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bdnddr pál 

utolsó 
versem 

Csütörtökön 
találkoztam a szerkesztővel. 
Beszélgetés közben 
megkérdezte van-e új versem ugyanis 
az utóbbi hónapokban 
kézirathiánnyal küszködik. 
Van — vágtam rá készségesen 
holott egy homályos ötlet volt 
össz birtokom. 
Megijedtem 
kényszerhelyzetben alacsonyabbra ereszti a mércét 
valami gyanús versfaragónak 
ad alkalmat szereplésre. 
Az ellen pedig erélyesen 
— erélyesebben mint eddig — 
harcolnunk kell 
tehát nekem is: 
megírom a verset hétfő ig 
ha törik ha szakad! 
Mint várható is volt 
pénteken nem tudtam leírni 
egy so rt  sem. 
Szombaton meg 
ahogy kézbe veszem az irónt 
lejegyezni hirtelen ötletet 
egyetlen árva mondatot 
mely úgy tűnt 
folytatást ígér 
a megolvadt vegyszer benne 
a hófehér papirosra folyt 
furcsa ragadós folt 
lett az eredmény. 
Benne ezret láttam 
többet mint mondatom határolt 
de erélyesen el űztem 
a bennem — tehetetlenségem folytán —jelentkez ő  
konceptualistát 

és kerestem olyan 
írószerszámot 
aminek a meleg nem ártott. 
Közben elfelejtettem 
mit akartam lejegyezni. 
Vasárnap reggel végül eszembe jutott 
de azt is látnom kellett: 
gyerekség 
nem ér semmit. 
Hát így. 
Délután —sörözgetés közben — 
mentő  ötletem támadt: 
a forma! 
a forma! 
hát igen a forma 
— majd a tartalom jön magától. 
Tényleg. 
Írtam egy wakát 
ha mindent tekintetbe veszünk 
nem is rossz: 
Ruháskosárban 
két tűcsök cirpel — azt 
hiszik beszélnek: 
Segítségért kiáltnak! 
— Micsoda énekesek! 
Levert a siker. 
Gyalázatosan érzem magam. 
Mintha megerőszakoltam volna a Múzsát. 
Még tíz perce így beszéltem: 
— Ez legyen az utolsó versem! 
Tíz perc 
elég lehiggadni 
— van itt a dilettánsoknál 
rohadtabb népség b őven — 
hogy a gondolatot így módosítsam: 
— Igen legyen ez az utolsó versem 
és mindegyik következő  
újra csak az utolsó! 
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bartuc 
gabriella 

a 
dogma 
természetrajza 
összefoglaló a XVI. Belgrádi Nemzetközi 
Színházi Fesztiválról 

„A kőztársaság fegyvere a RÉMURALOM, 
a kőztársaság ereje az ERÉNY. Az erény, 
mert nélkűle a rémuralom végzetes. A 
rémuralom, mert nélküle az erény tehe-
tetlen. A rémuralom az erényb ől követke-
zik, és nem más, mint gyors, szigorú és 
tántoríthatatlan igazságosság." 

(Robespierre) 
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„Csak még egynéhány fejet kell levágnunk és meg-
mentettük a hazát" — hirdeti Robespierre, Büchner 
drámájában, a Danton halálában, hangoztatva: „aki 
ebben a pillanatban reszket, az bűnös, mert az ártat-
lanság sohasem reszket a nyilvános el/én őrzéstől". 
Csakhogy a Büchner és Lang által végzetesen kibi-
csaklottnak láttatott forradalomban nem tudni már, ki 
ellenő rizhet kit, milyen szempontokat szem el őtt tart-
va, miért? Dantonnak a NAGY MECHANIZMUS tör-
vényei szerint vesznie kell. Előbb, mint Robespierre-
nek. Mert Danton kételkedik. Danton félbehagyja a 
forradalmat. Danton élvez. Társai Szent Marat és 
Chalier helyett az isteni Epikuroszt és a szép farú 
Vénuszt akarják a köztársaság ő reivé megtenni. 
Danton tagadja a kivégzések szükségességét. Ka-
cérkodik a halállal, önnön halálával. „Kiáltanom kel-
lene, és én nem bírok; az élet nem éri meg.azt a fá-
radságot, amelybe a fenntartása kerűl. "Ebbő l aztán 
láthatja, aki akarja — Dantontól meg kell óvni a forra-
dalmat. Robespierre még idejében közbelép. Teheti, 
mert a DOGMA nagy úr. A Dogma szent és sérthe-
tetlen. A Dogma a nagymechanizmus szövetsége- 

se. Kölcsönösen táplálják egymást. A Dogma meg-
bízható. Kétségeinek sohasem ad hangot, tehát té-
vedhetetlen. A Dogma minden igyekezete, hogy tisz-
tességesnek lássék. Aki nem tart vele, erkölcsi fert ő -
ben él. A Dogma „erénycsősz arccal járkál, gyűlöli az 
élvezőket, mint herélt a férfiakat". Robespierre a for-
radalom dogmája. Robespierre az Erény nevében tár-
saival együtt lefejezteti Dantont. A tisztogatás így most 
már csaknem tökéletes, vérpadl -a kerültek az is-
tentagadók, majd a túlzó forradalmárok és a ké-
telkedő  mérsékeltek is. A nép helyzetén mindez lé-
nyegesen nem változtat. Némi bizserget ő  izgalmat 
okoz ugyan a fejek hullása, de a has továbbra is 
üres, a nadrág lyukas. 

Buchner a francia forradalom kuliszáival körülbás-
tyázva a maga 1830-as bukott forradalmáról beszél 
és egyáltalán a forradalmakról. Alexander Lang ren-
dező  tovább tágítja a kört saját korának tapasztala-
taival. 

A francia forradalom gazdasági forradalom helyett 
frakciós harcba fulladt. 



Mi lett az utána következő  forradalmakból? 

Ljubiša Ristić  szerint ma is abban a világban élünk, 
amely a francia burzsoá forradalomban jött létre. P01-
gári társadalomban. Risti ć  szerint az októberi forra-
dalom is a polgári világ keretei között történt meg. 

Korunkban a párizsi forradalom alakjaira alapozott, 
de mai jelentéssel feltöltött drámákban, így a kapos-
vári MaratSade-ban újult erővel hangzik el a kérdés: 
„Marat, a forradalmunkból, mondd, mi lett?" „Hová 
vezet, mi ez a forradalom?" „Az egész e/sorvasztá-
sa/ lassú felolvadás az egyformaságba/ az ítélőké-
pesség elhalása/ önmagunk megtagadása/ halálos 
elgyengülés/ egy állam alatt melynek formája vég-
telen távolra került az egyes embert ől(...)" — vallja 
Sade. 

Mi lett és mi lesz a hatalomra kerülő  forradalmárok-
ból? 

Marat, a hatalom közelébe került — a t ő le eltérően 
gondolkodóktól önmagát és eszméit veszélyeztetve 
érző  — forradalmár, új cenzúratörvényt diktál. 

a 
forradalom 
fölfalja 
a 
saját fiait 

„Nem prostituálhatjuk tovább a színház 
eszméjét, melynek egyetlen értéke a Va-
lósággal és a veszedelemmel való kegyet-
len, mágikus kapcsolatban rejlik." (Artaud) 

Az idei BITEF-en bemutatott tizennégy el őadás kö-
zül négy végez artaud-i értelemben ördög űzést, 
másik kettő  csak megpróbálkozik vele. Ördög űzésen 
„az új és a mélyebb értelem" felmutatását, „a fogé-
konyság oly állapotba hozását" égette Artaud: „hogy 
képes legyen mélyebb és finomabb megértésre". 
A korunkat Közép—Kelet—Dél-Európában meghatá-
rozó, a forradalom és a forradalom és a forradalmá-
rok sorsára vonatkozó, a már fentebb idézett kérdést 
színpadilag is izgalmasan aњkulálva vetette fel a 
Danton halálával és a MaratSade-dal a kelet-berlini 
Deutsches Theater illetve a kaposvári Csiky Gergely 
Színház társulata. Mindkét el őadás a forradalom 
mechanizmusát, a tö гténelem fatalizmusát vizsgálja. 
Mindkét el őadás tisztán, didaktikától és dogmától 
mentesen veti fel a témát a maga természete szerint. 
Nem adnak egyértelm ű  válaszokat. Főképp kérdez-
nek. Értelmezésükben közelebb kerül egymáshoz 
Marat és Sade, Robespierre és Danton — ezzel új 
dimenziót nyer a kérdés. A h ősökhöz n őtt előjelek is 
elbizonytalanodnak. Robespierre a német színját-
szásban évtizedeken át pozitív h ős volt, Danton vi-
szont egyértelm űen negatív. Alexander Lang és Ács 
János rendezésében Danton és Robespierre, Marat 
és Sade egy tő rő l fakadnak. Ugyanaz a forradalmi 
lendület dobta fel őket, mások viszont a forradalom-
ról vallott elképzeléseik. A természetük más. Egyikü-
kön a dogmatikus én hatalmasodik el, másikuk a 
dogmatizmus fatális terpeszkedését Játva már csakis 
a „bujálkodalomban" talál értelmet. Bár mégsem 

ilyen egyértelm ű  a képlet. Fő leg Marat esetében 
nem. Hiszen Marat az is, aki azt kiáltja a népnek: „Ne 
hagyjátok becsapni magatokat/ akkor elfojtják forra-
dalmunkat/ és azt hajtogatják/ hogy most már jobbak 
az állapotok. " Éppen ezért a MaratSade-ban a vita 
nem annyira a Marat és Sade közötti ellentét feszült-
ségébő l fakad, mint a forradalmárok és a konszolidá-
ció, a hatalom képvisel ője közötti ellentét feszültsé-
gébő l. Marat és Sade sorsa az elfojtott forradalom-
ban, a nézetkülönbségek ellenére, ugyanaz. Jól 
láttatja ezt Ács a korbácsolási jelenetben, vagy ami-
kor hősei a gyilkosság közeledtével egy pillanatra 
helyet cserélnek a színen stb. 
Alexander Lang egyugyanazon színésszel, Christian 
Grashoffal játszatja Robespierre-t és Dantont is. A két 
frakció táborát is ugyanazok a színészek alakítják. 
Alexander Lang Dantonja és Robespierre-je tragiku-
mának forrása ez a kett ősség, melybő l következően 
nem tudnak számot adni önmaguk el őtt tetteikrő l. 
Mások előtt igen. Robespierre mások el őtt igazolja 
magát: „a /e/küsmeretem tiszta" — álÍítja Danton vá-
lasza: „a lelkiismeret az a tükör, amely előtt csak a 
majmok gyötrődnek". 

Ahhoz, hogy a forradalomról, a szabadságr ć  és ma-
nipuláltságról, a dogmáról, a hatalmat kizáról. ;gosan, 
ellenvéleményt, kételkedést nem t ű rő  „forradalmá-
rok" erkölcsi romlékonyságáról úgy lehessen szólni, 
mint a kelet-berlini Deutsches Theater teszi, el kell 
vetni, meg kell haladni a kananizált Brechtet. Az 
NDK-beli színjátszás a krónikások szerint most éli 
azt a fázist, amikor vitába száll a Brecht-féle epikus 
színház megkövesedett princípiumaival. Ami kánon-
ná merevedett, elvetik. Elfogadják viszont Brecht té-
telei közül többek között azt, hogy a színm űvészet 
(akár a többi m űvészet) a társadalmi valóságból 
indul ki. Lang és színészei saját útjukon haladnak, 
önálló kifejezésmódra törekszenek. 

A Danton halálában három tapasztalatréteg külön-
böztethető  meg: a francia forradalomé, a forradalmár 
Büchneré az 1830-as veszített forradalomról, vala-
mint a ko гtársi tapasztalat, Langé, a társulaté és a 
nézőé. Buchner írja önként vállalt szám űzetésében 
1834-ben a forradalom története tanulmányozásá-
nak során lecsapódó gondolatait: „Az emberi termé-
szetben szörnyű  egyformaságot találok, az emberi 
viszonyokban elháríthatatlan hatalmat, amely min-
denkinek megadatott, és nem adatott meg senkinek. 
Az egyes ember csak hab a hullámon, a nagyság 
puszta véletlen, a lángész hatalma bábjáték, nevet-
séges küzdelem a vastörvénnyel, melyet felismerni a 
legfőbb dolog, de úrrá lenni rajta képtelenség. " 

A kelet-berlini el őadás vörös drapériával (forradalmi 
lobogóval?) bevont színpadon játszódik. Nincs ha-
gyományos éhelemben vett díszlet és nincsenek 
rekvizitumok. A nagy színpad belsejébe Volker Pfül-
lerrel, a színpadkép és a jelmezek tervez őjével Lang 
egy kis színpadot épített, az egykori vásárok mutat-
ványos-bódéira emlékeztet őt. Lang színházában 
minden figyelem a színészre összpontosul, akit alig 
megoldható feladat elé állít a rendez ő: Bábszerűen, 
mereven, artisztikusan kell játszania, mégis, ennek 
ellenére egész testével, egész lényével jelen kell len-
nie a színpadon. E kettősségbő l származó szokatlan-
ság, amit a főszereplő  Christian Grashof maradék-
talanul elér, az, ami magához ránt, fogva ta rt  ben-
nünket. Dantonja a bábu és az angyal keveréke. 
Mégsem személytelen. Grashofi. Lang a német szín- 40é 
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játszás hagyományaihoz nyúl vissza, amikor kasperli 
színházszerűen rendezi meg Büchner drámáját. A 
bábjátékra való asszociáltatást maga a szöveg indo-
kolja, Danton kijelenti: „bábok vagyunk mindnyájan, 
ismeretlen hatalmak dróton ránc/gá/nak. Kardok va-
gyunk, amelyekkel szellemek hadakoznak, de a ke-
zeket nem látni(..)" Bábok és önkéntes színészek. 

A vörös drapériával borított térben két síkon játszód-
nak az események. A nép f őként a vásári mutatvá-
nyos-bódé kisszínpadán masírozik, verekszik és 
tapsol. E kis cserkészpódiumon ül össze az élet és 
halál ügyében döntő  Forradalmi Törvényszék. Dan-
ton és társai a nagy színpadról, a kis cserkészpódi-
um előterébő l a kivégzésüket megel őző  pillanatban 
kerülnek visszavonhatatlanul a cserkészpódium báb-
mozgatójának erőterébe. 

Alexander Lang színháza Ács János szabad indula-
toktól terhes, az operett, a rock-opera, a cirkusz, a 
mise, a némafilm stb.-b ő l összeérzett rítusával ösz-
szehasonlítva steril színház. Alexander Lang kér-
déseket hív el ő  belő lünk. Ács János kérdések töme-
gét zúdítja ránk. E zuhatagból ha kimentjük a fejün-
ket: Iám, itt a katarzis. Vad, energikus testszínház 
az, amit a kaposváriak m űvelnek. Külső  kínokkal (hi-
degzuhany, korbácsolás, zuhanás, akrobácia) vált-
ják ki magukból azt az átszellemültséget, hívják el ő  
azt az esszenciát, ami közösségi rituálévá teszi el ő -
adásukat. 
A továbbiakban a Marat/Sade-ról kellene írni, de 
nem tudok. Mindent megírtak már róla. 

Kelet—Közép—Dél-Európa 
a BITEF-en 

Most, hogy a Szövetségi Végrehajtó Tanács intézke-
dései (fő leg a fiatalok számára) ha ideiglenesen is, 
de gyakorlatilag lehetetlenné tették a külföldre uta-
zást (kinek van közülünk nélkülözhet ő  5000 dinárja?) 
— ezek után más szemmel nézve írom ezt az össze-
foglalót. Más szemmel olyan értelemben, hogy a 
XVI. BITEF-en látott sok rossz el őadás ellenére 
örvendek annak, hogy egyáltalán van (lesz?). Az 
adott gazdasági helyzetben is úgy-ahogy, de fenn 
tudta tartani magát. Keveset, de valamit behozott a 
világ színjátszásából. Ha akarjuk, ha csak azt a hat 
előadást nézzük, amelyek az artaud-i értelemben 
vett ördög űzésre vállalkoznak, akkor az úgy-ahogy-
ot mellőzhetjük is. A világ színjátszására sejthet őn 
nem az a jellemző , amit a BITEF-re meghívottak 
(nem tájékozatlanság, vagy kritérium-devalválás ha-
nem devizahiány miatt), viszont Közép—Kelet—Dél-
Európa színjátszása az idén az eddigieknél jóval tel-
jesebben képviseltette magát. A nagyvilágot egy, 
éppen Európában portyázó bostoni repertoárszín-
ház, az American Repertoary Theatre, egy szintén 
Európában tartózkodó japán társulat, a Shankai 
Juku, a kijevi Ivan Franko Derzsavnij Akademicsesz-
kij Ukrainszkij Dramaticseszkij Teatr és a helsinki 
Kaupungen Teatteri volt hivatott képviselni. A bosto-
niak könnyed sületlenséggel (Moliére: sganarelle, a 
rendező  Andrei Serban) és egy némileg komolyabb 
projektummal, Wedekind Lulujával (a rendez ő  Lee 
Breuer) álltak el ő . Értelmezésükben a Lulu azt a 
rémségesen idegesít ő , mikrofonokkal, huzalokkal, 
reflektorokkal, kamerákkal összekapcsolt, er őszaktól 

és terrortól terhes világot tárja elénk, amit Sidney Lu-
met Hálózat cím ű  filmjéből már sokkal teljesebben 
ismerünk. Wedekind szövege nem bírja el a terhe 
lést, képtelen a terrorizmusról, az er őszakról érdem-
legesen szólni. Az el őadás lefékez valahol félúton az 
irónia és giccs között. 

A japánok hozták meg Ushio Amagatsu rendezésé-
ben, a Kinkan shonen című  rituáléval a BITEF első  
nagy élményét. A továbbiakban még szó lesz róla. 

A kijevi előadást, Ivan Franko Ellopott szerencse 
cím ű  drámáját, és a finnek gyermekeknek szánt pan-
tomimelőadását, a Csomagembert nem néztem 
meg. 

Kelet-, Közép-, Dél-Európa szí nházaira —éljünk a for-
dulattal — kell ő  pillanatban irányult a figyelem, akkor, 
amikor az univerzális drámatémák sz űkebb közös-
ségünk ismérveit vették fel. Korábban éppen ellenté-
tes folyamat játszódott le, a dramaturgok és rende-
zők az egyetemes témákat és jelentéseket kutatták. 
Ma fordítva, azokban a drámákban amelyek a fran-
cia forradalomról, a dogmatizmusról, a sztálinizmus-
ról, a fasizmusról szólnak, nemzetük sorsát, jelenét 
veszik bonckés alá. Alexander Lang err ő l az észre-
vételről a következőket mondta: „Erdeklődésse/ kö-
vetem e folyamatot. Helyes és igaz volt az a törek-
vés, amely a népek sorsának kőzös vonásait keres-
te, igyekezett összefűzni ezeket. Azonban a nemzeti 
problémák túlságosan is felerősödtek ahhoz, hogy 
ne az általánosról gondolkozzunk, hanem arról, ami 
az utóbbi időben veűnk történt. (....) Ugyanekkor, 
véleményem szerint, éppen annak van nemzetközi 
jelentősége, ha mindenki színre viszi a saját kérdé-
seit, mert éppen ezáltal érthetik meg egymást az em-
berek." 



