van"-lista nem elégítheti ki teljes mértékben 
az érdeklődбt, — méghozzá azért nem, mert benyomása szerint: 
egy tudományos munka el бmunКбlataival áll szemben, mely ki-
váló részletmegfigyelések ellenére sem tisztáz bizonyos alap-
fogalmakat. Ezek között az els б : Jókai kései alkotásainak új-
romantikus stílusjegyei egyfel ő l bármennyire is együtt rezdülnek 
a korabeli művészet nemzetközi jelenségeivel; másfel đ l bármi-
lyen érzékenyen reagálnak is a magyar társadalom diszharmó-
niáim —önmagukban még nem képeznek értéket. Azt is el kellett 
volna mondani róluk: az alkotó egyéniségektб l függđen hogyan 
szervesednek m űalkotás-individuumokká, s eképpen: mi az a 
többletük, ami a teremtó géniusz révén hozzánk, a mai emberek 
világába is átsugárzik. Értsünk szót: a századelv m űvészeti 
problematikáját nem csupán lehet, de kell is visszavezetni a 
kései Jókaira és Justh Zsigmondra (ebben vitathatatlanok Bori 
Imre érdemei) — csakhogy a motívumok korai jelentkezésébe 
nem szabad (bizonyítatlanul!) önértéket belelátni. Ne engedjünk 
a szakmai betegségnek: az irodalomtörténész és a mai ember 
örömei nem azonosak. A Jókai, Justh és Török Gyula m űvei 
alapján készített patológiá-leltár kort és ízlést egyaránt kifejez, 
de hogy mi marad ebből csupán a divat szintjén s mi emel-
kedik a művészi hitel színvonalára — ezt nem tudjuk meg Bori 
Imre könyvébő l, melyben az interpretáció hömpölygése elsöpri 
az itt-ott kicsírázó ítéletet. 
Az elmondottak egy pillanatra átsuhannak az irodalomtörténész 
tudatán: „ ... nehéz megállapítani, hol végződik a kort kifejező  
iгói szándék, s hol van magakifejezésének a kezdete, hol az a 
pont, ahol az írói személyiség is kortünethordozóvá válik a maga 
rejtett vagy rejtegetett meghibbanásaival." Bori Imre elđtt Gyulai 
Pál, a nemzeti klasszicizmus elméletírója elveinek gyakorlati 
tagadása már továbblépést jelent, lévén, hogy számára a husza-
dik század m űvészi forradalmai felé vezet đ  út kijelölése elsődle-
ges fontosságú. Pedig akarata ellenére, közvetve, saját maga 
is a magyar nemzeti klasszicizmus hatása alatt van bizonyos 
mértékig, hiszen (nem úgy, mint Mario Praz) a nemzet által tisz-
telt író magánéletét, kérdéseit olyan „tisztelettel" kerüli meg, mint 
elődei. Az alkotó egyéniségének m űvével való összefüggése pe-
dig nem eshet érdekiđdési körén kívül, minthogy szemlélete ér-
telmében a m ű  hiteles emberkép nélkül fejezi ki a társadalmi-
művészeti korszak lényegét. Az író azért nem degradálódik 
tükröző  géppé, mert a valóság kettősségének tudatában élve és 
alkotva s a saját furcsaságaira és álmaira programszer űen ha-
gyatkozva, a jelenségek felszínétől való távolodással s önnön 
mélységei felé fordulással a torzulásokat szül ő  kor leglényegét 
ragadja meg. Az álmok, a torzulás tudatos vagy öntudatlan válla-
lása, a beteges szexualitás stb. már önmagában értéket képvi-
sel Bori felfogásában, mivel mindebben a klasszicizmus meg-
haladását érzékeli. Bori, sajnos, túlnyomórészt, csak az okozato-
kat láttatja, az okokat pedig a társadalmi deformációkra sz űkíti: 
az egyéniség részben, a m ű  egésze pedig teljességgel elkerüli 
figyelmét.  ‚re,  hogyan ír Bori arról az irodalmi korszakról, mely-
ben Gyulai normái már nem érvényesek, de az ríj m űvészi igaz-
ságok még nem hitelesítбdtek: „Gyulai Pál megrovása, mely 
szerint Jókainál a ucselekményt' a főhősök «minden lelki fejle-
mény nélkül hajtják végre« valójában irónk regénym űvészete 
egyik alapsajátosságát homályosította el. Holott nyilvánvaló az 
összefüggés á magyar kapitalizmus sajátos formájáról alkotott 
irói elképzelés és az emberek sorsának »menete« között, de a 
látszat és a valóság között is." A Gyulai-féle esztétika ellen az 
új törekvések antropológiai hitelének bizonyítása jelenthetne 
hathatósabb fegyvert — e munka azonban már nagyobb anyag-
gyűjtést és több türelmet igényelne. 
Bori Imre tanulmányai tanulságos, vitára ösztönz ő  olvasmányok, 
melyekben a történész az alkotói törekvéseket a m űvek megíté-
lése mércéjeként vállalja; Justh Zsigmond írói arcképét néhol 
valóságos művészi ihletettséggel festi: „Azt ünnepli A puszta 
könyve lapjain, ami önmaga már nem lehet, miután az a bizo-
nyos honvágy ráirányította figyelmét arra a vélt természetes élet-
re, amely ott létezett kastélyának az ablaka alatt, a kőfalon túl. 
Úgy hitte, nem kell messzire mennie, ha édeni állapotok látvá-
nyában akarja megfürdetni „látását": egyszerűen csak haza kell 
utaznia Szenttornyára, ha valahol külföldön tartózkodik, vagy 
csak kisétálnia a szenttornyai határba, ha otthon  van."  

Bori Imre új könyve négy hosszú tanulmányt tartalmaz. Ezek 
„zömükben már megjelentek'. A munkák techikai jellegzetessé-
gükben és módszertani lényegükben egyaránt az egyetemi el ő-
adások bizonyos fajtájának jegyeit mutatják: az értékelés, a szé-
lesebb összefüggések keresése másodrangú kérdéssé válik s az 
irodalomtörténeti jelenség inkább csak önmagában nyer bemuta-
tást, hosszú és halmozott idézetekkel, az életm űnek vagy apálya 
valamely részletének, esetleg egyes m űveknek meghatározott 
szempontból alapos, a kor' ban csupán érintetthez kényelme-
sen visszatérő  interpretác!ódával. Ennek az eljárásnak önmagá-
ban nemigen lenne frissesége, ha Bori Imre munkássága nem 
rendelkezne egy fontos vonással — amit probléma-érzékenység-
nek nevezhetünk. 
A tanulmánykötet címe közvetlenül vonatkozik a dolgozatok té-
máiára: a magyar irodalomtörténetnek az úi társadalmi rendszer 
kutatói által kevésbé méltányolt s olykor félre is ismert korszaká-
ra: a fin de siécle-re, a szecesszióra. (Bori természetesen nem 
indít terminológiai vitát s — nyilván nem függetlenül Mario Praz 
híres művének hatásától — az újromantika kifejezést még na-
gyobb előszeretettel használja). Azért lehet és kell a század-
forduló művészetével kapcsolatban „varázslók"-ról illetve „mák-
virágok"-ról beszélni, mert a romantikával színezett realizmus 
hitelvesztésével párhuzamosan ebben az id бszakban kezd rá-
jönni az alkotók többsége az észlogika és a m űvészet közötti 
szakadék áthidalhatatlanságára s a meghódíthatatlannak, felfog-
hatatlannak tetsző , egyre zűrzavarosahbá, elüzletiesedettebbé 
váló helyett a szubjektum tisztább és hitelesebb anyagából épült 
álomvilág és fellegvár építésének szükségességére. Durván le-
egyszerűsítve a szembeállítást: a „varázslók" az idegélet úi cso-
dáinak felfedezői és teremtđi; a „mákvirágok" viszont azok, akik 
az élet rohamosan változó feltételeihez alkalmazkodva, bármi 
áron is a felszínen tartják magukat. A két életformát egyéb-
ként csupán az életlendület és a m űvészi alkotóerő  választja el 
egymástól. M űvészekké egyre inkább csak azok lesznek, akik 
valami oknál fogva kiestek az élet versengéséb ől; esetleg: nem 
is vehettek részt benne. (Thomas Mann szerint az írás bosszú 
az életen.) 
Az elmondottakat az világíthatja meg a konkrétumok fel ől, hogy 
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„minden oldalról világok vesznek kőrül ben-
nünket, s azon felül mindenben világok rej-
tőznek, amiképpen a piciny harmat-csöpp-
ben. " 

