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e számunkban 
léphaft pál 
karikatúráit 
közöljük 



miroslav 
krleža 

álombeli 
városok 

Én szeretem a sok városokkal teli álmot: 
terek macskakövén bennük a vízesések enyhe. 
Áttetsző üveg az én álmaim kelyhe, 
milyet még Riaito s Pádua se látott. 

Álmomban folyó árad s vitorla moccan, 
feszül az ég szövete kéken, üdén és hosszan. 
Lebbennek függönyök, narancsszín selymek, 
mélyzöld vizek medrükből kikelnek, 
fejem felett mint gleccser, nő a felleg. 

Fehérek a nők, a rózsák és a szirtek, 
hattyúk, harangok, kertek: fehér a színe mindnek, 
kékszőke áradás, gitárhang, fátylak, 
öröm, dal, diadal, csókjai a vágynak. 

novemberi 
éjszakán 
Tele van ma éjjel széllel minden kulcslyuk, 
homályból feketén süvít a szél hangja, 
múlt éjjel már a pingvineket felzavarta 
álmukból fönn az északi fagyba 
s hangszereként ma éjjel az ablakok üvegét pengeti 
és zúg a húrokon a cserzett déli olajfa. 

Ez az őszi szél zenéje, s a gesztenyeárus vászna 
lobog csapzottan, szürkén, szennyesen. 
Mint éjszakai leányzó, 
ácsorog a szél a hirdetőoszlop mögött lesen 
s az ajtó fölött a cégért rázza. 

Koromsötét az éj. Búg a szél orgonája: 
zengeti a húrokat, az ó tetőt, fa ágát. 
Ma éjjel a szél a sötét habokban hánykolódó bárkák 
árbocát s vitorláját tépi, cibálja. 

(túri gábor fordítása) 



ap o 
istván 

uram, könyörgöm, úgy könyörgöm hozzád 

úttalan utakon csak hozzád sír a lelkem 
a te neved volt az ajkamon 
jó uram, hát hulljon rám a végzet! 

(turandot) 

Az ostorfa bogyóin csőppek lógnak, mindegyiken egy, mintha féltékenyen őriznék a csillogó vizet. 
Az ablakon drótháló, ha akarnám, egyforma négyzetei segítségével kiszámíthatnám a lehulló víz
cseppek sebességét. Lehet, hogy majd később. Egyelőre még nem kényszerülök tudat-fenntartó já
tékokra, ellenkezőleg: jó ez a nyugalom. Irreális társadalmi normáival, amelyeknek legfőbb megnyil
vánulása az ebédlői ülésrendhez való görcsös ragaszkodás. 

Az új tagokat az első étkezés alkalmával a kétségbeesésig hajszolja ez a törvény. Bárhova ül, dur
ván felrángatják, elveszik a tányérját, kihúzzák alóla a széket, és részvétlen szemek kísérik, krumplifő
zelékkel teletömött szájak fintorognak rá, amint a végsőkig megzavarodva áll a zabálok mögött. A leg
rosszabb, ha ilyenkor a személyzet segít - tartós gyűlöletek lobbannak fel, ha a felsőbb hatalom erő
szakkal helyet biztosít a szerencsétlen újoncnak, legalábbis asztaltársa mindig el fogja lopni a húst 
a tányérjárói, amit az egész ebédlő hangos vihogássai nyugtáz. Ennél sokkal jobb, ha kissé félrehú
zódva kézből eszi meg az ételt, és elesettsége, rongyos házikabátja állandóan ott virít az étkezők 
előtt. Amikor az éhség csillapodik, már az utolsó falat kenyeret rágják és a kollektív aktus átmegy szór
ványos, majd egyre sűrűsödő böfögésbe, a hangulat megváltozik. A magányos bátran leteheti tá
nyérját az asztal hozzá legközelebb eső pontjára, és magabiztosan kivonulhat. 

Ágyán fekve nem keli sokáig várnia, hogy valaki leüljön mellé, és az egész szoba összpontosított, 
néma figyelme mellett beszélgetni kezdjen vele. A következő étkezésnél véletlenül épp amellé az em
ber mellé fog ülni. 

Az acélhálón keresztül szögesdrótot látok, és arra gondolok, nekem virágom van. Ahová lépek, 
tiszteletteljes tekintetek kísérnek, tudom, most oda ülhetnék, ahova akarok, elhatározásomat szó 
nélkül tudomásul vennék. 

Ha valaki innen elmegy, nem beszélnek róla többet, egyszerűen megszűnik a társadalom tagja len
ni, székére egypár napig nem ülnek, és nem engednek oda újoncot sem, azután ezt is elfelejtik. Az ab
lakon túl hemzsegő valóság képezi a nélkülözhetetlen - de azért nem a legfontosabb - mesevilágot. 
(A legfontosabb a naponkénti négy étkezés.) Esténként valaki mesélni kezd erről a világról, egyesek 
hallgatják, mások kártyáznak, az ujjaikkal játszanak, vagy elalszanak. Csakúgy, mint az igazi mesével 
tennék. Időnként az emberek hazalátogatnak, kiesnek a békés napok bűvköréből, és visszatérve 
furcsa, megmagyarázhatatlan érzéseket, gondolatokat Igyekeznek társaikkal elfogadtatni. Azok 
némán, csodálkozva vagy rosszallóan fogadják a badarságokat, és a felhevült társ néhány óra alatt 
rendbejön - ilyenkor már beszélgetnek Is vele, esetleg meséltetik. 

A virágomat a meséből kaptam. A látogatás napja mesenap, és az akkor megjelenő hozzátartozók, 
nők és barátok, egytől egyig Izgalmas, és mégis valahogy magától értetődő módon megelevenedett 
mesefigurák. 

A látogatók nem értik meg saját helyzetüket, ők valóságnak hiszik önmagukat, és a külvilágról is 
mint valóságról beszélnek, ami a józan bentiek szemében nevetséges és sajnálatraméltó. A társalgás 
éppen ezért üres, feszélyezett, és az egész héten várva várt mesedélutánnak sehogyan sem ikar vége 
szakadni. A látogatók szótlanul ülnek az ágy szélén, a férfiak ácsorognak, és egyszerűen nincs mit 
tenni. A narancsoszacskók, kekszesdobozok, képregényfüzetek már mind a megfelelő helyre kerül-



tek, a kis bádogszekrény fiókjaiba vagy tetejére. Amikor végre kellemetien búcsúzkodás után elmen
nek, odakinn az autóban arra gondolnak, hogy a szerencsétlen mennyire tönkrement, szellemi frisse-
sége mennyire csökkent. 

Odabent pedig végre feloldódik a feszültség, a szoba visszakapja otthonos, értelmes és védő han
gulatát, végre mindenki normálisan viselkedhet. Szanaszét röpülnek a csomagolópapírok, az ágyakat 
elborítja a sütemények morzsája, sokan narancshéjjal dobálóznak, gyümölcsleves zacskókkal ször-
csögnek. 

Az ínyencségekben való tobzódás után az ápolók behozzák az injekciókat. Mindenki engedelmesen 
a hasára fordul, vagy tartja a karját, és előre tudja, melyik csíp, melyik tüzel, közben nyugtázza, hogy 
a Feri azért jobban adja. A fehérköpenyesek távozása után az új meséken a sor. Most nem beszélhet 
egyvalaki túlsókéig, csak a legfrappánsabb újdonságokat közlik röviden, hatásosan, mintha vicceket 
mesélnének odakinn, azzal a lényeges különbséggel, hogy a nevetés nem az egyetlen elvárt reakció 
- sírni is éppúgy lehet, kinek milyen kedve van. A hosszú monológok ideje a hét egyéb napjain jön 
el, amelyek egyformák és zavartalanok. 

A kimerítő délután gyorsan lecsukódásra készteti az emberek szemét. Már senki sem hallja, amikor 
az ápoló kilenc órakor bejön, és eloltja a lámpát. 

A nő megmozgatott bennem valamit, de nem bontakoztam ki kényelmes világomból. Bámultam, 
és hallgattam a hangját, ittam magamba a szépséget vágy, tudat nélkül, egyszerűen csak a szépséget 
önmagáért, mint még soha azelőtt. Zavartan kapta el a tekintetét, beszélt valamit barátokról, hazaté
résről - már nem emlékszem - és hangjában félelem érződött. Amikor felfedezte, hogy a környező 
ágyakról mások is ugyanazzal a kifejezéssel bámulják, mint én, szemében iszonyat jelent meg. Csak 
most tette le a rózsát, és hátrálni kezdett. Az ajtóban megfordult, elsietett - mi tekintetünkkel követ
tük. Odakint biztosan sírt. Hanyatt feküdtem az ágyon és szememben őriztem a lányt, nem engedtem 
megszökni a szépséget, így akartam elaludni, az injekciókat is behunyt szemmel vettem fel, nehogy 
megszökhessen. 

A virágot csak reggel fedeztük fel, amikor a takarítónő arrább dobta a szekrényről. Egyszerre töb
ben is felhorkantak, én vadul felültem, és féltékenyen nyúltam a három szál rózsa után. A takarítónő 
meglepetten félrehúzódott, és némi tekingetés után folytatta munkáját. Mindannyian összegyűltünk, 
és néztük a virágot. A lányt már elfelejtettük, mert már nem volt fontos, itt volt a SZÉP, amit nézni le
het. Egy sovány, reszkető fiú kinyújtotta kezét, izmaim már megfeszültek, de már ketten is rávetették 
magukat. Ekkor vettem én kezemt)e a rózsákat. Felemeltem őket, sorban megsimogattam piros fejü
ket, majd széles mozdulattal visszahelyeztem a csokrot előbbi helyére. Bűvölt tekintetek követték 
mozgásomat. 

-Váza kell. 

Az ostorfa változatlan, és én jól érzem magam, mint odakinn talán még soha, biztonságom és sike
res jövőm teljes tudatában. Valahol belül érzem, hogy ez nem végleges megoldás, hogy itt-tarózko-
dásom ideiglenes, talán véletlen, és egész apparátus dolgozik visszatérésemen, én pedig nyilvánva
lóan ellenállok Igyekezetüknek, mert életem ritka alkalma ez, amikor lélegzetet vehetek, és összes 
megterhelésem tíz injekció a fenekembe háromszor naponta. A hátsó felem sajog, de minden és min
denki leszállt idegpályáimról - ez még jobb, mint a megszűnés, mert átérezhető. 

Elküldenek. Visszakapom ruháimat, és egy óra múlva már a buszállomásról baktatok hazafelé az 
enyhe januári délelőttben. Percről percre vetem le nyugalmamat, gondolataim egyre bonyolódnak, és 
először jut eszembe az acélháló az ablakon mint szabadságomat gátló tényező. 
Szóval ezért küldtek ki! 

Fürdés közben már a lányon jár az eszem, nem mint elvont szépségen, hanem a maga testiségében 
kívánom, és a tudat, hogy néhány órán belül meg is kapom, mérhetetlen örömmel tölt el. 

A varázslat megtört. 

Két nap múlva utálkozva nyúlok a lengőajtóhoz, és nem merek az ablakra nézni. Rongyos pizsa
mámat most először érzem megalázónak, és hidegen végigmérem a három idiótát, akik ellopott rózsá
imat hozzák elém szemlesütve, szomorúan, ők voltak a barátaim, csak így verekedhettek ki maguknak 
a virágokat. Megfogom a műanyag dobozból készült vázát, belerakom a rózsákat, és odaállítom 
a gyógyszeresszekrény tetejére: így mindenki egyformán láthatja. Három barátomon kívül mindenki 
kitörő lelkesedéssel fogadja a szokatlan reakciót. A nap hőse vagyok, mert túlléptem a közvetlen 
egyéni érdek mindent túlharsogó ősztönét, és ezt csakis egyedül tettem, az ápolók kényszerítése 
nélkül. Ha ugyanezt a nővér parancsára hajtom végre, engem sajnálnak és a nővért gyűlölik igazság
talansága miatt. 

Csakugyan hőstett volt, vagy csak egyszerűen megszegtem a törvényt? Nincs kedvem erről gon-
3 dolkodni, már mindannyian idegenek számomra, fojtogat ez a bűz és az injekciókból is elegem van. Ki 



innen! Vele akarok lenni, úgy, mint az este, és azután ballagni a földszagú utcákon, fázni, és beülni 
a kocsmába, ahol az emberek az ittenieknél, ha csak egy fokkal is, de bonyolultabbak! 

Néhány nap kell, mire észreveszik rajtam a változást, és rögtőn megkapom a farmeromat. Retten
tően hálás vagyok, hogy végre visszatérhetek oda, ahonnan vérző öntudattal elmenekültem. 

erdős 
dombokon 

A gondosan felépített történések között sohasem találtam volna rá. Épkézláb, sznobista bólogatá
sokkal terhelt és mélyen tisztelt létezésem számára az értelmetlen meglepetés magas fokát jelentette. 
Éppen ezért nem is vettem eseményszámba, csak úgy látszólag elfogadtam a tényeket, valójában 
azonban ugyanúgy éltem tovább, mint azelőtt, a zárt ajtó hideg kérlelhetetlenségét elhanyagolható 
véletlenné zsugorítottam, s hogy öt éve nem tértem vissza, az még véletlenül sem jelenti világom 
pusztulását. Nem megyek vissza, mert egyszerűen nincs időm, mert új körülmények más irányba te
reltek, szóval bárki kérdez, meg tudom magyarázni, de egyszer, ha úgy minden jól kijön, veszek vo
natjegyet, fél nap után folytatom az utat busszal, majd gyalog az erdőn keresztül, felkapaszkodom 
a vízmosáson, és végül alattam meglátom a falut. Jó, hogy létezik ez a távoli pont a jövőben, és ha én 
vagyok az egyetlen, aki hisz benne, az sem baj, legalább számonkérés nélkül olyan sokára halasztha
tom, amilyenre akarom, és sohasem fogom elveszíteni. 

Igazi romantikus hetek voltak, amilyeneket nem lehet tervszerűen megvalósítani, sem pedig valódi 
őszinteséggel átélni. 

A magas romokról messzire lehetett látni: az erdővel borított dombokig, vagy egyszerűen csak le a 
fal mögött tátongó mélybe. Rossz versekkel bíbelődött ott a romokon és hogy valószínűtlenebb le
gyen a kép, mellette a falon egy szőke lány ült szakadt pongyolában, felhúzott térdeire támasztva 
fejét. A ház felől egy ronda kutya közeledett, úgy hívták: Teó. A kinőttnek hitt kamaszos ábrándok 
egyszerre mint díszes naplementék tárultak fel az égen, és muszáj volt közelebb húzódni ahhoz a 
lányhoz. 

Végül a vonatok váltak a világ leggyűlőletesebb jelenségévé, az állomások magány gyötörte lelkek 
poklává és a hálásan kanyargó folyó árulóvá. 

Az erdővel borított hegyek egy rövid délelőttjén történt. A kövek engedelmesen lemaradoztak, és 
mindig új fák jöttek szembe. Nem kellett gondolkodnia, a léptek szokatlan ütemére érzések jöttek, 
amelyek közeli rokonságban álltak a kétoldalt vörösen derengő kövekkel tűzdelt földdel és a lépcsők
ként magasba meredő fatövekkel. A vízmosás egyenletesen emelkedett, a korhadó avar néha meg
süppedt, és a bujkáló kis erek egy pillanatra a felszínre buggyantak a lépések nyomán, a rég lesze
dett taplók helyébe újak nőttek, és a korhadt fák tovább pusztultak, elhalványodtak, kitörlődtek az 
erdő képéből. 

Az erdő és az öreg nem képviseltek külön fogalmakat. A vízmosás bármikor békésen eltűrné, hogy 
a nagy piros fotelt valamelyik lapos kövére állítva az öreg naphosszat ott pipázzon. 

Sietnie kellett, mert éhes volt, és ebédre szeretett volna odaérni. Az öreg majd kiveszi szájából a pi
pát, ceremóniásan kezet nyújt, és nem mutatja, mennyire örül. Ebéd után szépen elmondja, mennyi 
szeder érik az idén a Bagolyhegyen, hogy kevés a vargánya, és hogy megint valami régi pénzt talált 
a kertben, érdemes lenne mélyebbre ásni: ott valami van. ó pedig majd fogja az ásót meg a villás 
végű kapát, és olyan bokor alatt kezd turkálni, ahol emlékezete szerint még nem ásott. Egyedül lesz a 
kertben, a hóbogyó és mályvabokrok közül ki sem látszik, sötét, nedves lyukakat kapara vörös föld
be, maszatos, fehér kődarabokat bolygat meg, és beszívja különös hideg szagukat, amely olyannyira 
különbözik a bácskai fekete föld édes szagától. Az első hólyag a tenyerén a munka beszüntetését je
lenti erre a nyárra, szerszámaival a vállán még visszanéz a susogó kertre, és sáros cipőjét útszéli 
fűcsomókba csuszolva elindul a ház felé, ahol az asztalon már várja a pohár szederbor. Bor mellett 
telik a délután és folyik a szó, nyugodt áramlása csak időálló jelenségeket ragad magával, az elmúlt 
egy év eseményeit még az ebéd alatt kölcsönösen kimerítették mintegy mellékesen közbevetett fél
mondatokkal, mint ahogyan mellékesek is voltak, mert az erdő életében egy év nem jelent számottevő 
intervallumot, az időt itt vén taplók mérik emberi sors hosszan. 

Vacsora után lassan turkál majd a könyvespolcon, s végre előhúz egy poros kötetet. A könyvön ez 
áll: A KÖLTŐ SZÓT KÉR, és egy név, amelyre az öreg mosolyogni, bólogatni kezd, és békés füstgo-
molyagokat ereget a piros fotelból. 



Az út mentén néhány ismeretlen épület, irtások, víkendházak, a többi futott az emlékek szerint. 
A templom romjaira most alulról nézett fel, majd elindult, hogy megkerülje a fél hegyet; csak úgy jut
hatott a falak tetejére. Hosszú és értelmetlen beszélgetés várta egy öregedő, egy öreg és egy kövér 
nő ostoba kérdései, csodálkozásai, újságolásai, amihez mind tisztességes képet illett vágni. Jött Teó, 
a ronda kutya. Meleg volt, a fehér falak biztosan átforrósodtak, és porosaknak látszottak a dombok. 
Szeretett volna kimenni a kertbe a falakhoz, de a nőknek már így is gyanús volt, ahogyan bámult 
a házra, a kertre és hülyeségeket válaszolt a kérdéseikre, láthatólag oda sem figyelve. Felállt, menni 
készült, csak még mosolyogva meghallgatta, kihez ment férjhez az a szőke lány. 

Majd megilletődötten felnyitja a könyvet, keresgélve lapozgat, és hangosan olvas. Újabb lapozás, 
felolvasás, csend. Az öreg tűnődik, és csak egy-egy hosszabb szünet után szólal meg, mintha 
magában gondolkodna, felmerülő képeket kap el a múltból, a versek rég elfelejtett érzéseit élesztgeti, 
ő fogja a könyvet és borzongó gyönyörrel hallgatja ezt a szellemidézést. A pipa, az erdő, az öreg ver
sei összefolynak az izgalmas illatú estélyen, kincskereséstől hólyagos tenyere sajog egy kicsit. 

Meggyorsította lépteit, és a tenyerébe, pillantott, mintha már ott lüktetnének azok a hólyagok. Egy 
délelőttön történt, a vízmosás egyre rövidebb lett, és a város lent maradt valahol, ahová talán vissza 
sem kell majd térni. 

Leereszkedett a házhoz, és sokáig állt a bezárt ajtó előtt. Körüljárta a példásan összerakott fa-
rakást, megnézte a helyükre rakott szerszámokat, és visszatért előbbi helyére. Az, amit bejáratnak 
hívnak - holott ennél sokszorta bonyolultabb és kérlelhetetlenebb ítélet - feketén és végérvényesen 
zárva állt. 

Lassan, nagyon lassan kapaszkodott fel a Bagolyhegyre. Közben szórakozottan azon tűnődött, 
hogy még sohasem gondolkodott el, jók e azok a versek, avagy sem, elég volt annyi, hogy őszinték 
és emberiek. Az erdőből csörtetést hallott, egy szarvas barna foltját látta tovatűnni a fák között, amit 
különösnek talált ebben az évszakban ilyen közel a faluhoz. A gerincről még látta a házat, ott megállt, 
majd futni kezdett lefelé a másik oldalon. A mező szétnyílt, a nagy szederbokrok félreugráltak az útjá-
bóL Egy idő után lába fájni kezdett, tüdeje zihált, azután mindez elmúlt, és öntudatlanul rohant to
vább. Lent az autóútnál leült egy kőre, és nézte a sűrűn futkosó kocsikat. Másnap ötszáz kilométerre 
hagyta el a követ, és sokkal nagyobb, kilométerekben mérhetetlen távolságra az időben. 

Események, amelyeknek végső következményei függőben maradtak, történések, amelyekről nincs 
rögzített tudás, apró lezárult rendszerek, amelyek mégsem zárhatják ki egy őket tagadó érzés létezé
sét. 



ladik 
katalin 

a 
férfi szülte 
lány 

filmetűdterv moldován domokosnak 

1 . 
(Színes) 
Sötétség. Egyenletes emberi szívdobogás. Egy idő múlva kettős szívdobogás 
hallható. A másik szívdobogás gyors, szaggatott. Később már csak a gyors, szag
gatott ütemű szívdobogás hallatszik a sötétben. Lassan fény szüremlik be egy 
keskeny nyíláson. 
Kék fényözön. 
Fehér ruhás nő (bábaasszonyra emlékeztető ruhában) a fekvő kamerába mondja 
a következő búvölőt: 

Gyulladj meg, gyertya! 
Fény nélkül, 
kés nélkül, 
aprófa nélkül, 
száj nélkül, 
lélek nélkül, 
csont nélkül, 
jer házamba 
árnyék nélkül! 

2. 
(Fekete-fehér) 
Hét személy belehajol a kamerába, mint amikor a kútba néz az ember, úgy mond
ja: 

Jó napot. 
Jó napot. 
Jó napot. 
Jó napot. 
Jó napot. 
Jó napot. 
Jó napot. 

Sötét. Felirat: „Mi történt legküsebb leányom?" 