Hangsgünter Heyme, a stuttgarti Mephisto rendezője 
nyilatkozta az idei BITEF-en, politikai komponens 
nélkül ma nem lehet jó a színel őadás. A látott elő-
adások, amelyekrő l szólni érdemes — az olasz és 
japán kivételével —, valóban nem nélkülözik ezt az 
összetevőt. 

A mondottakból ítélve úgy t űnhet, a politikai színház 
uralja a színt. Végel László írja ezzel kapcsolatosan; 
hogy a BITEF-en látott előadások nem „politikaiak": 
„a politikai színház legtöbbször ott születik meg, ahol 
a politikát bizonyos distanciával vagy meghatározott 
céllal lehet szemlélni, itt a politika radikálisan átmin ő-
sű/t — metafizika lett, sorsminőség és forradalom". 

A politikai színházzal abban rokon A Mester és Mar-
garita, a Mephisto, a Danton halála és a Marat/Sade, 
hogy megmutatják azokat az erőket, amelyek a kor 
társadalmát mozgatják. 

A bukaresti Teatrul Mic előadásában, Catalina Buzo-
ianu rendezésében Bulgakov A Mester és Margarita 
cím ű  regényének színpadi változata a kiszámítha-
tatlan, szeszélyes rémuralommal, a sztálinizmussal, 
a személyi kultusszal néz szembe — Romániában, 
mint hírlik, ez a törekvés visszhangra is talál. Belg-
rád azonban csaknem közömbösen fogadta, mert a 
sztálinizmussal való szembenézésnek túl vagyunk 
azon a stádiumán, amelyben aromán el őadás fo-
gant. Bulgakovot én nem azért olvasom, mert a sztá-
linizmus leleplezését kutatom benne, hanem mert 
egészében rettenetesen élvezem a regényt — ó, 
egek, az ördög és segédje, a kandúr a legkedvesebb 
hősöm. A Bulgakov korabeli sztálinizmust már annyi-
ra kimerítette a „szakliteratúra", hogy ha csak a sztá-
linizmus leleplezése miatt lenne érdekes A Mester és 
Margarita, akkor már nem lenne érdekes. Catalina 
Buzoianu, sejthetőn didaktikus meggondolásból, 
visszafogja, egyértelm űvé teszi Bulgakov többértel-
műségét. Máskülönben érintetlenül hagyják a re-
gényt, az alapos dramaturgiai megmunkálás hiányá-
nak következményeként szinte felmondják A Mester 
és Margarita egész történetét. Catalina Buzoianu a 

regénybő l elhagyta azt az esszenciát, ami miatt a re-
gény zseniális, és nem pótolta csak a színpadon el ő -
állítható, hozzáadható lényeggel. Nem lett bel ő le a 
szó igaz értelmében színház. Az el őadás formanyel-
ve a régi, közepes színvonalú repertoárszínházák-
ból ismert. A színészek inkább a hangjukkal, a meg-
jelenésükkel, mintsem játékukkal kívánják kitölteni a 
teret. 

Akárcsak A Mester és Margarita, a stuttgarti Wür-
tembergische Staatstheater Mephistója sem zökken-
tette ki a nézőt. „Kimozdítani a nézőt — hová?" — kér-
dezzük Peter Brookkal. — „ Egy új kérdéshez, új gon-
dolathoz, új vizsgálódáshoz, új tudatossághoz" és 
így tovább. A Mephisto lényegét illetően vidéki elő -
adás. (Vidéki alatt a szellemi provinciát értem.) Nem 
tud kitörni abból a vidéki, dohos vadászházból, vagy 
művelődési otthonból, vagy színházból, amelynek 
díszletei között indul a cselekmény. Kezdetben funk-
ciója van ennek a vidéki dohos légkörnek, dohos 
eszköztárnak, mert a f őhős Gustav Gründgens (Hen-
rik Höfgen) provinciában kezdi karrierjét. Kés őbb 
azonban a hatalom pártfogásában megnyílnak el őtte 
a fényes színpadok. Próbáljuk magyarázni, miért 
nem váltanak át a stuttgartiak a rettenetesen unal-
mas, alig nézhető  játékmódról a mili ő  átalakulásával. 
Ezzel jeleznek, hogy bár Gustav Gründgens „fényes 
karriert fut be", lényegében, vajahol belül mindvégig 
jelentéktelen, izgága, vidéki kis színész marad? Ha 
ez lenne a magyarázat, akkor kár az el őadásért. Eb-
ben a Mephistóban valami nagyon félrecsúszott. Bár 
a katalógusban feltüntették, Klaus Mann regényének 
Ariane Mnouchkine által átdolgozott szövegét játsz-
szák — erre nemigen lehetett ráismerni. A rendez ő , 
Hansgünter Heyme túlzottan egyszer ű  képletet kí-
nál, üzenetét és üzenetének formáját tekintve is. 
Nem akar mást, csak meger ősíteni a közhelyet: Gus-
tav Gründgens a kezdetben kis id ő re kommunista, 
majd tartósan fasiszta színész és rendez ő , akár kor-
társunk is lehetne:Höfgen típusa örök. Höfgen az a 
fajta ember, az a fajta „m űvész", akit felhasználhat 404 
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bármelyik rendszer, amelyik mindenekel őtt tetszeni 
akaró, gyáva, az igazság és más effélék iránt immu-
nis alakokból verbuválja udvartartását. 

M űvész, „m űvész" és hatalom örök kérdését érinti a 
Mephisto. Höfgen hangsúlyozza, ő  csak színész —
hogy ne üldözzék, hanem ünnepeljék, fenntartás nél-
kül képes kiszolgálni a hatalmat, adott korban a fa-
sizmust. 

Összefoglalónkban eddig alig említettük az el őadá-
sok formanyelvét. Mert nincs miért szólni róla. Kivé-
tel a Danton, amely sajátos színjátszásmód megte-
remtési kísérletének az eredménye; a Marat/Sade, 
amely tapasztalatokat szív fel Artaud-tól, Brooktól, 
Grotowskitól, Brechtt ő l, szintetizál, valamint az He-
liogabal és a Kinkan shonen. A Mester és Margari-
tán, a Meph/stón (a Brecht-féle song- és bábjáték-
betéttő l eltekintve, amely nem jellemz ő  az egészre) 
semmi nyomot nem hagytak a 60-as, 70-es évek kí-
sérletei. Ezek a társulatok nem vesznek tudomást a 
hagyományos színjátszás, az abban a pillanatban ki-
találtnak, természetesnek álcázott közlés, kinyilat-
koztatás csapdájáról. A csapdáról, amelyet a hagyo-
mányos, magabiztos közlés közvetettsége, az így el-
hangzó szavak és mozdulatok hazugsága jelent. 

A prágai Hamletrő l sincs mit mondanom, pedig Evald 
Schorm, a csehoszlovák film „újhullámos" rendez ője 
állította színre. 

Itt kell említeni a Jugoszláviát képvisel ő  Mosztári 
Népszínház Az anya kedvence cím ű , Svetozar Ćo-
rović  regénye alapján készült el őadását, amelynek 
bosszantó naivsága, avittsága annak idején, amikor 
Újvidéken a Sterija Játékokon bemutatták, nevetést 
váltott ki bel ő lünk. A BITEF-en nem volt kedvem újra 
megnézni. És nem foglalkozunk Zlatko Bourek kísér-
letező  szellem ű  bábjáték Hamletjével sem, mert már 
korábban volt alkalmunk látni, annak idején a televí-
zió is közvetítette. 

„Mint 
valami 
átlagos 
szent 
agyában" 

„Ami egyikünk számára pornográfia, a má-
sikunk számára a géniusz gúnykacaja. " 

A díjazott el őadások mögött háttérbe szorult Memé 
Perlini társulatának, a római Teatro la Mascheranak 
az Heliogabal cím ű  rituáléja — annak ellenére, hogy 
a zemuni bemutatkozás estéjén legalább olyan hév-
vel ünnepelte őket a közönség, mint a japánokat. 
Perlinit, úgy látszik, mégsem veszi tartósan komo-
lyan senki. Perlini szélhámos, olyasféle értelemben, 
mint ahogy Dali az. Érezni, mind a ketten vigyorog- 



nak, miközben paranoiás erotikummal töltik meg a 
teret, a pornográf képzelet összes eszköztárát fel-
vonultatva. Míg a néz ő  a test külső  és belső  feké-
lyeinek b űzében szédeleg, a Master élvez. Perlini 
úgy élvezi nehéz misztikumba burkolt, kísértésbe 
hozó előadásait, a tudat határainak tágítását, mint 
ahogy a kis pornográf szerkenty űket farigcsáló mes-
terek élvezhetik a maguk munkáját. Szerepl ő i kiszol-
gált utcalányoknak látszó színészn ők, nő i bájakkal 
megáldott, vagy n őnek nevelt férfiak és nemtelen 
lények. Beszélniük nem sokat kell, játszaniuk is alig. 
A színpadon az a dolguk, hogy megmutassák magu-
kat, hogy jelen legyenek b űnösségük tudatában, 
hogy onanizáljanak, néha közösüljenek és hányja-
nak vég nélkül, egyfolytában. Mintha tudatukból ve-
tülne ki az a fekete közeg, amelyben játszanak. A fe-
kete közeg egyedüli ellenpólusa a meztelen test. A 
szöveg, amely elhangzik a színen, mikrofonból jut el 
hozzánk, egyszer valamikor leírt vagy csak felvet ő -
dött gondolatként. Pierre mondja el élete történetét, 
apja halála után közte és anyja között felszakadt kü-
lönös kapcsolatát, anyjához f űződő  szexuális kép-
zelgéseit. Azzal, hogy elmondja, úgy érzi a mócskos 
állatot, a disznót mutatta fel önmagában, amely kiirt-
hatatlan része lényének. A külvilág el őtt titkolt önma-
ga miatti félelem/rettegés fenséges érzéssel ajándé-
kozza meg. Annak ellenére, hogy valami nagy sze-
rencsétlenség áldozatának hiszi magát, nagybeteg-
nek —élvezi a helyzetét, nem tud és nem akar meg-
szabadulni tő le, csak a halál segíthet. Szenvedésé-
ben Istennel azonosul, Istenben próbál feloldódni. 

Bataille szövegérő l, Az anyáról van szó. Fő leg ezt 
használta fel Perlini. Artaud Heliogabal cím ű  drá-
májából keveset merített, szinte csak a címet. Mégis 
Artaud színháza volt az, amit láttunk. 

Az Heliogabal rafinált önsanyargatási gyakorlat. 
Hánytató küzdelem az ember szabadságát korláto-
zó mítoszokkal. 

A színpadtér sötét, elfedett, id őnként felvillanó stá-
cióképek rendszerébő l épül fel. Kereszt, korbács, 
egy nemtelen lény üvegkalitkába zárt, pornófilmsze-
rűen mutogatott mozdulatai, a n ő i ruhában járatott 
fő hős, Pierre felfeszülése a keresztre, biszexuális 
orgiák, körmenet, artisták stb. Perlini megtanulta a 
leckét: „súlyos színházat akarunk, amely felforgatja 
képzeletünket, képek izzó magnet/zmusáva/ tölt el, s 
végeredményben úgy hat ránk, mint a lélek terápiá-
ja, melynek hatását sohasem felejtjük el". Ebben 
a színházban megvan minden, ami a b űnben, a há-
borúban, az ő rületben. Minden, ami Dali és Hieró-
nymus Bosch vásznain. Perlini extrém tudatformák-
ból táplálkozó színházában „mint valami átlagos 
szent agyában, a kű/vllág valamennyi tárgya kísér- 
tés formájában jelenik meg." 

A kísértés a kulcsszó a tokiói Shankai Juku társulat 
rituáléjának, a nkan Šhonen cím űnek a leírásában 
is. A homoszexuális esztétikán alapuló, butónak ne-
vezett modern balett és pantomim, amit m űvelnek, a 
tudat ősrétegejbe, az őslétbe, az anyaméh el ő tti 
állapotba nyúl vissza. Az emberi test mozgatórugóit 
és lehetőségeit kutatják. Felhasználják ehhez a tá-
vol-keleti filozófia tanításait, a klasszikus és modern 
balett, valamint a pantomim eszközeit, gesztusrend-
szerét. A butó sajátos táncformát jelöl. „ A butó 

maga az élet'és a halál. A butó halálla/ terhelt. A 
butó a háboгú alatt, Hirosima elpusztítása idején 
született nemzedék lázadása. " 

Ushio Amagatsu balett-táncos és koreográfus ötta-
gú társulata 1975-ben alakult. Az ötödik férfi, Ogata 
1979-ben csatlakozott hozzájuk. A Kinkan Shonent 
1978 óta játsszák. Rituáléjuk az embernek és a hal-
nak a fejlődéstörténeti kapcsolatáról szóló hiedel-
men alapszik. Ez a mese azonban csak a fogódzó, 
lehetőség az előadás verbális értelmezésére. Az él-
ményhez nélkülözhető . A lényeg a test, amely a ritu-
álé során ráérez önmagára, felszabadul, zenévé, 
költészetté lényegül át. A színpadon nincs semmi 
más, csak homok, egy függ ő  üveglap, rajta piros kör, 
a háttérben tonhalfarokkal teleraggatott fapannók. 
Ideális színtér a látomásokhoz. 

Ha Perlini színházát Dali és Bosch festményeivel ro-
konítottuk, Amagatsuét Max Ernst m űveivel hozzuk 
kapcsolatba. Amagatsu táncosainak arcát, csíp őjét 
és lábát az Európa es ő  után romlékony, hólyagos, 
lecsontozott anyaga takarja. A táncosok törzse és ar-
ca a maszk alatt lisztporos. 

Hét képbő l, szorosan nem összefügg ő , valahol már 
látott, valahonnan dereng ő  mozdulat-összekapcso-
lódásokból épül fel az előadás. A többféleképpen 
értelmezhető  képek gazdag szimbolikáját találgat-
hatjuk. 
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A kezdőkép: egy fiú (Ushio Amagatsu) nevel ő intézeti 
egyenruhában áll a vörös kör mellett. Sokáig mono-
ton, az idő  múlását érzékeltető  zaj hallatszik. A fiú 
hanyattvágódik. Hüvelykujjával a száját keresi. A 
szeme csukva. Lábai tehetetlenül összegörbülnek, 
mint az újszülöttnek, vagy mint a hátára fordított 
bogárnak. A fiú igyekszik, szenved, er ő lködik. Visz-
szafelé halad. A monoton hang kellemes motorzú-
gásra vált, majd idegtépő  szirénázásra. A fiú felugrik, 
eszeveszett kapkodásba kezd, homokot hány a szá-
jába, homokot köp. 

A zárókép: metamorfózisok során át a fiú embrio-
nális állapotba kerül, vörös háromszögön, köldökzsi-
nóron csüng a kék semmiben és mindenben. Mellet-
te halemberek. 

A kezdő- és a zárókép között erotikus érzések, kép-
zelgések, szorongás, félelem, harci küzdelem meg-
jelenítését látjuk. 

Ushio Amagatsu négyszer jelenik meg a színen. El ő -
ször a kisfiú képében, aki visszafelé halad az id őben, 
a létben, egyre inkább megismerve önmagát, majd 
fiúként pávával a karján, kifejezve a madárhoz f űző -
dő  erotikus vágyát. Harmadszor gnómként, törpe-
ként, évszázados lassúsággal vonul át a színen, a 
homokhoz érve levedli a testét törpévé zsugorító 
ruhát, nővé változik, kigyótekintettel, fergeteges, dü- 

hödt táncba kezd. Megleli, kibontja magából a n őt. 
Végül embrióként csüng a határtalan kékben. 
A testnek e színháza, amelyet szakért ők nem fogad-
nak el színháznak— költészet, mondják rá—, jelentet-
te számomra a NAGY KALANDOT a BITEF-en, és 
Perlini pornográf rituáléja, parafrazálva a költőt 
„hogy személyes vallomással se maradjak adós". A 
pornográfia megjelölést feltételesen, Susan Sontag-i 
értelemben használom. 

Éremosztás: 
A XVI. BITEF díján három társulat osztozik egyen-
rangúan: a tokiói Shankai Juku, a kelet-berlini Deut-
sches Theater és a kaposvári Csiky Gergely Szín-
ház. 
A közönség díját a kaposvári Marat/Sade el őadás 
kapta. A legjobb rendezésért járó díjat, amelyet a 
Politika cím ű  napilap zsű rije ítél oda, Acs János, a 
Marat/Sade rendezője nyerte el. 
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radics 
viktória 

maratlsadel 
kikiáltó 

Nem csak a hétköznapi életben, a m űvészetben 
is általános magatartásnormává vált az okos rezig-
náltság és az ironikus szkepszis. Nem légbő l kapott 
divatszenvelgésre gondolok: a kor, amelyben élünk 
— sokan ebben is nőttünk fel —, épp elég fedezet 
rá. S mi, akik a hatvanas években kisgyerekek vol-
tunk, eszmélésünk évei pedig már a következ ő , der-
medt évtizedre estek, mi már csak másodkézb ő l, 
mitikussá párolva ismerjük a fényes szelek rövid 
időszakát. Az átkos hetvenes évek még veleszületett 
energiánkat is kitépdesték: az iskola szisztema-
tikusan korcsosított bennünket, aztán az intézmé-
nyek vertek vissza kíméletlenül minden lendületet. 
Az előttünk járó megfáradt nemzedékt ő l utópikus 
impulzust már nem kaphattunk; B. Szabónk, Sinkónk 
nem volt. És a ma harminc-negyvenévesek nem vé-
gezték el a számadást, nem tisztázták —önmagukkal 
és velünk is szemt ő l szembe, ahogy Bergman film-
jeiben számolnak le az emberek egymással és ön-
magukkal —, hogy mi is történt. Egy színvonalas, 
neuraszténiás, apatikus m űvészet jelentette szá-
munkra az alkotás alapját, az esszenciát, a rein-
tegrációt, a létföltételt. 

A kaposvári Csiky Gergely Színház Marat/Sade-
előadása felszakított bennünk valamit. Megszületett 
a másik művészet, a dufrenne-i „un a rt  autre", a for-
radalmi színház! Sokan valószín ű leg csak mosolyogni 
tudnak egy ilyen patetikus fölkiáltáson, de aki szep-
tember 28-án vagy 29-én ott volt a belgrádi Atelje 
212-ben, hiszem, hogy legalább egy estére hagyta 
magáról lehullani a rezignáció bilincseit, és felvillant 
előtte a KITÖRÉS lehetősége, sőt: kötelessége. A 
kitörésé egész apátiás életformánkból. 