(gendzsó kóan) 

Semmi kétség, Torok Sándor festményeirő l, mégpedig a téli és 
tavaszi hónapok során vajdasági körutat (Szabadka, Zenta, Mo-
ravica) bejárt festményeirő l, faliszőnyegeirő l akarok beszélni, 
előbb azonban, de az is lehet, végig, a sci-firól esik majd szó. 
Mindez nem jelenti azt, hogy téves vágányra váltódunk (legalább-
is nem kellene, hogy azt jelentse), mert lényegi összefüggést 
érzek Torok képei és a sci-fi filmek, regények között. 

A kiállításon első  nekifutásra a sci-fi m űfajába soroltam Torok 
képeit — bár a sci-fi hordozóiként szinte kizárólagosan a filmet 
és a regényt szoktuk meg —, mivel vásznain nem tesz mást, mint 
népszerű  módon, dekoratív fantáziával átmeséli a tudomány (a fi-
zika, az asztronómia) kinyilatkoztatásait. 

Végiggondolva a Torok-képek és a sci-fi filmek különböz őségeit, 
továbbra is egy kategóriába tartozóknak tartom őket (azzal, hogy 
a sci-fi igen tág kategória, sok minden belefér, a fizikai, az asztro-
nómiai kutatások eredményeit átmesél ő , elszórakoztató munkák-
tól kezdve a filozófia hatáskörét átvev ő  — betöltő  alkotásokig). 
Ezeknek a festményeknek és a tudományos-fantasztikus filmek-
nek a különbözősége ( azon túl, hogy egyik festmény, a másik 
film) a következ őkben nyilvánul meg: míg a filmek általában em-
berekkel, emberfélékkel és tárgyaikkal (laboratóriumaikban kísér-
letező  tudósokkal más égitestek támadó lakóival, fantasztikus 
gépezettel és ugyancsak fantasztikus fegyverekkel) operálnak, 
tehát a lényeg, az ember makro- és mikrokozmoszba való ejtett-
ségének bemutatására harcos fabulát dolgoznak ki, addig Torok 
mellőzi az ember szerepeltetését, legalábbis az ember külszíni 
megfestését, inkább leás a kéreg alá, a b ő  alá vagy éppen fel-
rugaszkodik a kozmoszba (ha ilyen biztosan állíthatnánk, hogy 
melyik a le és melyik a fel) így hát molekulákat, s ű rűsödő  és 
táguló, átalakulásban lev ő  masszát, sugarakat fest. A göngyöleg, 
a megjelenítési mód különbözik; a mag, az indíték azonos: mind-
kettőt az embernek a mikro- és a makrokozmoszhoz való vi-
szonya foglalkoztatja. Mi a Kozmosz? Hogyan keletkezett? Mi hol 
vagyunk benne? Olcsó vagy éppen félelmetes kérdések-e ezek? 
A választól függ, mit tartunk a sci-firól, a filozófia törvényes utód-
jának kiáltjuk-e ki, vagy csak elalvás el őtti megnyugtató borzon-
gást várunk tő le. „Mindaz a kérdés, amely mindannyiunkban 
ott motoz, akár tudat alatt, s amit a filozófia oly régen elfelej-
tett kérdezni, más területen jelentkezik és kér választ ezért van 
az, hogy a tudomány és a tudományos fantasztikum korát éljük, 

a filozófia pedig aktualitását veszti és megszűnik." —írja Ivan 
Focht, a tudományos fantasztikumról értekezve. „Eltűnt a Szo-
kratész előtti hagyomány és az európai embereknek fontosabbá 
vált a világon uralkodni, mint azt megismerni. Így épült ki az 
igazság nyugati fogalma, amelynek kritériumává az operatív cél-
szerűség és képesség vált: az az igazság, amivel az embernek 
sikere van. Ezzel a Kozmosz megismerésének esélye — és a 
kérdés: mi ez az egész, hol vagyunk, és egyáltalán honnan van 
— megszűnt, eltűnt volna teljesen, ha nem lenek volna néhányan, 
akik gondoskodnak a megismeгési vágy tüzéről. Csak, őket többé 
nem a filozófia történetében kell keresni — Hegel Természet-
filozófiája például igazi komédia, a keresztény kozmogónia és 
teodicea teljesen antropomorf. Nem eme legnagyobb kérdés, 
melyhez az emberek eljutottak, áthelyeződött a filozófiából a tu-
dományba, a metafizikából a fizikába és a (...) tudományos 
fantasztikumba". Focht tehát bizalmat szavaz a tudományos fan-
tasztikumnak, m űvészetnek ismeri el, persze, mindez az össz 
sci-finek csak arra a kevesebb mint 20 százalékára vonatkozik, 
ami nem ponyva. 

Elfogadva Torok festményeinek tudományos-fantasztikus jellegét 
meg kell nézni, milyen helyzetet foglal el e kategórián belül. 
A címkézés persze még nem jelenti azt, hogy nem kérdezhetjük 
meg, mennyire tudományos e képi világ és hogy fantasztikus-e 
egyáltalán. Ha a tudományosságát fontolgatjuk, inkább fantasz-
tikusnak találjuk, ha a fantasztikum szempontjából nézegetjük, 
akkor meg inkább tudományosnak, mintsem fantasztikusnak. 
Miért? Mert mind a kettőbő l van benne, de csak kevés. Mond-e 
újat a Kozmoszról, él-e a hatalmas szabadsággal, amibe a min-
dennapi földi látókört ő l elrugaszkodva lökte magát? Mindent csi-
nálhatna, mégsem ragadja el a képzelete, nem kísérti meg eléggé 
a fantasztikum, megmarad a tudomány által kitapogatott, meghú-
zott körön belül, ahol már úgy látszik, nem marad más a fest ő-
nek, minthogy újra csak másoljon (tájkép helyett molekulákat, 
atomokat, sugarakat). Érthet ő , tudományos kisérletekbe nem bo-
csátkozhat a vásznon, de a fantáziája szabad, — azonban épp 
ez utóbbi lehetőséggel nem él. S ha fantáziája cs ődöt mond, 
tudományossága pedig érthet ően nem egyenrangú a fizika az 
asztronómia tudományosságával, annak naiv változata, akkor mi 
marad: dekoráció, kinagyított, kiszínezett, esztétikussá tett fizika, 
asztronómia, könyv, ábra. 