3. 
Felirat: A csontból nemsokára szép, fehér madár lett, felszállt, s ezt énekelte: 

(Színes, lassított) 
Fehér ruhás, zöld arcú lány hóborította mezőben repülő mozdulatokat tesz légie
sen, így énekel: 

Anyám megölt, apám megevett, 
kis testvérem, Mariskám 
összeszedte csontocskám, 
kötötte selyemkendőbe, 
tette bocfa tövibe, 
kikelt, kikelt, itt van! Itt! 
De szép madár lett belőlem! 

Felirat:... Ezt meghallották, s tettek a fejébe egy gyönyörű szép kalapot. 

4. 
(Fekete-fehér) 
Forgalmas utcakereszteződés, vagy híd. Ott egy irodai asztal áll, írógéppel, tele
fonnal, aktákkal. Hivatalnoknő ül az íróasztalnál, zavartalanul dolgozik. Az író
asztalon felirat: „A legkisebb királykisasszony." Egy idő múlva feláll, és egy légies, 
virágos, az előző jelenetre utaló fehér kalapot tesz fejére, és távozik. A széken, 
ahol az imént ült, néhány felrepedt tojás látható s egy éppen kikelt kismadár tátog. 

5. 
Felirat: Az okos leány 

(Fekete-fehér) 
Kopasz női fej hátulról. A fej lassan megfordul, a nő elmosolyodik. 
6. 
(Színes) 
Kopasz női fej megfordul, elmosolyodik, kinyitja a száját. Szájában zsebtükör. 

7. 
(Színes) 
Iroda. A lány leveti ruháit, az asztalhoz úszik, kihúzza a fiókot. A fiókból madarak 
röpülnek ki, és röptükben ezt mondják: 

„Arannyá váljék a szemed!" 
A lány kiveszi üvegszemét, a gyerek szájába teszi, hogy szopogassa. 

8. 
(Színes) 
A lány lehajol a kamerához, neki mondja: 

Apám, gyereket szeretnék tőled!" 
Nagy mezőben szalad a lány, szép idő előtte, fergeteg mögötte. Hirtelen megáll, 
és megkérdezi: 

„Itt lakik a tüzes sárkány? 
Gyereket szeretnék tőle." 

Tovább szalad. Olló ring a derekán. 

Felirat: Borsói Borsó! 

Vadlibák piros harisnyában kihajolnak az ablakon. 
A képregényben jellegzetes felhőcske buggyan ki a lány szájából. A felhőcskében 
a következő szöveg: 

„Jaj, Ferenc, mit tettél, 
három fejsze a hátadban!" 

A lány kidugja ruhaujját az ablaknyíláson. 

A nyitott ablakban a lány mintha sikoltani akarna, de felhőcske buggyan ki a 
szájából: 



„Tavasz!" 

9. 
(Fekete-fehér) 
Sötét. Lassan világosodik. Nő fekete ruhában, hosszú haját a jelenet végéig le
vágja ollóval. Lassan szembefordul a kamerával: 

„Meleg szél fújja a hátamat, 
nézz hátra, anyám, mit látsz?" 

Hétszer megolvassa ujjait. Ez a jelenet néhányszor megismétlődik lassítva, szag
gatottan. A nő megfordul, fordul meg,'megolvassa ujjait, a nő megfordul, a nő meg. 
Ezt kérdezi: 

„Szem, száj, orr, fül, hol vagytok?" 

A megnevezett testrészek közelednek a kamerához, vijjogásként, rikácsolásként 
ez hallik: 

„Itt vagyunk a forró hamuban!" 

(Színes) 
Távoli zöld, vagy hóborította mező. Fehér galamb repül. A nő lassan a kamera 
felé fordul, s ezt mondja csendesen: 

„Ezt énekeltem sötét szobában 
anyám halálakor." 

1 0 . 
(Színes) 
A zöld vagy hóborította pusztában egy magányos, feltornyozott parasztágy. Az 
ágyon lány járkál, fehér vászoningben. 
Míg a dunnát tapossa, mintha ezt énekelné: 

„Hol vagy, ki a jászolnál együtt heversz velem? 
Tüzes fürdőd elkészítve, hídon álló szépségem. 
Jaj." 

1 1 . 
(Fekete-fehér) 
A hét személy körülállja a kamerát, egyenként hozzá közelítenek, mintha a sze
mét akarnák lecsukni. Egyenletes szívdobogás hallatszik. Sötétség. Egy ideig 
még hallatszik a szívdobogás, aztán megszűnik. 

királylány 
zsámolya 
talált kelléklista költemény 

, Királyfi. Levéltárca, levelek, iratok, fényképek. Szikra gyufa, Symphonia cigaret
tásdoboz, német látcső, pisztoly, 3 db karóra, 1 vekker, 1 zsilettes borotva, katonai 
kés-kanál-villa felszerelés. Szálai arc- ill. nyaksérülésének elkészítése. 



4 db magyar géppisztoly, gulyáságyú, előtte deszkázott oldalú társzekér, lefogat
tál, az egyik felrobban, a gulyáságyúban fogyasztható leves előkészítve, merő
kanál, szitakötő. 

Az egykarú katona a képben veszíti el a karját, az egykarú katona sebének 
elkészítése. 
Kulacs, benne víz. 

Bodra 
Szálai 
Vörös 
Ladó új honvédegyenruha 
Resetics 

_ , Matkovics 
Jári 

II. világháborús magyar, szovjet vagy német vadászrepülőgép. 
A királylány zsámolya gőzölög. 
Magnóbejátszás, „Csókos a te szád" tangó. 

U. R. H. 

Német konzerv, alján melegítőszerkezettel, 1 kutya, jelenetben elkábítva, állat
orvos-ügyelet. 
Géppisztolysorozatok becsapódása emberbe, ill. környezetbe. Zsebtükör. 
Vörös szája a pofon következtében felreped. 
A kemence, ill. a tűzhely ég! 
A lakodalmi asztal megterítve, rajta töltött káposzta, csirkepaprikás, bor. 

Szálai 
Szénégető 
Lány 
Magyar tábori csendőr 
Nyilas 

Magyar katona 

2 tábla szalonna,' 1 kerek házi kenyér, 1 üveg pálinka. 

Matkovics torka és tarkója átlőve. 

Szénégető és a lány. Az ágy egész tartalma. 
12 fő magyar katona (a Vörös Hadsereghez átállt egység). 
Matkovics hordagya. 

Matkovics és Szálai sírját felhantolni. 

A lányt felrobbantani. 

tél 
A színen egy hóember áll, egy szekrény 
és egy rádió látható. Elektronikus hang
effektusok a szekrényből. Egy úr a 
nézőtérről: Mmmmm aaaaaaooooooo ooOOOO! 
Rendőrök fogják körül az épületet, a kö
zönséget megmotozzák. Közben a hang
effektusok felerősödnek, egy nő elsírja 
magát. Néhányan székekre állnak és 
nézik, mi történik a színen. A többiek 
oda se figyelnek, ki szeretnének jutni a 
teremből. Pánik. I. Hóember kijön a 
szekrényből. 



I. Hóember: 
II. Hóember: 
I. Hóember: 
II. Hóember: 
I. Hóember: 
II. Hóember: 
I. Hóember: 
II. Hóember: 

I. Hóember megborotválkozik. 
I. Hóember: 
II. Hóember: 
(elalszik) 
Nő bejön, a haján hegedül, nem veszi 
észre a kaktuszokat. 
Interjút olvas: 
Ah. Egy piciny madarat fogtam, s a 
l<eblembe zártam. 
I. Hóember rádiózik. 
Nő kivesz a szekrényből egy lábast, 
izgatja magát vele. Izzad, tovább énekel. 
II. Hóember felébred. 
II. Hóember: 
Nő a zenélő lábast a hasához, melléhez, 
egész testéhez dörzsöli, az izgalom nő, 
tovább énekel: 
I. Hóember tovább rádiózik, a rövid
hullámot fogja, a jelzéseket. 
Nő: 
I. Hóember: 
Nő: , 

Nő kulminál. 
I. Hóember: 

I. Hóember kiveszi hangszerét a 
szekrényből, ő is kulminál. 
Nő: 
II. Hóember: 
Nő: ; 

Nő berepül a szekrénybe. 
II. Hóember: 
I. Hóember: 
II. Hóember: 

Nő kidugja fejét a szekrényből. 
Nő: 
II. Hóember: 
II. Hóember rengeteg lábast, fazekat 
hoz a színre. 
Nő: 
Nő skálázik. A szekrényből Orpheusz 
és Eurüdiké. II. Hóember sorban 
kipróbálja a fazekakat. I. Hóember 
maximumra felerősíti a rádiót. Mindkét 
Hóember erősen gesztikulál, marionett
figurákra emlékeztetnek. Mozdulatuk, 
járásuk gépies, mintha valaki láthatatlan 
zsinegen rángatná őket. II. Hóember teát 
főz. I. Hóember fogja a locsolókannát, és 
meglocsolja az edényeket, a szekrényt, 
a közönséget is, mintha virág lenne. 
I. Hóember: 

A tea valóban elkészült. 
Mindenki kap teát. A közönség kimegy 
a teremből. Kint rendőrautók várnak. 

Behozták a ládákat? 
Igen, uram, behoztuk. 
Akkor jól van. 
Igen, uram. 
Elhozták a kaktuszokat is ? 
Igen, uram, elhoztuk. 
Türelmetlenek a rigók. 
Sajnos nem tehetem, én vallásos 
vagyok. 

És a kedves felesége? 
Ó már igen. 

Vártunk rád. 

„Kopogtat Iván, aki a vendégem volt!" 

Nem iszik, uram, narancslevet 
a rigóban? 
Sajnos, nem értek a fizikához. 
Barátaim három rigót tartanak 
naponta. 
Bocsánat 

Hát igen. Napsütésben én is sok 
mindent megengedek magamnak. 
Pardon. 

A férjem akkor jár a mezőre, amikor 
havazik. 
Hallgass! 
„Madárkám, madárkám, madárkám 
a lepedőben, hogyan haljak meg?" 

Ez a nő tönkretesz engem! 
Mi bántja, uram? 
A múltkor a kályhában énekelte el a 
hattyúdalát 

Ki szólít engem? 
Fölteszek egy lemezt 

Ki szólít engem? 

Uraim, kész a tea, bocsánat 
Bocsánat 
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zöld 
enyér, 

kárpitba 
verve 
audiovizuális oratórium 

I. tétel 
Fény 
A közönség felett nagy, felfújható, zöld tenyér. A mennyezet alatt, vastag üvegla
pon két narancssárga csíkos útkarbantartó munkás teste hajladozik. 

II. tétel 
Fény-illat 
A vastag üveglap leereszkedik a közönség feje fölé. 
A közönség moccanni sem bír ülő-fekvőhelyén. 
A két narancssárga csíkos útkarbantartó munkás gyertyákat dug a közönség ujjai 
közé. 

ill. tétel 
Fény-hang-illat 
Az üvegmennyezet még jobban leereszkedik. 
Gyertyatánc a lepréselt közönségen. 
A nagy, zöld tenyérből piros, kék, sárga, fehér festék tör elő. 

IV. tétel 
Fény 
A lepréselt közönség felett a vastag üveglapon, a két útkarbantartó munkás 
közlekedési jeleket rajzol az üveglapra szépen, szabályosan. 

Éli 



gulyás 
József 

volánozott 
aszfalttól 
a 
virágokig 

hol van már a frlsseség az életerő 
a zakatolás 
a zakatoló egészség a rohammunka 
most: üveg a zsebben 
elfelejtett élmunkás 
üveg a zsebben 
a kézben virág 
az ajkon ének 
a forradalom vezérelt egész életemben 
üveg a zsebben 
az országos kutyaklállítás kapujában 
a kézben virág 
az ajkon ének 
este szakavatott lábápolás 
hiába mondja Kitüzel Tibor 
a pályázat csattan 
mint egy színházi pofon 
láss és határozz 
legyen-e üveg a zsebben 
csavaros laposüveg? 
a forradalom vezérelt egész életemben 

lesz öntözés a problémák közterein 
világosan látni a célt 
a cél: a költő halála 
csakhogy tudatom: hiábavaló fáradozás 
a költő nyaral 
most civil ruhában a Lídón 
saját bőrében -
nincs fennakadás 12 



13 

a tenger üzemel mint az örökmécses 
nincs fennakadás 
és sarokba kerülnek az elmúlt napok 
mint a képeslapok 
Petőfi-lábbeliben a költő 
a Petőfi-lábbeli nem szorít 
sem Topolyán sem a tengerparton 
hegyen és völgyön 
viselje viselje a postaforgalomban 
az újévi kampány alatt 
tán mondanunk sem kell 
jön az élet 
újdivatú Sándor-cipőben érkezik 
jön mint az őszi tankönyvek 
az aszfaltozott volántól 
helyesebben 
a volánozott aszfalttól a virágokig 
minden virágzik 
üzlet zene volán fakanál 
nyit az üzlet le-föl 
összevissza virágzik 
még egy okkal több hogy siessünk 
nincs hervadás 
épül az új árvaház 
az elítélt bajmoki nyárfák is virágzanak 
e végső forgón 
de jön a fejsze 
és porba hull a koronás allé 
ki mindent látott 
a kőkorszaktól a csiszolt népvándorlásig 

ó mért felejtjük el Herceg 
teaóráinkon a süteményt a tizedik emeleten 
hol a Kőolaj együttes hajtépve 
csillagport kavar 
a tata madárkollekciója alatt? 
Tatamadár 
Tatamadár 
minden-minden kiadó a XX. emelet 
nyolcvanadik létrafokán 
született hamut sodorva 
jön a szél részletesen és hatalmasan 
új számokat 
Iskolákat söpör a tölcsérbe 
onnan az üvegtye 
ami holnap a betonra hull 
holnap már többet tudsz te is 
ebben az időben 
a liszteszsákoknak dőlve 
megkérdezed: 
hogyan is mentek végbe a dolgok 
forrás és hamu közt 
egy lábas körül a horgolt terítőn 
lyukasan elfelezve 
egy kanál nyelére nehézkedve? 

hamurostát friss hamurostát 
itt a nagy alkalom 
hamurostát és tűzálló napilapot 
nem kell a vasalót himbálni 
fújni sem kell 
nagy méregmegtakarítás 
hajhullás lefújva 
említettük már 
most jelent meg a mamurosta 
kövérség biztosítva mert 

nem kell lóbálni 
mint a madártojásos szent harangokat 
mindent megszitál mint a daráló 
a Fehér Páva apró lesz mint a selyemliszt 
az Új Idők minden áthullik 
estére minden áthull 
a Fehér Páva 
az Új Idők fél évre 89 koronás képes hetilap 
a főraktár a Váci körút 
a folytatásos kisvárosi történetek 
a lihegő beszéd igyekezet 
a félszeg társadalmi hajlam 
az aranykéz ucca 
estére egy kupac egérliszt 
csont nélkül 
szél kotorja 
és nem talál Ijenne egyetlen 
virzsiniásan mosolygó arcot 
átszitált zongorák királyok Dalloff-teák 
hát vegyen hamurostát 
részletre is kapható 
nem kell lóbázni 
mint a szamárnak a tüzes vasalót 
egyetemes hamurostát 
korszakalkotó találmány 
Heller Mór bőröndjei is 
átfolynak 
az egész bőrszékipar 
mint a rózsatej kiömlik az idő kannáiból 
más kannákba 
végül a rosta is átfolyik önmagán 
nincs lóbálás himbálás 
nincs folyosói séta nincs folyosózás 
csak: sózás sózás 
ami szép volt: a tömör kény 
száz évig a hőigyszakáll árnyékában 
most az alsó polcokon 
vastagon mint a malomban 
a Fehér Páva halomban 
a hajhullás elleni remény 
a szénavirágszappan-kor hamujában 
a régi Új Időkben térdig gázolok ' 
a szép arc porköteteiben 
figyelmeztetjük ha fáj a feje 
csak ne fájjon 
nincs többé görbe testtartás 
amott: vegyen zongorát 
nincs töbtié görlje hát nincs 
vegyen olcsón zongorát 
fenyvesek koncerttermei 
nyíló zöld aulák 
soha vissza nem térő alkalom mindennap 
mélyen leszállított felár 
a cselédkérdés örökre megoldva 
vagyis 45-ig 
amikor is eljött a világ vége 
vagy tán kezdete 
szintén korszakalkotó találmány 
a cselédkérdés mint előbb 
most is örökre megoldva 
a szépség: gazdagság hatalom 
csak folytassátok 
ha kihuny újra megrakom 
véres árnyak járják a falon 
a halál vizitál egy hölgyike-virágon 
s az Új Idők 
repülőgépversenyének győztesén 
nem akad meg semmin sem akad meg 
nincs akasztó nincs akasztás 



cs. 
Simon 
istván 

hietény 
1. 
A kihűlt és elhagyott 
ház falán. 
borostyánzuhatag 
nyirkában 
kétéltű 
rettenet 
ténfereg 

A falun túl 
megrekedt az út 

2. 
Borostás kedvű emberek 
egyikük a kerítésen át int 
asztalához hív 
s hangszeréhez nyúl 
az agyonnyomorgatott trombitában 
hörögtek 
zihálva vergődtek 
feledésre ítélt 
dalaink 

A falun túl 
megrekedt az út 
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sziveri 
János 
alaktan 

alaktan 

„Csak tudnám a nevem." 
„Csak tudnám, ki vagyok." 
Hideg van már nagyon, 
lábaimat szárítom 
a fagyon. 

Fénylik a zsír a levesen. 
És alámerül a mélytengeri evőkanál. 
Hánykódom tehetetlenül, 
a tányér fenekén könnyedén rámtalál. 

Hideg van már nagyon, 
elszáradok a fagyon. 
(így valahogy nemesedem a le-föl-le 
peripetikus hullámvonalán.) 
S mint ujjaim a szálkás zsineget, 
összekuszálnak az idegek. 

össz 
hangzattanok 

Miért a hideg ha nincsen kabát 
S miért vasra a rozsda 
S miért az ember nem csak álmodja magát 
És miért e gondnak örökkön bennünk a bokra 

15 

elváltozás 

összeránt, mint vasreszeléket a mágnes -
tonnányi tömeget a lendület -, e tapadó 
szivattyú-állat, s pumpa-agy. 
És elterülök zajtalanul a fűrészporon, 
felfestő bőr-ruhám alól kihullik fűrészporom. 
- Itt vagyok ismét, fejtetőn állva: 
a falak alatt - s alattam falak. 
„Nézem szüntelen a lángoló léggömb-lombokat." 
(Immár semmi sem azonos mással.) 
(S mi is csak egyre különbözünk.) 



f- • 
t • 

I?-

horror 

„S így az öröm hirtelen rémületbe her
vadt, és a legszebb lett legrémesebbé, 
mint ahogy lett hinnonból ge-henna." 

(e. a. poe) 

Minthogy minden elementáris 
bekezdést igényel: most se történjen másként, 
csak úgy legyen, 
mint egy gránittömb ha belőlünk kiszakad. љ 

Holott ' 
ez se több semmivel sem, 
mint oldódó bűzben a sort kivárni. 
S kénytelen-kelletlen rendszerben látni 
e bigott, 
széthulló származék-pillanatot. 

Sodródjon ki tehát szájból a böffenés. 
És a szavak döbbenet-dombja 
nehezüljön 
formaként e végképp kimondhatatlan tartalomra. 

Holott 
ez se több semmivel sem, 
mint oldódó bűzben a sort kivárni. 
S kénytelen-kelletlen rendszerben látni 
e bigott, 
széthulló származék-pillanatot. 

Már erről meg aztán mit, de mit szóljak ugyan? 
(Mindenkor 
engem igazol e magánhasználatú élet, 
evulúciós ön-szemlélet.) 

Holott 
ez se több semmivel sem, 
mint oldódó bűzljen a sort kivárni. 
S kénytelen-kelletlen rendszerben látni 
e bigott, 
széthulló származék-pillanatot. 

Mindezen túl, immár csak egyetlen dolgot kérek, 
piszkálja ki valaki agyamból 
a férget: a vágyat, e föltételes megmaradás-koloncot, 
mielőtt ismét megcsalnám magamat véle. 

Holott 
ez se több semmivel sem, 
mint oldódó bűzben a sort kivárni. 
S kénytelen-kelletlen rendszerben látni 
e bigott, 
széthulló származék-pillanatot. 

korall 
(hármas tagolódás) 

„Mint láncon a medve," - Csak nézlek, nézlek. (Vágyom rád epedve.) 
„fáradt állat;" - De immár hiába várlak. (És venném tenyered tenyerembe.) 
„a tánc súlyos, s mégsem félek." - Mint sebről a var, leválik rólam a lélek. 
(Csupán a test marad - felosztva mindörökre: agyra, csontra, vérkörökre!) 16 
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A XVIII-XIX. kerületi bíróság egyik tárgyalótermében vagyunk, 
a bíró két oldalán egy női és egy férfi ülnök, jobb oldalán az 
ügyész, bal oldalán a négy asszony három védőügyvédje ül. A 
mellettük levő padon az asszonyokhoz tartozó cigányfiúk, cigány
emberek ülnek. A bíróval szemben sorban: Mari, Botos, Kornélia, 
Rigóné, Rozi és Jakabné Julis foglalnak helyet. Közvetlenül a 
bíró asztala előtt egy szék áll, anielyre a sértett ül majd. 

Bíró (emelt hangon): Ferkovics Istvánnél 
Erzsike (belép a terembe): Igen, kérem. 
Bíró: Tessék ott helyet foglalni, mert látom, fáj a lába, ugye? 
A személyi igazolványa itt van, Ferkovicsné? 
Erzsike: Igen, itt van. 
Bíró: Ferkovics Istvánnét hallgatja ki a bíróság. Ferkovics Istvánné 
Dubniczki Erzsébet? 
Erzsike: Igen, kérem szépen. 
Bíró: Ön hol született? 
Erzsike: Epöl. Esztergom megyében. 
Bíró: Epöl községben, 1914. március 29-én. 
Erzsike: Igen, kérem szépen. 
Bíró: Édesanyja Gáspár Erzsébet. 
Erzsike: Igen, kérem szépen. 
Bíró: Ön perben, haragban vagy rokonságban áll-e a vádlottak
kal? 
Erzsike: Egyáltalán nem. 
Bíró: Nem haragszik senkire? 
Erzsike: Nem. 
Bíró: Tanúként fogja önt a bíróság kihallgatni. Csakis az igazat 
szabad mondani, a hamis tanúzást a törvény szigorúan, szabad
ságvesztéssel bünteti. Megértette, ugye? 
Erzsike: Meg, igen. Tiszteit bíróságot kérem, hogy itt én színiga
zat mondok, mert hivő ember vagyok és tízparancsolatot mon
dom.. . a tízparancsolatban az van, nyolcadik parancs, hogy 
felebarátod ellen... nem mondok hamis tanúságot. Ehhöz ragasz
kodom. 
Bíró: Jó. Hát akkor azt tessék nekem megmondani, hogy ismeri 
maga a Makula Lászlónét, a Botos Kornéliát, aki mellette van, aztán 
a Rigó Jánosnét? Kit ismer a vádlottak közül? A négy vádlott 
közül? 
Erzsike: Hát kettőt ismerek. A Makula Lászlónét és a garabans... 
a másik... Úgy a névről nem is ismertem ezeket. Csak látásból. 