Akkor este a színházban megtörtént az, amir ő l azt 
hittük, hogy már lehetetlen: a szó nem maradt szó, 
a m űvészet és az élet közti határok elmosódtak, 
a színház társadalmi tett színhelyévé vált. A tom-
boló tapsvihar nemcsak a színészi teljesítmény, ha-
nem azon eszmék mellett tüntetett, melyeket az a 
színház aszó szoros értelmében megtestesített. 

A Jean Paul Marat üldöztetése és meggyilkolása, 
ahogy a charentoni elmegyógyintézet színjátszói 
előadják de Sade úr betanításában politikai dráma, 
a forradalom több szempontú parafrázisa. Az idén 
elhunyt német író, Peter Weiss a 68-as forrongások 
előtti, „utópikus impulzusokban gazdag" időszakban 
írta. 

Weiss életm űve hullámhegy, amelyben meglehető -
sen ingadozó színvonalú írások —elbeszélések, 
regények, színdarabok, esszék — váltogatják egy-
mást. Egyenetlensége ellenére, vagy épp ezért, 
nyugtalansága és keresései miatt, mely a zsákutcá-
kat sem kerülte. el, opusa érdekes és értékes, mágá-
ba sű ríti a mai értelmiségi gondolkodói kálváriáját. 
Hermetikus „mikroprózával" kezdte, mint vallja: 
ténylegesen és átvitt értelemben is sötétkamrában 
dolgozott éveken át, mindenekel őtt a nyelv problé-
máját boncolta, és saját személyes múltját — az 
emléket —, személyiségének alakulását próbálta sza-
vakkal meghatározni. „Az Énem: a képzeletem" 
—írta. 1962-es önéletrajzi regényében már nemcsak 
bensőségesen-lélektanilag, hanem mint zoon politi-
kont is vizsgálja önmagát. A Marat/Sade két évvel 
később keletkezett, s Peter Weiss megszenvedett 
marxizmusa, a lelkiismeretét ő l és kíméletlen gon-
dolkodói következetességt ő l űzött intellektus pokol-
járása — akinek a marxista világnézet nem lehet ké-
nyelmes oázis, hanem egy olyan szemszög, ahon-
nan a kollektív problémák gyökereire látni és ve-
szélyeseb kérdések tehet ők fel — a dráma minden 
sorából kiérződik. Ezután, éppen következetessége 
miatt, a dogmatikus marxizmus — gyanútlan, „nyuga-
ti" — zsákutcájába tévedt, hogy új, keser ű  tapaszta-
lótokkal felvértezve írja meg Trockij száműzetésben 
cím ű  drámáját. (A közelmúltban megjelent, Azellen-
á/lás esztétikája című  esszéregény-trilógiáját egy 
német recenzense Musiléhoz hasonlítja, „az évszá-
zad politikai-esztétikai sommázatát" látja benne.) 
Nekünk, akiknek a fejét kiskorunktól kezdve közhe-
lyesített „szentbeszédekkel" tömik, a vázolt körút 
fordítottját kell megtennünk, hogy kiirtsuk a gondol-
kodásmódunkba belesulykolt torzságokat. 408 



A Marat/Sade-ban tehát Weiss saját, századunk 
gondolkodó értelmiségeire jellemz ő  világnézeti for-
rongásait írta meg. Történelmi tényekben találta meg 
az alapanyagot, a fabulát, amely által az eszmehar-
cot művészileg, drámailag artikulálhatta. 1793. július 
13-án Charlotte Corday, egy  „16  családból szár-
mazó úrilány", akinek „csendes magányossága, 
visszavonult életmódja mind alkalmasak voltak sza-
badság utáni vágyának, rajongásának, egy jobb 
jövőről való álmodozásának kifejlesztésére ", s „a 
király kivégeztetése még inkább növelte szabadság 
után áhítozó lelkének elkeseredését" — ahogy ezt 
egy 1900-as, Híres asszonyok cím ű , magyar úri-
nőknek lelki épülésül szánt könyv írja— meggyilkolta 
Jean Paul Marat-t, a francia forradalom egyik leg-
radikálisabb alakját, több materialista felfogású el-
méleti m ű  szerzőjét és a forradalmi újságok szer-
kesztőjét, a negyedik rend, a sansculotte-ok szó-
vivőjét. A polgári történetírás vele korántsem volt 
olyan kegyes, mint Corday-jel, akire tulajdonképpen 
illik a fenti leírás: merénylete mögött csupán bete-
ges-kispolgári fantazmagóriája állt. Marat holttestét 
1797-ben meggyalázták. Reformellenessége, bur-
zsoágyű lölete miatt a történetírók — Lamartine, a 
Goncou rt  fivérek is —szintúgy bántak vele. 

Sade márkit nem kell bemutatni: az ötvenes évektő l 
kezdve a frankfurti iskola, a francia egzisztencialisták, 
a strukturalisták, Lacan, Barthes, Bataille egyaránt 
foglalkoztak vele, mind irodalmi, mind pedig filo-
zófiai síkon, megszüntetve azokat az el ő ítéleteket, 
amelyek Freud pszichológiai és szexuálpatológiai 
„szadizmus"-értelmezése nyomán terjedtek el. (Még 
1966-ban is, a darab párizsi színrevitelekor, Weiss 
kénytelen volt — Sade leszármazottainak intervenciói 
miatt — a dráma címét megváltoztatni. Így hangzott: 
Jean Paul Marat üldöztetése és meggyilkolása, ahogy 
a charentoni elmegyógyintézet színjátszói előadják 
egy úrrendezésében, akinek a nevét Franciaország-
ban nem szabad kiejteni.) DONATIEN ALPHONSE 
FRANCOIS MARQUIS DE SADE —írjuk hát ki a ne- 
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volt a forradalmi harcoknak. 1789-ben börtöncellája 
ablakából agitált, szabadulása után egy forradalmi 
szervezetben tevékenykedett. De nemsokára már 
forradalomellenes magatartása miatt tarlóztatták le, 
ugyanis nem nézte jó szemmel a terrorrá hatalma-
sodó „tisztogatási akciókat". 1801-ben meg Napóle-
on rendő rsége internálta a charentoni elmegyógy-
intézetbe, ott is maradt haláláig. Valóban rendezett 
itt darabokat a betegekkel („kellemetlen” emberek is 
akadtak köztük jócskán), míg a miniszter be nem til-
totta ezeket az el őadásokat. 

Ebbő l a vázlatos áttekintésbő l is látszik, hogy az 
események ebben a viharos korban valóságos no-
vellákká sű rűsödtek össze. A forradalom szele le= 
söpri azt a vastag porréteget, ami a közvetlen állás-
foglalást és akciót nem kívánó „békeid őben" elfedi 
a tényleges ellentmondásokat és társadalmi mozgá-
sokat. 
Történelmi tudatunk (sőt időérzékelésünk is) mani-
pulált, a Központi Ideológia csápjai mindenhova el-
érnek. Azt sulykolták belénk, hogy a történelem 
folyam, mely a jelen tengerébe torkollva feloldódik. 
S bár a forradalom szó f őnév, múlt id őben, sőt 
régmúltba tették át. Weiss azonban — 64-et ínak ak-
kor — jelen időben akart róla beszélni, a múltat aktív, 
máig ható — s máig feldolgozatlan — tapasztalati 
anyagként kezelve. „Látjuk a dolgok indítékait, ahogy 
annak idején, régen jelentkeztek, és látjuk, miként 
fejlődtek tovább. Mai szemszőgbő/ tehát újból s újból 
revideálhatjuk, ellenőrizhetjük a történelmet. " ( Rész-
let egy Peter Weiss-interjúból) Mert a történelem ki-
kiütköző  konfliktusai, ha látszólag feloldódtak is, de 
nem oldódtak meg. A múlt aktualitása a tisztázatlan 
konfliktusok aktualitása. Hogy a Bitef mindkét leg-
jobb előadásának éppen a francia forradalom a té-
mája, egyáltalán nem véletlen. Ljubiša Ristićet idéz-
zük: „Mi abban a világban élünk, mely a francia 
forradalom által keletkezett. Az októberi forradalom 
is a polgári társadalom keretei közt ment végbe. 
Ez a világ máig tart. " A Danton halála és a Maraf/Sade 
jelenléte a Bitefen a vezető  ideológusok elsikkasztot- 



ta történelmi konfliktusok aktualizálását jelenti, és 
egy új történelemszemlélet kialakulását, miszerint 
csak a Duna folyik zökken őmentesen, a történelem 
meg-megújuló konfliktusokban, görcsökben létezik, 
melyekkel szembe kell néznünk. 

Weissné: többszörös tükrözés, „színház a színház-
ban" („idő  az időben") játék. A színészek 1808-beli 
bolondokat alakítanak, akik az 1793. júl. 13-án 
történt eseményeket „imitálják", játsszák el. Több 
eddigi rendezés az utóbbi két id ősík, tehát a res-
tauráció és a forradalmi kor szembenállását hang-
súlyozta, ahol is a jelen metaforikusan a restauráció 
korával azonosítódott. (A Napóleon-korabeli hatalom 
megtestesítője a drámában Coulmier, az elme-
gyógyintézeti igazgató, és családja.) Ács Jánost, 
a kaposvári rendez őt az oppozíció helyett inkább 
a restauráció a forradalomban és a forradalom a 
restaurációban problematikája érdekelte a jövő  
szempontjából. 

A forradalmi diskurzus itt nem vásári „krónikás" 
színház formájában, tehát egy elmúlt esemény föl-
idézéseképpen játszódik le: a „színház a színház-
ban"-játékot Acs megszüntette, a forradalomról itt 
és most beszél. A jelen idősíkját konkretizálta azzal, 
hogy valamennyi színészt mai, hétköznapi ruhada-
rabokba öltöztetett. Szakács Györgyi szociografikus 
pontosságú, „dokumentarista"jelmezeir ő l külön elem-
zést lehetne írni: Coulmier, arestauráció-korabeli 
igazgató barna öltönyt és csíkos nyakkend őt viselt, 
mint a funkcionáriusok, felesége leopárdmintás 
(cseh vagy lengyel) bundában terpeszkedett az 
emelvényen. („Magas párizsi körökben exkluzív 
kedvtelésnek számított »a polgári társadalmi erk ő/csi 
söpredékének rejtekhelyén« Sade előadásait láto-
gatni” —írja Weiss egy jegyzetében. Ma is vannak 
ilyen színházlátogatók...) Lányuk már lezser „triesz-
ti" holmikban, szimpátiával figyelte az el őadást, 
belesápadva visszás helyzetének tudatába. A többi 
színész is jól ismert, sokatmondó mai ruhadarabok-
ban volt, a meggyötört Simonne Evrard takarítón ő-
öltözetben, Duperret a diszkósok, a „frajerok” 
hegyes orrú cipőjében, fényes nadrágban, Corday 
pedig habos fehér ruhácskában, platinasz őke hajjal, 
búgó hangon szavalta „szabadság után áhítozó" 
tirádáit. S a szerepl ők gesztusai is maiak: Coulmier 
egy beszédet mondó pártember módján olvassa fel a 
prológust, Duperret mozdulatai a korzón idétlenke-
dő  „frajerokéi". Corday mintha egy f ővárosi szín-
házból tépett volna ki. 

Az előadásnak ez a dokumentumfaktúrája az egyik 
gyökeres változás, amit Ácsék a weissi drámához 
és az eddigi rendezésekhez viszonyítva végbevittek. 
Megszüntettek egy, az abszurd és a groteszk szín-
házra jellemző  eljárást, a bolondok játékát, mely 
az őrület—szentség egzisztencialista problémáját 
bontja ki, helyébe, új színházkoncepciójuknak meg-
felelően, a színésznek mint társadalmi lénynek a 
jelenlétét helyezték. Ebben a színházban megkérd ő -
jeleződik a művészi és az empirikus én különállá-
sának modern esztétikai tétele. És joggal, hisz ha 
meggondoljuk, ez a szétválás az elidegenedés egy 
formája és a m űvészet intézményesülésének vele-
járója. Ez a kétlakiság tulajdonképpen a mai értel-
miségi konszolidációjának és meghasonlottságának 
jelzője —Ács János és Ljubiša Risti ć  színészve-
zetése ebből a szempontból hasonlóságot mutat, és 
a kialakulóban levő  másik művészet egyik jellem- 

zőjének tekinthető . Ristić  nyilatkozta egy interjújá-
ban, hogy a színészekt ő l nem fortélyokat meg 
ügyességet kíván a színpadon, hanem hogy önma-
gukat vigyék a közönség elé, és önmaguk igazságát 
próbálják átadni a néz őknek. Ahelyett, hogy a ben-
nük levő  kettősséggel a nézőkben levő  kettősséget, 
tehát a színen és a néz őtéren levő  boldogtalanságot 
támogatnák. 

A kaposvári színészek nem mesterségükb ől, ön-
magukból „adnak bele mindent" a darabba. Nem-
csak a „színház a színházban"-játék, a klasszikus 
értelemben vett színház is megsz űnt. A magánem-
ber és a színész egy, a színészet nem technika, ha-
nem önkifejezés és világmagyarázat. A szöveg 
idézet, mely világnézeti kérdésekkel szembesít. 
Ezért nevezi Pá/yi András „a színészek színházá-
nak" a kaposvári Marat/Sade-ot. „Ebben az elő-
adásban nincsenek fő- és mellékszereplők, nincs 
statisztéria. Huszonöt maradéktalan emberi jelenlét 
van" — írja. 

Kényszerzubbonyba bújtatott bolondok hE yett itt, 
kénytelen vagyok ezt a szót használni, feleb rátaink 
beszélnek nekünk a forradalomról. Beszéln 'k nem 
csak szavakkal, de gesztusaikkal, testükkel. „zavak-
kal nagyon nehéz ma, a sok ideológiai manipuláció 
után, a forradalomról szólni. Mint azt a performance-
m űvészek észrevették, ma már talán csak a testi 
szenvedés tekinthet ő  autentikusnak, ideológiától 
mentesnek, igaznak. A forradalomról szóló beszédet 
a kaposvári el őadásban harsány testi-fizikai akciók 
kísérik. A zsinórpadlásról lezuhanó víztömeg való-
sággal földre teríti Marat-t. Sade márki meztelen 
hátán csak úgy csattannak az összesodort vizes 
ruhával mért ütések. Itt azért folyik a harc, `hogy a 
szó ne „költő i" szó maradjon. Artaud kígyób űvölés-
hasonlata jut eszembe err ő l. A kígyó azért lendül 
„táncba" a muzsikára, mert a hangrezgések a földt ő l 
visszaverődve bizsergetik a bőrét; ezekre a fizikai 
hatásokra emelkedik a leveg őbe. A szónak szintilyen 
transzformáción kell átesnie. „Az érzékiségszínhá-
záról" beszél Pályi András, de azt hiszem, többr ő l 
van szó. Ez a színház esztétikai képzeteinkbe be-
idegződött, immár normává vált tézisekre kérdez rá: 
az empirikus és a m űvészi én különállásával pár-
huzamosan a m űvészet autonómiájának tételét is 
felülvizsgáltatja velünk. 

„ A művészet autonómiája, őnállósodása a társa-
dalomhoz viszonyítva a polgári szabadságtudat 
funkciója" —írja Adorno. A m űvészet kiszabadulása 
az ideológiák szolgálatából, úgymond: nagykorúsí-
tása kétségkívül pozitív tény. Az ideológia által uralt 
társadalomban viszont a m űvészet autonomitása 
(öntörvény űsége, függetlensége elszigetel ődése) is 
ideologikus jelleg ű : a „m űvészet világának" elkülö-
nítése; behatárolása elidegenítésével, Intézménye-
sítésével egyenl ő . „Elveszett a kultúrának és az 
életnek az a ragályos, érzéki, emotív egymásbaszö-
vődése; a kultúra nem tud az életről, az élet nem tud 
a kultúráról, és egyformán hiányoznak egymásnak" 
— írja Artaud. Hogy léphet ki a m űvészet önemésztő  
gettójából? Ha közbeszól, ha beleszól a hétközna-
pok dolgaiba, ha kitapintja azokat a kollektív problé-
mákat, amelyek valamennyiünk sorsát meghatároz-
zák, és ezzel a világ megváltoztatása politikájának 
(egy „utópikus praxisnak", „balra létezésnek", ahogy 
Dufrenne mondaná) szerves részévé lesz. 410 



Hogy nem egy, az esztétikum természetével ellen-
kező , „vonalas" angazsáltságról van szó, bizonyítja 
az is, hogy a kaposvári Marat és Sade egy jelenet-
ben átölelik egymást. Ez a „vízióvá változott kép" 
(György Péter) is jelzi Ács új hozzáállását a darabhoz. 

Sade a megszenvedett rezignáció embere. Nem tud 
hinni a világ megváltoztatásának lehetőségében, 
hisz mögötte egy, a kizsákmányolás még rafináltabb 
formáit eredményező , az újgazdagok rétegét kiter-
melő , a Marat-kat fölemésztő  forradalom. Látja, hogy 
a szép jelszó — liberté, égalité, fraternité — nevében 
tömegmészárlásokra kerül sor. Látja, hogy az egyko-
ri szegényekben miként kerekedik mindenek fölé a 
bírvágy, hogy a forradalmi szervezetek hogy válnak 
az individuális szabadságot elnyomó, hatalmaskodó 
intézménnyé. Ő , a forradalom egykori híve, joggal 
és meggyőzően mondja:,,  a  forradalom nem érdekel 
többé ". 

„Szegény Marat a fürd őkádban" forradalmár típusú 
ember (Marcuse), akárhány békát is nyel le, nem tud 
és nem akar beleolvadni „a természet tökéletes 
közönyébe", elutasítja Sade természetfilozófiáját. 
„ A természet némasága ellenében / én a tetteket 
szegezem / E roppant közönyben /értelmet találok / 
A mozdulatlan szemlélődés helyett / én közbeavat-
kozom" — mondja Sade-nak. Marat ideológus. 