Fochtot kell újra idézni, ki meg Munitićtól és Wellstő l idéz: 
„A tudományos fantasztikum nem korlátozódik a futurológia, te-
hát tudományos szempontból, lehetségesre. A ,lehetetlent' is 
lehetségesnek mutatja, sőt valóságosnak. Ebben mutatkozik 
meg rokonsága a fantasztikummal általában, rokonsága, tehát 
a tudományos-fantasztikumon kívülivel is; valójában ezért, ennek 
alapján művészet". 

Torok nem faggat tovább, újabb kérdésekkel nem ijeszt, inkább 
a már kitudódott, ha jól meggondoljuk, félelmetes dolgok meg-
szelídítésével foglalkozik. A sci-fin belül ahhoz a tömeghez tarto-
zik, amelynek legfőbb erénye vagy éppen bűne az, hogy meg-
békít az ismeretlennel a felfoghatatlannal, azt a tudomány 
eredményeire alapozva látszólag közel hozza, körülhatárolja, s őt, 
gyönyörködtet benne. Mikro- és makrokozmoszának kéksége 
— üdítő  élményem. Ez a kék — és egyáltalán a kék — olyan, 
mint a sci-fi filmek unalomig (és azon túl) ismert sémái között 
fellelt jó jelenet, amiért érdemes megnézni a filmet. Felér azzal 
a képsorral, amit legutóbb láttam egy sci-fi filmben: valahol a 
semmiben egy ű rhajó, abban egy szelíd ő rült, ki, ahelyett, hogy 
menekülne az ű rhajóban pusztító szörny elő l, keresi elkóborolt 
macskáját. A kamera percekig rajta feledkezik, közben nem tudni; 
hogyan, de minden mellékessé válik, megfeledkezünk az id ő rő l, 
a veszélyrő l, magáról a keresésr ő l is, érezzük a semmit. 
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Ottó 

külső-belső , 
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A természettudomány a modern ember életét, helyzetét és viszo-
nyát a világhoz talán a legalapvet őbben egészíti ki és határozza 
meg. Ez a tudomány egyre pontosabb ismeretekkel bővíti a tudni-
valókat az anyagról, a mikro - és makrokozmoszról , az emberi 
létrő l, stb. A természet legrejtettebb lényege és jelenségei tárul-
koznak fel ezáltal , megteremtvén a korszak természettudomá-
nyos kutatásainak általános érvény ű  és irányú művészi vonulatait. 
Ez annál is inkább nagy jelentőségű  aszellemi -művészi élet 
számára , mert jelenleg és feltehetően hosszabb távon a termé-
szettudományok terén intenzív elméletalkotási folyamatok és 
újabbnál -újabb létfontosságú kutatások zajlanak . A természet leg-
elvontabb régióiban, nyílnak új tárnák az intellektus megfeszíté-
sei előtt . Ezzel párhuzamosan a m űvészet világában feler ősödött 
az adott formáktól való elválás vágya , a szükséglet , hogy a ter-
mészettől készen kapott objektumok , alakzatok új formáiban m ű-
vészi szempontból is gazdagabb , rejtettebb tartalmakat találjanak. 
A látható , a fizikailag érzékelhető  „anyagiság és természetiség" 
felbomlása ez. 
Céltudatos és elmélyült munkára van szükség ahhoz, hogy a 
képzőművész a valóság végtelenül sok folyamatának és mozgás-
formáinak feldolgozásakor , „átszellemítésekor " eljusson ebbéli 
témájának művészi lényegéhez . A nagyon is gyakorlati célú 
megismerés célja egy sor lehet őséget kínál fel , de a műalkotás 
és az életmű  ámyaltságát , többértelműségét nem ez eredménye-
zi, hanem az egyetlen választott lehetőségnek a vállalása és 
elmélyítése. 
Torok Sándor művészete részeredményeket mutat ilyen szem-
pontból. Túl sok nála a dísz , a dekoráció, az öncélú absztrakt 
lehetőség, mert đ  a látomások festője, ki a rejtett természeti 
formákban keresi és találja meg objektív , egzakt lehetőségét 
festésžetének lokalizálására. Mikro- és makrokozmikus tájainak 
elvont „belsősége" !ehetőség, romantikus és panteista lehetőség. 
Kiút a konkrét objektumokkal telítődött idegenségbőha feloldódás 
felé. Kilépés , eltávolodás a „külsőség " torzult borzalmaiból, s 
megérkezés a rejtett belsőségek színpompás, duzzadt felületeire 
(Torok szőnyegképe), a természet bels ő , érzékszerveink számá-
ra hozzáférhetetlen zárt rendszereibe , a kimondhatatlan hullám-
mozgásokban, ritmikus kiterjedésekbe, az elektromos és mágne-
ses jelenségekbe és kozmikus eseményekbe. 
Ez a művészet panteista , bizalmas viszonyt épít ki kulcs szim-
bolumaiban — a koncentrikus körökön és félkörökön keresztül — az 
ember és a természet között ; elvontságra való hajlama viszont 
az alkotó lelki konfliktusainak , nyugtalanságának a következmé-
nye, melyet külső  jelenségek hoznak létre és a képzeleti tevé- 

99 	kenység erősen transzcendentális színezettségével esik egybe. 

Természeti és kozmikus jelenségek kerülnek vászonra, de nem 
a tudományoskodás színtjén , hanem a m űvészi „átlényegülés" 
ismérveit követve a transzcendens és a metafizika vonzásáb ал . 
Torok művészetében a belső  és a külső  fogalmak mint „kulcs-" 
és viszonyfogalmak mutatkoznak meg. A küls őt és a belsőt nem 
szorosan térbeli értelemben vesszük, hanem úgy, mint amikor pl. 
a Föld belseje és a Föld küls ő  rétegei között teszünk különbséget. 
A jelenség vagy az anyag külseje éppen az , ami számunkra egy 
meghatározott időpontban érzékileg — gyakorlatilag közvetlenül 
érzékelhető ; a belseje az , amit a külsejébő l gondolatilag , abszt-
rakcióval kell kikövetkeztetnünk, azaz csak közvetve ismerhetünk 
meg. Torok festészetében a bels ő  és a külső  „anyagiság" nem 
állnak mereven szemben egymással , a közöttük levő  határok 
a festői imagináció folyamán tűnnek el. Nem véletlenül fogják 
össze ezt a m űvet a grandiózus temmészetbéli égitesteket , a Per--
héliumokat megjelenítő  vásznak és a különféle hullámmozgások 
variációi . A makro és a mikro ellentéte utal a természet meny-
nyiségi és minőségi dialektikájára. A természeti objektumok 16-
nyege és külső  megjelenésük különböző  mértékben stabil. A tár-
gyi valóság a rendszerek és folyamatok megjelenési formája, 
az objektumok között fennálló számos kölcsönhatás, vonzódás-
taszítás révén folyton változik, lényege, anyagszerkezete pedig 
viszonylag állandó marad . Ez a viszonylagos stabilitás azonban 
nem jelenti a lényeg változatlanságát . A külső  megjelenés vál-
tozásával a belső  lényeg bizonyos mérték ű  változása is bekö-
vetkezik , amely azonban csak akkor válik igazán jelent őssé, ha 
a jelenség változásai egy bizonyos kilengési határt átlépnek. 
Torok mikro és makro jelenségei és objektumai olyan m űvészi 
állapotról és lehetőségvállalásról adnak hírt , melynek napközel-
ségében és kilengéseiben az emberi egzisztenciával keresi az 
azonossági metszéspontokat. 
Toroknak csak legjobb képein (a Perihélium ciklus és a fizikai-
ritmikai mozgásokkal kísérletez ő  képein ) sikerült a külső  világ 
széthulló részeiben , alakzataiban megtalálni a belső  rejtett har- 
móniáját és ezek az alkotások jelölik Torok opusának lebetбsé-
gét, lokalizálását, csúcsait. Ezekben a képekben tisztul le és egy-
szerűsödik át a külső  belsővé, a belső  külsővé . Ezek á képei 
díszeivé válhatnak az id őn kívüli időnek , a természet szellemé-
nek és létének. Bolygó, teremtő  metafizika, kozmikus lelkesedés. 
E két kimélyített sorozata fogja össze festészetét, ami e között 
van: se éles téma, se külön ornamentika: a kett б  összefolyik, 
s zavaros reflexben megsemmisül, felcserél ődik, s beékelődik 
a kulcsfontosságú kulcs. A mikroritmusok és a Per-héliumok m ű -
vészete két lehetséges pólus: a külső  belseje és a belső  kül-
seje; és ez az amire építeni és amivel kirekeszteni lehet. 