Bíró: A Makula Lászlónén kívül, akit még ismer, az egy idősebb 
asszony? 
Erzsike: Idősebb asszony. Nem tudtam, és ez . . . a rendőrségen 
tudtam meg a nevét, és azt sem tudtam hol, k i . . . kicsodák, 
micsodák. 
Bíró: Na, és a Makulánéval, akkor tessék elmondani, hogy 
ismerkedett meg! 
Erzsike: Hát mingyár', ahogyan megláttam őtet, azt mondtam: 
jósoljon nekem. Én kértem, hogy jósoljon nekem. 
Bíró: A Makulánétól? 
Erzsike: Igen. Mert én nagyon szerettem a jóslatot, meg szeretem 
is, mai napig is. És jósoltak is, de nagyon igazat is mondtak. 
Ebbe nem volt semmi hazudás, amit ők mondtak. Azt mondta, 
hogy neki... hogy fognak imádkozni. Ez úgy is lesz. Megbeszél
tünk egy napot, elgyöttek hozzám. És imádkoztak is. Azt mondták, 
hogy nekem előbb imádkozni kelletett. Nem tudnak magyarul. Én 
meg tanítottam őket magyarul, mert biblia szerint... én biblias-
olvasó hivő vagyok... És tanítottam magyarul imádkozni. A Mi
atyánkot. Volt egy nagyon jó kuncsaftom, és akkor, amikor a 
piacon járt... szép derék, magas ember... és nagyon tetszett... 
Bíró: Ki volt ez? 
Erzsike: Hát egy Béla nevezetű volt. Egymásnak megtetszet
tünk! 
Bíró: Maga szeretett volna férjhez menni? 
Erzsike: Igen, kérem szépen. Ez igaz. 
Bíró: Ehhez a Bélához? 
Erzsike: Ehhez a Bélához, igen. 
Bíró: A Bélát maga személyesen nem ismerte? Ez is igaz? 
Erzsike: De ismertem, mert járt mint vevő hozzám. 
Bíró: Mint vevőt ismerte csak? 
Erzsike: Igen. Olyan szimpatikus ember volt, kedves volt... szót, 
jó szavadat is rnondott nekem. És ez meg már nagyon tetszett 
nekem. A beszélgetése. 
Bíró: A beszélgetése? Igen. Na most, kérem, a Bélával aztán az 
ismeretség nem jött létre? 
Erzsike: Nem jelentkezett a Béla. Mert közben lehet, hogy beteg 
lett, vagy mi. Nem tudom, mi történt vele. Még mai nap is tetszik 
nekem az az ember. 
Bíró: Igen. Na most, kérem, más férfi személy bemutatását nem 
ígérték a Makuláék. 
Erzsike: Nem, nem. 
Bíró: Nem? Csak a Béláét? 
Erzsike: Csak a Béláét. Mert itt látták a tenyeremben! 
Bíró: Kérem, azt tessék nekem megmondani, az, hogy maga 
gyereket is szeretne, ezt maga mondta? Vagy ők mondták, hogy 
majd lesz gyereke magának? 



Erzsike: Igen, majd lesz, de ők két hónapot tűztek ki, hogy nekem 
két hónap múlva be köli ennek teljesülni. Hát nem teljesült be 
még három hónapra se. De két évre beteljesült, amit mondtak. De 
nem a Béla, egy másik jött az életembe. És jött két gyerek is. 
De ez már annyiból jobb, mert ezek már magas fiatalemberek, s 
ezeket nem kölI dajkálni. Nem köli már pelenkát mosni. Segítenek, 
kivisznek, mert autót is tudnak vezetni ezek a fiaim. 
Bíró: Ez az illető, akiről most maga beszél, ez most magát elvette 
feleségül, vagy csak együtt élnek? 
Erzsike: Hát még nem, de jegyese vagyok. 
Bíró: „Jegyese vagyok." Igen. És ennek az illetőnek, akinek a 
jegyese maga, azok most már ott laknak? 
Erzsike: Ott laknak. 
Bíró: Ott laknak a maga házában? És annak van két nagy gyere
ke? 
Erzsike: Igen. 
Bíró: Két nagy gyereke is. Igen. 
Erzsike: És sokat segítenek rajtam, tetszik tudni, tisztelt bíróság, 
mert kivisznek a piacra, hisz tetszik látni, rossz a lábam, értem jön
nek, mikor megbeszéljük, három órára, vagy négy órára, mikor be
zárom az üzletet, jönnek értem. Otthon a kertben is dolgoznak, a 
lakásomban is takarítanak, úgy, mintha a sajátom volna. És na
gyon boldog is vagyok vele. 
Bíró: Értem. Na, kérem, most ez a Makuláné, ez magának jósolt, 
vagy nem jósolt? Vagy csak imádkozott? Vagy mit csinált? 
Erzsike: Nem jósolt! Jaj, nem jósolt! Imádkozott. Imádkozott. 
Bíró: Csak imádkozott, hogy a maga kívánsága beteljesüljön? 
Erzsike: Úgy legyen. Úgy van, igen, nagyon imádkozott. Teljes 
odaadón, teljes szívvel-lélekkel imádkoztak értem. 
Bíró: Igen. Kérem, jártak magához más asszonyok is jósolni? 
Erzsike: Jártak bizony. Jártak. 
Bíró: Hányan? 
Erzsike: Hát, hányan is? Már nem is tudom, mert ugye, hogy... 
Bíró: Kérem, tessék megmondani! Ketten? Öten? Tízen? 
Erzsike: Hát mondjuk, a legkevesebb tán öten is jártak hozzám. 
Bíró: Öten is jártak oda jósolni. 
Erzsike: Hát mindig szerettem a jóslatot. Hát igazat mondanak. 
Bíró: Még most is? 
Erzsike: Még most is. 
Bíró: Most is jár jóshoz? 
Erzsike: Hát hozzám. Ugye összetalálkozok ilyenformán ilyen 
cigányokkal, hát szoktam jósoltatni. Hát mindig szeretem a jós
latot, mindig szerettem is. 
Bíró: Igen, igen. De most már nem szükséges, hogy jósoljanak? 
Erzsike: Hát most már megvan a kívánságom, a kérésem, a jó 
Istennek. Megadta nekem. 
Bíró: Ana is maga kérte, hogy vegyenek menyasszonyi... 
Erzsike: Én kértem. Én kértem, igen, kérem szépen, én kértem. 
Mert nekem rossz a járásom, nem tudok úgy menni, mint ők. 
Bíró: Beteg a lába? 
Erzsike: Beteg a lábam, és megkértem, hogy cselekedjenek az 
én nevemben. 
Bíró: És mit vásároljanak? Mit vegyenek? 
Erzsike: Mit vásároljanak? Menyasszonyi ruhát. 
Bíró: Menyasszonyi ruhát? 
Erzsike: Koszorúslány-ruhát. És akkor még egy kis előkelő... egy 
előlakodalmat is, ugye, fognak csinálni. Akkor ők hoztak élelmet. 
Sült csirkét, italt hoztak, mindent, ami köil a lakodalomhoz. 
Bíró: És ők miből vásároltak? Először tessék elmondani. Adott 
maga valami pénzt nekik? 
Erzsike: Adtam neki, húszezer forintot! 
Bíró: Tehát: „Húszezer forintot adtam Makulánénak, meg a tár
sának." 
Erzsike: A Makulánénak, meg a társának. Úgy van. 
Bíró: Mire adta maga a húszezer forintot? 
Erzsike: Hát a menyasszonyi ruhára és a vacsorára. 
Bíró: Vacsorára? 
Erzsike: Esküvői vacsora is, próbavacsora volt. Próbaesküvőt 
akartak. 
Bíró: Ja, próbaesküvőt! 
Erzsike: Próbaesküvőt, azt is. 
Bíró: Értem. Ruhaneműt hoztak még valamit? 
Erzsike: Ja! Pardon! Még a Bélának is hoztak ruhát. Szóval 
ami ... násznagyruhát. Alsónadrágot... Nászajándékba. 
Bíró: Pizsamát hoztak-e? 
Erzsike: Azt is hoztak. Meg akkor hoztak fölső ingeket. 
Bíró: Ingeket? Hányat? 
Erzsike: Hát valami két inget hoztak. 
Bíró: Kettőt. Két inget. 
Erzsike: Ezt a Bélának. A Béla nevibe. 
Bíró: Igen. Aztán még mit? Most még csak a ruháknál tartunk. Mit 
hoztak még? 
Erzsike: Hát rengeteg csirkéket hoztak, valami 5 - 6 darab csirkét 
is, meg söröket hoztak. Ládaszám hozták a söröket. 
Bíró: „Ládaszám hozták a söröket." 
Erzsike: Hát, ugye, elszámoltak ők utolsó fillérig, el tudtak szá
molni. 
Bíró: A húszezer forinttal? 

Erzsike: Húszezer forinttal. Mindent elintéztek. Még a zenészeket 
is elintézték. 
Bíró: Miket? 
Erzsike: Zenekar is volt. Azt is elintézték. 
Bíró: A próbaesküvőn? 
Erzsike: Próbaesküvőn. 
Bíró: Ott zenekar is volt? 
Erzsike: Volt zenekar is. Gitáros. 
Bíró: Gitáros is volt? 
Erzsike: Igen. 
Bíró: Kérem, mit akar még elmondani nekünk? 
Erzsike: Ja, még azt akarom... ezek, akik itt jártak nálam, vagy 
hát nem, itt is vannak, meg ott is, jöttek a lakásomra. Hát nekem 
nincs anyagi károm, tetszik tudni. Én szívvel-lélekkel fölajánltam 
nekik a pénzt. Hát én nem érzem magam károsnak. Az a húszezer 
forint nem olyan nagy érték, de mégsem érzem magam, mert kap
tam cserébe férjet. Férjet. És jó ember, s nagyon mintaember, jó 
ember. 
Bíró: Kérem, tehát azt mondja, hogy kapott egy férjet. A húsz
ezer forintba a férjen kívül még mit kapott? Amint mondta, a ruhát 
Is? 
Erzsike: Hát ruhát is. 
Bíró: Most ezek a ... maga szerint ez a ruhanemű, amiket kapott, 
mennyit ér? Ér tízezer, illetve ér öt-, tíz vagy húszezer forintot? 
Erzsike: Hát azért annyit már nem ér, mert hát azért annyit 
már nem tudnák kapni érte, ugye, már annyit nem ér, amennyit én 
adtam. De beleszámítom a fáradságukat. Fáradoztak, nekem nem 
köllött egy lépést se menni utána. 
Bíró: Meg az élelmet is? 
Erzsike: Élelmet is odahoztak helyemre. 
Bíró: S ez mind csak egy próbaesküvő volt? 
Erzsike: Próbaesküvő volt, igen. Ez mind próbaesküvő volt. 
Bíró: Na most, kérem, hogyha magát semmi kár nem érte .. . 
Erzsike: Hát vissza is fizettek egy 4 - 5 0 0 forintot. Hát már két 
éve történt. 
Bíró: Hát tulajdonképpen akkor mért jelentette föl ezeket az 
asszonyokat? 
Erzsike: Jaj, csak azért, mert hogy nem teljesült be az idő, amit 
ők mondtak. Kitűztek két-három hónapot, nem lett semmi se. Ezért 
én mérges voltam, és szaladtam mint a bolond, mint a nyúl, úgy 
szaladtam, mert nem is tudok szaladni, de akkor tudtam, mérgem
ben ... mondom, most fel fogom jelenteni őket. Csak ezért! 
Bíró: Csak ezért? 
Erzsike: Hát másért nem is. De most már visszavonom ezeket 
a ... ezt a büntetést... mert beteljesült. Ha nem teljesült volna be, 
akkor másként beszélnék. 
Bíró: Kérem, tessék nekem megmondani ... maga a nyomozás 
során sok mindent mondott ... mást is. Tehát most mi az igaz? 
Az, amit most mond, vagy amit korábban mondott? 
Erzsike: Hát ez az igaz. 18 
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Bíró: Amit most itt a bíróságon mond? 
Erzsike: A bíróságon. Mert még a nevül<et se tudtam. Össze 
is tévesztettem, meri járt ott több jósasszony. De ezek a cigányol< 
olyan egyformán járnal<, egyforma l<endőt viselnek, egyforma 
szoknyát viselnek, még az arcuk is olyan egyforma, mintha iker
testvérek volnának, hát összetévesztettem én a többiekkel. Azért 
nem tudtam. Hát még a nevüket se tudtam megmondani, hát hogy 
tudtam volna akkor név szerint följelenteni őket! Én csak kettőt 
bemondtam és a rendőrség a többieket kinyomozta. 
Bíró: Kinyomozta .. . Kérem, megkérdezem most magától: igaz-e 
az, hogy ott a nyomozás során maga fölismert olyanokat is, hogy 
jártak magánál, akik tulajdonképpen nem is voltak soha? Igaz ez? 
Erzsike: Igaz. Igen, nem is voltak. Sokat összetévesztettem. Úgy, 
ahogy tetszett mondani, ugye a sok ember között elveszett. El
vesztek. Nem tudtam megmondani, melyik is volt ott. Csak a 
kettőt, akik többször jártak, azt meg tudtam ismerni, azt a két 
asszonyt. 
Bíró: S azt most fölismerné? Azt a két asszonyt? 
Erzsike: Azt igen. 
Bíró: Legalább az egyiket? 
Erzsike: A Mikolánét? Hogyne!... 
Bíró: A Makulánét... 
Erzsike: Vagy Makulánét... 
Bíró: Makulánét fölismerné? 
Erzsike: Föl, igen. Igen, tisztelt bíróság, fölismerem. 
Bíró: Rá is tudna mutatni, hogy ki az? 
Erzsike: Rá. 
Bíró: Hát akkor kérem, hogy mutasson rá! 
Erzsike: Itt ül elöl. 
Bíró: Ó az? 
Erzsike: Ó. 
Bíró: És nem haragszik rá? 
Erzsike: Nem, nem. Hivő ember vagyok, hivő embernek nincs 
ellensége, tetszik tudni. Azt imádkozzuk, hogy „miképpen mink 
is megbocsájtunk". Hát megbocsátottam nekik. 
Bíró: Kérem szépen, még csak azt tessék nekem megmondani, 
igaz-e az, hogy ott, amikor imádkoztak, akkor ott a maga lakásá
ban voltak és vannak bizonyos szobrok? 
Erzsike: Igen, az igaz. 
Bíró: És a szobrok előtt kellett imádkozni? 
Erzsike: Igaz, úgy, úgy. Vannak... Jézuska, többi, összes szen
tek vannak az én lakásomban. Még a falon is olyan gyönyörű 
röpködő angyalkák vannak. 
Bíró: Még csak azt tessék nekem megmondani: maga hány osz
tályt végzett? 
Erzsike: Sajnos. Meg kell mondani. Megmondjam az őszintesé
get? 
Bíró: Csakis! 
Erzsike: Én mindig munkával töltöttem a napomat. 
Bíró: És nem tud írni-olvasni? 
Erzsike: Nem! Sajnos! 

Bíró: Hát akkor a bibliát hogy olvasta? 
Erzsike: A bibliát, nekem a lelkemben van a biblia. Itt van meg
gyökerezve a hitem. 
Bíró: Hát olvasni nem tud egyáltalán. 
Erzsike: Mégis, amit tanulok a templomban, az imaházba is járok. 
Tegnap is voltam az imaházba: szabad keresztény gyülekezetben 
voltam tegnap, és amit fölolvas a prédikátor, egy-egy cikkelyt, 
részletet, meg tudom figyelni. 
Bíró: „Meg tudja figyelni." És ilyenkor nézi maga is a bibliát, 
kezében tartja, és úgy? 
Erzsike: Úgy, én tanítottam meg őket imádkozni. 
Bíró: „Imádkozni." 
Erzsike: Mert imádkozni sem tudtak, csak cigányul tudnak, ma
gyarul nem tudnak. 
Bíró: „Nem tudnak." (Legyint egyet a kezével.) És amikor imád
koztak, maga tartotta a bibliát? 
Erzsike: Igen, mert képes bibliám is van, ilyen nagy. 
Bíró: Értem! 
Erzsike: És arról tanulmányoztak ők. Utánam mondták... és 
a Miatyánkot. Úgy mondták, úgy kísértek engem az imádsággal. 
Ez így van. Olyan igaz, mint most itt ülök a tisztelt bíróság előtt. 
Bíró: Értem. - Úgyész úr, öné a szó. 
Ügyész: Hát mért nem orvoshoz tetszik menni? 
Erzsike: Orvosok lemondtak ... lemondtak erről. Ezt csak a min
denható Isten tudja meggyógyítani. És mindig ebben bíztam. 
Eljön az Isten országa nemsoká, és a sánták ugrálni fognak. Ez 
van megírva a bibliában. Meg fogok gyógyulni, az szent igaz! 
Ügyész: Tessék mondani, volt-e olyan, hogy a vádlottak közül, 
a cigányasszonyok közül, bögréből kiugrasztott kanalat? 
Erzsike: Hát kiugrasztott kanalat. Az is volt. 
Bíró: És ki volt az, aki kiugrasztotta a kanalat a bögréből? 
Erzsike: Kettő közül egyik. Mit tudom én ... Valami másikak is vol
tak ott cigányok, hát én nem tudom most már. 
Bíró: De lehet, hogy más volt? 
Erzsike: Más volt, öregebb volt. Mondom, olyan zavarban voltam. 
De másik cigányok lehettek. 
Bíró: Más cigányok voltak! 
Ügyész: Tessék mondani, maga is meg tudta állapítani, hogy a 
menyasszonyi meg a koszorúslány-mha nem új? 
Erzsike: Hát a koszorúslány- az szebb volt, mint a menyasszonyi 
ruha, tisztább volt. 
Ügyész: De nem volt új? ' 
Erzsike: Nem volt új. 
Ügyész: És maga ... 
Erzsike: Én el is hittem ... 
Ügyész: Maga el is hitte. 
Erzsike: Én jó keresztény vagyok. Mindent elhiszek. Be lehet ne
kem mindent adni. 
Ügyész: És a vacsorák? 
Erzsike: Hát vacsorákra is elszámoltak, mennyit is? Valami ... 
nem tudom, meg se tudtam számolni, olyan nagy fölfordulás, 



olyan nagy mozgás volt nálunk. Én meg csak ültem és néztem, 
csodálkoztam, hogy mi lesz itt. A vacsora is belekerült, hányat 
is hoztak ... csirkét, ötöt vagy hatot, mit tudom én, mennyi 
csirkét is hoztak. 
Ügyész: Mégis, hogy mondták, hogy a Béla mikor fog jelentkezni? 
Erzsike: Jaj, a Béla... azt mondta, csak az esküvőkor fog jelent
kezni a Béla. 
Ügyész: Hát maga már korábban kötött házasságot, nem? 
Erzsike: Először. Még, mikor még lány voltam. 
Ügyész: És az hogy történt? Az a lány? Az a házasság? 
Erzsike: Az a házasság? Honnan is ismertem meg? 
Ügyész: Csak röviden! Akkor is csak az esküvőn jelent meg a 
vőlegény? 
Erzsike: Nem, akkor nem úgy volt. 
Ügyész: Na, hát akkor hogyan volt? 
Erzsike: Hát akkor menyasszony voltam már valami hat-nyolc 
évig, hat-nyolc hetet, illetőleg hét-nyolc hétig voltam menyasz-
szonya ... neki, a férjemnek. 
Ügyész: De hát előzőleg az esküvő előtt is, csak találkozgattak, 
ugye? 
Erzsike: Hogyne. Találkoztam. 
Ügyész: És akkor most hogy tetszett ezt gondolni, hogy a Bélá
val nem találkozik, csak az esküvőn? 
Erzsike: Hát azt mondta .. . azt mondták, hogy nem szabad 
találkozni vele, csak az esküvő napján. 
Ügyész: Azt mondták, hogy nem szabad találkozni vele? 
Erzsike: Nem, nem lehet vele találkozni. 
Ügyész: Így mondták? 
Erzsike: így mondták; nem lehet vele találkozni. 
Bíró: Ki mondta ezt? 
Erzsike: Ezt? Az a két asszony, aki hozzám járt. ' 
Ügyész: A Makuláné meg a Rigóné? 
Erzsike: Igen. ' 
Bíró: Miután a bíróság a bizonyítási eljárást befejezte, a szó a 
vádhatóságé. Kérem az ügyész elvtársat, hogy vádbeszédjét tart
sa meg! 
Ügyész: Tisztelt Kerületi Bíróság! 
A büntetés kiszabására vonatkozóan ... indítványozom, hogy a 
bíróság elsőrendű Makula Lászlónét, másodrendű Botos Kornéli
át, harmadrendű Rigó Jánosnét szabadságvesztés büntetésre 
ítélje, állapítsa meg, hogy a szabadságvesztést a vádlottak bör
tönben kötelesek letölteni. 
Indítványozom továbbá, hogy az első-, másod- és harmad
rendű vádlottat a közügyek gyakorlásától tiltsa el. Negyedrendű 
Jakab Lászlóné vádlottal szemben a bíróság felfüggesztett sza
badságvesztés büntetést alkalmazzon és kötelezze az eddig, va
lamint az ezután esetleg felmerülő bűnügyi költségeknek a meg
fizetésére. Indítványozom továbbá, hogy a bíróság a vádlottak 
bűnösségét az ügyészi váddal és minősítéssel egyezően ál
lapítsa meg. A büntetés kiszabásánál enyhítőként vegye figyelem
be a bíróság elsőrendű Makula Lászlónénál, hogy öt kiskorú gyer
mek eltartásáról gondoskodik, másodrendű Botos Kornéliánál, 

hogy három kiskorú gyermeke van, harmadrendű Rigó Jánosné-
nál, hogy három kiskorú gyermeke van, negyedrendű Jakab Lász
lónénál a büntetlen előéletet. 
Bíró: A bíróság átadja a szót a védelemnek. Kérem az elsőrendű 
vádlott védőjét, hogy a védőbeszédét tartsa meg! 
Mari ügyvédje: Védencem érdekében állítom, hogy mind vele, 
mind a cigány társaival szemben a vád tarthatatlan, és védencem 
nem bűnös, nem büntethető. Tudniillik bizonyos rétegekben a 
társadalmunkban a szorongató lelki bajokkal kapcsolatban nincs 
hova fordulni. Nem ő akart-e minden erejével reménykedni? Maga 
a sértett. Nem ő akart-e minden erejével hinni? Nem ő akar
ta-e az egyetlen eszközével, a pénzzel, amellyel rendelkezett, 
megkötni, magához láncolni éppen az elsőrendű vádlottat, magá
hoz láncolni azokat, akik erre lehetőséget teremtettek, hogy az 
ő képzeletét felcsigázzák? És nemcsak a képzeletét. Gondolok 
itt a lakodalompróbára. Ha az ilyen szolgáltatásnak társadalmunk
ban nincs is bejegyzett kereskedelmi értéke, egy ember számára 
hihetetlen értékkel rendelkezhet. 
A sértettnek a vagyonában értékcsökkenés nem következett be 
egyáltalán. Konkrét peradat ez. A tévedésben tartás? A tévedés
ben maradás állapota, éppen a hagyományőrző cigányok olda
lán is kétségtelen. A tévedésben tartás: illúzió. Ezen illúziót 
a sértett rendelet meg, mert semmire sem vágyott jobban, mint 
erre a tévedésre. A tévedést az előadóknak mentől hitelesebben, 
átélhetőbben kellett tálalni, ez volt a feladatuk. Ezért kapták 
a pénzt, akárcsak a művészek. A cigányok is mesét tálaltak, nem 
realitást. Olyan mesét, amelyben a sértett csak akkor hisz, ha 
akar. Ha nagyon akar. 
Tisztelt bíróság! Ha most a hagyományok és illúziók teréről 
áttérünk a mindennapi gyakorlati életbe, képzelje el a bíróság, 
mire ment volna a sértett, ha elmegy egy jótiírű orvoshoz, és az 
orvos tudomására hozza azt, hogy a tudomány mai állása szerint 
a lába gyógyíthatatlan, gyermeke nem lehet, házaséletre képtelen. 
Vagy ha elmegy egy pszichoanalitikushoz, aki felvilágosítja, hogy 
Bélával való házassága merő képzelgés, csak elfojtott vágyai
nak torz kivetülése. Ezzel a sértett semmire sem ment volna, leg
feljebb elkeseredik. Ó azonban azokhoz fordult, akik tényleg tud
tak neki nyújtani kedvességet, életörömet és reményt. 
Mivel a törvényes elemek maradéktalanul nem valósultak meg, 
azért elsőrendű vádlott felmentését kérem a bűncselekmény 
hiányában. 
Bíró: A bíróság tanácskozni fog, kérem a termet elhagyni! 
(A tárgyalóterem kiürül.) 