Ez a Sade és ez a Marat értik egymást. Az ő  lelkiis-
meretük tiszta. Csak Coulmier hátát görnyeszti meg 
előadás közben a bűntudat. És Corday-jel együtt 
szánalmasan-keser űn nevetségessé válnak. 
Az előadás résztvevő inek (a rendezőnek, a nézők-
nek, a színészeknek, a dramaturgnak, a jelmezter-
vezőnek...) nem Marat és Sade, a forradalmár 
hév és a rezignáció között kell választaniuk. Az opti-
mizmus és a pesszimizmus — mondja Marco Ferreri 
olasz filmrendező  egy nyilatkozatában — csak törté-
nelmi fogalmak, használhatatlanok a korunkbeli 
jelenségek jelölésére. „Konstatálnunk kell, minél 
pontosabban, hogy minden modell már régóta el-
használt; a kezdetekhez kell visszatérnünk, hogy 
újból átéljük azt a [preverbális] gyermekkori álla-
potot, önmagunk felfedezése céljából. " 

A klisékben való gondolkod(tat)ást Ács a Kikiáltó 
szerepének radikális átértelmezésével lépi túl. A bo-
hócruha helyett farmerbe és ballonkabátba öltözött 
Kikiáltó kívül esik a forradalomról folyó diskurzus 
verbális és nem verbális jelrendszerén. Koránál fog-
va kiszorult onnan. Egész megjelenése, gesztusai, 
Oly sokatmondó, árnyalt mimikája más. Olyan, mint 
a milyenk, akik nem éltük át a történelem „hajnali pil-
lanatait", 68-at sem, olyan, mint a mi „kontracepciós 
generációnké", ahogy Fenyvesi Ottó írja nagy, „köz 
érzetnyitó" versében. A Kikiáltó tétova pillantásából 
a talajvesztett Jövő  néz ránk. A sarokban kuksolva, 
körömrágva figyeli az el őadást, és ólomsúllyal d ő l rá 
mind Sade, mind Marat, s minden szerepl ő  szenve-
dése, még Corday szenvelgése, Duperret infantiliz-
musa, Coulmier zavartsága is. 

Többen leszögezték már, hogy az el őadás befeje-
zése antológiába ill ő . Minden és mindenki összeros-
kad, a Kikiáltó egyedül marad a félhomályban. És 
zokogásba tör ki. Mögötte feltűnik a budapesti Kál-
vin tér — az 56-os forradalom tere —panorámája. Egy 
macskakövet szorongat a kezében görcsösen és 
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Az a preverbális, gyermekien autentikus létérzékelés 
és reakció ez, amirő l Ferreri szól, és amit Dufrenne 
kíván visszahozni a másik művészetbe. Mindketten 
a hatalmaskodó ideológia, az elidegenült, intézmé-
nyesült kultúra, a technológiává vált civilizáció 
ellenében hívják vissza azt az „esztétikai tapasz-
talatot", mely egyben „metafizikai tapasztalat is: 
aktualizálja az ember visszatérését a világban a 
forráshoz, a szubjektum másik lényéhez, az alaphoz, 
mely a /ehetőségekkel társul, amelyből egy másik 
világ bomolhat ki. Mert a Természet szavatolja a for-
radalmat. A metafizika pedig megint találkozik a 
politikával és sarkallja; mert azt a másik világot, 
mely az esztétikai tapasztalatból előérezhető, alakí-
tani kell..... (Miket Dufrenne) A Kikiáltó tapasztalata 
politikai, esztétikai és metafizikai egyszerre: történel-
münk tragikusságáról, az ideológiák hazugságairól, 
az emberek mérhetetlen szenvedésérő l. 

Tragédia? A tragédia megtisztulás és ébredés. Anti-
cipálhatja az utópikus praxist is. Ahogy Máté Gábor 
sír, és ahogy vele sír és tombol a közönség, antici-
pálja is. 

Az olyan, vezetőkre és vezetettekre oszló társada-
lomban, ahol a hatalmat intézményekbe materializá-
lódott Központi Ideológia által tartják fönn, az auto-
nómiájába, önmagáért-valóságába kapaszkodó m ű -
vészet, annak ellenére, hogy par excellence tagadja 
a fönnállót, az intézmények hosszú sorába beillesz-
kedő , konszolidált m űvészet. Ezért ne féljünk kimon-
dani, hogy a kaposvári Marat/Sade-dal a másik 
művészet politikai színház formájában született 
meg. 

POLITIKUSSÁG — AMI A KÖZÖS ÉLETET ILLETI. 
ÉLNIAKARÁS ÉPP ITT ÉS ÉPP MOST. A POLI-
TIKUSSÁGOT EL KELL VÁLASZTANI AZ IDEOLO-
GIKUSSÁGTÓL, AMI AZ ELLENKÉPE.  AZ  IGAZI 
POLITIKUSSÁG AZ IDEOLOGIKUSSÁG TAGADÁ-
SA. BULGAKOV POLITIKUS, DE NEM IDEOLOGI-
KUS. POLITIKUSNAK LENNI ANNYIT JELENT, 
MINT SZEMÉLYISÉGGÉ VÁLNI, AZ AKARAT ÉS 
AZ ÉLET MELLÉ ÁLLNI. APOLITIKUSSÁG A LÉ-
TEZÉS MEGHATÁROZÓJA: A SZEMÉLYISÉG 
MÓDSZERE. MINDEN TECHNOLÓGUS APOLITI-
KUS: LANGYOS.(a Vidici Technológiai szótára) 

A polgári társadalom ölében bontakozó szocializmus 
magáévá teszi a másik művészetet, mely, kitörve 
gettójából és közönséget teremtve magának, a tár-
sadalom esztetizálására törekszik. És itt már, ahogy 
Dufrenne mondja, nem az a kérdés, hogy a m űvé-
szet hogy lehet forradalmi, hanem hogy a forradalom 
hogy lehet m űvészi. 

Fontosabb kritikák a kaposvári e/óadásról: 
György Péter: A változások ára. Színház, 1982 13. 
Pályi András: Artaud — hétköznapi használatra. Mozgó Világ, 1982/3. 
Végel László: I voda je politika. Oko, 1982. aug. 8-22. 
Vége1 László: Négy elégia. Magyar Szó, 1982. okt. 8. 



nagy 
József 

butb 

Négy-öt évre volt szüksége a párizsi közönségnek, 
hogy fölocsúdjon és hogy fölérjen, vagy inkább meg-
érjen az „új japán táncra". 1976-ban a Théátre des 
Champs-Elysées-ben fellép ő  Bonjin Atsugi Dance 
Group mozgása még kibírhatatlanul lassúnak t űnt 
és semmire sem hasonlított! Se N ő-ra, se Kabukira. 
Nehezen ment a ráhangolódás. Az azóta eltelt párév 
alatt szórványosan szállingóztak japán táncosok (f ő-
leg szólóban) megtörni a jeget. A Centre Culturel du 
Marais-ban fellépő  Shusakut — aki pár éve Amszter-
damban él — már értette a közönség. Igaz, tánca fo-
gódzkodik egy kicsit a Kabukiba és a zenét három 
free-jazz muzsikus szolgáltatja. Kés őbb visszahívták 
egy új m űsorral. 1978: Isso Miura a Théátre de 
Poche-ban. (Egy év múlva őt a budapesti közönség is 
láthatta a M űegyetemi Mozgásszínház-fesztiválon.) 
Ugyanekkor három táncos: Murobushi, Carlo tta Ike-
da és Mizellz Hanadra az Utolsó édennel a Nouveau 
carre Sylvia Montfo rt-ban már butőt táncolt. De az 
igazi csemege a '81 -es őszi fesztiválra volt időzítve: 
Ikeda, csoportjával az Ariadone-nal (az egyedüli, 
csak nőkbő l álló butő  tánccsoport Japánban) és Ushi-
ro Amagatsu Sankai Jukujával. Saja, japán barát-
nőm szerint a legjobb mai butő  együttes. A fesztivá-
lon már senkitő l sem hallottam, hogy lassúak, vagy 
hogy vontatott az el őadás. 

Amagatsu koreográfiája: Kinkan Shonen (előadás 
hét képben) 
Sorban: KINKAN SH/NEN: Mozdulat az emlékezet-

ben — visszafelé. 
YAM' NI TE: A rítus utolsó ünnepe. Egy 
pont a Városban. 
LE PAIN (A páva): A Természet e hiúsága. 
HIGYI: Égyesülve a lehetetlen örökségé-
vel. 
MAME TARI: Csikorgó mosoly. 
SHILIBA- II: A fogság helye ...távolodás 
vég nélkül. 
L'IISEAU DE FER (Vasmadár): A pa rt  vé-
ge. Az örök felé. 

Amagatsu: 
A távolság a kép és a tánc között 

Ha a táncra gondolok, egy festmény formái bújnak 
elő  képzeletemben. A legmélyebb és legsötétebb 
barlangban látom el őtűnni, mintha titkolná létezését. 
Nem azért képzelem el, hogy gyomrában élhessek, 
de még csak azért sem, hogy megérezzem. 

A barlangban állva 

A barlang azon helyén, mely sohasem les: elsimít-
va, a kitörés segítségével, a szikla hasa ékai és 
mélyedései egy sor gazdag képet rajzolnak : nemeim 
elé. 

A barlangban állva eggyé válok a képpel 

A festmény hétköznapi élethez tapadó intim emlé-
kekbő l lesz. Szavakra fog olvadni egy megragadha-
tó és élő  realitással, nem mint egy egyszer ű  máso-
lata a világnak, melyben létezik. Az érzékenységé-
ben létrejött képek kivetülése és azonnali megraga-
dása ez. 

Állva a barlangban, visszatérés egy 
objektív helyzethez 

A kép hátán átjutva egy vadállattal állok szemben. 
A távolság köztem, ki vadássza a vadállatot, és 
Énem között, ki néz, míg vadászom. A távolság ész-
revesz Engem, ki Iát valamit, és Engem, ki hall vala-
mit. Mikor a forma megjelenik, el őször fedezem fel 
ezt a viszonyt és cselekszem: abbahagyom a nézést 
és látni kezdek, nem hallok többet, hallgatok. ' 

Kijárat a barlangból 

„Az előadás egy fajta szertartás a néző  számára. 
Bejönni a terembe, leülni, ez már szerves része a 
szertartásnak. Nem csak emberi tényezők, de maga 
a terem is részt vesz: üres-telt-üres... ő  is mozog 
megállás nélkül. A KINKAN SHONEN egy borotvált 
fejű  kisfiú története. Néhányszor elképzeltem a gye-
reket valahol a tenger partján. Talán, mert ott szület-
tem. Azt álmodja, hogy ő  egy hal... Álmok részletei, 
mint egy collage. Egy belső  utazás... " 

Sajával az előadás után az öltözőbe sietünk. Már 
sokan vannak odabent, fő leg itt él ő  japánok, kik üd-
vözölni jöttek a testvéreket. Amagatsuval szeretnék 
beszélni. Kivárjuk míg közelébe érhetünk az egyre 
sű rűbben szállingózó hódolók között. Holnap dél-
utánra ígér egy órát a színház melletti söröz őben. 
Másnap a megbeszélt időpontban egy másik japán 
jelenik meg: Yoshiyuki Takada. Elnézést kér: Ama-
gatsu nem tudott jönni, így őt küldte el helyette. Beül-
tünk a sörözőbe, egy-egy demit rendeltünk. Örülök, 412 



végre egy „eredeti" japán táncostól fogok itt megtud-
ni egyet s mást a butő ról. 
Saja fordít. Kérdezem, mennyiben igaz az a most 
már eléggé elterjedt vélemény, hogy a but ő  mint 
tánc, mint mozgalom a hatvanas évekbeli a nagy 
diákmozgalmak idején született, egyrészt az „ameri-
kanizálódás" ellen, másrészt a japán tradíciók er ős 
gyökerei ellen, melyek Hirosimát is el ő idézték, az 
Atom-halált. A Fehér-halált jelképezi-e, mint ahogy a 
butőt „sötétség-táncra" is lehet fordítani? 
— Az igaz, hogy butő ról a diákmozgalmak ideje óta 
beszélnek, az is igaz, hogy központi témája a halál, 
de nem csak errő l van szó. A butő  tánc egyidőben az 
élet és a halál. A távolság felismerése két emberi 
lény között. Ugyanakkor erőfeszítés, hogy a közte és 
a tárgyak közti távolságot leküzdje, meghaladja. A 
butő  táncos teste, mint egy csésze, színültig telve fo-
lyadékkal, mely már egy cseppet sem tud magába 
fogadni. 
— Beszélhetünk-e butő  stílusról, stílusjegyekrő l? Pl. 
a sokszor görcsösen befelé forduló lábfejek és kezek 
mit jelképeznek? 
— Akadémikus stílusról vagy karakterisztikáról nem 
igen lehet beszélni. Mi egy nagy család vagyunk, kb. 
egyidőben kezdtünk ráérezni ezekre a lehetséges 
formákra, kifejezési területekre. A befelé forduló uj-
jak egy belső  feszültség jelei. 
—Testképzésetek milyen munkán alapszik? A Távol-
Kelet évezredek óta rengeteg technikát fejlesztett ki 
a testi és szellemi egyensúly eléréséhez, melyek a 
légzésen alapulnak. 
— Az előadásokra való felkészülést jóga, judo és zen 
gyakorlatok képezik. Fontos bázis számunkra Nogu-
chi Michizo munkája. Vele dolgozunk évek óta. Ter-
mészetes mozgásokat tanulmányozunk. 
— És Hijikata Tatsumi? Őt tartják a butő  atyjának. Az 
ő  munkájával van kapcsolatotok? 
— Igen, Tatsumi és Kazuo Ono táncolt el őször sötét-
ség-táncot. Amagatsu sokat beszélgetett velük s fi-
gyelte játékukat. Hijikata Tatsumi szerint a butő  tánc 
nem más, mint leereszkedni saját testünkbe. Éle-
tünket átjárva a létezés gyökereit, magat a létezést 
kell eltáncolni. Nem önmagunkat. 
— Előadásotok megteremtésében Amagatsu, a kori-

413 	ográfus, szerepe mennyire meghatározó?  

— Amagatsu mesél nekünk álmairól; képzelete szülte 
történeteket, víziókat. Improvizációk sorozatába kez-
dünk. Itt teret kapnak saját álmaink is. A végső  for-
mát Amagatsu határozza meg. 1975 óta együtt élünk 
Tokióban. Egymás ismerete fontos tényez ő  az elő -
adás megalkotásában. Mindenki ajánl valamilyen 
mozgásképet, mesét. Amagatsu válogat. 
—Mindahányan kopaszra vagytok borotválva... 
— Igen, megszabadulni a hajzattól, a fölösleges kosz-
tümöktő l, ez segít a belső  figyelés kiépítésében. Ha 
kosztümöt használunk, az inkább egy „második 
bő rt" jelent. 
— Az előadás kezdetén egy üveglapra rajzolt vörös 
kör mögött egy kisfiú (Amagatsu) hanyatt vágódik... 
mit jelképez ez? A halál szimbóluma? 
— Az álom és a halál között. Mint egy mindent elvakí-
tó napsugár, megsemmisülés. A halál pillanata. 
— Amagatsu egy nagyon szép „pas de deux"-t táncol 
egy pávával. Miért használ egy nem emberi, tehát 
nem .,,táncos" lényt partnerként? 
— A tánc belső  feszültségének, életének külső , vizu-
álisabb ellenpontja a páva. Ugyanannak a dolognak 
a két végpontja. 
— Fönnállásotok óta hol játszottatok? 
— 1977-ig „cím nélküli" el őadásokat tartottunk Tokió-
ban, fő leg egyetemista klubokban. 
1978-ban japán turné. 
1980 májusában jöttünk először Franciaországba. 
1981. Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, 
Párizs és több nagyobb francia város. 
— Az európai közönségetek miben különbözik a ja-
pántól? 
— Az európai közönség nyitottabb szem ű , lelkületű  a 
modern m űvészetek iránt. Mindenütt nagy sikerrel 
játszottunk, az emberek nagyon szeretik s becsülik 
munkánkat, míg Japánban inkább csak az egyetemis-
ták körében találunk ért ő  szemekre. Az „időseb-
beknél" még nagyon erős a tradicionális színházi 
formákban — Nő , Kabuki, Bunraku stb. — való gondol-
kodás, élménykeresés. Talán ezért van az, hogy sok 
japán avantgarde vagy butő  táncos Európába és az 
Egyesült Allamokba jön dolgozni. 

Takeda órájára néz, elnézést kér, mennie kell — kez-
dődnek az előkészületi gyakorlatok az el őadásra. 



tolnai 
ottó 

Orfeusz 
Ui 
lantja 

egy kerek üvegasztalon írok 
(külföldre távozott bará.tomtól kaptam) 
és szépen látom bunkбs térdeimet 
mind kevésbé márványdiszkoszok 
mindinkább csak egyszer űen meniszkuszosak 
látom az írás közben összelapított falloszt 
látom az írás közben megnyomorított heréket 
a szőnyeg halvány macskaszar-foltján látom 
hétmérföldes cip ő imet 
cipő imben a már-már végtelen pertliket 
(darabja 30 dinár de a napokban 
biztosan ugrik a pertlik ára is) 
igen: a pertlik. 

a költőnek napok kérdése és át kell adnia pertlíjeit 
tán úgy is mondhatnám elveszik tő le lefegyverzik 

látlak gojko djogo barátom 
e füstös üveglapon keresztül 
(miféle napfogyatkozás) 
látlak amint meghajolsz és akárha virágot bontanál 
tépnél fekete lóherét (szeretsz-nem szeretsz) 
kioldod előbb az egyik majd a másik masnit 
minden lyuknál feneketlen kútnál elmerengve 
kifűzöd cipő idet 
s mint gyerekkorod siklóit torkuknál szorítva ügyesen 
gyönyörködve a semmit döfköd ő  kis villás nyelvekben 
viszed őket (az őrök mögötted) 
viszed őket immár alig lépkedve a kif űzött cipőkben 
viszed őket az illetékesek elé 

a költőtő l elveszik cipőpertlijeit 
el hogy ne legyen mit a rácsok közé feszítenie 
hogy orfeusz ne húrozhassa fel új lantját 
ne akassza fel magát 

egy kerek üvegasztalon írok 
meg-megriadva 
valami mitikus korbács csattan 
vagy csak e sötétül ő  lencse riant 

(október 28) 	
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interjú 
bosnyák 
Istvánnal 

Baranyában született és egy ideig Schne/der Júlia tanítványa is volt. Készítettem 
egy interjút Schne/der Júliával, amelyben azt mondta, hogy a baranyai ember 
másmilyen, mint a bácskai. A baranyai ember szívósabb és egyben romantiku-
sabb is. Valahogy úgy érzem, hogy hozott valamit Bácskába ebb ől a baranyai 
jellegből. Milyennek látja Ön a baranyai embert? 