fenyvesi 
Ottó 

az 
anyag 
árnyéka 

petrik pál 
retrospektív kiállítása, 
Újvidék—Szabadka, 1979 december -
1980. 

A ritkán megadatott képz őművészeti retrospektívák szükséges 
velejárója kellene hogy legyen a látott világ és a megjelenített 
élmény egyedi útjának felismerése , a felfedezések , a tudatosodás 
kalandjának exponálása , számadása . Egyedi alkatom kínálkozik 
arra , hogy a művész és közönsége végigjárja , letapogassa az 
évtizedek életm űvét , tapasztalását ; olyan ez egy kicsit, mintha az 
ember halála pillanatában végigélné , végigtekintené újra az életét, 
az emlékezés és az összegezés s ű rített kvintesszenciáját, ke-
resztülmetszett teljességét. A retrospektíva az életm űvek ritka pil-
lanata , kiváltsága , amikor a „teljesség tapasztalatából " a reveláló 
egységek (a művészet és a m űvészet megvalósulása , tanulsága, 
a jelenség és a jelenség értelmezése , a lét és a lét „megdicsőülé-
se") viszonya bontakozik ki és tárul elénk. 
Petrik Pál életm űvében különféle témaköröket és alkotási fáziso-
kat követhetünk nyomon. Benne az anteuszi kötelék és a folyton 
újuló világgal való harmóniakeresés dualizmusát , visszafogott, 
„aszkétikus " eklekticizmusát figyelhetjük meg. Munkásságát öt 
alkotói fázisra tagolhatnánk: 

Kezdeti vagy korai festményei, melyek közül ezúttal itt négyet 
neveznénk meg: Munkaakció (1947), Körhinta (1953/3), Autó-
buszra várva ( 1952), és az ötvenes években készült Оnarckép. 
Jelentősebb kísérleti munkáit négy csoportba foglalhatnánk: 

Színes figurák: Álarcok ( 1959), Papírfigura ( 1959/60), Napra-
forgók (1961), A papír és tűz (1961), Kubikusok (1961), A papír-
figurák sorozatából (1961 ), Két figura (1961/2). 

Homok tájak : Szélmalom (1962), Búzakeresztek (1962), SK 
kompozíció (1962), Hegy (1962), Tiszapart (1963), Arvíz (1964), 
Homokdűnék (1965). 

4 Feketehomok-figurák; bevésések: II. kompozíció (1963/4), 
Halász ( 1966), Ballada ( 1967/8), Zsellér (1968), Emlékezés Vink-
ler Imrére (1968), Munkában (1976), Kocsi (1976). 
5. Zúzott-üveg: Szétrombolt illúziók sorozata. 

Kezdeti festményein a hagyományokba való beépülés ösztöné-
nek ad hangot , szabad kezet . Ennek a fázisnak alapvetđ  jellem-
zője a - vajdasági képzőművészet értékcsúcsainak (Konjović , Ba-
lázs G . Arpád , Hangya stb .) vonzása: azokon a szellemi ösvé-
nyeken indul, amelyek ezekre a csúcsokra vezetnek . Az amatőr-
festő i évek , előtanulmányok után a m űvészi beérés kísérleti fázi-
saiban már fokozatosan eltávolodik ezekt ől a vonzásoktól és ka-
landjai is új erőterek felé irányulnak , hagyományt is másképp 
vállal. Első  jelentősebb kísérletein fguralizmussal próbálkozik, ál-
arcokkal , papírfigurákkal , majd a homokfestészet nyugalmának, 

élőhomokjának felfedezése következik absztrakt tájképeken, ez-
után egy egész idđszakot átfogó elfeketedő  homokfestészet be-
vésett , bevájt , emberformákkal , kontúrokkal és új állomást jelen-
tenek dobozképeinek üvegszilánkos „jégtengerei", az összezú-
zott és -vagdalt illúziók térfogatai. 

Petrik Pál m űvészete azonban nem szakad antagonisztikus dara-
bokra : Együtt és együttesen definiálják a világban való eszmélés 
lehetséges feltételeit . Erre utal a figuralizmus és az absztrakció, 
a homokfestészet és az üvegképek ellentéte és erre utalnak az 
ezekre épülő  témakörök , konfliktusok . Tájképfestészete absztrakt 
és itt felmutatja a гбgzítđ  pólusának tagadását : nem elegendő , 
amit csak a táj nyújt . A táj, a vállalt vidék egészében befogadja, 
abszorbeálja a festб  homokszemcséit , a néző  tekintetét . A látszó-
lagos festői rálátással egyetemben a táj konstituálódik , felvetődik 
a táj lényege , a kötбdés, a földhöz tapadás . Petrik tája az általá-
nosítás egy magasabb szintjére emeli a tájkonstituálást. Homok-
és üvegművészete látszólagos antagonizmusában is feloldódik 
az áthidalhatatlanság a közös anyagban , hisz tudjuk , az üveget 
homokból állítják elő. Pontszerűség térfogat ; porladás, lemor-
zsolódás — kemény , pattogó üvegcsonkok . Petrik Pál otthonra 
talált a kettősségek világában . Lelkesítő  dualizmusa lesz kiinduló-
pontja a festő  „otthontalanságának". M űvészete majd innen len-
dül át a valóságos , a súlyos dualizmus felismerése felé, a szét-
rombolt illúziók irányába. 