Ismét a bíróságon vagyunk. 

Bíró: A bíróság ítéletet fog hirdetni. Kérem mindenkit, fölállni! - Ki
hirdetem a Kerületi Bíróság ítéletét a Népköztársaság nevében. 
A bíróság Makula Lászlóné elsőrendű. Botos Kornélia másod
rendű. Rigó Jánosné harmadrendű és Jakab Lászlóné negyed
rendű vádlottakat a csalás bűntettének vádja alól felmenti. 20 
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íróként be tudok furakodni magánlakásokba, de 
mint filmrendező ugyanezt nem tehetem meg, mond
ta Jancsó egyik nyilatkozatában. Nos, Moldován Do
mokos ezt az igazságot látszik cáfolni. 

Moldovánt a Halottlátó asszony c. film rendezője
ként volt módunk megismerni. A nagyszerű doku
mentumfelvételek láttán csodálkozhattunk azon a 
boszorkányos képességen, mely akadályt nem is
merve lehetővé teszi a felvételezést egy halottlátó 
asszony hókuszpókuszairól... A fiatal rendező nem 
mindennapi képességét legújabb filmjében mint játék
filmrendező (pontosabban: mint dokumentum-játék
filmrendező) kamatoztatta. 

Az ilyen jellegű filmeknek a Balázs Béla Stúdióban 
immár hagyománya, iskolája van. A Rontás és re
ménység esetében műfaj és egy rendezői attitűd 
szerencsés találkozásáról beszélhetünk. 

A film létrejöttének története a következő. Amikor 
az Erzsike-eset a Nők Lapjában nyilvánosságra ke
rült, a rendező lecsapott a témára. Magnó- majd film
felvételeket készített a folyó ügyről, az előzményeket 
pedig eljátszatta „részben azonos" szereplőkkel. 
Erzsike szerepét, a főszerepet, maga Erzsike alakít
ja, a négy vádlott cigányasszony közül ketten vállal
ták a szerepet. A filmben egyetlen hivatásos színész 
működik közre: Papadimitru Athina, a Várszínház 
színésznője. 

A film „igazi történetet" mutat be, dokumentum
filmnek is tekinthetjük. Ugyanakkor a játékfilm köve
telményének is eleget tesz, de nem oly módon, hogy 
a rendező ráviszi elképzeléseit az eseményekre (az 
események rovására), hisz nem módosít rajtuk, azok 
rendjén is csak kivételesen változtat. A filmezés ma
ga hat az eseményekre a személyeken keresztül, 
akik egy valódi konfliktus részesei, ugyanakkor 
azonban egy film-konfliktus részeseivé (önmagukat 
alakító), színészeivé is válnak. Mivel a színészethez 
csak annyit értenek, mint minden ember (aki nem 
színész), elsősorban nein rajtuk múlott, hogy a kö
vetelményeknek eleget tettek, és nyilván az sem, 
hogy a végletesnek is minősíthető eset, kuriózum
ként ható szociográfiai adalék, melynek tulajdonkép
pen ők a „szerzői", játékfilm-keretet kitöltő általános 
emberi igazságokat képes megjeleníteni. 

Az esemény - a valóságos és" a filmbeli - a követ
kező: Ferkovics Istvánná, született Dubniczki Erzsé
bet (1914) pestlőrinci bazáros nem nyugszik bele 
sorsába, abba, hogy nyomorékságánál fogva az élet 
sok mindentől megfosztotta, hogy boldogtalan. A 
boldogságnak élete során megvetette az alapjait: 
gyönyörű házat épített, pénze is van, de Erzsikének 
mindez csak akkor jelentene örömet, ha örökös is 
lenne, tehát lenne gyereke, annak rendje-módja sze
rint kettő, és férje is természetesen, mint fiatal korá
ban. Hogy vágya megvalósulhasson, meg kell gyó
gyulnia. Az orvosok lemondtak róla, de a vágy erő-
sebb a tudomány lelketlen megállapításánál: képes
sé tesz a hitre a lehetetlenben is. Erzsike hisz a ci
gányasszonyok varázshatalmában, hogy képesek 
„föloldani szerencséjét és boldogságát", meggyó
gyítani beteg lábát, melynek rontás ártott; hiszi, hogy 
vágyai teljesülnek, férje lesz és két gyereke, busás 
összeg ellenében a cigányasszonyok mindezt meg
ígérik neki. Varázsigék hangzanak el és imák, tojást 
törnek, szőrt tépnek (s a keresztútra viszik), „meg
indítják Erzsike fiatalságát". Próbalakodalom ürü
gyén diszkóestet rendeznek a lakásán, evészettel-
ivászattal, a megszaporodott számú „szentasszo
nyok és -emberek", természetesen Erzsike költsé
gén, önmaguk szórakozására, de egyúttal boldog 



perceket szerezve a boldogságra annyira vágyó Er
zsikének. A dologból végül újságcikk, bírósági tár
gyalás lesz, s a konfliktus résztvevőinek filmszíné
szekké toborzása, kamera elé állítása által egy kü
lönös-érdekes film. 

A film játékfilm-dimenziót mindenekelőtt Erzsike 
egyéniségének, jellemének teljes kibontakozása által 
kap. Ezért nem volt elég őt bemutatni a bemutatandó 
események kapcsán, hisz azok fényében egy infanti
lis öregasszonynak tekinthetnénk, s ha érdekődé-
sünket ébren tartaná is, igényeinket a film nem elégí
tené ki. A rendező azonban áttöri hőse jellemének 
külső burkait. Az események ki nem elégíthetik, és 
nem elégszik meg Erzsike környezetének, rekvizítu-
mainak felületes bemutatásával sem. Gondosan ta
nulmányozza, funkciójukban elemzi őket, hogy hő
sét minél sokoldalúbban megmutassa. Másrészt 
„meglesi" magányos óráiban, az egyedüllét intimi
tásának kietlen perceiben. Végső eredményként, ha 
nem is válik helyeselhetővé Erzsike hiszékenysége, 
ám mindenképpen más jelentőséget kap, „infantiliz-
musa alaposan átértékelődik. 

E sokoldalú bemutatás során felszínre kerülnek 
Erzsike személyiségének legrejtettebb jegyei, az el
ső pillantásra láthatók pedig elnyerik a maguk valódi 
értelmét. Erzsike nyitott egyéniség, s ez annál cso
dálatosabb, mivel nyomoréksága a világtól való el
zárkózásra rendelné. Elzárkózás létezik, de nem 
Erzsike - a világ elzárkózásáról beszélhetünk. Az el
szigeteltség olyan mértékű, hogy a világ kisajátítása 
Erzsikének elemi szinten sem sikerült. Tudatlansága 
már-már univerzálisnak mondható, ami nem azzal 
kezdődik - és korántsem azzal fejeződik be - hogy 
írni, olvasni nem tud. Az olyan alapfogalmakról, mint 
jó és rossz, csaknem olyan elvont a tudása, mint 
amilyenek maguk ezek a fogalmak. Az emberek Er
zsike szerint rosszak, mert elszigeteltsége rajtuk mú
lik. Igaz, erről Erzsike nem nyilatkozik, de minden továb
bi nélkül elfogadja a cigányasszonyok állítását, hogy 
betegsége és boldogtalansága rontás következmé
nye, vagyis hogy a baj forrása az emberi gonoszság. 

Az emberek tehát gonoszak, kivéve azokat, akik 
Erzsikével bármilyen kapcsolatba lépnek. Az ő szá
mukra Erzsike messzemenően bizalmat előlegez, 
lévén a jóindulat, a föltétlen bizalom az ideálja és 
egyben alaptermészete. 

A testi s a szellemi fogyatékosság, mint tudjuk, az 
irigység, a rosszindulat, a gonoszság stb. meleg
ágya. Ezek a tulajdonságok hiányoznak Erzsikéből. 
A 65 éves asszony arca kislányosan bájos és vidám, 
mintha örökké napsütötte vidéken járt volna. Kivéve 
azokat a rendező által ügyesen meglopott perceket, 
amikor ébredés után e báj hervatag szirmai lehulla
nak Erzsike arcáról, és végtelenül szomorú, amint a 
magány végső hontalanságában tesz-vesz a szobá
ban, vagy ahogy az utca forgatagában egyedül 
bandukol az elmaradhatatlan húzott kocsival, maga 
készítette csuklyaszerű, posztó főkötőjében. A szem
lélőnek is ugyanúgy fájnak nehézkes léptei, mint 
neki. De egy emberöltő szenvedése, testi-lelki nyo
morúsága nem volt elég, hogy Erzsike örömöt, bol
dogságot szomjazó lénye megkeseredjen. 

Hogy a vele kapcsolatot teremtő embereknek kor
látlan bizalmat előlegez, ez akkor jut kifejezésre, ha 
a közeledő segíteni akar. „Én jó keresztény vagyok. 
Mindent elhiszek. Be lehet nekem mindent adni" -
mondja egy helyütt a bírósági tárgyaláson. 

Erzsike hiszékenységének, persze, nem a jó ke
reszténység az oka, mint ahogy annak sem, hogy az 
emberi gonoszság ellen a jóval, a jóindulat fegyve

rével védekezik, hiszen a cél nagyon is önző, evilági. 
Ezen az sem változtat, hogy a cél elérésére szolgá
ló eszközök (ima, pénz) részben keresztényiek, vagy 
annak is mondhatók. 

Különbözni mások életvitelétől, életétől - ez az 
egyesek által hangoztatott, ma már csillapuló igény 
Erzsike esetében fonák módon valósul meg: leg
őszintébb óhaja ellenére. Ó eleve különbözik, ami 
csak törvényszerűbb azáltal, hogy a józan észt sutba 
vágva, nem nyugszik bele a megváltoztathatatlanba. 
Mélyen keresztényi lélek, de a keresztény hit nem 
segíthet rajta. Lemond hát róla: különböző babonák 
zagyvalékából létrejött, kizárólag vágyainak aláren
delt hitre van szüksége, mely talán még segíthet 
rajta. Nemcsak nem keresztény - nem is pogány; 
nem XX. századi és nem ókori vagy középkori. Az 
élet mindenkori peremvidékére szorultan problémái
nak bűvkörében tengődik az emberekkel már-már 
minden közösséget elveszítve, midőn az emberek
hez való minden hasonlóság a humor forrásává válik. 
E hasonlóság legkirívóbban hőiességében mutatkozik 
meg, női hiúságában, mely mindenkor - ezúttal is -
oly megindító. Erzsike műszempilláinak, parókáinak 
se szeri, se száma. De mindaz együttvéve, ami hoz
zá tartozik, ami körülveszi, számunkra kevéssé teszi 
járhatóvá azt az utat, hogy Erzsike világát az embe
rek világához viszonyítsuk. Helyesebbnek tűnik, ha 
ennek fordítottjára teszünk kísérletet. 

Hányan vannak, akik Erzsike példájára - alaptalanul 
~ hisznek, ha nem is a cigányasszonyoknak, de 
mondjuk a cigányasszonyoknál is kevesebb hitelt 
érdemlő személyeknek? Továbbá: hány gyógyíthatat
lan beteggel nem lehet elhitetni, hogy meggyógyul, 
nem fog meghalni? 

Erzsike semmiben nem hisz annyira - sem isten
ben, sem a jóslásban, sem a hókuszpókuszokban - , 
mint munkája gyümölcsének, a pénznek a varázs
erejében. Hivőségének lényege, hogy szinte meg 
van győződve arról, a pénz ellenértékeként (akár
hogy is) megkaphatja mindazt, amire vágyik. Na 
most: hogyan viszonyul az emberek hite általában 
Erzsike hitéhez? A kérdés alaptalan, ha nincs olyan 
(egyébként együgyű) ember, kinek meggyőződése, 
hogy miután sok pénze van, esze is van elegendő. 
Ha nincsenek olyan emberek, akik a pénz birtoká
ban, a pénz által önmagukat értékesebbnek tartják 
nyilván épp azoknál, akiknek kevesebb a pénzük. 
A pénz számukra minden jó tulajdonság hatványo
zására alkalmas eszköz: a szépségre, más embe
rek, valamint a társadalmi bajok megértésére stb. 
Mivel ilyesmire képes a pénz, csoda, hogy kivétel
képpen sem képes elvenni egy-egy ember eszét. 

Arról is helyénvaló itt elmélkednünk, hogy a pénz 
mások jóindulatának, szépségének, bölcsességének 
a megvásárlására is alkalmazható. A csereakciók 
rendes folyása tulajdonképpen elképzelhetetlen pénz 
nélkül. Ezért melléfogás pl. az egészségügyi biztosí
tás, mely ezt a folyamatot implikálja, ami pszichológiai 
szempontból hátrányos. De ha már megvan, akkor 
az orvosok külön jutalékait tiltó törvénycikk tapintat
lan, vajmi kevés megértésről tesz tanúbizonyságot 
elsősorban az adakozók igényei, óhajai iránt. A be
teg örül, ha akad még orvos, aki a pénzét elfogadja. 
Ez számára azt jelenti, hogy a mindennél drágább 
egészség visszaszerzésére legalábbis van remény. 

A rendező maga is észrevette az esemény során a 
pénz központi fontosságú szerepét, a neki tulajdoní
tott varázserőt. Ez a magyarázata annak, hogy oly 22 
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körültekintően foglalkozik a motívummal. És Erzsike 
infantilizmusa a pénzmotívum megvilágításában ösz-
szetettebb, egyszersmind érzékenyebb kérdéssé vá
lik, mint amilyen első benyomásra volt, minek folytán 
a kérdést alighanem jobb lesz nyitva hagynunk. Az 
emberek Erzsikéhez viszonyításakor mindenesetre 
kiderül, hogy a tudatlanság, műveletlenség, a min
den alapot nélkülöző hiszékenység tulajdonképpen 
tömegeket hoz közös nevezőre Erzsikével, hogy ez
által megannyian szorulnak az élet peremére tekintet 
nélkül arra, ki és mi hibáztatható érte: ők maguk, 
vagy pedig körülményeik. 

E „siralomvölgyi" lakosok között Erzsike még min
dig rendhagyó jelenség. Akármennyire is ellentmon
dásosnak tűnik: vonzó jelenség. Egyáltalán nem 
azért, mert tragédiájának okát egyértelműen a körül
mények közrejátszásában kell megjelölni, hanem 
azért, mert mindenek ellenére megmaradt benne a 
kiveszőfélben levő, magasrendű emberi tartás, az er
kölcsiség. Noha vágyai irracionálisak, tettei és csele
kedetei teleologikusak, és teleologikusságukban logi
kusak, következetesek is. Erzsike ezenfelül agyafúrt. 
Erről tanúskodik már az a mód is, ahogy családi idillt 
teremt magának (mert végül is szert tesz férjre és két 
gyerekre, ha nem is épp az eredeti elképzelés sze
rint), és hellyel-közzel egy-egy epizód is agyafúrtsá
gáról tesz tanúbizonyságot, mint például az a jelenet, 
melyben a bíró rajtakapja egy kis hazugságon: ha 
nem tud írni, olvasni, akkor miért mondja magát bib
liaolvasónak. A tények ilyenféle egyeztethetetlensége 
Erzsikét nem hozza zavarba. Válasza kibúvó ugyan, 
de ugyanakkor lefegyverző. Erzsikének a lelkében 
van a biblia, a prédikátor által felolvasott részleteket 
mind-mind „megfigyelte". A cigányokat is ő tanította 
meg imádkozni a Bibliával a kezében. 

A film utolsó jelenetei Erzsike családi idilljét mutat
ják. Erzsike férje és két fölnőtt fia a kertben dolgoz
nak. Erzsike nyugágyon ül, és a cigányok vásárolta 
„menyasszonyi ruhát" toldozgatja. Hirtelen szél tá
mad, belekap Erzsike verandán száradó parókájá
ba, és leveri a földre Luciát, a 12 éve döglött, kitö
mött macskát. 

E befejezést két oknál fogva tartom helyesnek. Ér
zékelteti, hogy az idill pillanatnyiságában is látszó
lagos, Erzsike problémája nem oldódott meg, hisz 
megoldhatatlan. A rendező egy Erzsikét (paróka) és 
egy Erzsike szeretetét jelképező tárgyat (a régtől 
fogva néhai macskát) választ. A film ilyenformán az 
idill és tragikum ellentétének felhangjaival zárul. 

Moldován filmje is példázza, mennyire nem lehet 
axiómákat gyártani a filmkészítés módját illetően. 
Van olyan elképzelés, hogy amatőrökkel nem lehet 
filmet készíteni. A maguk szempontjából bizonyára 
igazuk van hangoztatóinak. A Rontás és reménység 
azonban épp azt bizonyítja, hogy vannak tartalmak, 
melyek hivatásos színészek nélkülözésével mond
hatók el autentikusabban. Egykor Eizenstein gyakor
latának is ez a mód felelt meg (gondoljunk első film
jeire), s a nyers nyomort megmutató olasz neorealiz-
mus sikeréhez is köze van e rendezői gyakorlatnak. 
Moldován filmje is nyomort mutat be a maga nyers 
mivoltában. Elmondtuk, hogy az eseményeken is 
alig változtat. A film ilyen koncepciójával tökéletesen 
összhangban van az, hogy Papadimitru Athinának 
epizódszerep jut. Ó itt mint színész inkább csak ta
nulóként vehet részt, és valószínű is, hogy feladatát 
tanulmánynak fogta föl. A rendezőnek mindenesetre 
több baja lehetett a film egyéb szereplőivel, akiket 
bizonyára Athinánál nehezebben lehetett rávenni, 
hogy ne színészkedjenek a kamera előtt: önmagukat 

adják. Hogy ezt mennyire sikerült elérni, az a film 
elején pergő fekete-fehér, tisztán dokumentumfelvé
telek s a felirat megjelenésekor kezdődő színes fel
vételek - az immár játékfilm-rész - viszonylatában 
mérhető le abszolút pontossággal. A dokumentum
film a színes felvételekkei elevenedik játékfilmmé, 
ám a színes és fekete-fehér felvételek között a szín
minőség többletén kívül semmi különbséget nem 
észlelünk. 

E dolgozat elején a művet a szereplők alkotásának 
könyveltük el. A mű olyan mértékben tulajdonítható 
rendezőjének is, amilyen mértékben, azaz ameny-
nyiben ezt az „alkotást" maradéktalanul megmutat
ta. Eközben fontos mozzanat volt a rendező háttér
ben maradásának ténye, hisz így külön hangsúlyt 
kap egy mindenkor érvényes üzenet (ahogy azt Hau-
ser mondja): „a művek sohasem egyetlen művész 
kizárólagos alkotásai, hanem [...] az évszázadokéi 
is" 
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SZIVERI JÁNOS: HIDEGPRÓBA, 
SYMPOSION KÖNYVEK 58., 
FORUM, ÚJVIDÉK, 1981. 