A táj általi determináltságát az emberi alkatoknak, emberi magatartásoknak kissé 
mindig kétellyel nézem, noha nyilván vannak bizonyos táj általi determináltságai 
is egy-egy kisebb vagy nagyobb népközösségnek; ilyen értelemben megboldo-
gult, nagyon kedves Tanárnőmnek a tézisét is, feltételesen bár, de el tudom fogad-
ni. Ami pedig a szívósságot illeti, én úgy gondolom, azok az évtizedek, amelyek 
hovatovább mögöttünk vannak, nemzedékem mögött, azok nem csak a baranyai 
vagy bármely más tájegységbő l induló értelmiségieket tették szívóssá, hanem 
egyáltalán mindekit, aki az értelmiségi pályán kötelezte el magát. Mert úgyneve-
zett „békés évtizedeket" éltünk (békesség alatt a háborúmentességet értem), ám 
voltaképpen olyan dinamikus évek-évtizedek voltak ezek, hogy bizonyos bels ő  
szigorúság, belső  szívósság nélkül némigen lehetett talpon maradni ezeken 
a nyílt, pannón térségeken. Ami viszont a romantizmust illeti, talán inkább azt 
mondanám —, megint csak áttérve szerénytelenségemr ő l egész nemzedékemre —, 
hogy egyféle társadalmi és történelmi utópizmust hoztunk magunkkal. Kor-
osztályom, a negyvenesek korosztálya, a fölszabadulás utáni évtizedekben érett 
értelmiségivé, alkotóvá, márpedig ezek voltak azok az évek, amikor még olyan 
ragyogó távlatokban gondolkodtunk, mint „világszocializmus", „egyetemes meg-
emberiesülés", „viszonylagos anyagi jólét", és így tovább. Viszont íme, látjuk-
halljuk nap mint nap, a századforduló, az ezredvég más távlatokat hozott, másokat 
— sajna. Ugyhogy mai távlatból a mi egykori sárgacs ő rű  nemzedéki elvárásaink is 
utópisztikusnak bizonyultak. Természetesen nagy kérdés, hogy ez az utópizmus 
kinek a „hibája", a nemzedéké-e, vagy az úgynevezett történelmi és társadalmi 
valóságé. 

Azért a szíve mélyén —úgy érzem —, még mindig dédelgeti ezeket az utópisztikus 
elvárásokat.. . 

Igen, mert ezek nélkül valahogy nehezen lenne meg az ember és nehezen is tud-
na dolgozni. Pár ízben már írásban is tisztáztam magamnak, hogy, nézetem sze-
rint, századunk történelmi „szekere" valahol 1917/19 táján ragadt bele a sárba. 
Ahonnan egy-egy pillanatban, úgy látszott, ki-ki húzza magát, ám tartósan mind a 
mai napig nem sikerült e századnak kimozdulni onnan, ahol a történelmi-társadal-
mi alakulások 1919-ben, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom idején megakad-
tak-elakadtak, megragadtak. Ugyhogy ha van még az embernek némi maradék-
optimizmusa — vagy mondjam így: maradék-idealizmusa, maradék-utópizmusa —, 
akkor ez részemrő l épp erre az id őre irányul. Valahogyan, valamiképpen nagyon 
jó lenne, ha a századvég, immár az ezredvég is egyúttal, meg tudná találni 
a visszacsatolás módját 1917-hez / 1919-hez, mert anélkül marad a darabokra 
hullott világ, az antagonisztikus nagy- és kishatalmak —sokféle hatalmak! 
— darabokra hullott világa, amelyben egyetemes-emberi perspektívákról nehéz 
beszélni, nehéz gondolkodni, nehéz még álmodni is. 

Ön az egyetemen régi magyar irodalmat és népk ő/tészetet ad elő. Sinkóval 
415 	foglalkozik, de Jr  a jelenről is. Ezek az érdeklбdésí körök kőzött szeretnék 



egy közös pontot meghatározni, amely mindebben mozgatja. Kezdjük talán 
a Sinkó-életm ű  kutatásával. Mi tette ilyen érdekessé a s/nkó/ életm űvet az Ön 
számára és az egész nemzedék számára is? 

Voltaképpen azoknak az ígéreteknek az igézete, amelyekr ő l az imént szóltam. 
Nevezetesen az októberi remények, az októberi emberiségvágyak azok, amelyek 
a sinkói életm ű  mélyrétegeiben afféle búvópatakként átvonulnak, s ismét el ő- és 
előbukkannak, mindig és újból szembesítvén a néhai, az egykori, az októberi, a 
19-es, a tanácsköztársasági történelmi elvárásokat az adott sinkói jelennel: 
a '20-as, a '30-as, vagy éppen a '40-es, '50-es, '60-as évekkel. S ez természetes 
is. Mert magyar irodalmi viszonylatok között Sinkó Ervin nemzedéke volt az, amely 
azt az Október-élményt a legintenzívebben és igen tartósan és produktívan 
fölszívta, magába szívta. Így például egy Lukács György-életm űvet sem lehet, 
nézetem szerint, adekvát módon szemlélni anélkül, hogy erre az eredeti-ereden-
dő  egzisztenciális alapélményre, Október-élményére ismét vissza ne térne 
a Lukács-életm ű  kutatója. De Mannheimtő l Hauser Arnoldig és Lengyel Józsefig 
voltaképpen az egész Sinkó-nemzedéket sorsdöntően, egzisztenciálisan határoz-
ta meg Október ígérete, Október világtörténelmi perspektívája. 

Úgy érzem, hogy az Ön nemzedékének Sinkó-tanítványnak lenni egyben bizo- 
nyos erkölcsi magatartást is jelent. Így tekintettek erre? 

Pontosan fogalmazott a kérdésében, hisz nemzedékemnek, az els ő  Symposion-
korosztálynak afféle értelmiségi vezérmotívumává vált az a szépséges sinkói afo-
rizma, miszerint marxi értelemben marxistának lenni egy emberi és intellektuális 
erkölcsiséget is jelent, olyan erkölcsiséget, amely képessé teszi az embert a min-
denkori és mindennem ű  — vagy ahogy Sinkó Ervin fogalmazott —, az „ó- és új 
bálványokkal" való produktív és produktívvá tev ő  leszámolásra. Amikor nemze-
dékem társadalmi, m űvelődéspolitikai, irodalmi, esztétikai kriticizmusára gondo-
lok, én e kriticizmus mögött valahogy mindig látni vélem ezt a sinkói érte-
lemben vett marxistaságot is, amely nem egyetlen egy társadalmi doktrína alapos 
vagy kevésbé alapos eltanulását, megtanulását feltételezni, hanem föltételez egy 
olyan immanens, egyéni programokban akár meg sem nyilatkozó erkölcsiséget, 
etikát is, amely —legalábbis Sinkó szerint —éppen marxi szellemben kérdez 
rá ismételten a múltra és a jelenre, meg egy kicsit a jöv ő  távlataira is... Ilyen 
értelemben ugyancsak tartósnak, eleminek és produktívnak vélem a sinkói szelle-
mi hatást egész nemzedékem publicisztikai, irodalmi, kritikai/kritikusi, s őt akár 
belletrisztikai gyakorlatára is. 416 



f17 

Úgy érzem, hogy a '60-as évek végén legintenzívebben m űködő  nemzedék egyik 
— hát, cinikus lenne azt mondani, hogy vesszőparipája volt, de mondjuk így talán 
— a hatalom iránti viszony. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy miért els ősorban az 
írók érezték ezt a problémát. Igaz, hogy, mondjuk rá, a szociológusoknak kellene 
vele foglalkozni, az is igaz, hogy nálunk nincsenek magyar szociológusok, de 
emellett is valami kiváltotta azt, hogy az irodalom nagyobb mértékben foglalkozott 
a politikával, mint más közegekben. Mivel lehetne ezt magyarázni? 

A '60-as évek elején, amikor nemzedékünk konstituálódott, talán nem is voltunk 
tudatában annak, amit ma már igen könny ű  meglátni. Nevezetesen azt, hogy a 
'60-as években, miután európai és nemzetközi viszonylatban is kezdett fel-
oldódni — ideig-óráig legalábbis — az a hidegháborús dermedtség, amely a '40-es, 
'50-es éveket jellemezte, egyre inkább el őtérbe került Nyugaton is, Keleten is, 
voltaképpen mindenütt, az emberi személyiség, a termel ő  és az alkotó ember 
s ѓ mélyiségének történelmi felszabadulása. Ha a '60-as évek társadalomtudomá-
ny Tolyóiratait lapozgatjuk ma, tucatszámra bukkannak el ő  azok az értekezések, 
tanulmányok, amelyek ezt az akkor talán legizgatóbb és legaktuálisabb tör-
ténelmi kérdést feszegetik. Hisz akkor, a '60-as évek elején, úgy látszott, hogy 
egyfelő l az úgynevezett jóléti társadalom Nyugaton és az anyagilag viszonylag 
stabilizálódó szocialista vagy szocialisztikus társadalom Keleten, és természe-
tesen a mai önigazgatói szocializmusunk is, megoldja az alapvet ő  eszázadi 
materiális létkérdést. S épp ezért kerülhetett el őtérbe az emberi egyed tár-
sadalomontológiája, mindazokkal a rész- és globális kérdésekkel egyetemben, 
amelyek — ebben igaza van — voltaképpen az egyénnek a hatalom iránti 
viszonyára redukálhatók. Hatalmon, természetesen, nem csak a politikai-rep-
resszív hatalmat értve, hanem az emberi egyedet, egyediséget megnyomorító 
anyagi, kulturális és egyéb hatalmakat is. 

... esetleg az irodalom és a politika viszonyáról.. . 

Ez az utóbbi kérdés döbbent rá, hogy voltaképpen félbemaradt a válaszom 
arra a részkérdésre, miért éppen az irodalom reagált olyan érzékenyen az emberi 
egyed, emberi szabadság, emberi felszabadulás és a hatalom viszonyára. Van 
egy eléggé elcsépelt, eléggé banális tétel, tézis, axióma, miszerint az íróember 
afféle „szeizmográf" a maga korában, amely jó el őre ráérez a készül ő  kisebb-
nagyobb „földrengésekre", azokra a bels ő , felszín alatti „tektonikus mozgá-
sokra", amelyek az adott korban, adott társadalomban zajlanak — olykor úgy is, 
hogy a közvélemény a folyó élet dinamizmusában ezekr ő l a mozgásokról még 



nem is vesz tudomást... Ez a tézis, persze, könnyen vulgarizálható és semati-
zálható, könnyen minősíthető  afféle írói-alkotói exkluzivitásnak, arisztokratizmus-
nak és egyébnek: Iám-Iám, korunk írói azt képzelik magukról, hogy ők az egyetlen 
érzékeny fülek éš szemek, amelyek jó el őre és időben rálátnak és ráhallanak arra 
is, ami még csak a társadalmi élet kérge alatt zajlik... Én mindennem ű  szakmai 
szektásságtól mentesen is merném hinni, hogy az íróembernek igenis van efféle 
természetszer ű  képessége is. Ami természetesen nem valami „istenáldása", ha-
nem abból következik, hogy a társadalmi munkamegošztás során az íróember és 
általában az úgynevezett humán értelmiségi épp a napi munkája, a több évtizedes 
napi munkája folytán — amely mégiscsak, még mindig és mindennek ellenére is 
privilegizált munka és anyagi termelés szféráihoz viszonyítva —könnyebben 
ki tudja m űvelni azokat a bizonyos belső  érzékszerveket, amelyekrő l Marx is 
beszél, és nem csak úgynevezett esztétikai szenzibilitást tud kifinomítani ma-
gában, hanem társadalmit, etikait, politikait, ontológiait, filozófiait is. 

A hatalomról beszéltünk, doktor Bosnyák István pedig az Intézet Igazgatója, 
így tehát most már neki is némi hatalma van. Kérdezzem meg, hogyan ízlik 
a hatalom? 

A kérdésre semleges választ kell alapfokon adnom, ugyanis nem érzek az Inté-
zetben semmiféle hatalmat és ellenhatalmat sem. Az, hogy az Intézet soros 
ügyintézője vagyok, véletlen körülményekre is visszavezethet ő ; mindenesetre ezt 
a napi, jobbára praktikus munkát, amellyel most két éven át foglalkozom, meg-
erőltetés nélkül, nagy szeretettel végzem, mert úgy érzem, a 32 mui '<atársat 
számláló Intézetünk nagy többségével azonos nézetet, azonos elképzi 'éseket, 
hasonló tudomány- és oktatáspolitikai koncepciókat vallunk, és ilyen kör ű  nények 
között aztán nem nehéz az ügyintézés egy olyan speciális intézményben sem, 
mint amilyen a miénk is. Tehát a hatalom az Intézetben nem ízlik sehogy sem, 
mert egyszer űen nem érzem, nem érzékelem, és ugyanakkor nem érzékelek „el-
lenhatalmat" sem, amellyel afféle technokrata napi csatákat kellene vívni. 

Mik lennének az Intézet legégetőbb feladatai? 

A tavaly októberben kezd ődött új munkaévünk elején analitikus közösségi 
hozzáállással meghoztuk az intézeti munkatervet, amelynek természetesen 
számos praktikus-pragmatikus eleme van. Egészében véve viszont, úgy gondo-
lom, a következ ő  szükségletet artikulálta ez a sok elemében praktikus/prakti-
cisztikus munkaterv: szervesebbé, koherensebbé tenni az intézeti napi tevé-
kenységet, még jobban kifejezésre juttatni azt, hogy az Intézet hármas alaptevé-
kenysége —oktatás, kutatás, kiadótevékenység —, nem 32 értelmiségi nomád 
ember napi-prakticista ügye, teend ője csupán, hanem van valmi szerves, bels ő  
kohéziós ereje, koherenssége is ennek a munkának. Ami azt is jelenti, hogy a je-
len szükségleteit — társadalmi, m űvelődési, oktatási, tudományos szükségleteit 
— ez a program legalább valamelyest társítani tudja a távlatibb célokkal, igényekkel, 
lehetőségekkel. Más szóval, hogy ez az intézeti program épp a bels ő  szer-
vességénél fogva igényt tarthat arra az intézményes dialektikára is, amelyr ő l 
Intézetünk els ő , legagilisabb, legtevékenyebb és legnagyobb formátumú álmodo-
zója/gondolkodója, B. Szabó György szólt annak idején, az '50-es évek derekán. 
Másrészt, időszerű  teendőnek tartom Intézetünkben azt is, hogy szellemi haté-
konyságunkat még kifejezettebbé tegyük, még jobban fölszámoljuk azt a bels ő  
önizolálásnak is mondható szakmai elszigeteltséget, amely meghatározott számú 
tantárgyra, projektumi, alprojektumi és egyéb teend őkre korlátozná az intézeti 
oktatók és kutatók munkáját. Nem azt mondom, hogy programatikusan elzárkózva 
szellemi életünkt ő l, ám talán egy kissé nem eléggé tevékenyen viszonyulva a 
vajdasági, köztársasági és jugoszláviai szellemi/m űvelődési valóságunkhoz. Az 
olyan látszólag apró-cseprő  kis intézkedésben például, mint az, hogy a tavasz 
folyamán bevezettük az intézeti kiadványok nyilvános, közvélemény el őtti ismer-
tetését: én azt az intenciót is látni vélem, látni szeretném, hogy még az ilyen 
apró-cseprő  intézkedésekkel is még jobban kimozduljunk viszonylagos szellemi 
önizoláltságunkból, és mindazt, ami az Intézetben történik, valahogyan közössé-
givé, pontosabban: közösségibbé tegyük. Ugyanakkor id őszerű  teendőnek látom 
azt is, hogy a szervezettebb, programatikusabb, koncepciózusabb intézeti mun-
kának az intenzitását és extenzitását is fokozzuk. Arra gondolok, hogy a 32 
jelenlegi alkalmazottnak az alkotói lehet ősége, kreatív képessége jóval nagyobb 
annál, mint hogy — például — csupán évi két-három könyvet tegyünk le inté-
zeti kiadásban a közösség asztalára... Már idei kiadói tervünk is megsokszorozza 
ezt a lehetőséget, épp a lehetőség realitása révén; nem 2-3, hanem 12-13 kiad-
ványunk, tanulmánykötetünk, kollektív és egyéni monográfiánk jelenik meg az 
idén, természetesen folyóiratunk négy száma és állandó intézeti évkönyvünk, 
a Tanulmányok idei száma mellett. Erre azért van lehet őség, mert adva van 418 



Intézetünkben egy nagyon produktív — ha szabad így fogalmaznom — közszellem, 
amely a maga dinamizmusát arra is irányítja, hogy mintegy önmagunknak is be-
bizonyítsuk: többre, hatékonyabbra, dinamikusabb alkotói-szellemi munkára képes 
e mikro-közösségünk, mint ahogy sokszor önmagunk is tudni véljük. 

Egy kissé elcsépelt kérdést szeretnék feltenni, de azt hiszem, hogy inkább 
azért elcsépelt a kérdés, mert sok semmitmondó válasz hangzott el rá, nem pedig 
azért mert maga a kérdés nem tartana igényt arra, hogy többet foglalkozzunk ve-
le. Mi a véleménye, az oktatási reform hogyan hatott ki az Intézet munkájára, meg-
mutatkoznak-e valamilyen következményei? 

Hallgatóink, mármint a Rádió hallgatói, a napokban egy nagyobb interjút olvashat-
tak a Magyar Szóban, amelyben intézeti kollégáink, pontosabban a felvételi 
vizsgákat irányító intézeti munkatársaink beszámolnak jelen tapasztalatukról, 
amely nagyon is összefügg iskolareformunk mai praktikus következményeivel. 
Ugyanis az iskolareform (most csak a középiskolákról beszélek) örvendetesen ki-
szélesítette az anyanyelven tanulás lehet őségét egészen a tizedik osztályig. Szá-
mos községben, iskolaközpontban hozta meg a reform azt az igen pozitív lehet ő -
séget, hogy a nyolcosztályos iskola befejezése után a nemzetiségi hallgatók is, 
éppúgy mint a nemzetek sorába tartozó hallgatók, saját anyanyelvükön foly-
tassák tanulmányaikat még két évig. Úgy vélem viszont —err ő l sokat cikkeztek 
újságaink is —, hogy e csakugyan üdvös két év után egyfajta törést is magával ho-
zott iskolarefomunk, s épp ez a törés az, amely a mi munkánkban, az Intézet, illet-
ve a Tanszék munkájában máris érz ődik. Tudniillik megcsappant azoknak az 
iskolaközpontoknak a száma Vajdaságban, amelyekben a szakirányú oktatás is 
anyanyelven folyik a középiskolai fokozat utolsó két évében. Így aztán a mi 
tanszéki tanítási programunk által el ő írt megfelel ő  szakirányú végzettség afféle 
hiánycikk ma Vajdaságban, minek folytán rendkívül növekedett a különbözeti 
vizsgát tenni akaró, potenciális hallgatóink száma. 1967 óta vagyok a Tan-
széken, miközben soha még nem tapasztaltuk azt, hogy egy felvételi vizsga-
idényben ennyi jelentkezőnk legyen. Ez természetesen nem annak a következ-
ménye, hogy valami különleges okok folytán most megnövekedett volna a Tan-
széken való tanulás varázsa... Ellenkez ő ieg. Arról van szó, hogy a tizedik 
osztály elvégzése után az anyanyelv ű  továbbtanulás lehet őségei Vajdaság-szerte 
lesz űkültek, és így aztán sok hallgatónk voltaképpen csak azért válik hallgatónk-
ká — amennyiben leteszi a megfelel ő  különbözeti vizsgákat —, mert a 11. és 12. 
osztályban máshova, más egyetemi karra nem szerzett, nem szerezhetett anya-
nyelvén megfelel ő  képesítést. Úgyhogy amikor iskolareformunk továbbvitelére 
gondolunk, akkor mi itt a Tanszéken és általában az Intézetben nap mint nap 
arra is gondolunk, hogy megtartva reformunk kétségtelen és joggal üdvösnek 
mondott víványát — nevezetesen az anyanyelv ű  továbbtanulás lehetőségének 
demokratizálódását a 10. osztállyal bezárólag — iskolarendszerünknek valaho-
gyan módot kellene találnia arra is, hogy a 11-12. osztályban se következzen 
be aszóban forgó törés. Az esetben aztán a mi Tanszékünkön is — kicsit a régi 
gyakorlatra is emlékeztet ően — ismét természetesebb és spontánabb lenne 
a leendő  hallgatók felvétele, hisz nem kellene például közgazdasági, természet-
tudományi és egyébb szakokról jövő  hallgatókat külön-tanulásra és különbözeti 
vizsgák letevésére késztetni. 