A kor és áramlatai által valódetermináltságot, egyfajta eklekticiz-
must emlegettem egyik korábbi írásomban Petrikkel kapcsolat-
ban — ma a restrospektíva kapcsán paradox eklekticizmussá kell 
pontosítanom állításomat , mert ez a Petrik -kiállítás legmélyebb, 
öntudatlan егбvonala . Itt ebben a pozitív értelemben vett eklekti-
cizmusban, „m űvészi trükkben" kapja meg végső, szuggesztív 
plaszticitását a homokfestészett ől a zúzótt , bomlott illúziókig. Az 
üveg-képekben érik be Petrik Pál m űvészete egy egész korszak 
eklekticizmusát átvilágító m űvé. 
A vajdasági festészet olyan m űvészt ünnepelhet Petrikben, aki 
egyfelől a téma- és az életanyag „szegényes ", de mégis mozza-
natos , kifinomult megörökítője , másfelől képi világának tömörsé-
ge, „szűkszavúsága " olyan kiérlelésre világít rá , melyből a tör-
vényszeгűségek világosan, leegyszer űsítés nélkül bontakoznak 
ki. A vajdasági képzőrművészet aránylag szűk garatján eljutott és 
befogadott „idegen vívmányok és formakultúra " egyik kútfője 
Petriknek , aki már rátapintott és élt is a mélyr ől jött ösztönzéssél, 
és időszerűséggel termékenyítette, töltötte meg alkotásait. 100 
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32 angol kísérleti filmet hozott Jugoszláviába David Cu rtis és 
Dike Dusinberre, hogy betekintést nyújtsanak a szigetország 
új szemléletű  filmjeibe. I гásom címében szándékosan rev!deál-
tam az egyhetes bemutató hivatalos címét. A plakátok és a sajtó 
„angol avantgarde"-nak titulálta e „különös"produkciókat. A film-
elmélet azonban jócskán lejáratta az „avantgarde" terminust: 
a szakértők, mint ismeretes, e viszonylag fiatal médium történe-
tében legalább négy-öt avantgarde-korszakot különböztetnek 
meg. A bemutatott filmek a hivatalos játékfilm-avantgarde-ok 
egyikébe sem tartoznak, ezért jobb ha kísérletinek nevezzük 
őket (gyakori elnevezések még: kiterjesztett film, absztrakt film, 
független film stb.) Kísérletinek, abból a megfontolásból, hogy 
alkotóik szinte kivétel nélkül kísérletet tesznek arra, hogy a filmet 
kivonják a szórakoztatóiparból, radikálisan megfosszák az emlé-
kezésre épülő  hatásmechanizmustól és olyan valóságrétegeket 
tárjanak fel a közönség előtt, amiket a kollektív tudat még nem 
szívott fel. A paradoxon az, hogy az alkotók többsége szerint 
e még feltáratlan valóságréteg maga a film mint médium. Mint 
Oly sokszor, magyarázatként most is jól jön a „m űvészien" gon-
dolkodó McLuhan példája: miként a halak nem érzékelik szoká-
sos közegüket, a vizet, ugyanúgy az emberek sem érzékelik, nem 
tudatosítják a médiumot. A halat ki kell emelni a vízbб l, hogy ér-
zékelje közegét, az embereket disztingválni kell a szokásos film-
hatásmechanizmustól, hogy megismerjék a film-közeg sajátossá-
gait. Ezért — bár nehéz közös nevez őre hozni a látott filmeket —
elmondhatjuk, hogy az új angol filmesek igyekeznek „szabályta-
lan" filmeket, pszeudo-filmeket csinálni, hogy rákérdezzenek a 
film-médiumra: milyen természet ű  a mi mindennapos találkozá-
sunk a filmmel, milyennek kell lenni viszonyunknak a filmhez, 
vagy egyszerűen: mi a film? 

A program Malcolm Le Grice már klasszikusnak mondható filmjei-
vel kezdődött. Le Grice a kísérleti film úttö гбjének számít, szinte 
minden film-kézikönyvben és lexikonban megtalálható a neve. 
Munkáinak központi témája a film „realista" kvalitása: támadja 
a film illúzió-jellegét. Ravasz ismétlésekkel és az ismétlések vari-
álásával leplezi le a mozgás és a tér illúzióját. Rákérdez a néz ő  
mozgás- és térérzékelésének sajátosságaira. A Blind white 
duration című  filmjében hosszú szünetekkel játszik a közönség 
türelmével — de csak a türelmetlenek türelmével, mivel az aktív 
néző  saját ízlése szerint gondolhatja tovább a koherensen kezd ő-
dő  eseményeket, amiben a fel-fel villanó képek segítenek. Ha 

101 	filmezés közben elromlik a kép vagy a hang, a néz ő  élménye 

szenved csorbát — Le Grice m űvének ezzel szemben tartozéka 
a „hiba", a hiány, egy kontemplatív „csináld magad" aktivitásra 
akar serkenteni. Külön figyelmet érdemel az Academic still life cí-
mű  filmje, melyhez az inspirációt valószín ű leg Cézanne csend-
életeitől kapta. Egy valóságos csendéletet filmez, miközben er ő-
sen reszket a keze várjuk, hogy az egyébként stabil asztalról 
leguruljonak a gyümölcsök és feld ő ljön a korsó éppúgy, mint 
Cézanne csendéletei láttán. De ez nem történhet meg, mert csak 
a kamera mozog a művész kezében, az asztal a valóságban 
szilárdan áll. Le Grice ahelyett, hogy illuzionisztikus teret repro-
dukálna, illúziómentes teret konstn јál. Az érzékelés ténye válik 
a film központi témájává és a néző  előtt lelepleződik a film elké-
szítésének folyamata. 

Jeff  Keen az angol kísérleti film vonulatának kivétele. Nem tarto-
zik egy iskolához sem, a szellemi hatásoktól viszonylag izoláltan 
alkot Bringhtonban, de talán épp ezért nagy hatással van a leg-
fiatalabbakra. Figurái képregényekb ő l, reklámfotókról, sztereotip 
képeslapokról, másodrangú hollywoodi filmekb ő l valók. Keen a 
tömegkultúra ezen elemeibő l szürrealista hatást kényszerít ki fi-
nom montázstechnikával. A néző  mindig két jelenetet (vagy ké-
pet) Iát egyidej ű leg, egymásra vetítve — melyek négy-öt másod-
percenként váltakoznak. A szenvedélyes nemi aktusnak az óriás-
medve több tonnás mancsa vet véget, a medvét Disney kisegere 
küldi a másvilágra, majd elrabolja Fantomas szépséges kedvesét 
és boldogan élnek, míg a kisegeret el nem csábítja a legújabb 
szappant reklámozó hölgy, és így tovább, több mint fél órán ke-
resztül. Banális elmesélni a filmet, látni kell. A tömegkultúra ab-
szurditásáról szóló legjobb tragikomédia Jeff Keen munkája. 

Stava Dwoskin Moment című  filmje a hatvanas években tért hódí-
tó úgynevezett „strukturális film" el őzményének tekinthető . A film 
cselekménye (egy n ő  maszturbál) nem látszik a vásznon — erre 
a nő  mimikájából következtethetünk és abból, hogy egyik kezéb ő l 
a másikba teszi át cigarettáját. A film provokatív, utal a közönség 
voyeunizmusára, amit a nő  posessiv tekintete gúnyol ki. Roger 
Hammond High stepping című  alkotása sok rokonságot mutat 
Dwoskinéval: a m űvész szerint a film legalább három fokozatát 
tartalmazza a „kérked ő  opportunizmusnak", melyek közül leg-
problematikusabb az, „amely a nőt kritikátlanul, mint manipulált 
szexuális objektumot szerepelteti". Ezt a tendenciát bírálja a High 
stepping: egy nemi aktusról készített film képezi a m ű  alapanya-
gát, amit a szerző  néha alulexponál. Így Le Grice már említett 
filmjéhez hasonlóan jóval tovább látjuk a kivilágított fehér vásznat 
mint a nemi aktust. (A közönség természetesen fütyült.) Ham-
mond célja nyilván az volt, hogy az alulexponálással reorganizál-
ja a filmet, rákényszerítse a néz őt, hogy szabaduljon meg voyeu-
rista alapállásától. (A néz ők vállalták a kihívást és hangosan in-
terpretálták a „m űvészi üzenetet": „Jobb ezt csinálni, mint néz-. 
ni!". Öt-hat lány felsikított és kiszaladt a teremb ő l.) 