„valamiféle gyönyörűség kínoz: 
költő vagyok." 
sziveri 

Ma már a költőnek nem adatik meg a választási lehe
tőség üdvös kettőssége, nem választhat „magántáj" 
és nagyvilág között. Régi korokban alkati sajátságok 
szerint váltak külön a dalnokok: ha bántotta őket a vi
lág, hát kikeltek ellene, és lettek forradalmárok, ha 
csak sértette, hátat fordítottak, és lettek esztéták. De 
ma, amikor elvették az embertől, az egyéniségétől 
körülhatárolt belső világot, és kiürülve magára hagy
ták, kiszolgáltatva a valóság egyre drasztikusabb 
terrorjának, ma már a költészet hangján megszólaló 
embernek egyetlen lehetőség adatik csupán: csilla
gokig növő magányunk kidalolása. És ha e magány
ról szól, akaratlanul is a világról dalol, hisz az okok 
kétségtelenül ott rejlenek. Ma már nem az ünneplés 
szépen szólás az üdvös, hanem a leleplező igaz
mondás. Korunkban a „vétkesek közt cinkos, aki né
ma" gondolat lett az írás mestereinek etikája. És 
mert minden etikai szabály erkölcsi ellenvetés az el
szabadult erők tobzódására, a költő esetében - aki 
magáénak vallja ezt az erkölcsöt - új tartalmú oppo-
zícióról van szó. Belső világának teljes birtokában 
helyezkedik szembe az ellenséggé vált valósággal. 
Ám e szembenállás kölcsönösen feltételezett, így 
már nincs menekvés sem: önmagáról, belső hangok
ról és színekről is csak a valóság közvetítésével 
szólhat, hisz a magánszférák egyértelműen a külvi
lág tükreivé váltak. Teljességében megvalósult a Jó
zsef Attila-i, rettegett determináltság, és ez minde
nekelőtt azért tragikus, mert Krisztusok nélküli világ
ból ered. 
Akik odafigyelnek Sziveri János költői fejlődésére, 
akik nyomon követték a lapokban és folyóiratokban 
publikált verseket, azoknak nem jelent meglepetést 
a költő Hidegpróba című második kötete, hisz Sziveri 
János módszeresen „készítette elő" olvasóit egy 
szemléletbeli változásra. Kellemes döbbenetben 
mindenekelőtt azoknak van részük, akik a Szabad 
gyakorlatok után minden átmenet nélkül olvassák 
újabb kötetét. Mert a Hidegpróba költője már nem 
azonos - nemcsak a hérakleitoszi dialektika alapján 
- a Szabad gyakorlatok költőjével. Az első kötetben 
még csupán a szemlélődő és a látottakon töprengő 
ember szól az olvasóhoz, míg a másodikban a való
ság intenzív átélésével, alapvetően az emberi létet 
és létezést érintő kérdések orpheuszi világával talál
kozunk. A világra rákérdező ember egyszerre lett 
a külső és a belső kozmosz énekese. E második kö
tet távlatából nézve valóban találó első kötetének 
a címe, a Szabad gyakorlatok. Sziveri itt még csupán 
a költői megszólalást gyakorolta. Költészetének igazi 
nyitánya - fényes hangszerelésben - a most megje
lent kötete, a Hidegpróba. 
Új kötetének lényege az önmegvalósítási lehetősé
geket kereső ember küzdelmének, kételyeinek és 
töprengéseinek felmutatása. Egy menekülő és meg
torpanó lélekkel találkozik az olvasó: a valóság ter
rorja elől a lélek belső tájak felé fordul, ám a determi
náltság sokkal erősebb, semhogy nyugalmat és ki
teljesedési lehetőséget találna e szubjektív világban, 
így a belső, negatív univerzum vidékéről újra a gya
korlati világ küszöbére kényszerül a lélek, dúló har
cok színterére, melyekben önmaga szuverenitását 
kell megvalósítania és megőriznie. Az önmagát ke
reső lélek útjának nyomon követését Sziveri azzal 
könnyíti, hogy a kötet verseit - stációkként - ciklu
sokba szedi. Mindegyik ciklus egy-egy stádiumot je
löl, nem utolsósorban a Baudelaire-i szerkesztést 
juttatva ezzel az eszünkbe. 
Az intonációt a Prológus adja meg: „Nem azért így, 
mintha másként lehetetlen volna." Az esetlegesség- 24 
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nek e tömör megfogalmazása már az első soroknál 
a költő önkínzó kételyeire hangolja rá az olvasót. 
A költő azonban - a Kezdetek ciklus további darab
jaiból ez világosan kitűnik - nem a saját meglátásai
ban és észrevételeiben kételkedik, hanem - evilági 
jelenvalóságánál fogva - a dolgok és rendszerek vi
szonylagosságában, agyonracionalizáltságukból ere
dő merev fegyelmezettségükben, melyek az embert 
a mindenkor üdvös mítoszoktól, a belső elmélyült-
ségtől fosztják meg. „ - Nem a kijelentés, a kijelölés 
a nehéz" - fogalmazódik meg az Intelmek című vers
ben, és hogy itt valóban az agyonszabványosítás, 
az agyonracionalizáltság szüli a nehézséget, az egy
értelműen tűnik ki az Ami a múltba átmenthető című 
versből: 
... Homlokunk 
mögött, kiöl minden nedvet az ész, 
mintha saját magának gyümölcse lenne. 
Tragikus öncélúság fogalmazódik meg e sorokban. 

Milyen is ez a világ, melyben az érezni és érteni aka
ró - tehát az önmagát birtokló embert rémlátások 
gyötrik? A meghatározás egészen pontos és világos: 

Csontkopár ez a hely. Csont se már. 
A szellem is alig dereng. Tág a kezdet 
és a vég kőzött a tér. 

A kopárság itt nem a létezés előtti, vagy utáni állapo
tot jelöli, hanem életnélküliséget a jelenben: „Bár, 
röptében teljes a madár, mégis milyen szürke, cson
ka." Máshol viszont „röppenni képtelen" agyagma
darakkal találkozunk, amelyeknek „hűvös éteri kék 
fodroz a testük alatt". 

Bénító a rend és a fegyelem ebben a világban. Sehol 
egy roppanása az életnek, sehol egy villanása a láz
nak. Hideg máglyák világa ez, melyben „Nincs ki el
len szólnr, ki mellett lázadni". Ebben a világban már 
minden elvégeztetett. A szenvedély csupán ilyen ne
gatív megfogalmazásban, hiányában - egy később 
kibontakozó életérzés előjeleként - jelentkezik, és 
ezzel tökéletesen mutatja fel a lélek börtönét. 

Már az első ciklus is abszolút drámaiságra épül. Her
metikusan borul - tökéletes mozdulatlanságot te
remtve - ez az agyonracionalizált, „agyagmadaras" 
világ a lélekre, fagydarabkákkal töltve ki minden hé
zagot. Minden bemért, és gyilkosan illeszkedő. És 
a költő, ha önmagát próbálja megtalálni, hamleti té
bollyal mered - csupán ennyi adatik meg neki - a 
Mindenségből előkapart gyémántkoponyára: „Úgy 
élek, akár Hölderlin hattyúhasonlata." Az olvasóban 
azonban felrémlik egy másik hattyúhasonlat iŝ  Rilke 
elégikus fájdalmú megfogalmazásában: „Eltünk, 
mint a hattyú útja, melyet le sem írt a habokban." 
Hogy mennyire rokon érzésről van szó, azt a ciklus 
utolsó verse, a Tiltott tilalmak bizonyítja: „így elődök 
és utódok nélkül, kellemetlen a létezés." Nemcsak 
kellemetlen, de fájdalmas, tragikus és reménytelen 
is. És ahol az ember már teljes mivoltában nem 
egyenesedhet fel, megvertségében csupán egyetlen 
lehetőség kínálkozik a számára: legyen ki-ki ma
gának jelen, és az anyag, amiből összeáll". Az anyag 
korlátlan hatalma teszi érzéketlenné és hideggé, már-
már szinte értelmetlenné ezt a fajta ittlétet: 

És ha valamire fölesküszünk, habzó levegő 
körülöttünk, kicsontozott bordák. 

A Kezdetek című ciklus drámai ember-világ szem
beállásába közjátékként illeszkedik bele a Valami 
más cikius egyetlen verse, a Megfeszített küzdelem, 
mely dinamikát, életes mozgást visz az előző ciklus 
állóképeibe. De - itt még - mindvégig reménytelen 
a tett, és talán még a cselekvő számára sem hoz 
megelégedettséget, megnyugvást. Már az első mon
dat is kétségektől súlyos: „Ki tudja, ez már hányadik 
nekifutás." De a cselekvésben már viszonylatok és 
viszonyulások sejlenek fel, melyek szintén őrzik 
a kétely gyötrelmét: „Van-e olyan zegzuga a minden-
ségnek, amit még nem ismernénk. Semmit sem is
merünk. Úgy ötszázmillió évvel ezelőtt jelentek meg 
az első gerincesek." Jelenvalóságunk tragikus gene
zise ez, melyben az idő távlata mint a „még mindig 
nem? / már nem?" számonkérés jelenik meg. 

Az Új ismeretlenek ciklusban ha lehet, még fesze
sebbre zárul a világ, bilincs jellege egyértelműen 
domborodik ki. A ciklus első versében, a - egyébként 
kiváló érzékkel elhelyezett - Világunk keletkezésé
ben már megjelenik következő lépésként az alany is, 
ám a jelenvalóság a világból átszivárgó ridegséggel 
és sivársággal telítődik: „Jelen vagy." Ez egyben 
elhatárolás is, hisz a kijelentés mögött felsejlik az 
oppozícióba vonult szuverén belső világ. Ez még 
csak halvány, ködös megjelenés: 

... Rezgő szederág, tekergő inda 
agyad peremén. Az éltető szeletek, 
akár a fekete, fodros buggyanás a levelek 
alatt. 

- de elfojtott szenvedélyektől duzzadó, emberi teljes
ségre feljogosító jelenlét. E versben olvasható első 
kimondása a fájdalom és a szeretet érzéseinek is, 
a körvonalazott egyéni világ emberi telítettségét 
azonban a cím adja meg, melyet akár így is olvasha
tunk: Kettőnk szuverén világának keletkezése. Hogy 
e keletkezés mennyire egy megszenvedett folyamat, 
azt az előző ciklusban megrajzolt külvilágnak, mint 
valóságközegnek a komorsága és sivársága sugallja, 
hisz végeredményben a „csontkopár" világ szabja 
meg a létfeltételeket. Ugyanakkor egyértelművé vá
lik, a szenvedélyek és érzések csak ember-ember 
relációban válhatnak teljes értékűvé, ezért fogalma
zódik meg már e versben a Társ utáni igény is. 

Az emberi jelenvalóság célja az Átváltozásokban 
nyer artikulációt: 
- Újrateremteni lettem 
állatot és embert. Újrateremni 
a magot. A levegőt és a semmit. 
Élőt, élettelent. Világot a világtalanoknak. 

- Fölszámolni a káoszt. 
(Látni tanítani.) 
(Nem lenne érdektelen a költőnek e szubjektív idea
lizmusba való menekülését külön is nyomon követni!) 
E ciklusban tehát már két vonulattal találkozunk: egy
felől folytatódik a sivárrá racionalizált világ bemuta
tása és árnyalása, másfelől megjelenik az ember a 
saját belső világa kiteljesítésének igényével. E ket
tősség, e folytonos konfrontálódás adja a ciklus fe
szültségét is. A valóság rettenetetszülő, ószövetségi 
színezetet kap. A versek sora bizonyítja ezt: 

A megkésett fürtök közt lapulva, 
mint tömjén kavarog az éj teje. 
Csordultig teli korsók körül 
szomjazunk. 



(Az első részlet az utolsó részletből) 
(És nyomban megjelenik e világban a lélek is: „Ettől, 
csupán csak ettől félek...") Az egyiptomi átkok vi
lága ez, mely tovább él a Tél című versben: 

„Bár itt a túz, a víz és egyre csal< fertőtlenít: 
fertőtleníti fehér ruhánkat a mész. 
A korom földtől égig, égtől földig feszül. 
Ha röppen is, nem madár. Kardként döfköd felénk 
a nád, a sás. Szárazon verődnek egymáshoz 
a leheletnyi rögök. 

Szürkék, ezüstösek." 
A Tárgytalan remeklésben pedig ezt olvashatjuk: 
A fény felszíni máz. A sötétség mély, mélysége 
akkora már, be nem láthatod, határait fel 
nem mérheted. Nehéz az éj, súlyos, kezedre 
megannyi ólomként nehezül. Körmeid gyémánt-rögök 
és a mélység testébe hasítnak, mint az üvegbe. 

Hogyan tud az ember védekezni ebben a világban? 
Itt még sehogy. Tehetetlen, félelemtől terhes ez a je
lenlét. Itt még nem bátorít az egyedüli megoldás: a 
lázadás. A céltudatos önmagunk vállalása itt még 
csak divergenciót szül. A Társnak vallja meg ezt 
a költő a Semmiből című versben, félve és rettegve. 
(Ám e szép lírai vallomásban újra ott vibrál a való
ság: „ - Ó, milyen kietlen föld, zord idő.") A Tél című 
versben pedig mindez negatív jelenvalóságba csap 
át, megteremtve ezzel egy belső, negatív univerzu
mot is: 

- Semmit sem tudok, látok, ismerek. Semmit sem értek. 
„És fertőtlenít Egyre fertőtlenít a mész. És lüktet..." 

Az Ügyeim ciklusban kerül végre teljes mértékben 
előtérbe a költő-ember. (A cikluscím is önmagára 
mutató.) Mindaz, ami sejtésként, homályosan volt je
len az Új ismeretlenek ciklusban, itt most végre ki
mondást nyer. Az elkülönülés, az elegyéniesedés 
folyamatát jelzi már az első vers is, a Kilenc sorom 
(a kiemelés tőlem - M. F.): 

Revízióját adom itt lehetetleneknek. Előbb külsőm, 
majd bensőm vizsgálom felül. Álom vagy látomás 
mélyít, meredek partok két „valóm" felezőjén. 
Mint sziklák nyúlnak egymás kiázott zsebébe, úgy 
látom magam álom és látomás között. 

Az „álom és látomás" világában az egyéni lét a nna-
ga problematikusságában kezd árnyalttá válni. így 
jut el a költő a vallomásig. A versek mindegyikében 
megcsendül valami vallomásszerűség, mely mögött 
a differenciált élet igénye sejlik fel. És mi lenne a köl
tő legnagyobb problémája, ha nem a költészet: 

Nem vers ez már. Baj van költővel, 
költészettel egyaránt... 

De ez még csupán csak megállapítás, és legfeljebb 
reményét adja egy általánosabb, emberi problémák
tól terhes, individuális válság megrajzolásának. 

És ami feszült várakozásként volt csak jelen a kötet 
első négy ciklusában, az eruptivan tör ki az utolsó 
négy ciklusban. A Mélységes mély, az Érintés, a 
Minta és az Anti-poétika ciklusokban konkrétumokba 
vált át a léthelyzet felmérése. Mindazok az érzések, 
melyek meglétét korábban, a rideg külvilág rajzában 
csak hiányuk jelezte, most pazar variációkban bom
lanak ki. A költő figyelmét itt már - némi önmegtar

tóztatással ugyan - saját léthelyzetének meghatáro
zására fordítja, a külvilág lassan háttérbe szorul, de 
sohasem tűnik el. Hatásában mindvégig jelen lesz. 

Mint ing és kabát között a lég, egy réteg, 
van is, nincs is; ugyanúgy én itt. Csak 
a rácsozat ami belőlem megmaradt
nyílt sebből forradás. Semmi más, 
csak egy vegytiszta forradás. 

(Mélységes mély) 

Nem közönséges magány ez, nem egyszerű, embe
rien megszenvedett egyedüllét, ennél sokkal több: 
ez negatív jelenlét egy negatív univerzumban: 

Naggyá nőttem, az égitestekig. 
Bentről kifelé vacognak a gallyak. 

Naggyá nőttem, e mindenség-barlang csontomat 
hevíti. Méhek döngicsélnek a kéklő fehérben. 

- fogalmazódik meg a pontos meghatározás igényé
vel a negatív jelenvalóságnak, a befelé tágulásnak 
az érzése a Fagypont alatt című versben. A Mély
séges mély ciklus utolsó verse ez, melyet az Érintés 
ciklus követ. E ciklust bátran nevezhetjük a negatív 
jelenlét ciklusának is. A befelé táguló élet az Erotikus 
változatban nyer teljes hangszerelést: 
És semmi nincs. És minden van, ami elvész. 
Sem hang, sem mozdulat 
Csak annyi, hogy legyünk, csak annyi, 
hogy innen ide, 
onnan oda. 
Csak annyi: ettől eddig. És ez sem. 

Tehát a kitalált eszményi rend: tetszhalott, kezdeti 
siralom-állapot Azaz, se vér, se csont 
Darabjaira tördelt hiány-állapot 
Isten-szilánkok, istenke-reszelékek. 
A Töredékben pedig ez így mélyül el: 

És nincs 
ami a lényeget a lénnyel összevonja. 
Legalább reméljen kettőből egyet 

Sziveri költészetének érzelmi mélypontja ez. A bel
ső végtelen tájain járunk. Ezzel a meneküléssel kény
telen válaszolni az egyén a külső világ nyomasztó 
ridegségére, a „csontkopár" valóságra. Mert amikor 
a világ tökéletes illeszkedései megakadályozzák a 
lélek önmegvalósításához vezető kalandjait, meg
történik a befelé fordulás, a befelé lejátszódó kitelje
sedés. Az „objektív" tragédiának „szubjektív" transz
formációja, ha a lélek a negatív univerzum tájain is 
idegenül bolyong, ha a negatívnak nevezett jelenlét 
szembekerül a negatív univerzummal is: „A képte
lenség itt a végső szabály..." - összegeződik a Zár
latban, melyben a költő megkísérli a reáliákkal össze
békíteni az embert: 

A csillagokig. 
Hisz ennél csak a „torkig" több. Arra már 
semmi sem épül. Az ember kiköpni készül: 
egy ütemmel, egy határozattal. 26 



Ez itt a végső törvényrendszer. 
A lélel< ránl< szabott tarló-tájain minden 
a legnagyobb rendben - persze: csak 
látszat Afféle rendjeles ad acta-távlat 

(Élek, valamely örök sarkában e képnek.) 

Legyen tiát valóság a szándék: járva a még-nem-lét 
üres boltjait, találjunk iielyet, ami megfelel, 
hogy ráőltögessük a történelemre a magunk 
történés-foltjait 

Súlyos számonkérés ez. Költői megmerítkezés a testi 
és a szellemi hontalanság világában. E négy utolsó 
ciklusban úgy van jelen, majd kerül szembe a nega
tív lét (formavesztett létnek is nevezhetjük) a nega
tív univerzummal, mint a - most már előjátéknak te
kinthető - első négy ciklusban az érzéki ember a 
„csontkopár" világgal. A dilemma itt is, ott is: meg
semmisítés, vagy megsemmisülés? 

Sziveri egyetlen villanás erejéig megpróbálja e nega
tív létet újra életesre váltani. A „Birtokos eset"-ben 
kínszenvedéses közelítés játszódik le: „csak ösz-
szevetni szeretném lényedet oldatoddal". A közelí
tési szándék jogosultságát egy előző versben, a Tö
redékben konstatált mélységes-mély elkülönülés 
igazolja: 

És nincs 
ami a lényeget a lénnyel összevonja. 
Legalább reméljen kettőből egyet 

Ebben a belsőleg meghasonlott és elkülönült állapot
ban, ahol - belső, kényszerű ráhangoltság révén -
kilátás már nem is a rend világára, hanem a már em
lített, tág és éppen ezért bejárhatatlan negatív uni
verzum világára nyílik, a kétely is megnő. E kétely
nek mint létérzésnek elmélyült, általános értelme 
van: 

... nem csupán egy vízió 
vagyunk-e ismét, hőseink agyagmedrébe 
ágyazva. így van-e, kérdem. 
Atléták leszünk, rendteremtők, 
avagy súlyuktól riadozó madáríéieségek, 
apró térképbogárkák? 
Úvegreszelék talán? Alanya és tárgya 
mindeme látomásoknak. 

Ezen a ponton, várható módon, megjelenik - egy 
magasabb szint igényével, lázadón - az önmegvaló
sítás, az önkiteljesedés vágya, a negatív univerzum 
laza szférájából a szerves világba való újbóli átlépés 
igénye. Nem csupán a „kiszabott hely" keresése ez 
a rend determinálta világban, hanem a távlatos ön
megvalósítás igénye és az önállósodás szándéka: 

Én, te és ami bennünk szolgamód le
rakódott, elférjünk önmagunk terv 
szerinti terében -. 

A visszatalálásnak ezzel az erőteljes igényével zárul 
a kötet. Hogy hová irányul ez a visszatalálási szán
dék, az egy előző, kételyeket megfogalmazó versből, 
a Csak néhány kegyetlen képből derül ki: 

t^indenkor a kérdés: 
vagyunk-e Őseinknek eléggé Romlott Virágai. 

Ezzel a költői helyzetfelmérés és helykeresés le is 
zárul. A világból menekülő lélek a belső tájakon sem 
lel kiteljesülési lehetőséget - számára ez az út is jár
hatatlan - , így visszakényszerül a valóság vidékére 
immár határozott fellépéssel: lázadással. 
A lázadás nagy verse a kötet utolsó, ironikus-cinikus 
hangvételű költeménye, az Anti-poétika. Ebben ját
szódik le mindenféle azonosulás energikus tagadá
sa. A gondolat beért: a lázadó magatartás lehet csak 
válasz a világból felénk irányuló kegyetlenségekre. 
Minderről már csak a dac magaslatairól lehet szólni: 

Mint anti-poétikát, úgy 
tárom elétek e rejtelmes terpesz-háromszöget, 
aminek külön-külön kell elnevezését 
fölkutatnunk. 

Nemes barmocskák. Akár egy prémvadász, 
állok szőrméitek előtt, ámulattal emelem egyetlen 
nyilamat: 
az ellenvetést, valamiféle életlogikát 

E határozottság új világlátást és helyzetfelismerést 
eredményez, befejezve ezzel az önmegvalósítás 
genezisét is: 

Nem látjuk lassan azt, 
amiért itt-lenni érdemes. 
Sok a cirkuszi dísz, a páholymajom-sereg 
kénye-kedve, 

ami szerint itt az élet kínszövedéke terjeng. 
Hát vesd magad habokba. Mártózz 
meg, hogy állhass 
bátran fejtetőn, mint teszik azt szerető ügyefogyottak. 