A jugoszláviai magyar szellemi életet tekintve, mi a véleménye, miben nagyobb 
a potenciálunk, ... vajon nagyobb-e a szellemi alkotó potenciálunk, vagy pedig 
az intézmények potenciálja? 

Nem tudom, jól értettem-e e kérdését, de mintha benne lenne az a nagyon is 
valós helyzetfelismerés, hogy a jugoszláviai magyar kultúra, tudomány, irodalom 
és m űvészet intézményei, fórumai egyfel ő l örvendetesen gazdagítják szellemi 
produkciónkat, másfel ő l azonban olykor-olykor — ahogy ezzel a szép kis eufémiá-
val mondani szokjuk —, „olykor-olykor" bizonyos gátakat is állítanak e produk-
ció további föllendülése, növekedése elé. Talán nem szerénytelenség azt feltéte-
lezni, hogy nem csak a mi Intézetünknek, de voltaképpen minden más rokonintéz-
ménynek is állandó napi problémája kell vagy kellene hogy legyen a bels ő  alkotó-
erők öntevékenységének, gúzsba nem kötött, szabad kreációjának a kibontakoz-
tatása, egyszóval a merev, intézményes keretek állandó lazítása. Mint ahogy 
nyilván állandó és valóságos az az igény is, hogy az intézmények ugyancsak fo-
lyamatos napi erőfeszítéseket tegyenek az intézményen kívüli szellemi, tehát 
művelődési, tudományos, m űvészeti hatékonyságuk fokozása érdekében. Bizo-
nyos objektív adottság —például az országos méret ű  gazdasági problémáink —
olykor ösztönösen is arra késztetik az intézményeket, hogy befelé forduljanak, 
hogy bezárkózzanak, hogy vegetáljanak. Nos, ez csakugyan egy objektív adott- 

419 	ság, és ez ellen, természetesen, nem lehet puszta verbalizmussal küzdeni. De 



lehet küzdeni ellene, épp az intézmények bels ő  produkciójának állandó di-
namizálásával, másrészt pedig — minden anyagi megkötöttség ellenére is — az 
állandó nyíltság biztosításával. Arra gondolok, hogy egész szellemi életünk 
alkotóképessége nyilván akkor jutna még inkább kifejezésre, ha az intézmé-
nyeink tevékenységének sokat emlegetett demokratizálódása gyorsabb ütemben 
folyna. 

Arra gondolok, tény, hogy az intézmények képezik az alapját egy kultúra egzisz-
tenciájának, egy biztos alapját, ahogy Szeli tanár úr többször is leírta és hangoz-
tatta. Viszont néha úgy érzi az ember, hogy nem csak anyagi és gazdasági meg-
kötöttségek idézik elő, hogy ezek az intézmények és ennyi intézmény nem nyújt 
esetleg többet, mint amennyit a keret lehetővé tenne. Azt hiszem, hogy itt 
a provincializmus is közrejátszik. Mennyire vagyunk provinciálisak? 

Nem tudom, hogyan vélekednek err ő l a kulturológusok, de én úgy vélem, az 
intézmények természetrajzához immanens módon hozzátartozik a megkövülés, 
a megmerevedés, a passzivizálódás lehet ősége is. Voltaképpen a provinciálissá 
válás lehetősége... Olyan állándó latens veszély ez, amely ellen az intézmé-
nyek nyilván csak úgy küzdhetnek, ha tudatában vannak e veszélynek és saját 
„immanens sorsukkal" tevékenyen próbálnak szembeszegülni. Szellemi életünk 
provincializmusa utoljára a maga teljes drasztikusságában a '60-as években került 
Tartományunkban terítékre, persze, az '50-es éveknek, B. Szabó György nemze-
dékének is nagy és komoly témája volt ez. A '60-as évek folyamán talán éppen az 
akkori örvendetes intézményesedésben rejlett az a lehet őség, amely rév "+n az ak-
kori, igen erőteljesen artikulált provincializmusunkat fel kellett, fel lehet tt volna 
számolni. Azóta elmúlt egy évtized, elmúltak immár a '70-es évek is, és b tony azt 
tapasztalja a m űvelődési életünkben, kultúránkban, tudományunkban m űvé-
szetünkben és irodalmunkban nyitott szemmel és illúziók nélkül tájékozódó em-
ber, hegy a neoprovincializmus ma sem mondvacsinált, kitalált valóságeleme 
szellemi életünknek; nagyon is valós valóságelem ez, amellyel nap mint nap 
találkozunk sajtóban, folyóiratprodukciókban, oktatásban, tudományban, m űvé-
szetben, mindenütt. S ez alighanem ismét csak afféle immanens fejl ődéstör-
téneti tartozéka szellemi életünknek, olyan tartozéka, amelyet, egyszer és min-
denkorra, valami „radikális varázspálcával" kettétörni, végérvényesen fölszá-
molni .nem lehet: évek, esetleg fél- vagy egy évtized múltán a provincializmus 
ismét artikulálja, megint id őszerűvé teszi önmagát... 

Jugoszláviai magyar viszonylatban, nézetem szerint, ez a provincializmus úgy 
is megnyilatkozik, hogy mi voltaképpen nem étünk azokkal az általános lehet ő -
ségekkel, amelyekkel országunk, társadalmunk kuttú тközpontjai élnek. Mire aka-
rok utalni? Arra, hogy mi sokszor nem tudunk mit kezdeni sem a szellemi dinamiz-
musnak és ezzel kapcsolatban a szellemi hatékonyságnak, sem a korszer űség-
nek, sem az eleven, nyílt problémalátásnak, illetve a társadalmi, m űvelődési, 
művészeti távlatok kritikai feszegetésének azon lehet őségeivel, amelyekkel pedig 
Belgrádban, Zágrábban, Ljubljanában, vagy Szarajevóban egészen természet-
szerűen élnek kollégáink, a szellemi munkások. Mert annak például milyen más 
magyarázata lehet, hogy egy Új Symposion-szám — amely igen civilizált tematikus 
szám volt, az erotika korszer ű  filozófiai, társadalmi és kulturológiai megvi-
lágítását tartalmazta — egy álló évig „bunkerben" állt, mégpedig ugyanakkor, 
ugyanazokbarti a hetekben, hónapokban, amikor országos viszonylatban hasonló 
tanulmányok, cikkek százai láttak napvilágot? Vagy hogy még egy hasonlóan 
drasztikus példát említsek a mi sajátos, fenti értelemben vett provincializmu-
sunkra: mi mással magyarázható, mint sajátlagos provincializmussal az a 
körülmény, hogy ugyanennek a folyóiratunknak ama nevezetes Lukács-interjúja, 
interjú-sorozata olyan kínkeservesen jelent meg — kihagyásokkal, kipontozások-
kal, szerkeszt őségi magyarázatokkal —, holott ugyanennek a városunknak egy 
másik irodalmi orgánuma - amelynek szerkeszt ősége mindössze pár száz 
méterrel van odébb a miénkétő l — már régen-régen és simán, problémamentesen 
lehozta ezt az interjút? — Arra akarok utalni, hogy a mi szellemi életünkben sokszor 
nem tudunk, nem merünk élni ugyanazokkal az objektív társadalmi és 
művelődéspolitikai lehetőségekkel, amelyekkel kollégáink nemcsak az egyéb-
ként sem távoli Belgrádban, Zágrábban., vagy Ljubljanában élnek, hanem itt, Új-
vidéken is. Csak éppen más intézményekben, más m űvelődési fórumokon. Mintha 
lenne tehát valamiféle sajátságos nemzetiségi színezete is ennek a mi szóban 
forgó provincializmusunknak. 

Mi a véleménye a szellemi élet vezéreinek szerepéről? 

Ha arra gondolok, hogy szellemi életünknek a távolabbi évtizedekben volt olyan, 
önmagát vezérnek nem képzel ő , de aszó jó értelmében és objektíve mégis 
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csak vezéregyénisége, mint B . Szabó György vagy Sinkó Ervin, akkor a vezérlet 
hiányáról én is mint valóságos hiányról tudok csak meditálni. Ellenben ha a vezér-
szerepre úgy gondolok, mint a provinciális Gyulai Pál-oskodás megalomán 
diktatórikus és vidékiesen önszerelmes tendenciájára, akkor az efféle vezérséget 
ma, 1982 szeptemberében igazán nem hiányolom szellemi életünkb ő l. Van azon-
ban valami más, amit a vezéregyéniség-kérdésénél jóval éget őbbnek Iátok. 
Feltételezzük, hogy a jó értelemben vett vezéregyéniségek összefogják, koheren-
sebbé tehetik a szellemi élet parciális törekvéseit, maguk is dinamizmust 
kölcsönözhetnek a szellemi életnek, hatékonyabbá tehetik stb. Nos, én úgy 
vélem, hogy a bármilyen — jó vagy rossz — éhelemben vett vezéregyéniségek 
nélkűl is megvalósíthatna szellemi, irodalmi és m űvészeti életünk egy jóval na-
gyobb belső  szervességet, s föltörhetné azt az izoláltságát, amelyben ma 
létezik. Arra gondolok, hogy a jugoszláviai magyar szellemi életben pillanatnyilag 
nagyon hiányzik az alkotói párbeszéd, amely nyílt, demokratikus nézetkonfron-
tálódást is föltételez természetesen; nagyon hiányzik a közös gondolkozás, a kö-
zös tervezés, a közös kritikai szembesülés azzal, ami szellemi életünkben — bele-
értve az intézményeket is bizonyos megmereved ő  tendenciájukkal egyetemben 
— ma adva van. Olykor az a meggy őződése az embernek, hogy berkeinkben 
süketnémák hangos monológja folyik napjainkban, s hogy a kérdésfelvetés, 
problémafeszegetés, távlatkeresés valahány — sok vagy kevés, ez lényegtelen, de 
valahány — az ember magánszó/ama csupán, olyan magánszólam, amelyre nincs 
rezonancia, nincs visszajelzés, nincs visszhang. Tehát hiányzik az a kőzős flui-
dum, ami igazi életet: szervességet és dinamizmust biztosíthatna a jugo-
szláviai magyar nemzetiségi kultúrának. Föltörni ezt a rövidzárlat-sort, ezt a 
monológ-állapotot, a párbeszédnek ezt a rendkívüli bénító, nyomasztó hiányát; 
elképzelhetőnek tartom különösebben agilis vezéregyéniségek nélkül is. Csupán 
egyéniségek szükségeltetnek, alkotóegyéniségek a különböző  szellemi posztokon. 

A túlérzékenység, azt hiszem, szintén a provincializmusnak a jellemz ője. Például 
a viták, ha vannak is, bár nagyon ritkák, rögtön személyeskedéssé fajulnak. 

Egyezem az állításával, ez is egyféle provincializmus. Csak hozzátenném talán, 
hogy ez esetben nemzetiségi színezet nélküli provincializmus, amely, sajna, 
egyaránt jellemző  Újvidékre, Belgrádra, Ljubljanára — valamennyi kisebb vagy 
nagyobb kultúrközpontunkra. Hisz a nem magyar nyelv ű  sajtónkat, publicisztikán-
kat, periodikánkat is efféle érzékenyked ő , narciszoid viták uralják. Pillanat-
nyilag alighanem a vita erkölcsével és módszertanával van baj nálunk, országos 
viszonylatban is; vitatársak olykor a legnevetségesebb kis kritikai reflexiók ellen is 
olyan vehemenciával ágálnak, olyan intranzigens hevességgel védik a maguk 
állítólagos abszolút igazát, mintha csakugyan valami nagyon-nagyon lényeges 
dolgokról, s nem lábjegyzetnyi apróságokról lenne szó... Ez pedig provinciális 
(ál)értelmiségi magatartás akkor is, ha a f ővárosban, s akkor is, ha Kukutyinban 
találkozunk vele. 

Szeretném, hogyha kultúránk integráltságát megvizsgálnánk két szempontból: 
térben és időben. Először nézzük talán a térbeli dimenziókat. Úgy érzem, Viszony-
lag keveset foglalkozunk a világirodalommal, keveset fordítunk, nincsenek jelen 
a világban lezajló szellemi törekvések nyomai a folyóiratainkban. Így tekint erre  On  
is?  

Igen. Hozzátenném azonban, hogy a fordításirodalomnak, pontosabban: a világ-
irodalom élő  jelenébe való honi bekapcsolódásunknak ma már mások a lehet ő-
ségei és módozatai, mint voltak, mondjuk, az '50-es években. Akkor ugyanis —
a magyarországi könyvbehozatal teljes szünetelése idején — a világirodalomnak, 
azaz az európai és Eurд$n kívüli nemzetek irodalmainak a honi fordítása csak-
ugyan létszükséglet volt a mi, akkor a mainál is kisebb kultúránkban, iro-
dalmi és szellemi életünkben. Bár akkor is megvolt a kitekintésnek egy lehetséges 
ablaka: a délszláv nyelvek által biztosított. Id őközben azonban olyan nemze-
dékek, korosztályok nőttek föl s váltak alkotóvá és a legjobb értelemben vett be-
fogadóvá, amelyeknek tagjai a szóban forgó kitekintést immár az eredeti nyelvek 
egyikén-másikán is megtehetik. Ugyanakkor a Magyar Népköztársaságból való 
könyvbehozatal fellendülése a világirodalmak magyarra fordításának honi, 
vajdasági szükségletét is lecsökkentette. 

A könyvek jelen lehetnek, viszont a szellemiség attól még távol maradhat. Én 
például hónapokon át nem olvasok a Magyar Szóban egy világirodalmi 
vonatkozású könyvismertetőt vagy kritikát vagy tanulmányt. Erre gondolok. 

Egyezek az észrevételével. Ilyen értelemben ma csakugyan beszélhetünk bizo-
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évek elején valahogy intenzívebb törekvése volt folyóiratirodalmunknak, de napi-
lapunk, hetilapjaink m űvelődési és irodalmi rovatainak is, hogy aktív, tevékeny 
nyíltságot, nyitottságot tanúsítsanak nemcsak az európai, de a jugoszláv irodal-
mak irányába is. Epp a kritikairodalmunkra gondolok, amely — ez bibliográfiailag, 
és ha akarjuk, statisztikailag is kimutatható. —jóval többet foglalkozott a délszláv, 
az európai és az Európán kívüli él ő  irodalmakkal. Ma, érzésem szerint is, háttér-
ben szorult ez a nagyon fontos kritikai tevékenység. Hisz csakugyan úgy van, 
hogy nem elég, ha könyvesboltjainkban megtalálható egyik vagy másik nagyon iz-
galmas mai irodalmi m ű  a nemzetközi produkcióból magyar vagy szerbhorvát 
nyelven — amennyiben annak nincs kritikai megközelítése is. Mert köztudott, hogy 
a kritika az az eszköz, amely mintegy feltöri, feltörheti egy adott m ű  burkát és ily 
módon elősegítheti, hogy az adott könyv ne csak dísztárgy legyen a szellemi élet 
vitrinjeiben, hanem esetleg aktív hatótényez ő  is. 

Úgy tűnik, hogy hagyományainkhoz kétféleképpen viszonyulunk: akik foglalkoz-
nak szellemi örökségünkkel, azok nem találják meg a közös nyelvet azokkal, akik 
behozzák szellemi életűnkbe a legújabb törekvéseket, de viszont ez utóbbiak 
gyakran megfeledkeznek ezekről a gyökerekről. 

Nyilván arra gondol, hogy a hagyományápolásnak és a korszer ű ség érvényesí-
tésének a dialektájával némi bajok vannak szellemi életünkben. Én is így vélem, 
csakugyan gyakran tapasztalható, hogy egyfel ő l létezik intenzív odafigyelés és 
rákapcsolás a mai korszer ű  nemzetközi szellemi áramlatokra, másfel ő l pedig, ettő l 
elszigetelve, folyik a m űvelődéstörténeti, folkiQrisztikai és egyéb hagyományok 
begyűjtése, gondozása. E kétféle tevékenység természetesen önmagában is 
egyaránt fontos és hasznos egy nemzetiségi kultúrában, a baj viszont nyilván ott 
kezdődik, amikor ekét tevékenység között is ugyanaz a rövidzárlat mutatkozik, 
amelyrő l az imént beszéltünk. Amennyiben a hagyományápolást nem hatja át egy 
olyan nyíltság, amely föltételez bizonyos korszer űségigényt is, akkor az a hagyo-
mányápolás csupán konzerválás, mumifikálás, raktározás és leltározás. Viszont 
az a szellem, irodalmi, m űvészeti avantgardizmus is, amely nem találja meg a jó 
értelemben vett gyökereit — társadalmi és m űvelődési gyökereit — az adott szellemi 
közegben, az előbb-utóbb kérészélet űvé válhat. Itt természetesen nem a vaskos 
talajszintiségre, talajszinthez tapadásra, földbegyökerezésre gondolok; csupán ar-
ra a szükségletre, hogy a korszer űség is közegre találjon, médiumra, hisz enélkül 
nem létezhet és-hathat elevenen. 

József Attila még ezt írta: „harminckét évem elszelelt".  On  mondhatja, hogy 
„negyvenkét évem elszelelt." Mire nem telt eddig még sose e 42 év alatt? 

Igazából mondom, e kérdésen még sosem t ű nődtem el: az életem valahogy min-
dig olyan dinamikus volt, hogy nem is érkeztem firtatni, mi is az, amit jó lett volna 
tenni... Talán korai is még az ilyen összegez ő  kérdés önmagunk előtti feltevése. 
S a válasz csak ellentmondásos lehet. Mert például ha azt mondanám, még soha-
sem tellett arra, hogy eszményi, vagy legalábbis igen jó feltételek mellett folytas-
sak rendszeres, higgadt irodalomtörténészi kutatómunkát — akkor csak féligaz-
ságot mondanék. Hisz az efféle „titkos" elvárás föl-fölmerül ugyan bennem, ám 
ugyanakkor ellenpontozza is a felismerés, hogy a szobatudósi életforma sze-
rénytelenségemnek csak ballaszt lehetne. Tehát az, ami hiány, egyúttal és más 
szempontból valamiféle többlet is a számomra. Se nem érkezek, s nehezen is 
tudnék higgadt, szaktudományos életformát er őszakolni magamra. 