Külön programot szenteltek azon filmeknek, melyek alkotói már 
hírnevet szereztek maguknak valamelyik képz őművészeti m űfaj-
ban (festészet, szobrászat, grafika, pe rformance stb.) és a film-
ben képzőművészeti tevékenységük kiszélesítését látják. Érdekid-
désük középpontjában általában az egyes médiumok által pre-
zentálható valóságillúzió áll. David Hall eddig szobrászattal és 
video-kísérletekkel foglalkozott. „A médium az üzenet" formulát 
bizonygatja intermediális b űvészkedéssel és médiumidegen sajá-
tosságokat erđszakol bele alkotásaiba. 

A legnagyobb közönségundort mindenképpen a pe rformance-
művész Stuart Brisley vívta ki Arbeit macht frei (A munka fel-
szabadít) cím ű  húszperces produkciójával és egyben nála a leg-
indokoltabb a pe rformance-ról a filmre való áttérés. A film els ő  
felében Brisley körülbelül tíz percig hány, majd fejét egy akvárium 
sű rű , sötét szín ű  folyadékjába nyomja, legalább hússzor, miköz-
ben fájdalmas mély létegzés hallatszik és az akció címének mo-
noton ismételgetése: Arbeit macht frei. (Közben sokan kimentek 
a terembő l.) 

Peter Gidal az úgynevezett „strukturális aszketizmus" képvisel ő-
je. Az irányzat fő  jellemző i: a film nem mesél  el  semmit, a hosszú 
aszketikus ismétlések célja, hogy a film formái sajátošságaira 
hívják fel a néző  figyelmét. A Felhdk című  filmben tíz percen át 
egy felhők között imbolygó repül őgépet látunk, ami néha teljesen 
eltűnik vagy kifut a képbő l. A felvétel banalitása lehetetlenné 
teszi a néző  számára, hogy bármilyen metaforikus olvasattal ru-
házza fel a filmet. Nem maradt más hátra, mint hogy minden 
értelmezési kísérlet nélkül szemléljük a látottakat. Utánanéztem: 
a szerzőnek épp ez volt a célja, meg az, hogy gondolatban rekon-
struáljuk a film elkészítésének módját. Másik filmjében (55 per-
ces) egész idő  alatt egy szobát látunk, de Gidal olyan ügyesen 
mozgatja kameráját, hogy „eltévedünk", elveszítjük tájékozódási 
képességünket. Minél tovább nézzük a szobát Gidal kameráján 
keresztül, annál kevésbé ismerjük. 

Egyetemista M űvelődési Központ, 
Belgrád , 1979. november 



Sok olyan filmet láttunk, amelyek apró ötletekre épülnek. Guy 
Shervin Portré szüleimmel cím ű  munkája egy régi típusú muzeá-
lis kamerával készült: szüleit filmezi, de a tükörben a kamerát 
kezelő  művész is látható — a film nemcsak szüleir ő l, hanem a régi 
kameráról is szól. William Raban vihart filmez és mivel vízcsep-
pek a lencsére is esnek, impresszionista festményre emlékeztet 
a kialakuló látvány. Másik filmjében egy szobából filmezi az abla-
kot, ami mögött mozgó fákat látunk. A m űvész kezében tartja 
a kamerát, tehát néha elmozdul, de nem tudjuk megítélni, hogy 
a kamera mozdul el, vagy a szél fúj hevesebben az ablak mögött. 

Sorolhatnám még egy ideig, hogy mit láttunk, de a filmek nagy 
részét nehéz, sőt helyenként banális elmesélni. Mert, mint e rövid 
ismertetőbő l is kitűnik, ezek a filmek nem mesélnek el történteket. 
Alkotóik, folytatva a húszas évek nagy képz őművész-filmeseinek 
törekvését (Eggeling, Richter, Moholy-Nagy, Léger stb.) önálló 
m űvészetnek tekintik a filmet. Ezen azt kell érteni, hogy élesen 
elkülönítik az irodalomtól, színháztól (fő leg a verbalizmustól) és 
mint saját kifejezőeszközökkel rendelkez ő  médiumot használják. 
Azonban — mint az úttörőknél — az angol kísérleti filmekben is 
érződik a képzőművészet és a film összekapcsolásának óhaja. 
Az olyan fáradt izmusok, mint például az informel, vagy a külön-
féle geometrikus tendenciák, a filmbe ágyazva új dimenziót nyer-
nek (mozgás) és ilyen formában még mindig fel tudják villanyozni 
a nézőt (pl. Steve Farrer és Liz Rhodes munkái). 

Másrészrő l, azt hiszem, a képzőművészeti avantgarde-tól köl-
csönzött az új szellem ű  film egyfajta gesztus-szer űséget. A m ű -
vész gyakran nem akar filmet alkotni, hanem Duchamp esztétikai 
gesztusaival analóg módon a filmhez f űződő  megszokott viszo-
nyunkat rombolja. A bemutatott filmek egyike sem tette lehet ővé, 
hogy beleéljük magunkat a műbe, hogy kikapcsolódjunk, hogy el-
feledjük napi gondjainkat, hogy a mindennapisága ellentétes tö-
mény Kaland passzív fogyasztói legyünk. A filmek provokáltak: 
a közönség undorodott a látottaktól, unta az aszketikus ismét-
léseket, ideges lett egy néhány perces információ nélküli állapot 
után — a szokásos filmélményeink ellenpólusával találkoztunk. 
A látott filmek megítélése, azt hiszem, épp ett ő l függ: tudjuk-e 
vállalni a dolgok ellenpólusával való találkozást? 
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Az utóbbi két év jónéhány zenei vonatkozású élményt tartogatott 
számomra. A hágai jazzfesztivál, ahol Elvin Jones quintetjét, 
Bill Evans trióját, A rt  Blakey Jazz Messengersét, ugyanott filmen 
Cecil Taylort láttam, vagy Újvidéken Szabados György szóló 
koncertje. Talán csak a komolyzenei hangversenyekkel kapcso-
latban lehetnek kifogásaim, érezhetek hiányosságot, ű rt. 

S az az „élmény", melyrő l írni szeretnénk, Mingus Presents 
Mingus cím ű  lemezhez fűződik. Charles Mingus Parkerral, Red 
Norvoval, Gillespievel, Miles Davisszel készült felvételei!, ame-
lyeket egyrészt hazai, másrészt külföldi lemezek, rádióm űsorok 
jóvoltából már nagyjából ismertem, hallgattam, amikor hozzáju-
tottam egy 1960-as lemezéhez, amelyen Eric Dolphy alt szaxofo-
nozik és basszusklarinétozik, Ted Curson trombitázik, Dannie 
Richmond dobol és az együttesvezető  nagybőgőzik. 

A lemez mindaddig ismeretlen és szokatlan zenei világot tárt 
elém, furcsa volt ez a nyers, szemcsés alapanyagú zene, például 
a Davisszel játszott lágy, lírai hangvétel ű  darabjai után. 

A hömpölygő-csobogó, hullámzó ritmus, a váratlan tagolások és 
tempóváltások, mintegy az indulatok elvékonyulását, ritkulását, 
s hirtelen tobzódását eruptív kibuggyanását jelenítve meg, s 
ugyanakkor hadat üzenve az állandó, kitartott ritmikus lüktetés-
nek, megkérd őjelezve ezt. A nyersen kiáltozó-sikongó zene egy-
csapósra megváltoztatta addigi vonzódásomat Mingus iránt. Ked-
veltem ugyan azelőtt is felvételeit, de a „Mingus Presents Mi ~ -
gus" még jobban megszeretette velem m űvészetét. 