Bámulatos az az önfegyelem, mellyel Sziveri bejárja 
a valóság, majd a valóságból belső tájakra mene
külő, önmagát kereső lélek útját, valarriint a vissza-
találás lázadásba torkolló kísérletét. És bámulatos 
az az erőteljes költői látás, és az ebből eredő meg
nyilatkozás, mely kompozícióba tudja rendezni eze
ket a lírai érzéstömböket. Dantei alámerülés egyesül 
itt Baudelaire-i látással és szerkesztéssel. És ha a -
akár belső, akár külső - világ láttatása még nem is 
kifejezetten egyértelmű (ebben a kötetben együtt 
van még egyfajta romantikus nosztalgia a metafizi
kus látással és láttatással), ebben a költészetben 
már mindenképpen ott bujkál az ember evilágiságára 
teljes nyíltsággal rákérdező magatartás. 

A modern költészet átmentett korunk számára egy 
örökké aktuális kérdést: mennyiben hitelesít a költői 
szenzualitás valóságos világállapotokat? Mekkora 
hitelük van a költőileg bevallott gyötrelmeknek? Em
berileg a legteljesebb vallomások ezek, hisz a felfo
kozott életérzés az emberi teljességhez közelít. 

1981. szeptember 
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„költészetről" 

SZIVERI JÁNOS: HIDEGPRÓBA, FORUM, 1981. 

E versek szimbolikus középpontja maga a költé
szet, amely itt egyúttal fölszippantja a történéseket, 
a reflexiókat, s nem utolsósorban az ellenvetés, a 
szembenállás kidolgozásának logikáját is. Minden
nek feltétele az a dinamizmusra, mozgásra törekvés, 
amelyet a kétely által felmerülő keresés ritmusa te
remt meg; egyébként Salnt-John Perse ezt a moz
gáskeresést, azaz mozgásra törekvést, valamint ál
talában a mozgással való találkozás iránti igényt ne
vezi a költészet lényegének. Mondhatnánk úgy is, 
hogy a könyv verseit a keresés ritmusa formálja, de 
tévedés ne essék, most nem a Tolnai által olyannyira 
akceptált versproblémáról van szó, amelynek meg
oldatlansága - tudjuk - a költő és a vers közvetíté
sekkel megvalósuló bonyolult viszonylatrendszeréből 
származik - nem, itt az alaptéma a költői mivolt létbe 
ágyazottságának körüljárása, reflexiók - értsd: ver
sek - útján. Természetesen mindez afféle circulus vi-
tiosusnak is felfogható, hiszen logikánk valóban azt 
diktálja, hogy a költőnek verset kell írnia; csakhogy 
ezúttal a költészet tárggyá, sőt entitássá való duz
zasztása pontosan azt eredményezi, hogy a téma éle
sen elválik az anyagtól, a költészet pedig a verstől, 
mint a vers objekti vációjától. „Valamiféle gyönyörű
ség kínoz: költő vagyok" - olvashatjuk az egyik vers
ben. Az effajta deklarációk persze veszélyeket rejte
nek magukban, például a poétikus lét pszeudo-
ontológiáját, vagy a lapos élményköltészet felelőtlen 
viháncolását. De mit jelent egyúttal az a tudatosítás, 
hogy a reflexiók alanya örökkön magával vonszolja 
költői énjét? Azt, hogy költőként egy meghatározott 
premisszával lép bele a versekbe: ez a szubjektivi
tás megkérdőjelezhetetlensége, ami itt egy olyan, 
minden kételyt kibíró fundamentumként tételeződik, 
amely egyúttal képesnek látszik a teher, a költő és a 
költészet között kiélezett inkongruencia hordozásá
ra, és amely talán a puszta egzisztencia kartéziánus 
pontját képviseli. így a reflexiók nem arra irányulnak, 
hogy elegánsan, látványosan egyesüljenek tárgyuk
kal: elmarad tehát az a gesztus, amelyet az imént 
említett Saint-John Perse - egyik levelében - a mo
dern francia költészet alapmotívumaként jelölt meg, 
vagyis a reflexiókhoz nem rendelődik logikai meg-
szentelésként a költészet szuverenitása. Ime: a pri
vát feszültségek, önreflexiók, paradoxonok versbe 
írása. 

A költészet negativitásába, a tagadás világlátás
teremtő gyakorlatába vetett hit emlékei! Mert a köl
tészet, mint Hamman mondja, az emberi nem anya
nyelve (lehet). Avantgárdé költészetünk számára a 
hatvanas években a versbeszéd radikalizmusa egy
ben a negativitás-forradalom kibontakoztatásának 
anyanyelve, a modern szenzibilitás, a szüntelen 
meg nem nyugvás, a folytonos előlegezés, a lényeg 
utáni sóvárgás csatornája, s csöppet sem véletlen, 
hogy az akkor nyugtalanítónak és destruktívnak titu
lált radikalizmus kilépett kilúgozott nyelvünk jelentés
tartalmaiból, s radikális nyelvteremtéssel párosult. A 
költészet így felmérhetetlen értékű anyagot nyújtott 
a szubjektumból kitörő, kifelé igyekvő, gyakorlatra 
áhítozó szubjektivitásnak; így a költészet egész lé
nye magánvalósággal és potencialitással bír a praxis 
számára, mivelhogy, mint Fülep Lajos írja, az igazi 
líra a teremtés előtti állapot, az őslehetőség, amely 
a Logosszal együtt jelen van a világ kialakításában, 
amely mindig a világváltoztatás aktusait megelőző 
potencia mozzanata - de az indulás stádiumában 
maradva. Tehát a költészet potenciális volta, ref
lexiós-meghatározottsága a praxisra vonatkozólag 28 
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a tapasztalatok, az adottságok átvilágítása a lehető
ségek kicsikarása céljából. A hatvanas években a 
költészet az esszével együtt a szubjektivitás fő té
nyezője. A negativitás akkor a szennbenáílás - igaz 
meglehetősen relatív, de létező - egységességét je
lentette, s a világgal való meg nem békélés, a vál
tozások iránti szenvedély formái újra földre hozták 
a költészet szuverenitását, az anyanyelv szuvereni
tását - amennyiben a versbeszéd először volt képes 
sokrétű dimenzióinak teljességében taglalni a léte
zést. Egy távoli analógia: Alain Bosquet értelmezé
sében a modern költő számára a költészet szuverén, 
és eszébe sem jut, hogy ez bizonyításra szorul, nem 
hisz a témákban, inkább úgy véli, hogy a költészet 
egyetlen igazi témája a költészet, illetve azok a vál
tozások, amelyeket a költészet kényszerít a világra. 
A költészet immáron nem evidencia, s igencsak bi
zonyításra szorul - és ennyiben a költészet témája 
csak a költészet lehet. De a kétely e versekben ész
revétlenül - hiszen az ilyen reflexív erő hiányzik be
lőlük - a tradíciónak, a hatvanas évek költészettaná
nak újraalkothatóságát kérdőjelezi meg. Tehát a kér
désre: egybekapc§olható-e, összeboronálható-e a 
költészet mint téma a költészet szuverenitásával, 
a kötet válaszol: anyanyelv híján aligha. Hiszen 
a negativitás-modell jelentéstartalmait, a nyelvterem
tés produktumait (amely legtisztább jelentés alakza
taiban a hatvanas évek nagy élményével, az utópiá
val ötvöződött), a kulturális estabilishment, az officiá-
lis irodalmi ideológia már régóta magába szívta. Ami 
maradt: a Jspitészet mondvacsinált szuverenitásának 
- amelyet*egy hazug otthonosság, nem anyanyelvű, 
s ugyanakkor durván ideologizáló költészeti tech
nológia tart fenn - felrobbantása. 

A szubjektivitás e kötet legjobb verseiben nem a 
romantikus értelemben vett önző magamutogatás, 
nem egy ogoisztikus szertartás közege amely dik
tatórikusán letarolja tárgyait - a szubjektivitás itt in
kább tárgyához kötve, tárgya iránti viszonyában je
lent valamit, pontosabban mindent. Éppen ezért -
Halász Gábor felosztása nyomán - szubjektív líra 
ez, amely, mint a régi költők, tiszteli az objektivitást, 
tehát témáját. A tématisztelet már a Szabad gyakor
latok egyes részeiben is megtalálható, de ott a végig 
nem gondolt poétikai program korlátjai megakadá
lyozták a radikalizmus kihordását. A Szabad gyakor
latok a módszeresség, a poétikai határozottság etho-
szát a metafizikus spekulativitást, a metafizikus lét
dimenziók érzékeltetését, sőt éppenséggel az „él-
ménytelenség" spekulativitását képviselik, amelyek 
kizárják a költészet és a szubjektum mibenlétére 
vonatkozó* rákérdezés formáit. A szubjektivitást ek
kor tulajdonképpen a tételezett tárgyak megteremté
se és a hozzá idomuló rögtönzéssorozatok irányítá
sa jelentette. A lényegretörés szándéka arra irá
nyult, hogy csak a szubsztanciálist értelmezze, arra, 
hogy minden járulékostól megfossza az intellektust, 
hogy a világot puszta tárgyként szemlélje. Mindez 
azzal a következménnyel járt, hogy a versek alanya 
nem tudott mit kezdeni a tapasztalati anyaggal (az 
újabb költészet legfőbb jellegzetessége), a minden
napok empíriájával. Most a passzív szemlélődéssel 
vizsgált tárgy helyébe a költészet került, de nem 
mechanikus behelyettesítés eredményeként. A prin
cípium inviduationis ezúttal nem az empírianélküli
ség dokumentumait formálja, hiszen a szándék a 
szubjektivitásnak a világban való elhelyezésére irá
nyul. Ezzel együtt a szubjektivitás újra alárendelő
dik témájának, de már a szabadságot érintő kérdések 
forgatagában. Talán a költészetben fennáll az a prio

ri ideál, amely saját magában szükségessé teszi 
önnön létét (a Walter Benjámin által olyannyira ked
velt novaiisi mondatot parafrazálva). így minden kér
dés, amely a költészetet érinti, a szabadságra is vo
natkozik, yagyis a költészetnek metaforaként való 
látása láttatása egyben a szabadság formáinak ki-
tapintása is. De ahhoz, hogy magának a dolognak -
a költészetnek - a diktátuma anyaggá érjen (mint 
Adorno mondja: hogy a költészet formává és tarta
lommá lényegüljön), nem volt elegendő a Szabad 
gyakorlatok tételeinek megélesítése - itt bizony 
meghaladás szükségeltetik, amely lemond a rögtön
zés folyamatában végbemenő szertartások követel
te „fölösleges jelzőkről és hasonlatokról", amely 
nem becsüli le a megismerés szerepét, nem merül el 
a passzív, kontemplatív érzékelés kényelmében s 
még a magányt is kiküzdendőnek véli. Az utóbbi év
tizedek aktualizálták e szempontból Balázs Bélának 
A hasonlat metafizikája című írását, de most - pél
dául éppen a Szabad gyakorlatok és a Hidegpróba 
tanulságainak hatására-azt kellene mondani, hogy 
a nagyobb realitás, nagyobb metaforalátás nem ik
tathatja ki az empíriát (a költészet mint metafora). 
S mindez nem a tapasztalati tényékbe való beleful
ladás iírikusi szikárságát, hanem az empíria és a 
lehetőségek radikális értelmezését jelentené. Az em-
fatikusan felfogott szubjektivitásnak, amely e ver
sekben, mint mondtam, metaforikussá teszi a költé
szetet, ezeket a feladatokat kell átgondolnia. S most 
vissza a kötethez: „nem mesterkeresés, kutatás a 
mesterség után", majd: „most /már vagyok, mert 
tudom/ lenni, nem hasonlítani akarok". Az Átváltozá
sok című költemény, amelyből az utóbbi sorokat 
idéztem, a költő fejlődési íve szempontjából kulcs-
versnek tekinthető, noha el kell mondani azt is, hogy 
a reflexiók már az Átváltozást megelőző versekben 
is sejtetik a később megszilárdult témakör orien
tációját. Ezek az első versek azonban inkább a lég
üres térbe vetettség misztérimjátékát, továbbá en
nek folytán a szubjektivitás lecövekelésére irányuló 
erőfeszítéseket rögzítik. S ezekben a versekben in
kább a Szabad gyakorlatok hangjai bukkanak fel, az 
intranzitív igék, egy panteista térérzékelésbe felold
va. A mozdulatlanság, a dermedtség képei néhol 
csendéletté alakulnak át, s ilyenkor a változás iránti 
igény nehezen azonosítható, mivel az alany in
tenció nélküliségben vergődik. Mégis a képalkotási 
kényszer, a „néhány kegyetlen kép" megérezteti az 
űrt, s a mozgáskeresés is valahol itt kezdődik. Visz-
szatérve, az Átváltozások című versében a költő fel
sorakoztatja alaptémáit, amelyek ős-reflexiókká, vir
tuális lehetőségekké válnak a későbbi költemények 
vonatkozásában. Tehát itt kibontakozik a létezés 
iránti igény, amely nála egyet jelent a költői mester
ségre vonatkozó küzdelem pátoszával s a külön
bözőség iránti vágy deklaratív kimondásával. S meg
jelenik a később oly következetességgel kiaknázott 
barbárság, vagy talán úgy is lehet mondani, az ille
gális primitívség motívuma, amely méltán hivatkozik 
egy hajdani verselőre, Janus Pannoniusra. Legjobb 
verseiben, például az In continuóban, az illegális 
primitívség és a profánság kisugárzása felszínre 
hozza, megformálja a szembenállás átérzett átérez-
hetővé tett módozatait, vagy másképp: az ellenvetés 
logikája a szubjektivitás reflexiói által világot teremt 
magának, amelyet a versek alanya tagadni tud 
egész lényével, s amelyet a befogadó is tagadhat. 
Az illegalitás mint kritikai létforma, mint világot súj
tó értékítélet, sokszor a küldetéstudat szomszédsá
gában tárja fel viláqát; a szubiektivitást biztosító, 
egyben egzisztenciává tett költői magatartás ma-



gasztosságának daca sohasem vétetik vissza. A kül
detésre, a misszióra vonatkozó tudat a költészet 
negativitásának legendájára irányuló áhítatot idézi 
fel. De a szkepszis, a tehetetlenséget megtestesítő 
szkepszis szétrombolja az áhítat szavait. Jellemző, 
hogy a kételyt a versek záróakkordjaként felbukkanó 
ellenpont feszíti ki egészen: „kőtestű bogarak bárso
nyát puhítja ujjam" (In continuo). Mindez többszörö
sen újrafogalmazódik, mert a reflexiók kihasználják a 
virtuális lehetőségeket, s állandóan reagálnak az 
üresség felhalmozódó lehetőségeire. Az üresség át-
érzése s versbemondása sokszor fogalmakat szül, 
de a fogalmak nem mozgó versrészként funkcionál
nak, mert mindig keletkeznek, mindig versbeli folya
matok végeredményei. A fogalomképzés némileg a 
Szabad gyakorlatok öröksége, de most a „foga
lomellenes fogalmak" sokkalta termékenyebb hiány
érzetről tanúskodnak. Az „értelmi tevékenység" a 
Szabad gyakorlatban nemcsak az empíriával, az 
érzelmekkel sem tudott mit kezdeni - ezúttal az 
értelem és az érzelmek sajátos egybejátszásai fedez-
hetőek fel, amelyek által az erotikus és emocionális 
élmények tolmácsolása is napirendre kerül. S közben 
csendben folyik az ellenpontozás közvetítésével az 
akadályok gördítése, amelyek a költő szándéka sze
rint a látszat, a költészet szuverenitása ellen tendál
nak. De mi van a módszerrel? Nos igen: beszélhe
tünk arról, hogy tájunkon igencsak probléma a szub
jektivitás, a poétikai indíttatású létmegismerés, hi
szen errefelé az emberi tudat nem rendelkezik kellő 
differenciaérzettel arra vonatkozóan, amit netalán 
negálni szeretne. Valéry mondta egyszer, hogy őt 
csak a világosság vonzza. E költészet viszont nem 
az architektonikus formaépítés vagy a kimondás vi
lágosságát, hanem saját szubjektivitása homályát 
akarta vállalni („A sötétségről szólj /ami minden köl
tészet/ leglényege/ és nem a fény vagy az erő, a nyíl
egyenes értelem: a biblio-phallikus törvény"). Leír
tam már, hogy e kötet verseit a karteiziánus fun
damentumként felfogott szubjektivitás aktivizálja, 
amely egész egyszerűen azt jelenti, hogy a költő 
számára a szubjektivitás nem mint probléma, hanem 
mint inkább jelképes erővel rendelkező kategória je
lenik meg. A kockázat következménye, hogy jó né
hány versében vissza kell térnie a puszta egzisz
tencia megnyilvánulásaihoz, s a mindenütt jelenle
vés helyett a költészet önmozgására, öncélúságára 
és a reflektálásra vonatkozó distancianélküliségre 
bízta magát. A szubjektivitás mélységeibe való ilyen 
belemerülés persze korántsem jelent módszertani 
nóvumot, sőt itt néha olyan „klasszikus" mintákat is 
felmelegít, amelyek éppen az elvont szubjektivitás -
emfatikus ugyan, de parttalan! - szabadságának 
élményeit gyömöszölik költeményekbe. Meg kell 
mondani, hogy nem kevés versében a költemények 
alanya bezárkózik, impresszióinak, hangulatainak, 
rossz közérzetének szolipszizmusába, melyekben -
Rilkét idézve - világát zárja ki a szembenállás. 
Ennyit a negatívumokról. 

is a világ negatív értékítéletét teremtette meg. A 
negatív értékítélet lendíti ezt a költészetet a követ
kezetesebb radikalizálódás irányában: az utolsó 
vers, az Antipoétika már a költészet-szuverenitás fel
robbantásának és a következmények végső szám
bavételének színhelye, egy kiélezett életprogram 
kihirdetése, amely az irónia irányában tágítja a gon
dolatmenetet. E vers már kimozdul abból a pontból, 
amelyhez eddig látszott odaszegeződni a könyv
ben megnyilvánuló világérzés. A reflexiók az anti
nómiákkal és a tárgyilagossággal kacérkodnak, a 
mondanivaló pedig lehűti a stílus melegét. A ki
szélesített, s egyben minden reflexiót irányító irónia
gesztusok nyugodt biztonsággal és fölényes fen-
sőbbséggel mozognak a témák között, a reflexiók 
alanya úgymond lehajol saját verseihez és leírja, nii 
történik körülöttük. A tárgyilagosságot az iróniáig 
feszíti, és a kimondás aktusai lecsapnak az empí
riára, megjelenik egypár fontos tény, amelyek az 
ironikus környezetben értelmeződnek. A versnyelv 
leegyszerűsödik, mintha a kommunikációt is szem 
előtt tartaná, mintha a versnyelvet a beszéd sod
rása váltaná fel. Ezt az új konkretizálást, amely a 
kimondás funkcióit helyezi előtérbe, csupán a kese
rűség (régebbi verseire emlékeztető) stilizált hang
jai ellensúlyozzák. A radikalizálódás fragmentuma 
ez, amely megőrizve meghaladja előbbi verseit. Hi
szen a tárgyilagosságot mint poétikai elvet a Szabad 
gyakorlatokból és e könyv egynéhány verséből már 
ismerjük - de ekkor a tárgyilagosság még a te
hetetlenség életérzését, a panteisztikus világszemlé
letből kibontott ontológiai tények leírását képviselte; 
s a költészet is téma marad, de éppen témaként ráz
za le magáról a metafizikus jelentésszinteket, ame
lyek ez ideig gúzsba kötötték a kimondás lehetősé
geit. A kötet megjelenése után írt versek ezt az 
irányvételt mutatják, s ezáltal ezek a költemények 
szerves részei annak a radikalizálódási folyamatnak, 
amely az utóbbi időben az újabb vajdasági költé
szet egy részére jellemző. Az újabb költészet ugyan
is óriási hátránnyal - nevezetesen: társadalmi élmé
nyek nélkül - indult, ami perdöntőén meghatározta 
azt a magatartásmódot, amit általában valóságide
genségnek szoktunk nevezni, azt tehát, hogy a ver
sek írói sosem tekintettek a gyakorlat ellentmondá
saira, hogy a költészet nem volt a kritikai praxist 
kialakító aktusok előtti potenciák mozzanata. Nyil
ván szociológiai téma a poézis és a társadalmi dina
mika kapcsolata, s ez releváns lehet nemcsak az 
újabb költészet, hanem azok vonatkozásában is, 
akik megteremtették a hatvanas évek poétikai 
avantgardizmusát (mert a rezignáció örvényében a 
művészi hanyatlás különféle módozataival is szá
molni kell). 