Egyik versében, amelynek azt hiszem, Fejfájás a címe, ezt írja: „Jobb lenne 
e szemgödörnek üresen. " Megtalált valamilyen nyugalmat, vagy mondjam talán 
kissé cinikus szóval: belenyugvást? Megbékélt önmagával? 

Ritka az olyan pillanat, amikor megbékélési állapotról adhatnék számot magam-
nak. Megbékélés helyett talán azokról a szintén ritka, szerencsés pillanatokról 
szólnék, amikor ráismerek, „ráhibázok" az életigény és a megvalósulás metszés-
pontjára. Vagy úgy is fogalmazhatnék, megnyugvás helyett azok a legtartalma-
sabb pillanataim, amikor szinkronban érzem magamat — magammal. Persze, az 
efféle szerencsés pillanatok is igen ritkák, hiszen az élet egyébként általam is gé-
nyelt dinamizmusa „gondolkodik róla", hogy így legyen. 

Mi nyugtalanítja leginkább? 

Nehéz úgy válaszolnom, hogy ne legyek banális, mégis megpróbálom, visszaka-
nyarodva a beszélgetésünk eleji témára: nemcsak nyugtalanít, hanem rémiszt s 
naponta kétségbe ejt az ezredvégnek az az irányultsága, amelynek közönséges 
újságolvasó polgárként is naponta szemtanúi vagyunk. Korosztályom nem ilyen 422 



lovat várt a huszadik század végi történelemt ő l. Ha az ötvenes években ama 
szépséges munkaakciós id őszakban valaki azt mondta volna korosztályom 
bármely tagjának — s itt nem csak irodalmi korosztályomra gondolok —, hogy ne-
gyed század múltán majd az alapvet ő  történelmi probléma megint az éhínség, 
a munkanélküliség és a háború lesz, akkor a válasz, á válaszunk csupán az lehe-
tett volna, hogy az illető  megrögzött pesszimista, akit megfert őzött a nyugati 
ideológia... Holott ma ez az akkor pesszimitásnak mondott lehet őség, sajnos, 
„tökéletesen" megvalósult: ma megint nem a szellem, nem a szubtilisebb 
értelemben vett humánum, nem a termel ő  és alkotó individuum történelmi 
felszabadulása az aktuális kérdés, hanem ismét a gyomor, a puszta fiziológiai lét 
és dicső  nemünk puszta fizikai fennmaradása... 

Szerintem az egyike a legnyugtalanítóbb dolgoknak az, hogy ezzel nagyon kevés 
ember foglalkozik, nagyon kevés embert bántja ez. Valahogy úgy érzem, hogy egy 
szakadék tátong azok az emberek között, akik ezt mélységesen erkölcsi 
problémájuknak tartják és azok között, akik pusztán csak vegetálnak. 

Meglehet, hogy ez csak küls ő  látszat. Én valahogy azt feltételezem, hogy a kor-
társak ma „odabent", amúgy inkognitóban tömegesen dideregnek. Viszont ha az 
ember a sajtót olvassa, vagy más kommunikációs eszközökkel próbál kontaktálni 
„korával és nemével", akkor azt tapasztalja, hogy valamiféle beszélni-nem-merés 
uralja ezeket a hírközl ő  eszközöket. Nem merünk még tömegesen és nyilvánosan 
botránkozni afölött, ami zsigereinkben már adva van: az újabb világháború fölött. 
Olyan „téma" ez, amirő l még nem akar a mi közvéleményünk sem hangosan gon-
dolkodni. Például nem tartom egészen érthet őnek, hogy a forradalmi-pacifista 
mozgalom csak Amerikában és Nyugat-Európában támadt életre ismét a közel-
múltban, viszont a szocialista vagy szocialisztikus államok és a mi közvélemé-
nyünk is egy kissé mintha még távol tartaná magát a forradalmi pacifizmus tör-
ténelmi aktualitásának gondolatától. Holott azt hiszem, mindenféle mai mozgal-
mak, világpolitikai stratégiák és taktikák között az egyik legfontosabb, legel ő remu-
tatóbb, legforradalmibb program az egyetemes pacifizmus programja lehetne. 

Amikor a neutronbombát felfedezték, illetve hát nyilvánosságra hozták a felfede-
zését, korszakalkotó találmánynak tartották, hogy lám, meg őrzi az anyagi javakat 
és csak az embert pusztítja el. Nekem akkor eszembe jutott, hogy már sokkal 
előbb feltaláltak egy még korszerűbb fegyvert, amely az ember anyagi potenciáját 
is megőrzi. Ez a manipuláció. Valahogy úgy érzem, hogy a 60-as évek végén 
elég sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel és éreztük, hogy ez nyomasztóan ránk 
nehezedik. Akkor több teoretikus is volt a világon, aki előjött az ilyen elméletekkel. 
Ma valahogy erről hallgatunk. Mi a véleménye, mennyire vagyunk immunisak és 
mennyire válhatunk immunisakká az effajta „bomba" ellen? 

Pozitív példaként a mai fiatalok zenéjét említeném. Nem vagyok szakért ője en-
nek, de laikusként is hiszem, hogy talán épp e tömegzenében nyilatkozik meg leg-
jobban a mai fiatal nemzedékeknek, tehát komoly társadalmi rétegeknek az im-
munissága a tudatmanipulációval szemben. Amikor minálunk is egy-egy rock-
(vagy micsoda) szám hatalmas ideológiai port ver föl, az biztos tanúsága an-
nak, hogy aszóban forgó fiatalok az esztétikailag akár silány ellendalocskájukkal 
is épp a manipuláltság egyetemes „átkával" szállnak szembe: „ideológiátlanítják" 
— megfosztják ideologikus mázától, külszínét ő l — azt az életvalóságot, amelyet sa-
ját hátukon, saját b őrükön is éreznek. Egyszer űen nem hajlandók a manipulatív 
ideológia formanyelvén szólni, és ez természetesen a tudatmanipulálás egyik 
igen hathatós, pozitív ellenszere is lehet. Azt akarom tehát mondani, megeshet, 
hogy létezik egy nagyfokú apátia a tudatmanipulálással szemben, lehet, hogy mi, 
század végi tömegek túl könnyen elt ű rjük, elviseljük a tudatipar sajátságos napi 
terrorját, ezt a gondolatot, emberi elégedetlenséget, emberi érzékenységet napon-
ta agyba-főbe manipuláló terrort, ám vannak, f ő leg a fiatalok körében, igen er ő -
teljes rétegek, tömegek, amelyek, ha olykor ilyen látszólag csip-csup kis ártatlan 
formában is, mint a tömegzene, mégis és máris radikálisan szembeszegülnek ez-
zel a hatalmas, egyetemes kor- és kórjelenséggel, a tudatmanipulációval. 

Élvezettel olvastam egykor a leveleit a Magyar Szóban. Gyönyör ű  dolog így 
néhány ezer emberrel levelezni. Milyen érzés maradt a lelkében azután, hogy ezt 
abbahagyta? 

Olyan érzés maradt, hogy a szó, a közéleti szó, a nyilvánosság el őtt kimondott 
szó ismét csak szó maradt, esztetizálódott, elirodalmiasodott. Mit akarok evvel 
mondani? Azt, hogy amikor ama megtisztel ő  baráti feladatot kaptam Végel 
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művelődési-m űvészeti gyakorlatunk azon kérdéseihez, amelyek számomra is intim 
kérdések: akkor ehhez a kedves munkához azzal a titkolt szándékkal láttam hoz-
zá, hogy ezáltal, a lehetőségeimhez mérten, magam is részt vehetek szellemi 
életünk akkori állóvizeinek legalább viszonylagos megmozgatásában ... Pontosab-
ban azt hittem, titkon azt reméltem, hogy néminem ű  göröngyöket dobhatok ma-
gam is szellemi életünk lavórnyi vizébe. Nos, miután a sorozat kényszer ű -kellet-
len lezárult, s miután a Levelek az aszfaltról tematikusan komponált gy űjteménye 
évek múltán is kiadónknál áll és várja az újabb, ezúttal negatív recenzióját (hogy 
tudniilik mégse jelenhessék meg, mert a leadást követ ően pozitív recenzió íródott 
róla), és miután ennek a sorozatnak egy kisebb válogatása Pisma sa panonskog 
asfalta címmel megjelent szerbhorvát nyelven: most úgy érzem magam, mint hal a 
szárazon. A kis elégikus, ironikus, indítványokkal telet űzdelt, párbeszédet sürge-
tő  glosszák megíródtak, a göröngy viszont nem vált görönggyé; a lavór felszínén 
továbbra is minden olyan tükörsima, mint amilyen 1978-ben volt, amikor e glosz-
szák íródtak. 

a beszélgetést vékás jános vezette 



bada 
tibor 

hermetikus 
tanulmányok 

„ Tán lesz belőlem valaki, ha nem is jómagam." 
(e pluribus unum) 

I . 
Apuka, vegyél nekem t űzoltókocsit, igazit. 
Hogy beszél ez a gyerek, pedig nem jár kocsmába. 

hermetice drót 

itt ülök 
vicsorítva 
hegedülök 
fésülök 
és bámulom a villanydrótokat. 
három villanyvezeték csüng 
az ég öt mezején 
mondaná a szakértő  
három a drót 
vagyis négy a drót 
három égsáv négy drót között 
csak az igazságot kell mondani 
kacor király 
nagy az igazság 
van hintód ez pimaszság 

szép jó napot józsi bácsi 
hogy örvendek 
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hermetika 
(vitaszempontok) 

első  pont 
	

oly éhes vagyok 
ettem három rakás dobostortát 
nem vagyok éhes 
hanem csalafinta 

második pont naplemente 
a nap lemegy 
az élet tengerén 
én gyertya vagyok 
az élet téves vonatain az élet tengerén 
robogok hőbörögve 

harmadik pont lágy líra 
lágy tojás 
agyam lágya fülem botja 
tapogatóznak az élet tengerén 
a vaksötétben 
ordibálnak 

szép szerelmi szöveg 

Egyedüli 
kedves Katalin 
örökké magára 
csak magára 
gondolok 
míg 
verem, 
csapom és vágom, 
míg püfölöm, 
míg dermedten és sikongva 
tuszkolom és náspángolom, 
simogatom és csitítgatom, 
markolom és görbítem, 
szaggatom és fordítom, 
tépem és löttyintem 
azt 
a 
tollseprőt. 

Nem hőbörgök. Feltörlöm a port. 
Magát pedig Katalin még nem láttam, 
ahogyan lábát áztatja a kislavórban 
a Tiszában. 
Úgy rémlik, kék hállóing volt magára terítve. 
Fogát mosta, és vicsorított. 

nyílt hermetice 
diótörés 

A Gyuláé félméteres, ő  ember 
az enyém harminckilenc centis 
a Zolié negyvenkettő  
jól kitolt velem, pár hónappal fiatalabb 

azzal a micsodával 
vígan törtük 
nagyapánk földimogyoróját 426 



eczet 
gydrgy 

hermetikus 
tanulmányok 

„Tán lesz belőlem valaki, ha nem is jómagam." 
E PLUR/BUS UNUM 

mesterséges élőlények 

UBORKÁKNAK nincs hazája; 	 NINCSEN 
UBORKÁKNAK nincs gatyája; 	NINCSEN 
UBORKÁKNAK nincs hatalma... 	NINCSEN 
UBORKÁKNAK nincs fejszéje... 	NINCSEN 

AKKOR HÁT MINEK TEREMTETTE ŐKET AZ ATYA ÚRISTEN 

HAJLANAK a bokrok, klorofill ruhában, 
SÜTKÉREZNEK a sült csirkék, bikini gatyában; 

EIFFEL TORONY, HALLJ MEG ENGEM, NE ROZSDÁSODJ, KÉRLEK! 
MAJD HA EGYSZER ROBOT LESZEK, TALÁN MEGKEFÉLLEK. 

FKK (ll) 

„mi a szülők öreg atyák-anyák vagyunk 
s vizes gatyákat varrógéppel 
nem vasalunk 
hisz megüthet az áram 
én meg vincze nénit a mosót várom" 

szegény asszony egyszer lifttel hazafelé jövet 
táskájába beleakadt egy barna szövet. 
ezért hát a liftet lerakta 
s táskájába bújva vibrátorját kutatta 
rendő r is jött segíteni 
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FKK 

nudista kolombo zsebében egérfogó 
minek neki ez a gép 
mert kodzsak feje nem kék 
kodzsak apja indián srác volt 
mikor parókás fia feln őtt 
skalpjával játszott 

kalmiéknál nagy rajongás 
kicsi gyerek a plafonra ne mássz 
„tudom fiú őtöst hoztál s ezért 
mamucitól két puszit is kaptál 
most meg ülj le s tanuljál 
ne légy olyan lusta mint az a 
milenkowich ki veled jár" 

„jól van anyu de a mim ics portás 
a parkban egy megbeszélt sakkpartira vár" 
„ki vár 
kivár hát nem megmondtam 
hogy portásokhoz semmi közünk 
belőlük még disznópaprikást se főzünk" 

petőfi еl 

Nyüzsögnek a hangyák az úton 
Nyüzsögnek az emberek 
Nyüzsögnek az autók az úton 
Nyüzsögnek a tankok 
De Sanyi a pásztor még mindég a kúton ül. 
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balázs 
attila 

egy 
részlet 
észlete 

(csendélet) 

2. 
Felér, mert egy ideig nem láttam, aztán egyszer csak itt áll el őttem, vajdasági helyi színeit levetkezve, hara-
goszölden világító szemeit villogtatva, tengeri világítótornyok módjára fényl ő  szemgolyóit kihangsúlyozó, 
mediterrán napsugarakat magába szívó mozdulatlan bronz testével; habfehér pakolását elhajítva, hullámait 
felerősítve, hogy összegémkapcsolt szárnyú lepkék módjára hulljunk egymásba, félreérthetetlenül egy pohár 
erős borba, örvendezve annak, hogy az, ami késik, úgy látszik, nem múlik. Sztiropor tengeri habfátylától 
megszabadulva sokkal éteribb zenét sugározzon, mint a közönséges leköpött m űanyag tengeri hab csikor-
gása az ablaküvegen. Morska pjena. Hogy a bő r a bő rre présel ődő  érintkezés gumiközvetít őjét, minden 
zavaró kotonfelrántó oldal-man ővert mellőzve, a szabad alkotás kockázatát vállalva, mint igazi m űértők me-
rüljünk egymás lehetőségeinek feltárásába. Nem szándékozom elmondani ennek a hosszan érlel ődő  nagy 
eseménynek minden mozzanatát, de valahogy közvetítenem kell mindezt, míg Éva izmos combjai közé ku-
porodva végre bejárom testének rejtett zugait, mert saját er őtlenségemet bizonyítaná, ha Éva b ő rének min-
den négyzetcentiméterér ő l nem tudnék gépbe diktálni legalább tizenöt s ű rű , helyenként ötletes nyelvjátékok-
kal gazdagított oldalt. Én, a kifeszített b ő rön táncoló író, és kullancsra emlékeztet ően bő rbe fúródó orvos. 
Ember, kinek végre sikerült hanyatt d őtenie élete nagy, minden mozdulatára sokszorózottan válaszoló 
álmát — ezt az ügyesen elkészített, de mégiscsak élettelen gumibabához legkevésbé hasonlíthatót. Most 
végre belefeledkezhetek Eva szabadon kitapintható, kövér gyönyörkönnyeket el ővarázsoló, leplezetlenül 
kitárulkozó, a kéj áramütéseiben vonagló testébe, belezuhanhatok feneketlenül mély szemeinek kútjába, 
beleszédülhetek közelr ő l kissé kancsító szemgolyóinak tükrébe, könyökömet beleütve egy kicsit a kút 
kávájába, de nem érezve semmi fájdalmat (hívatlan vendéget), csak a hihetetlenül er ős, dús szem-
pillák csiklandó játékát remeg ő  bal fülem cimpája alatt. ÉN, a szemérem elleni b űntettek fésületlen, buja-
kórban szenved ő , diszparát fogalmakat átmenetileg párosító, zavarodott, minden meztelen talpra mért 
megtorló basztonáda-ütést szorongva, de vállaló, diszkrécióért sosem garantáló, kiátkozott, rektaszcenziós 
nuditásokat palettáján táncoltató, digeráló, vissza nem táncoló, mindent összehordó, divulgáló, clito-lirizáló, 
vulvarizáló, idegen csengés ű  recept-szókat/savakat fecskend ő , top speeneket küldözget ő , nőkkel 
smoncázó, ördögi strambottókat költöget ő , apró diftongusokban felsikoltó, gondolatokat kalligrafikusan 
elhúzó, megrögzött pin-allegorikus, pinocentrikus pinoid ginekoliterátor, én! ingerl ő  tollamat forgatva vérbe 
boruló aggyal, véreres szemekkel igyekszem kiváltani sz űk vadászterületem legintimebb erogén zónáinak 
heves reakcióját szívhez szóló ölelkez ő  rímeimmel, mert néha még a jó öreg Homérosz is szunyókál, meg-
hökkentő  szép álmokat álmodik arról a szigetr ő l, ahol valaki valakiket valamikor valamilyen oknál fogva 
drótozatlan orrú, röfögve turkáló malacokká változtatott, eszmei vezérüket pedig ezer hangon búgó nagy 
vadkanná. Nyelvem százezer kiéhezett ízlel őbimbóját helyezem az ingerzónák legs ű rűbb szövés ű  metszés-
pontjába, hogy önzetlenül röpítsem meghódított szépségemet — a halálra ingerelt lány után  —a  legtávolabbi, 
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Testem minden pontjával ránehezedek gyönyör ű  zsákmányom testének minden pontjára, miközben, 
a bársonyos baldachinokat félretolva, egyetlen lökéssel vezetem fel ékszer űen támadó alakulataimat 
a méhszájig, a halállal elválaszthatatlan kett ősségben él ő , az egymást kiegyensúlyozó fogantatás és esetle-
ges megállíthatatlan túlburjánzás testvérpárjáig, ahol — a játékba belefeledkezetten! —felváltva alkalmazom a 
rugalmas visszavonulás/gyors ellentámadás, a kis pihenés utáni újrakezdés taktikáját, egészen a tudat nagy 
rángó kikapcsolódásáig, amikor a n ő  a legszorosabbra vonja abroncsát a férfi körül, s felsikoltva alig érthet ő  
szaggatott riffekben feltör ő  imát hadar szeret ője fülébe, szeretőjének lüktető  fülcimpáját harapdálva — miután 
még sokáig hevernek egymáshoz tapadtan, ernyedten, lassan visszaszállingózva a köröttük továbbra is ko-
nokul létező  világba. A támadást jelző  adott robbanás után az embernek már nincs más tennivalója, mint 
esetleg áldását szórnia a kis kerek gumicsónakokban végs ő  cél felé tutajozó állhatatos katonáira, ha lelke 
legmélyén orvul és kajánul kíván valamii félisten-szer űt a megtermékenyített szépségt ől — félig a saját tö-
kéletlen képmására. Maga se tudja. Éva biztos nem szeretne. Vagy igen? Én már rég megalapoztam 
a jövőm ezen a téren. 