Lemezhallgatás közben Szabolcsi Bence egy dallamtörténeti írá-
sának néhány sora jutott eszembe, melyben arról ír, mi hatott 
az ember saját zenei megnyilatkozására: „S a természet hangjai 
közül is azok hatottak rá leger ősebben, melyeket a maga köz-
vetlen-testi valóságában is érzett, tapasztalt és felidézett, önnön 
hangja, az emberi hang, mellyel finomabb tagolás híján is indula-
tait közölte — a hang mely félig üvöltés és vinnyogás volt még, 
félig már ének és félig beszéd". 102 



Az emberi hangot visszhangozzák és lemezen az érdes basszus-
szóiam , a ziháló , kuruttyoló fúvóshangszerek , a kérdezgetđ-felel-
gető , kissé zaklatottan és ironikusan beszélget ő  össz-játék. 

. a lélek szabad , közvetlen beszéde ". — mondogatom, ismé-
telgetem Kodály Zoltánnak a népzenérő l írt szavait. 
Az emberi hang utáni vágy és nosztalgia... 
Ezen a lemezen az az бsi emlék, szellemi örökség, amely az 
afrikai , az afro -amerikai primitív népzenébő l fakad, a felhívás-
válasz formulára , az extatikus jelleg ű  ceremóniák világára, a 
gúnydalokra gondolva, újraéled , lélegzik , egyéni és sajátos ízt, 
jelleget öltve, közeli forrásként bugyborékolva. 

A jazz intellektualizálódásával , tudatosabb játékgyakorlatával pár-
huzamban egyre több és több közeg ékel ődik a hallgató — előadó 
relációba , de a zenész és hangszere közé is, háttérbe szorítva 
a közvetlenséget , az érzések szabadságát , bizonyos kliséktő l, 
szabályoktól való mentességet, veszít testközelségéb đ l. Mingus 
az ösztönösebb, naturálisabb , primitívebb kifejezési formák felé 
fordul , ebben látja a kiutat. Halála után ( 1979 . január 9.) olvastam 
egy vallomást Joachim E . Brendt , nyugatnémet jazz  kritikus meg-
emlékezésében: „Gettóban nőtt fel". 
LeRoi Jones A blues népe cím ű  könyvében a zenészeknek 
a népzene gyökereihez való természetes közelségét azzal ma-
gyarázza, hogy gettóban éltek . Mingus zenéjének ritmusa a gettó-
lét ritmusa is. Feltámasztotta , visszahozta a kollektív improvizáci-
ót, amely egyre távolabbi ponttá törpült , kevésbé volt , jelen a jazz-
ben. Mingus egy interjújában ezt mondta „munkamódszerér ől": 
Zenémben kevés az el őre rögzített elem. Szerzeményeimet 

szellemi kottapapírra írom, elmagyarázom zenésztársaímnak el-
gondolkodásaimat , dé meghagyva a lehetőséget , hogy mindenki 
kedve szerint játsszon . Azt akarom , hogy a zene ne maradjon a 
papíron, hanem a fülünkbe kerüljön". 

Mingus tudatos visszafordulása — amit hűen tükröz a „Mingus 
Presents Mingus" is — bizonyos értelemben utal arra is, hogy az 
„đseivel ", a spontaneitással érintkez ő  és általa megtermékenyü-
lő  mű  enyhítheti csak igazán a civilizáció , a gépi kultúra tőszom- 

103 	szédságában él ő  ember zenei szomját. 
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rezime 
U ivom broju obјavljujemo pesme loan F1ore i Bele Čelenji, novelu Atile Ba1až, puЫ icističke 
spise lštvana С .  Ѕј mоеa, filmski scenarij Lasla Pastora i odlomke iz drame „Pravnici" Ruta 
Hohuta. 

. . tekući dialozi, razumno obrazloženje, živ jezik i dinamika, majstorsko izoštravanje — 
tupljenje konflikata omogudavaju užjvanje drame „ Pravnici". Glavna li čnost drame  ii ustvari 
studentska generacija 68.; svedoci smo duhovnog razvoja: od zanesenosli, cinjčnog samo -  
odricanja do „prkosnog" optimizma. Koncentrisana U razgovor tokom jedne vederi cela radnja 
drame rezultira u pravu dramsku napetost. Karakteristika Hohutove tehnike је  dokumentamost: 
irt citira iz autenti čnih novinskih članaka, iz tekstova sudskih zapisnika i u prvom redu name- 
njuje ih režiserskom — glumačkom uputstvu", (odlomak beleške  Gizi  L. Juhasa). 
„Nada pukog preživljavanja  ii znač i izgubu jena. Oč itoj nastrljivosti  fi moie se odupreti ni surova 
odlučnost, ni volja, ni čovek koji mudruji, meri svaku mogu ćnost i svu svoju duhovnu snagu 
maksimalno posvećuje cilju. Glas starog zaveta neprjmetno zatrpava peš čani zid lagano osi- 
pajuć i. 5tvarnost  ii  nadrasla doveka pojedinca — govorimo, pišemo, č itamo danas. Nadrasla 
ga je sa svim sredstvima izazivanja straha: smr ću 06 gladi, rancor diskriminacijom i ruši- 
lačkim ratovima — sa biranim strahotama nevolja koji Cu  nekada pogadale Egipal . Pojedinac 
vied iii razmišlja O mogu ćnostima preživljavanja, već  traga za mogu ćnostima očuvanja svog 
dostojanstva. Postoji 11 danas misija? Aki Ji ima, da 1i Cu sredstva delanja ostala neprikosnove- 
na? Da 1i Ji red kojom Cu nekad proroci govorili ostala č ista? I aki  Ii mogućnost delanja 
data, gde di pojedinac nać i utočište za njeno izvršenje? To su naknadna treptanja Hamletovjh 
pitanja u svetu već  sveopšteg rastvaranja". (iz eseja Ferenca Maka) 
„Demon kao prjncip spada U tajne bitjsanja, koji se danas sve vide gubj u lavjrintjma privida. 
Isiina bitisanja kao apsolutnost ostaje prikrivena i zamenjuje pragmatj čne „novostvorene" istjne" 
(Lešek Kolakovski) koje Cu uvek sposobne da ispune praznjnu stvorenu nepažnjom razmišljanja. 
Sloboda biranja vrednostj, heterodoksja, na taj nač in nikako fI može upoznatj politi čku praksu 
pluralizma, jer novostvorene jstjne iz ljudske spoznaje isklju čuju mogućnost spoznaje istene 
bitisanja."  (pied u svom eseju Alpar Lošonc) 
„Osnovno pitanje naših razmišljanja kao pisca, nije više „kako nastaviti  pried?"  — jer je vena 
pride neiscrpna, već  je to mogućnost pisanja proze. Odlomci romana predstavljaju druge i druge 
mogućnosti, ujedno reprezentuju pojedine na č ine, pojedine vrste pjsanja  prize,  alj tokom pisanja 
prepoznaju, odgonetaju пјепи  nepotpunost, redom odbacuju njene time i rešenja. Nezadovolj- 
stvo mogućnostima pisanja  prize pdkazuju i česti vjzuelnj ulošci. Neki momentj prividno dospe- 
vaju u roman na osnovu principa „ispri čaću aki mi je već  palo na pamet", drugi  slide da 6i 
olakšalj erudjtjvnj teret, alj najdopadljiviji odlomcj dela su svakako jntelektualne igre sa istorijom 
(odlomci kritike Jožefa Ј . Fekete  0 romanu Atj1e Bald) 
„Razlika izmedu ovih slika i naučno-fantastičnih fjlmova  (lair toga šti je jedno slika a drugo 
film) ispoljava se u sledećem: dik jedni operjšu sa Ijudima, sa nekom vrstom Ijudi i njihovim 
predmetima (naučnicima koji eksperimentišu  P0 laboratorijama, sa stanovnicima drugih planeta 
koji nas napadaju , fantastičnim mašinerijama i takode fantastičnim oružjem), zna č i da bi prikazali 
bitno, tj. bačenost čiveka u mikro i makro kosmos izraduje ratnu fabulu, dotle Torok zanemaruje 
prikazivanje čiveka bar što se tide njegovog spoljašnjeg sljkanja, nego žavla č i pod kožu iii 
se pak djže u kosmos (aki bi tako sigurno mogli da tvrdimo gde  ii dole a gde gore), prima tome 
on slika molekule, masu koJJ'a se zgušnjava i širi, rnasu koja se preobražava, zrake." (Iz  esete  
Gabriele Bartuc  i  slikama Sandora Toroka) 
„Objektivna stvarnost, oblik pojave sistema i tokova se uvek тепја  putem postojanja mnogjh 
uzajamnih dejstava, privlačenja i idbijanja, dok njena bit, struktura materije ostaje nepromenje- 
па . Medutim,  ha relativna stabilnost cm znači nepromenljjvost suštine. Promenu spoljašnosti 
sledi u neki) meri i promena unutrašnje suštine, koja medutim postaje  sari tada zaista bitna, 
kada promena pojave prekirač i određenu granicu istupanja. Mikro i makro pojave, te objekti 
Šandora Toroka izveštavaju nas  0 takvom umetničkom stanju i  0 prihvatanju mogu ćnosti kóje 
u svom osciliranju i  s sunčevoj blizini t гaže stecište jednakosti sa Ijudskom egzistencijom." 
(Ito Fenjveši o delima Šandora Toroka) 
U ovom broju možemo ЈΡ oš č itati kritike, zapise i informacije od Eržebeta Сапјј , Ota Fenjvešia, 
Bele Forgača, Zoltana Sebeka i Gabona  Vajde. 
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Man Ray időszerűsége 