A poétikai indíttatású létmegismerés, amely a köl
tészetre támaszkodásában mindent a költészeten in
nen próbál megoldani, nem véletlenül hoz létre egy 
egész sereg esztétikailag releváns alkotást, figye
lembe kell venni azt a provokatívan egyszerű meg
állapítást, mely szerint a poétika e fajtája szükség
képpen más szempontokat követel, mint a szemben
állás politikuma. S ez a poétika e könyvben - ezt 
próbáltam megfogalmazni írásomban - az előbb el
marasztalt bukdácsolások, gyengélkedések ellenére 30 
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Sokszor kellő érdem híján is eleget tömjénezett 
íróink népes táborában előkelő hely illeti meg a hat
vanéves nemrég múlt Urbán Jánost, akit születés
napján impozáns kiállítású kötettel köszönt a Forum. 
A Holdudvar Urbán János válogatott elbeszélései
nek gyűjteménye, mely a sokat és sok mindent írt 
szerző kisprózáinak több mint negyedszázados ter
méséből szolgál fel egy könyvrevalót. A válogató. 
Juhász Géza kemény munkát végzett, mire összevá
logatta a hatvanhét, újbóli kiadásra szerinte érde
mesült munkát, kísérő tanulmányában a sorok közt 
sok helyütt menti is magát, megpróbál magyarázatot 
adni munkájára, azonban Urbán írásainak egyik leg
főbb ismérveként maga is kénytelen a „munkásosz
tály és a munkásmozgalom (jelene és történelme) 
melletti elkötelezettség"-et említeni, ami kétségkívül 
nagyon jelentős, de semmiképpen sem meghatározó 
esztétikai szempont. Hiszen ha már irodalmi igényű 
alkotásokról van szó, akkor elsősorban az alkotások 
alapvető irodalmi-esztétikai követelményeit kell szá
mon kérni, hisz az eszmeiségnek is az adja meg a 
végső relevanciáját. Irodalmi mércékkel mérve azon
ban a legtöbb Urbán-írás könnyűnek találtatik. 
Urbán Jánost, a novellistát, az „élet" érdekli a maga 
általánosságában, „titkokat" vél benne felfedezni, 
s ered a nyomukba, azonban az élet vizsgálgatásá-
ban egyetlen pontig jut el: addig, hogy a hős életéből 
„hiányzik valami". 
(„Lehet, hogy azért ilyen értelmetlen az élete, mert 
sírok közül indult el, a halottak közül, s mielőtt újra 
kivirágzott volna, hervasztani kezdte a forró élet... 
Számon kérte azt, ami hiányzott az életéből." 41. o., 
„Mindketten rádöbbentek arra, hogy valami hiányzik 
az életükből." 42. o., „Hiányzott valami az életéből." 
48. 0. stb.). A titkok kutatásának végső konklúziója 
szintén írói kudarc: „Egyedül nincs semmi titka az 
embernek." 
Urbán Jánost a „nagy" emberi témák érdeklik, olyan 
problémák ábrázolására vállalkozik, melyekhez ele
gendő alkotóereje nincsen. így a legkiélezettebb em
beri helyzetek is zsákutcát jelentenek a számára, 
melyekből közhelyek segítségével próbál kikecme
regni. Ezek az írások hemzsegnek a bántó közhe
lyektől, százával idézhetnénk őket a kötet bármely 
részéből. Csak néhány álljon itt mutatóban: „Igen, 
most már megtudja, hogy az asszonynak is megvan 
a maga érzésvilága" 21. o., „Szóval, múlik az idő." 
28. o., „így szaladtak el fölöttünk az évek.", „Egy 
anyának nem szabad meghalnia.", „Az élet fogva 
tartotta, s azóta is foglya az életnek.", 37. o., „Igazol
ja önmagát és tervezgeti a holnapot.", „Messze van 
már az a nyár..." 53. o., elindult az úton, mely ide 
vezetett ehhez a vízhez, a halálhoz." 58. o hogy 
holnap már úgy fáj a tegnap..." 62. o milyen 
sok mindent hoz az élet..." 64. o. 
Alig negyven oldalon szedtem össze őket! 
Urbán hősei élik a maguk „életét", a szerző pedig 
egész jelzőarzenált vonultat fel, hogy közelebbről 
meghatározza, azaz fogalmi szinten megnevezze, 
amit nyelvi eszközökkel kifejezni nem képes. 
Emlékekből táplálkozik Urbán János írásainak több
sége, a hősöket kíséri múltjuk maradványa, s ezzel 
önmagában véve nem is lenne baj, ha az emlékek 
termékenyítő, gazdagító, olykor struktúraszervező 
elemmé tudnának válni. Azonban megmaradnak -
Urbán megfogalmazása szerint is - emléksárnak, 
visszahúzó, szárnyalni nem engedő erőnek. 
A kötet összeállítója három ciklusba osztja az íráso
kat. A besorolásnál időrendi szempontok vezérlik: 
külön-külön csoportba kerülnek az 1955-1960, 



1961-1966 közt és az 1967 után írt novellák. A keletke
zésnek megfelelő időrendi beosztás könnyíti a kri
tikus munkáját, mert az írások elolvasása után egy
értelmű, hogy Urbán első kisprózai kísérletei hagyják 
maguk után a legtöbb kívánnivalót. Az első ciklus 
novellái szinte kivétel nélkül esztétikai igénytelen
ségről, botfülűségről tanúskodnak. Ponyvába kíván
kozó témák sorakoznak, olyanok, mit a meggyilkolt 
feleség, a megcsalt férj, az elvált asszony stb. Urbán 
elkötelezettsége és esztétikai érzéktelensége legin
kább a Gyufa sercent c. írásban csúfolják meg egy
mást, ahol a valós emberi konfliktust egyszerre ne
vetséges és siralmas képben oldja fel a szerző, meg
alkotva a zászlólengető giccs mintapéldányát. 
A második ciklus írásai között fel-felsejlik egy-egy 
érdekes helyzet, egy-egy figyelmet érdemlő írói meg
oldás, megmutatkozik Urbán feszültségteremtő ké
pessége (Átkelés, Az utolsó nap), találóan megrajzol 
egy-egy kisiklott életet vagy eltorzult jellemet, pl. a 
Berta legszebb éjszakájában, de bizonytalansága 
rendre rányomja bélyegét még a legjobb írásokon is. 
Urbán rendszerint ott rontja el a novellát, ahol annak 
a legérzékenyebb pontja van: a csattanóban. Leg
inkább a bizarr és a banális végletei között ingázik, 
olykor-olykor meg írói „okoskodása" árt a műnek. 
A befejező ciklus novellái sem hoznak sok újat. Urbán 

továbbra is lankadatlanul rajzolja szülőföldjének kis
embereit, vizsgálgatja a történelmi sorsfordulók ha
tását az „életre", nyomukba ered az emlékeknek: 
s rendszerint nem tud mit kezdeni velük. Ötletekben 
nem szegény - sokkal több baja van az ötletek ki
dolgozásával. Nagyon nehézkes például a hősök vi
selkedésének lélektani megmunkálásában, az ár
nyalt lélekrajzban, enélkül pedig a novella elképzel
hetetlen. Ahol kísérletezik vele, ott nagyon erőtlen. A 
kötet válogatója maga is felfigyelt például arra, hogy 
Urbán alakjai meglehetősen egyoldalúak, egyfajta 
természetes emberi „jóság" jellemzi őket, s ehhez 
igazodik a helyzetábrázolás is, anélkül azonban, 
hogy a stílus, a szerkesztés, a közlésmód, a forma 
problémát jelentene számára. Pedig ezek nélkül az 
ismérvek nélkül is nehezen képzelhető el irodalmi 
alkotás. 

Kisember-figuráinak megrajzolása túl bárgyú vagy 
túl bizarr ahhoz, hogy igazán eleven, helyhez, időhöz 
kötött személyiséggé formálja őket, ugyanakkor túl 
földhözragadt a szemlélete ahhoz, hogy egyetemes 
emberivé emelje őket. A Holdudvar abban a tuda
tunkban erősít meg bennünket, hogy Urbán János 
nem újat kereső, de nem is újat adó alkotója irodal
munknak. 
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Legalább öt különálló kötetre lehetne tagolni Szeli 
István Történő történelem című, majd négyszáz ol
dalnyi könyvét. 
Egy irodalomtörténetre, melyben a felvilágosodás 
és a romantika egy-egy részkérdésének vizsgálata 
mellett négy évfordulóra írt irodalomtörténeti cikk 
kapott helyet, nevezetesen a Csokonairól, Berzse
nyiről, Petőfiről és Aranyról szóló. 
Egy vegyes írásokat tartalmazó nyelvművelő tömb
re, amelyben a nyelv és társadalom korrelációja 
jegyében vizsgálja a nyelvromlást, a szervezett 
nyelvművelést, a szótárkészítést, a tévé segítségé
vel történő nyelvtanulást, s megemlékszik a szótár
csináló Kovács Kálmánról meg a nyelvművelő Kossá 
Jánosról. 
A Közéleti napló címmel összeválogatott művelő
déspolitikai fejezetre, melyben a Tanszék és a Hun
garológiai Intézet tevékenységével, feladataival, s 
egyéb oktatásügyi kérdésekkel foglalkozik. 
Egy esztétikai töprengéseket tartalmazó blokkra, 
melybe többek között a stílus, a műelemzés kérdés
körével foglalkozó irodalomtörténeti, esztétikai mun
kákra s különféle fordításokra reflektáló szövegeket 
soroltak. 
És nem utolsósorban a három alfejezetre tagolt, a 
jugoszláviai magyar irodalomra vonatkozó történeti 
és kritikai írásokat tartalmazó részre, melybe irodal
munk alakulástörténetét vizsgáló tanulmányok, négy 
megemlékezés - B. Szabó Györgyről, Sinkó Ervin
ről, Majtényi Mihályról és Gál Lászlóról - , valamint 
kritikák, vitacikkek, különféle alkalmi írások, fel
olvasások, előadások szövegei, opponensi véle
mény, interjúk s a Bori Imréről készült portrévázlat 
került. 
A több kötetre való tagolás lehetősége természetes 
akkor, ha tudjuk, hogy a Történő történelem váloga
tás az életműből. Szeli István tanári, tudományszer

vezői, művelődéspolitikai tevékenységének egy-egy 
szegmentumát reprezentálja. A tárgyhoz felnőni kí
vánó alapos kritika majd sorra veszi a Történő tör
ténelem különböző vonulatait. A néhány percnyire 
szabott kritika nem vállalkozhat teljességre. Azzal 
is csak érintőlegesen foglalkozhat, amit kiemel Szeli 
István érdeklődéskörei közül: irodalmunk kritikus 
taglalását. 
Sajátos kritikusi alapállás Szeli Istváné: „Nem taná
csot akarunk adni - írja egy helyütt - , hanem csak 
észrevételt közlünk". Ennek az elvnek a jegyében 
született kritikái számára a „tárgyilagosságot kedvelő 
kívülálló" biztonságos, de ugyanakkor kényes pozí
cióját is jelentik. Az szerinte alkalmas a „kritikus 
nagyobb alázatá"-nak érvényre juttatására és a „kri
tika méltóságának" a kivívására. Arra, amire Szeli 
István nagyfokú objektivitást célzó kritika eszménye 
a „ténytisztelet" mellett elsődlegesen törekszik. S 
amire a kívülállás előbb nyújt esélyt, mint az irány
zatok, írók melletti feltétlen elkötelezettség. Bár 
ebből néhány cseppnyi sohasem árt, senkinek sem. 
Szeli István kritikái közül talán csak a Fehér Ferenc 
Álom a dűlőutak szélén és Pap József és Rés című 
könyvéről készültben fedezhető fel némi lelkes bele-
feledkezés. Fehér a „legőszintébb költőnk", könyve 
pedig „háború utáni líránk legszebb kötete". A Rést 
mint az „ösztön és tudat szerencsés találkozásának, 
legmegragadóbb, legtisztábban megmutatkozó for
máját" köszönti, melyben „az idegpályán végigfutó 
áram s a megfogalmazás elvontsága kerül megcso
dált egyensúlyba". Mindkét kritika azonban sajnála
tosan folytatás nélküli Szeli kritikusi pályáján. Fe
hérről, a Híd-díj zsürielnökeként mondott ünnepi be
szédjét leszámítva, nem ír többet, pedig nagyon 
érdekes és tanulságos lenne látni, hogyan ítéli meg 
a pálya további alakulását épp a kívülállást szigorú 
követelménynek tartó objektív kritikus. A Pap-kritika, 
folytatása pedig annak bizonyítására szolgálhatna, 
hogy vajon ezzel felülbírálta-e Domonkos Rátkájáról 
írt - elmarasztaló - véleményét, lévén hogy Papnál 
éppen azt dicséri, amit előbb Domonkosnál is di
csérhetett volna, ha túlzott grammatikai aggályos-
kodása ezt a fajta irodalmat nem rekeszti kritikusi 
látószögén kívülre. A Rés-kritika folytatásával kide
rülhetett volna, mi a véleménye esztétikai lépték
váltásunkról annak az embernek, aki bár bonckését 
érzéstelenítővel vonta be, de mindig pontos, világos 
fogalmazással közölte észrevételeit. Ezeket akkor is 
tanulságos és élvezetes olvasni, ha nem egy szem
pontjával - a fiatal költők csak azután lehetnek forma
bontók, ha minden formát tökéletesen megismertek 
- , elvével - stílusnorma nincs, a nyelvvel minden 
tehető, az „érthetőségen és a nyelvi ízlés határain 
belül" - , kitételével - Adyt „olyan vájtfülú esztéták 
sem értették meg, mint Gyulai Pál" - ítéletével, 
véleményével nem érthetek egyet. Irodalmunknak 
Utasít kivéve hosszú távon nemigen volt megbízha
tó értékrendű kritikusa. Ezért is kár, hogy Szeli 
István nem vállalta a kritikus stallumát. Egy olyan 
ember szemléletével lennénk gazdagabbak, aki a 
konzervatív szemlélet bizonyos mellékízével is, 
írásbeli kultúránk kivételes szemű és tollú egyéni
sége, ahogy ezt a kötet Irodalmi alkalmak alcíme alá 
sorolt legjobb kritikáival bizonyítja is. 
A kritikusi szegmentum sem a pályának sem a 
könyvnek nem a leglátványosabb és nem a legjelen
tősebb fejezete, kiragadását csak az magyarázhatja, 
hogy itt, az élő irodalmárról készült műsorban ezt 
találtam legtermészetesebbnek kiemelni ebből a 
végtelenül fontos és súlyos summázó kötetből. 
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1. Könyvelőknek, nyilvántartás-vezetőknek, íróknak nyilván a legelválaszthatat-
lanabb társuk a toll. Egyik sem tud meglenni nélküle, de használóinak előbb-utóbb 
rá kell döbbeniük, ha akarnának sem tudnának megszabadulni „szerszámuktól", 
mert a toll mindent feljegyez. A szolgát kénytelenek lesznek társsá fogadni, mert 
a már néhány éve folyamatosan (ki)használt szolga ugyan mindent följegyez pon
tosan és hibátlanul, de semmit sem felejt. Következésképp a toll-tulajdonos, írjon 
bárhol, bármit is, minden esetben önkezével javítgatja saját halálos ítéletét, akár
ha a Walesi bárdok egyik sorában: „fejére szól ki szót emel". Persze ezek az újabb 
tollak sokkal kevésbé szeretik a fejvadászatot ama régebbieknél, amelyek egyet
len gyors csuklómozdulattal döfték át a gazdájuk szívét. Nem. A rexpenek leg
alább annyira ragaszkodnak gazdáikhoz, mint azok őhozzájuk. Nem akarnak ők új 
zsebbe kerülni - az újabbnál újabb zsebekről nyilván rossz tapasztalataik lehetnek 
- csupáncsak uralni akarják azt a zsebet, amelybe beköltöztek és amelyben már 
jó meleg vackot készítettek maguknak. Ezért a toll - hogy maradhasson - kény
telen nélkülözhetetlenné tenni magát gazdája számára, és ezt csak egyfélekép
pen érheti el: ha sakkban tartja mindazzal, amit leírt; tehát tud. 

Kár, hogy a statisztikusok még nem készítettek felmérést arról, hányan ragasz
kodnak makacsul fóliáikhoz. 

2. A jó karikatúra, hogy irodalmi példával éljünk, talán leginkább a szatírához ha
sonlít, sőt hogy egészen pontosak legyünk nem is más: szatíra kell hogy legyen 
ízig-vérig, amely a szó helyett a vonalat használja, általa jelenít és semmisít meg, 
oldoz és kötöz, anélkül, hogy önmagát kívülállónak tekintené, mert abban a pilla- 34 
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natban, amint a karikatúra kívülállónak, függetlennek érzi magát attól, amit ábrázol, 
menthetetlenül átcsúszik abba a humorba, amely csak feloldozni akar - ám ezt 
a feloldozást maradéktalanul sohasem érheti el, mert hiányzik hozzá a létalapja. 
A kettő közötti távolság kb. annyi, mint egy Örkény-novella és egy vicc közötti 
kátyú (talán csak egy „madzagnyi" rés). 

3. Léphaft Pál karikatúrái egyben válasznak is felfoghatók arra a kérdésre, hogy 
napilapjainkban, folyóiratainkban (pl. Híd, Új Symposion) miért fehér holló a jó 
karikatúra és szatíra. (Belőlük akkora a hiány, hogy azon sem csodálkoznék, ha 
művelőiket az Állatvédő Egyesület mint ritka fajt védetté nyilvánítaná.) Itt Léphaft-
nak arra a rajzára gondolok, amelyen egy csiga házául választotta a tollat, hátán 
cipeli a csiga, hogy bármelyik pillanatban visszabújhasson oda. Ez a kétélű meg
jelenítés rajzainak mozgatója, amely egyben lehetővé teszi számára azt is, hogy 
ha önmagára néz, ne csak önmagát lássa, és ha valamit megnéz, benne önmagát 
is fel tudja, merje ismerni. 

4. Az elmondottakhoz talán annyi még hozzátartozik, ha a karikatúra műfaját vesz-
szük alapul, hogy jó, szelíd, bájos, jó karikatúra mindig pellengérre állít, vagyis ami 
valójában szép, az a rajzon sohasem maradéktalanul az (esetleg túlságosan hi
bátlanul szép), vagy ami valójában rút, hibás, az a rajzon akár tüneményesen 
szép is lehet. 
A karikatúra ezért igen kényes műfaj. Sajnos művelőit nemegyszer kellemetlen 
meglepetések érik, különösen akkor, ha hiú barátaikról, ismerőseikről készített 
rajzaiknak sértődés, harag, bosszúvágy vagy bosszú a következménye. 
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F. O. ista-pistái szellemében össze le
hetne állítani egy hasonló sort így vala
hogy: inkvizítor, diktátor, protektor, cen
zor, preparátor, redaktor... meg a scrip-
tor, a közlegény, akinek a fülébe húzzák 
a nótát: 

„hajrá jimmy súroljad a padlót 
[fényesítsd a vikszet 

nem lehet jobb dolgod 
hajrá újra ne sajnáld a bokszot." 

(K. F.) 
Persze a gyakorlatban nemcsak szim
bolikusan húzzák el a szlnonímasorba 
beilleszkedni nem akaró scriptor nótáját. 

„Köztársaságunkban (mármint a Horvát 
SZK-ban - R. V.) horvát vagy szerb 
nyelven a művelődési élet fejlesztéséről 
egy egész sor szakosított intézmény 
gondoskodik. (...) A Horvátországban 
szétszórtan élő magyarságnak objektív 
okokból nem fejlődhettek ki ezek a sza
kosított oktatási és művelődési intézmé
nyei. Objektív tényezőnek tekintjük a vi
szonylag kis létszámot, a hagyományok 
és objektumok hiányát, a kevés szakem
bert stb. Éppen ezért az itt élő magyar
ság alkotmányos jogainak biztosítása 
céljából létre kellett hozni egy köztársa
sági jellegű társadalmi szervezetet, 
amely a Kommunista Szövetség eszmei 
irányításával a Dolgozó Nép Szocialista 
Szövetségének keretétjen működik. így 
jött létre a „Horvátországi Magyarok 
Szövetsége". (Merki Ferenc: A Horvát
országi Magyarok Szövetségének sze
repe művelődési életünk fejlesztésében. 
HMSZ Évkönyv 1., Eszék, 1979.) 

Következésképpen az a fonák helyzet 
áll elő, hogy a HMSZ monopolhelyzet
ben van, tehát a baranyai-szlavóniai kul
turális életben - ha ugyan lehet ilyenről 
beszélni - az történik, amit a Szövetség 
előirányoz; egyetlen szervezet tartja ke
zében a kulturális mozgások gyeplőjét, 
a könyvkiadástól a nemzetközi kapcso
latokig felügyel minden lépésre, s teszi 
mindezt mint Intézmény, tehát mint ha
talom. 

A horvátországi magyaroknak egyetlen 
rendszeres sajtótermékük van: a Magyar 
Képes Újság, melynek negyedszázados 
múltjáról Tausz Imre főszerkesztő így 
nyilatkozik: „Büszkén vallhatják a szer
kesztőség volt tagjai s a mai dolgozói 
közösség is, hogy a huszonö téves múlt
ban minden szám megjelent, egy sem 
volt betiltva, egy írás sem kompromit
tálta hazánk kül- és belpolitikáját, de 

minden esetben erélyesen elítélte a ha
zánk ellen irányuló igazságtalan rágal
makat, bánvely oldalról jöttek is." Ami 
pedig a jövőt illeti: „Hisszük, hogy az el
következő időszakban is, mint eddig, tá
mogatásra találunk a társadalmi-politikai 
szervezeteknél..." (Tausz Imre: A Ma
gyar Képes Ijjságról. Uo.) Az MKÚ tehát 
a tájékoztatás területén szintén mono
polhelyzetben van, emellett határozot
tan az Intézmények közvetítette ideoló
giát tartja irányadónak. 

A Magyar Képes Újság és a HMSZ mo
nopolhelyzete objektív okokkal magya
rázható. Annál furcsább, s még inkább 
kihegyezi a piramis csúcsát, hogy a Szö
vetség elnöklője és az MKÚ főszerkesz
tője ugyanaz a személy, név szerint 
Tausz Imre. A HMSZ titkára és az idén 
harmadízben megjelent Évkönyv szer
kesztője szintén egyazon ember: Tröszt 
Sándor. 
Neca Jovanov írja - és valamennyien 
tudjuk - , hogy „az intézmények csak for
mailag és jogilag önigazgatásúak", való
jában „köldökzsinórjukkal az államhoz 
kötődnek, az államhoz nőttek, és objek
tíve az állam politikai hajtóművei". Az 
Intézménnyel szemben a sajtó a véle
mények pluralizmusának, a szubjektu
mok dialógusának kifejezésére hivatott. 
Mi történhet azonban, ha az Intézmény 
és a sajtó egyazon tandem kezében 
van? A sajtó csak megjátssza szerepét, 
valójában az Intézmény támogatója, 
illetve „fedezője". 

A játékszabályokat elfogadni nem haj
landó közlegény, az újságíró gyorsan 
két összecsattanó tenyér között talál
hatja magát. 

Az itt következő két cikkem nem jelenhe
tett meg a Magyar Képes Újságban, mi
vel a szerkesztői preparálás után majd
hogynem csak a gépírópapír maradi 
meg az eredetiből. A szerkesztő által ki
húzott részeket dőlt vastag betűs szedés 
jelzi, javításait szögletes zárójelben kö
zöljük. 

36 
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A HMSZ 3. Évkönyvének tanulságai 

Kulturális folyóirat, egyéb kiadványok hi
ányában az Évkönyvre többrétű fel
adatcsoport hárul: fölmérő-összegezö 
írásokban elemezni az elmúlt időszak 
kulturális tevékenységét, eredeti tanul
mányok és egyéb munkák által prezen
tálni egy év termését, bemutatni illetve 
közölni a vidékünkről szóló, máshol szü
letett írásokat, egyszóval minél több 
szemszögből foglalkozni az Itt élő ma
gyarság életével, előtérbe helyezve a 
helyi gondolkodó emberek alkotó-tudo
mányos munkásságát. 

Először is szembetűnő, hogy szépiro
dalmi alkotás az előzetes tervek ellenére 
egy sincs az Évkönyvben, pedig más 
publikálási lehetőségük - a Képes Újsá
gon kívül - az itt élő íróknak-költőknek 
nincs. Azt jelenti ez, hogy a Drávaszög
ben senki nem foglalkozik próza- ill. vers
írással, vagy szerkesztői mulasztás, 
hogy ez a témakör nincs képviselve a ki
adványban? Ezenkívül irodalmi ill. mű
vészeti jellegű értekező prózával sem 
találkozunk. Márpedig óriási űr tátong 
kultúránkban, ha mindezen területeknek 
sem alkotójuk, sem ápolójuk nincs. Az 
egy Bécsy Tamás, aki a refomiáció kori 
drávaszögi magyar irodalmi élettel fog
lalkozik tanulmányában (a XVI. század
ban még volt irodalmi élet is errefelé!) 
magyarországi irodalomtudós. 

Ez az egész tájegység megannyi cse
megét kínál a néprajzkutatóknak, ezt az 
idevalósiak is észrevették. Lábadi Klára 
tanulmánya az alfalusi kenyérsütéssel 
foglalkozik. A Dráva menti népdalokról 
a magyarországi Borenich Húgó szól 
írásában. A helytörténeti-művelődés
történeti bogarászásokra sem panasz
kodhatunk, [írásokban] Tröszt Sándor a 
Belje birtok történetéről szól, különös te
kintettel a munkabárcákra, Petrik Anna 
a vörösmarti amatőr színjátszást foglalja 
össze. „Sok előítélettel kellett megküz
deni és vállalni a nem hálás közönség
nevelés szerepét is. Ugyanis meg kellett 
cáfolni azt a véleményt, hogy a színház
látogató csak szórakozni akar, problé
mákról - legyenek azok társadalmi vagy 
más eredetűek - nem akar hallani." Ka
baré-szintű darabok tették ki a vörös
martiak repertoárjának nagy részét, 
persze ez is több a semminél, ami most 
van. Az a meghökkentő, hogy a harmin
cas évekbeli Cigány Rózsi-, Piros bu
gyelláris szerű ízlés az 1980-as évekre 
egy fikarcnyit sem változott! Ötven év 
alatt (!) annyit lépett előre a (színházi) 
kultúra, hogy már nem a Marica grófnőt 
nézzük falubelijeink előadásában, hanem 
Pécsre utazunk a Csárdáskirálynőre! 
(Az Évkönyv szerint a HMSZ 1980 folya
mán februárban, márciusban és decem
berben összesen 293 fő részére szervezte 
meg a Csárdáskirálynő megtekintését 
a pécsiek előadásában.) 

A folklór mellett a helytörténeti-történel
mi érdeklődés a legkifejezettebb Bara
nyában. Loboda Gábor, Bencze Sándor, 
Baranyai Júlia, a magyarországiak közül 
Szita László és Kiss Béla jelentkeztek 
ilyen jellegű tanulmányokkal. Baranyai 
Júlia írásáról meg kell jegyeznünk, hogy 
nem tarthat igényt a tudományosságra, 
puszta hipotéziseken alapszik, az olva
sónak csínján kell bánnia megállapítá
saival. 

Eddig a tanulmányokról tettünk említést, 
most nézzük, mi a helyzet a 80-as év 
kulturális tevékenységét összefoglaló 
írásokkal. Ezeknek frappáns foglalatát 
adja Pasza Árpád egy mondata: (122. 
old.): „Az évek folyamán felvetődött s 
némely téren tipikusnak is nevezhető 
problémákról, azok okairól, vetületeiről 
viszont itt nincs szándékunkban írni, ez 
ugyanis e kiadvány jellegével nerh lenne 
összhangban."' 

Nem tudok egy olyan elméletről sem -
legyen szó bármilyen kiadványról - mely 
a problémák megkerülését követelné 
meg. Különösen nem helytálló az ilyen 
érvelés ott, ahol nem sajtótermékek 
tömkelegéről, hanem az egyetlen rend
szeres, a publicisztikától mélyebb meg
látások felrajzolására hivatott kiadvány
ról van szó. [Befejezésként kérem az 
Évkönyv pozitívumait!] 

• Mint értesültünk, Pasza Árpád írásának a második 
verzióia Jelent meg az Évkönyvben. 

Egy ülés tanulságai 
[A HMSZ elnökségi üléséről] 

A Horvátországi Magyarok Szövetsége 
november végi elnökségi ülésén újabb 
beszámolók hangzottak el az egyes 
bizottságok munkájáról és jövő évi ter
veiről. Várható-e változás, vagy minden 
folydogál szép csendesen tovább a régi 
mederben, ahol már minden göröngy 
belesimult a folyam(at)ba, s a hínár lus
tán lengi be a mozdulatlan víztükröt? 
A folyományokat ismerve szónoki kér
dés ez, de nem árt egypárszor föltenni, 
hogy a megszokás leplét lerántva, elfoj
tott igényeinket szóhoz juttatva szemlél
jük a dolgokat. 

A kiadói tevékenység közismerten gyen
ge, [fejlődőben van.] Nem jut rá pénz. 
Az illető önigazgatási érdekközösség 
nem szán külön pénzeszközöket a nem
zetiségi kiadói tevékenység fejlesztésé
re. A nemzetiségi tankönyvkiadás élvez 
bizonyos kedvezményeket, de a folyó
irat- és könyvkiadás [még] nem. Viszont 
készülőben van egy olyan társadalmi 
megállapodás, amely ezen segíthet. 
Várjuk a fejleményeket, mert így például 
asztalfiókra van ítéltetve Lábadi Klára 
feltétlenül könyvbe kívánkozó kézirat
csomagja az alfalusi népi gyermekjáték
szerekről. A néprajz eddig teljesen fel
dolgozatlan területéről, tehát úttörő 
munkáról van szó. Lesz-e Baranyában 
valaha tudományos alkotómunka? A vá
lasz egyrészt a könyv- és folyóirat
kiadásokon múlik. 

A baranyai kulturális folyóirat[ra szük
ség van] ügye körül három éve szél
csend honol. Erre sem jut pénz. Jövőre 
sem. „Mennyire reális á folyóirat igénye 
a baranyai körülmények között?" -
hangzott el az ülésen az elnök kérdése. 
Ilyen hozzáállással, állandóan a „körül
ményekre" hivatkozva tényleg nem len
dülhet mozgásba az itteni „kulturális 
élet". Elképzelhetetlen, hogy az itteni 
magyarok közül legalább néhánynak ne 
lenne alkotó kedve és tehetsége. Csak 
egy szerkesztőségnek, netalán szer
kesztőségi életnek fel kellene ébresz
tenie bennük a tenniakarást. 

Iró-olvasó találkozókra Is számíthatunk, 
valószínűleg néhány magyarországi és 
vajdasági író, költő látogatására. Véle
ményünk szerint mind az író-olvasó ta
lálkozókat, mind a színházi vendégsze
repléseket elő kellene készíteni az 
iskolákban, a helyi könyvtárakban, mű
velődési otthonokban, a Képes Újság
ban, a kocsmákban - de ez'már egy 
értő népművelő feladata lenne. 

Üdvözlendő az előrányozott könyvtáros
tanácskozás. A könyvtárosokra fontos 
feladatok hámlCná;nak környékünkön 



a kiselőadásoktól kezdve szinte a köny
vekkel való házalásig, a könyvvásárlás 
szakavatott irányításáig, az ízlés for
málásáig. 

Ma is emlékszünk a tavaszi könyvkiállí
tásra, melyet a Magyarországi Könyv
kiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 
tett lehetővé. Még ha a könyvek megvá
sárolhatók lettek volna! 82-re is tervez
nek könyvkiállítást, melyen, reméljük, 
Forum-könyveket is láthatunk és vásá
rolhatunk is majd. 

Rossz híreket hallhatott az elnökség 
Kovács Iréntől, az eszéki rádió magyar 
műsorának szerkesztőjétől, aki egy idő 
óta a zágrábi tévé eszéki stúdiójának 
keretében magyar nyelvű tévéműsoro
kat is készít Az adások gyönge színvo
nalát újságírók tolla is megszólta már. 
Kovács Irén szerint a mostoha körülmé
nyek lehetetlenné teszik a munkát. Az 
eszéki stúdió munkatársai nem veszik 
felnőttszámba a magyar műsort, alig le
het összetoborozni a felvételezőcsopor-
tot, s ő maga kollégájával szimbolikus 
tiszteletdíjért dolgozik. Fiatal káderek 
kellenének a stábba, lenne is szakem
ber, de nincs rá pénz. A zágrábi tévé 
magyar adásokra szánt pénze valahol 
„elkönyvelődik". Persze nem egy apel-
láció ment már el Zágrábba, de válasz 
nincs. Ilyen körülmények között nem le
ttet [nehéz] dolgozni. A magyar műsor 
megszűnik. 

A hagyományőrző bizottság jövő évi 
tervében három tájház berendezése 
szerepel, ami nagyon dicséretes és ér
telmes kezdeményezés, hisz tényleg 
egyedülálló építészeti remeklések ta
núskodnak az itt élt földművesnép ösz
tönös jó ízléséről, régmúltba visszanyúló, 
különleges hagyományairól. A sok meg
őrzött régi tárgy is mennyivel többet 
mondana természetes környezetében, 
mint a múzeumok vitrinjeiben. Csak ne 
ütné agyon a szép ter/et a pénzfiiány. 
És ne fuserálná el a kivitelezést a szak
emberhiány. 
A környéken okvetlenül elkelne egy et
nográfus. Van elég ösztöndíjasa a 
HMSZ-nek. 

Összegezve: ha végre egyszer ki merjük 
mondani azt, hogy korántsem lehetünk 
megelégedve a drávaszögi kulturális 
élettel (amit különben is csak idézője
lesen szabadna így nevezni), és teret 
engedünk az újszerű megoldási javas
latoknak, az első, amit tehetünk [szük
ség van] egy népművelő, egy etnográfus 
felvételé[re] kulturális folyóirat alapítá
saira]. Persze mindez a pénz kieszköz-
lésétől és a körültekintőbb gazdálko
dástól is függ. 

A munkaviszonyról szóló Szabályzat 51 . 
és 55. cikkelye szerint 

határozatot 

hozok Radics Viktória, lektor ideiglenes 
áthelyezéséről a gépírói, korrektori mun
kahelyre és megtiltom a lektorálást. 

Ez a határozat a munkafeladat súlyos 
megsértése miatt lép életbe, amelyet 
nevezett személy a Mérlegen című kéz
irat lektorálásakor követett el, mely cikk 
a Magyar Képes Újság 22., 1981. dec. 
1-jel számában jelent meg. 

Radics Viktória nem vette figyelembe 
a főszerkesztő javításait, a cikket a saját 
véleménye szerint jelentette meg és ez
zel minden objektivitást nélkülözve, ten
denciózusan mutatta be a Magyarok 
Szövetségének munkáját. 

Szerintem ezzel súlyosan megsértette 
munkafeladatát, emiatt hozom e hatá
rozatot, mely 1981. dec. 12-étől lép ér
vénybe, amikor is a munkaszervezet ille
tékes szerve ki fogja mondani a bünte
tést. 

Eszék, 1981. dec. 4. a fő- és felelős 
szerkesztő 

(A szerkesztőségben lektori-korrektori 
minőségben dolgozom, de az újság
írás is beletartozik munkakörömbe. A ha
tározatban emlegetett cikk az én írá
som. A fenyítésre nyilatkozattal kellett 
válaszolnom, (me egy részlet:) 

nyilatkozat 

Tausz Imre szerkesztői minőségében 
Mérlegen című kéziratom 113 sorából 
34-et kihúzott. Az itt is, ott is meg
nyirbált, gondolatilag megcsonkított cikk 
szerzőségét így nem vállalhattam: a ki
húzással előállt összefüggéstelenségek 
kiküszöbölése végett az írást kénytelen 
voltam átfogalmazni. Ennek során négy 
helyen a szerkesztő által kihúzott mon
datok jelentését - tompított, más formá
ban - szintén beleszőttem a gondolat
menetembe, annál is inkább, mert valós 
dolgokról van szó bennük, melyek meg
kerülése, az oly gyakori szemet hunyás 
lehetetlenné teszi, hogy szembenéz
zünk végre saját valóságunkkal. A cikk 
új verzióját természetesen meg akartam 
mutatni a szerkesztőnek, aki viszont két 
napig - 1981. nov. 19-én és 20-án, ami
kor az írást le kellett adnom, mivel a tör
delés napja 21-én, szombaton volt -
nem volt benn a szerkesztőségben. 

Mindennél persze fontosabb a kérdéses 
4 mondat igazságértékének megvita
tása. 
„A művelődésügyi bizottság ez alkalom
mal a legnagyobb hangsúlyt a néptáncra 
fektette. A drávaszögi kultúra egyik két
ségkívül legtöbbet szorgalmazott terü
letéről van szó, de ennek igazoltságán 
nem ártana elgondolkodni, ugyanis a 
néptánc még nem művelődés." 

Hogy kulturális életünk leginkább szor
galmazott területe a néptánc, az evi
dens. Nézzük pél. a művelődésügyi bi
zottság pénzügyi tervét. 10 tevékeny-
séi, 'ormára összesen 114 millió dinárt 
igényt itek, ezek közül a Központi Tánc-
együtte.- 85 millió, a folklórszemle 5 mil
lió, a néptánc összesen tehát 90 millió 
dinárba kerül, ami felemészti a művelő
désügyi területre igényelt pénzösszeg
nek több mint 2/3-át! De nézhetjük a 
HMSZ bármely jelentését, tervét, a nép
tánc midenütt dominál. Mondatomban 
a néptánc ezen, minden mást messze 
meghaladó dominanciájának jogosult
ságát mertem megkérdőjelezni - meg
kérdőjelezni, és nem tagadni! Kételyei
met csak alátámasztja, hogy a néptánc
nak az az ága, amit itt művelnek, az ún. 
„állami stílushoz" (Vitányi Iván) tartozik, 
melynek funkciója a látványos reprezen
tálás. Az ilyen jellegű néptánc nem is 
a folklór, hanem a folklorizmus körébe 
tartozik: szórakoztató rendezvény épül
het belőle, de művelődési aligha. Még 
egyszer hangsúlyozom, nem a néptánc 
létjogosultságát, hanem határozott do
minanciáját, előtérbe helyezését vontam 
kétségbe. 

Második tiltott mondatom: 

az operettes ál-néptáncokat és a 
magyar nótákat végleg eliminálni kelle
ne, legalább a művelődésügy területé
ről. Vonatkozik ez a baranyai magyar 
értelmiségi hagyományos Csárdásbál
jára is." 38 



Ugyancsak a művelődésügyi bizottság 
pénzügyi tervébe vannak belekalkulálva 
a Csárdásbál költségei is: 7 millió dinár. 
Tehát a Csárdásbálra több pénzeszközt 
szántak, mint pl. könyvvásárlásra vagy 
a művelődési egyesületek műsorainak 
dotálására. Ami a Csárdásbál tartalmát 
illeti, a Dörömböző Géza-féle cigány
zenekarokra, a magyarnóta-énekesek
re, a Sárosi Katalin-féle táncdaldúdo-
lókra nem érdemes szót vesztegetni. 
A Csárdásbál-szerű mulatságoknak 
megvan a létjogosultságuk: a Csingi
lingi csárdában vagy a Lázár Janinál. 
Azonban igencsak visszás, hogy egy, 
a kultúra fejlesztése végett alakult szer
vezet pénzt, időt és fáradságot veszte
get ilyenre. A szememre vetették, hogy 
nem az értelmiségi báljáról van szó. 
Elnézést: elitet, „krém"-et akartam mon
dani, ami anyagi jólét szerint formálódik. 
Emellett: a bálát az értelmiségi szervezi. 

A harmadik „baklövés": 

„A kulturális igénytelenséget évtizedek 
mulasztásai, szellemi pangása, és nem 
utolsósorban a falvak lakosainak labilis 
gazdasági helyzete termelte ki." 

Hogy kulturális igénytelenségről egész 
nyugodtan beszélhetünk, alátámasztja 
sok adat: a színházi előadások, irodalmi 
estek látogatottsága, az előadásokról 
kialakult vélemények (Szemes Mari-féle 
műsorokból elég lenne kétévenként egy, 
nem tetszik a népnek, nekem is túl mo
dern - mondta nekem egy elnökségi 
tag), különben ezt kár is bizonygatni, 
az MKÚ szerkesztője tudja a legjobban 
mi a helyzet e téren, hisz a komolyabb 
írások, irodalmi művek épp emiatt nem 
kerülhetnek be a lapba. 

Na már most ez a helyzet, az anyanyelv 
és a kultúra iránti közömbösség nyilván 
nem egyik napról a másikra alakult ki, 
nyilván mulasztások sora vezetett ide, 
s ezekkel miért ne néznénk szembe? 
Miért kell makulátlannak hazudni a múl
tat és a jelent? 

Továbbá: 

„...nem vall hozzáértő szakemberre, 
hogy a pécsi színházlátogatások cél
pontja általában a Csárdáskirálynő, a 
Marica grófnő és más hasonló elcsé
pelt darabok..." 

Mint a legutóbbi Évkönyv adatai mutat
ják, 1980 folyamán a HMSZ a követke
ző darabokra szervezett színházlátoga
tást: 
1980. II. 17. Kálmán Imre: Csárdáski
rálynő 
1980. 
rálynő 
1980. XII. 21 . Kálmán Imre: Csárdáski
rálynő 
1979 repertoárja: Kálmán Imre: Csár
dáskirálynő; Ábrahám Pál: Viktória. Az 
idén a Marica grófnő és a Leányvásár 
című operetteket volt alkalmuk megte
kinteni az érdeklődőknek. Ez aztán „kö
zönségnevelés"! 

II. 9. Kálmán Imre: Csárdáski-

A történetnek itt még nincs vége; kizárás 
előtti szigorított fegyelmi vagy azonnali 
kirúgás várható. De hát ez már kevésbé 
fontos, hisz „a politikába »ágyazott« tár
sadalomban mérhetetlenül és veszélye
sen megnő a személyek szerepe, ám 
ezek nem saját személyi ötleteiket, ha
nem a politikai társadalom valamelyik 
típusának - természetesen érdekeikkel 
is összeszövődött - logikáját követik". 
(Szilágyi Ákos) 

1981. december Radics Viktor 

kalapáti 
ferenc 

mily 
Jó 

mily Jó kérdezhetném 
a vérhasban szenvedő milói vénusz hasán 
ha nem én feküdnék 
a megkövült szépség formásán izzó valagán 

és 
ti 
kor 
nélküliek 

heves ficamtól reszketeg 
ködbe rejtőző testeket 
nem érhet kár mert elnyeli 
posványba süppedő mocsár 
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poé(kri)tikus 
„szíves 
kalauz" -

Kritikánk nyelve, úgy látszik, versenyre 
kél a XIX. századi almanactiköltészet 
„tiarmattól csillogó televény"-ével Virág 
Ágnes szavaival élve, aki Mintha a havat 
gyújtogatnánk című „szíves kalauz"-
ában (félreértés ne essék, a szerző ne
vezi így írását) tett tanúbizonyságot ar
ról, hogy kritikánk a „lélek mámorában" 
úszva immár a Parnasszus „telt, puha 
csöndet" lehelő ormaira tornázta fel ma
gát. 

Brasnyó István Földvár című kötete az 
ihlető. Megtudhatjuk, hogy: „Ezeknek a 
verseknek szépsége virághoz, komor 
hegyormokhoz vagy asszír dombormű
vek fegyelmezett esztétikumához nem 
hasonlítható, hüllők pompájához azon
ban igen. Színek hideg fénye, jeges csil
logása; a ritmus lassú kúszása, ingása, 
tekergése. A csontpikkelyek, szarupaj
zsok, gyűrűk meg-megcsikorduló nesze 
a sziklán (. . .) Sereglet, gyülekező az 
erdő mélyén, valahol valami holdfény 
áztatta tisztáson." 

A holdfényben sütkérező hüllők a hasáb 
végére elképesztő költői invencióról ta
núskodó metamorfózison esnek át: a 
hüllő-versek itt már „lombosodnak fris
sen tovább, mint a rozmaringág". Azon
ban ez sem minden: a poé(kri)tikus kép
zelt immáron a Mediteran „zamat"-át érzi 
ki a lombosodó hüllőkből: „E sorok ol
vastán mintha nedves vitorlák feszülését 
látnánk, amint a szél beléjük fú" - olvas
suk a Vidék (!) című versről. 

„A sorokat fénnyel világítom át, s a cí
mek gyöngyeit számolom" - vallja Virág 
Ágnes, s bizony a lélegzetünk is eláll, 
amikor a fénnyel való világítás lidérc-
fényes pirkadatra bukkan: „A lidércfény-
ként fel-feltűnő erotika, fehéren fölizzó 
vágy, indulat, mintha könnyű reggeli kö
dökbe álcázná így magát." 

Bizony ez a kritika felülmúlja még Bras
nyó István „hüllőinek ékszercsillogását" 
is. Mélységesen egyetértünk azonban 
Virág Ágnessel, amikor költői méltatásá
ban jóhiszeműen megállapítja, hogy „az 
állóvizek régiói mintha kifejeznék Bras
nyó belső mondandóit". 

Radics Viktória 
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tartalom 
miroslav krleža versei 
apró István novellái 
ladik katalin versel 
gulyás József: a volánozott asz

falttól a virágokig 
cs. simon István: hetény 
sziveri János versel 
moldován donnokos - erdély mlk-

lós: rontás és reménység 
kovács lukács: moldován domo-

kos: rontás és reménység 
mák ferenc: hideg máglyák 
losoncz alpár: „költészetről" 
beretka ferenc: a szülőföld emlék

sarkába ragadva 
gerold lászló: szeli István: történő 

történelem 
kalapáti ferenc: tollforgató gon

dolatok léphaft pál karikatúrái
nak ürügyén 

centripetális farok 

1 
2 
6 

12 
14 
15 

17 

21 
24 
28 

31 

33 

34 
36 

közlemény: 

Sajnálattal értesítjük olvasóinkat, 
hogy a Lukács Györggyel készített 
Életrajz - magnószalagon című in
terjú ötödik, befejező része - nem 
szerkesztőségünk tiibájából - ki
maradt lapunkból. Az olvasóink kö
rében nagy érdeklődést kiváltott 
interjú jelzett, befejező részét folyó
iratunk márciusi számában jelen
tetjük meg! 

az Üj Symposion szerkesztősége 

4 
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