A párizsi Modern M űvészetek Múzeumában 1972-ben megtartott 
Man Ray-kiállítás ismét id őszerűvé tette Duchamp kortársának mun-
kásságát. Ray opusának kezdeti szakasza ugyanis a dadaista m űvé-
szetszemlélet jegyében fogant, amikor a szürrealizmus még nem 
bontakozott mozgalommá. Rayogramme-nak és solarisationnak ne-
vezett torzító fényképészeti játékai már 1922-ben el ő revetítették azt 
a fotótechnikai lehetőséget, amely két évre rá aztán a szürrealista 
kutatás egyik központi médiuma lett. A technikai automatizmuson és 
javarészt a véletlenen alapuló „valóság-átcsoportosító" fényképé-
szeti montázs- és killázseljárásoknak a szürrealista tanokkal való 
összeillése a tudat kikapcsolásának kísérletében mutatkozott meg. 
Bár a rayogrammáknak már volt bizonyos el őjátékuk Christian Schad 
1918-beli dadaista fényképészeti kutatásaiban, Ray a kamera nélküli 
fotótechnikai kompozíciókat teljesen önállóan, Schadtól függetlenül 
dolgozta ki. 
Fényképészeti eljárásának a szürrealista kollázsra gyakorolt hatá-
sával már kevésbé egyené гtékű  az a né ~Іány readymade, amely a 
New York-i dada-aktivitás kulminációjának idején, 1917-ben, és va-
lamivel később, a huszas évek kezdetén keletkezett. A New York-i 
csopo гtosulást alkotó. Picabia, Duchamp, Covert és Ray 1915-ben 
találkoztak, két évre rá, hogy Duchamp megalkotta els ő  readyma-
de-jut.  1917-ben Duchamp és Ray kiadták a The Blind Man és a 
Rongwrong című  egylapos nyomtatványt, melynek anyagát f őként 
Duchamp Fountain című  vécékagylójának a Függetlenek Szalonján 
kiváltott botrányíz ű  hangulata vont be. 1921-ben még készítettek egy 
közös kiadványt, a New York Dadát, ez azonban már az amerikai 
dada hanyatlásának idejére esett, s így az 1926-os Man Ray-tárlatot 
immár a Galerie Surréaliste védnöksége alatt rendezték meg. 
A dadaista agreszivitás jegyében jött létre például Picabia Portrait 
of Cézanneja, egy kitömött majom, valamint Man Ray Gift-je, egy 
szögekkel feltüskézett otromba öntöttvas-vasaló. Az 1921-ben ké-
szült eredetinek ma már csak egy a hatvanas évek elején rekon-
struált mása van meg magángy űjteményben. Dawn Ades úgy látja, 
hogy Ray vasalójának szellemi platformja összhangban van Duchamp 
következő  metaforájával, amely akár a dadaizmus fogalmának nyelvi 

képátvitelével is azonosítható: „Csinálj egy Rembrandtból vasak -
deszkát". 

Ray és Duchamp látszatra azonos nyelvi bázisra épül ő  readymadejéi 
között azonban pozitív különbség mutatkozik az utóbbi javára, ami 
arra enged következtetni, hogy helytelen lenne az összes readymadet 
Duchampéval azonosítani; azzal, hogy egy alkotó talált, kész tárgyat 
iktat be a m űvészet kontextusába, lehet hogy csak a valósághoz 
való anekdotikus viszonyra helyezi a hangsúlyt, és nem hatol a jelen-
ségek magváig, nem feszíti fel a fennálló m űvészeti határokat. Ray 
vasalójának közelről sincs meg az az átértékel ő , átszervező  és eszköz-
átminősítő  ereje, mint mondjuk Duchamp biciklikerekének vagy vécé-
kagylójának, hiszen Duchamp egészében fel tudta fogni — és el is 
tudta egészében vetni — a m űvészet nyelvének formalista eszközeit. 
Lehetővé téve a m űalkotásnak a m űvészet rendszerében való további 
funkcionálását, Duchamp számára bármelyik tárgy vagy eszme egy-
ben m űvészeti kategóriát is jelentett. Ezzel szemben Ray vasalójá-
nak radikalizmusa jobbára látszólagos, formális, mert szó szerint utal 
arra, hogy a m űvészet tárgyát és tartalmát tulajdon eszköztára képe-
zi, s így a m űvészetben eszközölt újítások csupán az alkotóeszkö-
zök kibővülésére, gazdagodására vonatkoznak. Ray vasalójának ilye-
tén minősítését húzza alá maga Duchamp is, aki — mint fentebb lát-
tuk — csupán metaforikus, anekdotikus jelent őséget tulajdonít neki. 
A mellékszerep-jelz ő  azonban nem vonatkozik Ray munkásságának 
egészére, aki a dadaista periódust követ ően szürrealista vizeken ha-
józott tova. Természetesen nem ő  volt az egyetlen dadaista m űvész, 
aki azonnal odahaza érezte magát a szürrealizmusban is, anélkül, 
hogy munkájában jelent ősebb szakadás vagy átalakulás lett volna 
tapasztalható; a jelent ősebbek közül ide sorolható Max Ernst és Hans 
Arp is. Mert ahogy Arp mondta, azért állított ki a szürrealistákkal, 
igy lázadó, művészeten kívül eső  attit бdjük, valamint az éléttel szem-
ben megnyilvánuló bölcs magatartásuk a dadaistákéhoz állt közel. És 
bár a szürrealizmus is hasonló politikai er őkkel találta magát szem-
ben, lényegében mégsem volt oly mértékben anarchista és terjedel-
mes mozgalom, mint a dada. 

Art Lover 