Mondhatnám, amennyiben feleslegesen és alaptalanul szájh ősködnék, hogy hétszer-nyolcszor is egymás 
után, Évával, ugye, ez meg az, ezer virágú pimpócsokrot szedtem neki a potentillák és pimpinellák 
mezején, de nem: egyetlen EGY felejthetetlen katartikus orgazmusra összpontosítottam a vállvetett harmoni-
kus mozgásban a végs ő , egyidejűsített közös ćsúcspontra-érkezés érdekében, egyrészt Éva miatt, más-
részt magam miatt, azért, hogy minél tovább tartson ez a nagy koronázási jelenet, melyben sóvárgó fejemre 
helyezik —ünnepélyes keretek közt — a legszebbnek vélt koronát, hogy kés őbb épp a legszebb gyémánt 
nyomja legjobban e lüktető  fejemet... Az el őbb-utóbb mégiscsak bekövetkez ő , a hosszú mondat végére el-
kerülhetetlenül odakerül ő  felkiáltójel után, emlékszem, törvényszer űen én is cigarettára gyújtottam, míg Eva 
— most, ki tudja, miért, nem akarván rágyújtani (az én illatos cigarettáimat nem szerette, s valószín ű leg lusta 
volt előkotórni a magáét a szoba rendetlenségéb ő l) — mozdulatlanul feküdt mellettem a sötétségben, mert 
eloltottuk a lámpát, miután szememet jólakattam volt tündökl ő  mezítelenségével. Most puhán nehezedett 
ránk, a nagy egymásbavegyülés, domboldalra való felbiciklizés és szédít ő  leereszkedés, duhaj motorozás 
után, az éjszaka hamisítatlan tollpaplana. Ezekben a kés őbb sokszor visszatérő  pillanatokban furcsamód 
nem a —körülményesen kifejezve — „magamévá tett" Éva gondolatai érdekeltek, inkább önmagammal voltam 
elfoglalva: nyilvánvalóan még egyszer megálltam a helyem, kellemes pillanatokkal ajándékoztam meg mil-
liárd hosszú év óta áhított n őmet, azonban mi lesz ezután? Éva célzott arra, a távolban van valakije, viszont 
nem volt hajlandó elárulni, ki az, mint ahogy azt is elhallgatta ott, el őjátékaink utcáján, hogy valójában el őre 
megfontolt szándékból történtek-e a történtek. Ezt a kérdést kés őbb még egy ízben feltettem neki, s ismét 
nem kaptam rá választ, ehelyett megkaptam az els ő  csókot izgalomtól kicserepesedett ajkamra, de ne hagy-
juk elvakítani magunkat: legalább így utólag elemezzük ki a dolgokat, vegyük számba az esetleges követ-
kezményeket, még akkor is, ha jelen pillanatban itt fekszünk egymástól karnyújtásnyira, vállunk össze is ér, 
Éva csodálatos feje a fejem mellett pihen, hallgatom egyenletes lélegzetvételét, érzem lábának melegét 
a lábamon, s bármikor megismételhetnénk az el őbbi, elragadtató önkívületbe rántó altesti ismerkedést, a rit-
mikus, forrón egymásba ágyazódó mámoros cséplést, amely a nyári napmelegt ő l izzó arany búzamagok és 
felrobbanó vörös posztópipacsok sosem tapasztalt magasságokig való lövellésében éri el tet őfokát — ezer 
megawattos rövidzárlatban kulminál, önmagát megszüntetve meg ő rizve. Tehát nem is az a kérdés, miként 
futottunk mi össze napjaink labirintusában, mint két kiéheztetett patkány, mennyi köze van ehhez a könyörte-
len, kiszámíthatatlan és a maga módján öncélú véletlennek, hogy mi most itt egymásba gabalyodva, a várva 
várt aratás, eszeveszett bend őtömő  rágcsálás után némileg eltávolodva egymástól heverészünk, hanem az: 
Ha MEGŐRZI, MI LESZ? Kiszorítom azt a másikat, akir ő l fogalmam sincs, kicsoda? Netalán ismert arccá 
állnának össze vonásai, miel őtt szívébe döfném késemet, s akkor örökké furdalna a lelkiismeret. Lelkiisme-
ret? Hát van nekem egyáltalán olyasmim, mikor bármikor képes vagyok faképnél hagyni családomat, bár-
mely párzani óhajtó szuka farokemel ő  mozdulatára? Persze, ez most egészen más. Bonyolultabb. Nem a 
meghitt családi élet szürke vizek felé hajtó szeleivel való id őnkénti szembeszegülés kategóriájába sorolható, 
mert állítom: az alkalmi kiruccanás gátolja a bels ő  ellaposodást, amennyiben módjával űzik. Úgy hat ki 430 



dialektikusan a családi életre, mint a csodálatos mandragora, ha nem áll fel az ember farka a közönséges út-
széli gesztenyefának puszta véletlenségb ő l csábító nő i idomokat formázó, sejtelmesen vibráló árnyékától is, 
ahogy nekem szokott, hogy rögvest elkezdjek nyálazni és azon nyomban elfeledjem, eredetileg miért is men-
tem arra... Nem, ez most egészen más tárgykörbe tartQzik, mert Eva egészen más valami; miután váratlanul 
felmerült el őttem múlt évek gomolyagából, s elkerülhetetlenül elvezetett idáig, most ott állunk, ahonnan nincs 
kiút: alapos a gyanúm, ezek után Eva ölelését nem szeretném elveszíteni, legalábbis egyhamar nem, azon-
ban miként lehetne ezt elintézni úgy, hogy ismétl ődő  találkozásaink ne torkolljanak a mindennapok banalitá-
sainak komikus teátrumába —kimagyarázkodásokba, sért ődésekbe, maga is ellaposodásba, amit aztán nem 
lehet kirántani a kátyúból még az élet legrafináltabb stilisztikai bravúrjaival se. Még sérv árán-sem. De szán-
dékozik-e Éva még találkozni velem? Hát, kedves láthatatlan barátom, alaposan célt tévesztettem, ha nem sikerült 
érzékeltetnem veled ezt a számodra is ismer ős, a házasság történetével egyid ős problémát, némiképp az 
emberiséggel, az emberi öntudat izmosodásával, önmagára ismerésével és ELVESZTÉSÉVEL egyid ős 
problémát, melynek megoldásához, mondanom se kell, egyetlen barátom, fél milliméterrel se jutottam köze-
lebb, pedig jócskán próbára tehettem türelmed cikornyásan fellengz ős vallomásaimban, ezt érzem, egy 
elcsépelt régi történetet mondva el, melyben — eddig a pontig — talán csak a másképp való elmondás vágya 
vezérelhetett, ebben a régi íratlan szabályok alakította történetben, melyben jócskán a velem megesettekre 
ismerhetek és mulathatok vagy éppenséggel sírhatok saját okulásomra. Életem akartam felvázolni neked, 
kedves, intellektuális zónáidat messze Ujvidéken túlra kiterjeszt ő  barátom, kit én egy pillanatra arra 
igyekeznék kényszeríteni, hallgasson meg, ha már hallgatott idáig — nem, nem foglak magázni, még 
kevésbé óhajtok egy meghatározatlan harmadik személyr ő l beszélni: én egy hidat építettem fel neked, s 
végtére nekem, kamaszkoromat és kamaszkorunkat a legaktuálisabb id őkkel összekötő , helyenként 
kiszögellő  hidat, melyen a gyönyör űszép Évát vonultatom át az élet örvényei felett —emlékszel még rá 
ugye? Hogyne, hisz képzeletedre támaszkodva — ahogy még akkoriban mondtuk, miel őtt romlatlan szó-
kimondásunk végérvényesen elferdült volna — te is kiverted reá a farkadat, csak te ügyesebben csi-
náltad, nemde? Most már mindegy, ezen nem lehet változtatni. Amiben valószín ű leg különbözünk te és én 
az az, mint eddig láthattad, és kés őbb megint találkoztam Évával, hogy megtegyem vele azt, amir ő l 
hajdanában mi csupán álmodhattunk, álmodtunk, talán egyedül a kis Heged űst kivéve, akirő l már akkor sej-
tettük, nincs minden rendben vele. Vagy te is kivetted részedet abból, amivel neked is tartozott? Sikerült? 
Mindegy, mert ez nem fontos, hiszen én az én történetem mondom, te mondd másoknak a tiédet: én méltó 
képviselője voltam bekövetkez ő  döntő  pillanatomban mindannyiatoknak, de nem ide akartam kilyukadni, ha-
nem kárpótlásul, hogy ennyire igénybe vettem türelmed, hisz jól tudom, neked is rohannod kell valahova 
feltartóztathatatlan id őnkben, megvannak a problémáid, a múlt már csak id őnként sejlik fel el őtted, én — a híd 
végén — minden köntörfalazás nélkül, mert ennyivel még tartozom neked, lebbentem fel el őtted a dolgok 
szoknyáját, s elmesélem, hogyan végz ődött az eseményláncolatok archetípusától eltér ően az én esetem, ha 
a számodra talán ismeretlen archetípus kifejezésben nem találsz valami ocsmányul és anarchikusan 
pornográf célzást, hogy rögtön jelentést tegyél ellenem. Bocsáss meg, én ilyen vagyok, ellenállhatatlan 
megnyilatkozási vágyban szenvedek. Szóval: kárpótlásul elmondom neked, gondolataimat eltalálva, 
kételyeimre válaszolva miként adta ki az utamat Eva, össz iróniáját testének egyetlen szimbolikus 
gesztusába s ű rítve, az ő  rejtett vágyainak megvalósítását észrevétlenül rám kényszerítve, úgy, hogy még 
magam is élvezetem leljem benne, s kés őbb már csak a végkövetkeztetéseket vonhassam le, mint 
életemben megannyiszor. 

Ott töprengtem tehát a sötétben, a mellettem hever ő  Évával, míg Éva habkockája sandán bámult rám, a sa-
rokból. Majdnem szétpattantam, nem bírtam tovább, könnyíteni kellett magamon. Könnyítenem, ezért kikec-
meregtem az ágyból és kibotorkáltam a fürd őszobába, ahol hosszan csobogva íveltem húgyhólyag-
redundanciámat Eva porcelán, oldalt kissé csempe kagylójába, miközben —kéjes ürül ő  borzongásomban —
könnybe lábadt a szemem. Lehugyoztam Éva trónját, melyen ücsörögve végezhette gyönyör ű  nőm — leépít-
hetetlen képzeletemben tükröt tart maga elé — a nagy sz ő rtelenítési m űveletet akkor, amikor egzakt fantáziám 
révén röpke bepillantást nyerhettem legbels ő  ügyeibe, ahogy azt már el is mondtam. A kád lefolyójában meg 
is találtam kézzelfogható nyomait kis koromfekete koszorú formájában, amivé a távozó feny ő illatú víz örvé-
nye fonta, árulkodóan, mert idegen eredet ű  világosabb szőrszálakat is szőtt közé alig észrevehetően, de 
félreérthetetlenül, mint az elszomorító, rejtett, azonban rejtettségükben is megdönthetetlen bizonyítékok 
erejével ható utalások: Éva sz ő rszálai közé idegen sz őrszálak keveredtek, s mint millió örökzöld maróan 
gyantás tű  szúródott most testembe újra az igazság, mit felfoghat az értelem, az értelmen túli azonban nem. 
Eva kencéi és pempő i, szépségének heged űhúr-gyantái közt is megéreztem az idegen hím szagát, s bor-
zasztó kínok szennyezett tengerén verdestem, mert társbérl őként senki sem élvezheti igazán a végre 
megtalált igazi szépséget, ami csupán az enyém lehet. Ezek után kizárólag az enyém. Ki lehet az a másik? 
Magas, alacsony, kövér, sovány, dekadens, buta? Ügyetlen rövid mondatokat szerkeszt ő? Jelent-e neki min-
dez annyit, amennyit nekem? Lehet, nem is tudja a szerencsétlenje, milyen kinccsel ajándékozta meg az Úr-
isten. Egy közönséges idegen buta hímtag, ráadásul sz őke: ő  szintén a magáénak vallhatja Évát, s Eva sze-
reti, mert ki tudja, miért. Lehet, emberfeletti képességekkel rendelkezik az ágy falrenget ő  művészetében, de 
lehet, hogy csak lágyan kunkorodó sz őke csigáival majmolja a halhatatlan germán isteneket, s ami ennél is 
fájóbb: az enyémnél is fondorlatosabb humorérzékkel palástolja kicsinyességét, növeli nagyra saját magát 
önmaga narciszoid szemében is úgy, hogy azt másokkal is hatványozottan elfogadtathassa. Saját, egekig 
duzzadó apróságába szerelmesen kukorékol a legmagasabb pinea-árbocra kapaszkodva, míg le nem csúz-
lizza onnét valaki, paradox módon éppen Éva fekete harisnyatartójának gumiparittyájával! (Harisnyatartó, 
mert Éva azt viselte kifinomult n ő iességében — B.A.) Veszélyes ellenfél, de nem lehet akkora, amekkora én! 
Megtalált göndör gyű rűjüket középső  ujjamra rántva hadonásztam dühödten a tükörben, míg meg nem jelent 
mögöttem Eva, hogy szerelembe hívóan átkaroljon és forró csókot leheljen a lapockámra, miután nem ma- 
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vágyat félretéve a legszilajabb, vesék közé ékel ődő , májtépő  szeretkezésbe, amit valaha is produkálhattam, 
mert — ahogy azt valahol olvastam — míg a sz űznemzéses Isten „univerzumról" csak álmodik, az ember cse-
lekszik, gyakorta beleesik ugyanabba a hibába: nem veszi észre, miszerint az efféle gyönyör nem egyéb az 
alattomos halál el őhírnökénél — szívünk teherbírása véges. Többnyire véges. Nem maradt más választásom, 
mint hogy a fürdőszobai mosógépre helyezve őt, a centrifugát bekapcsolva szédüljünk bele 120 kilométeres 
sebességünkbe, végkimerülésig, amikor majd megint tajtékosan, csapzottan lihegünk egymás karjaiban — az 
átmeneti megnyugvásban. 

De én ilyet még nem láttam! Amikor már úgy éreztem, egyel ő re csakugyan elég volt, átadhattam Évának min-
den átadhatót, kiürültem, kiszáradtam, mindent kifacsartam magamból, mindent odaajándékoztam neki, 
ő  csak akkor jött igazán lázba: 

— Mindent szabad? —kérdezte furcsa felvillanyozottságában szinte fülsért ően rekedten. —Emlékszel? Ezt ál-
1 í tottad ! 
— Mindent — válaszoltam szinte atyaian rendelkezésére állva. — Mindent szabad. 

Az ezután következ őket sose felejtem el. Éva rendkívüli izgalma rögtön rám is átragadt, készen voltam érte —
kívánságainak megfelel ően! — bármit megtenni. Ami eztán jött, az maga a lényegi kinyilatkozás volt!!! Vakul 
engedelmeskedtem Éva legértékesebb ásványi eredet ű  euklász szemeinek, szeme freudi mélységekb ő l 
szivárványszínekben fellobbanó, foszforeszkáló pigmentációval teli hipnotikus sugarának — az enyémnél is 
erősebb akaratnak. Mindörökre agyamba vés ődött, ahogy kisvártatva ott fekszek kiterített tigrisb ő r 
módjára Éva rózsaszín csempékbe ágyazott kádja el őtt, pont ott, ahová tojásdad alakú óriástégelyéb ő l rabul 
ejthetetlen szerétőm harmatosan kilépni szokott, s ahová most vezényelt, hogy eddig háttérbe szorított ma-
zochisztikus ösztöneim tobzódásában — a béklyóiktól szabadulni képtelenek számára talán a csúf határát 
súroló — a legszabadabb alkotói hozzáálláshoz mérhet ő , a legzseniálisabb, kiélezett ellentéteket magában 
rejtegető  műalkotás erejét messze lepipáló nem várt meglepetésben részesüljek. Olyasmiben, amit más 
körülmények közt valószín ű leg sose engedek meg magamnak, de akkor —életem legnagyobb gyönyörének 
tetőfokára hágva — nem tudtam uralni magam, nem lehettem ura a helyzetnek — és nem is bánom, ha jobban 
meggondolom... Sosem felejtem el, amíg élek, ahogy a fürd őszoba hideg kövezetére d ő lve, mint 
valami alacsony japán patológiai boncasztalról japán kacsa módjára felpislantok egyetlen leghosszabb, 
fájdalmasan befejezhetetlen, karmaim közül kisikló, fölém magasodó, fölém feszített, fölöttem diadalmasan 
terpeszkedő , fölöttem repedez ő , aláhullással fenyegető  mondatomra, a hiánytalanul és örökre magamévá 
tehetetlen Évára, kinek arcvonásait most nem láthatom a neon alázuhanó fényét ő l, s csak gyaníthatom, hogy 
az arcába tóduló vért ő l deformáltan vigyorog sötét hajzuhatagától is elfedetten, fura kéjében kidagadt erekkel 
bársonyos halántékán. Hagyom mélységesen gondba ejt ő  szeretőm kontrasztfény sötétítette arcát, és ebb ő l 
a megismételhetetlen mér őón-latszögbő l, varangy-perspektívából: 
amit örökké áhítottam titokban, 
ami annyi álmatlan éjszakát hozott a napi munkától elnehezed ő  szempilláimra, hogy már nem is emlékszek 
mindegyikre külön-külön..., ami miatt néha dupla idegnyugtató apaurinokat szedtem extraszisztolékat 
eszeveszetten gyártó tébolyult idegrendszeremre, s már arra is gondoltam, a minden szabálytalan izzástól 
mentes, tiszta, nyugodt hangokat el őcsaló, a gondolatok háremében tisztán a nyelvre támaszkodó 
eunuch-lét a legjobb, a minden mirigytő l mentes csendes passzív elmélkedés, párzásban dobogó lópatáktól 
mentesen — szóval, ebb ő l a végre osztályrészemmé dics őülő , végre nekem is kijutó, indulataimat 
mértéktelenségig megmozgatva a koncentrált várakozásra int ő  testhelyzetb ől az agyam minden sejtjével 
együtt tekintetemet mágnesként vonzó pontra összpontosítok, ahonnan a meglepetést gyanítom. A várt 
meglepetést, minek nyomán, az els ő  villám után, a forrásponton: megindulnak az els ő  esőcseppek izgalom-
tól fehér lepedékes, szomjúhozó, önkéntelenül kiöltött, millió ízlel őbimbójú, kivirágzó nyelvemre, a saját 
esőcseppjeimmel vegyül ő  Eva-benső  származékai: ellentétes pontok közé szoruló makogásaim, %-jeleim, 
atomjaim, sejtjeim, molekuláim, antinómiáim; felhalmozott jelz ő im, sajátosan törvényszer ű , csiszolatlan 
félre-vonzataim, bolyhos mondataim közé szoruló mondataim, mondatokról leperdül ő  szintagmáim — kettős-
pontjaim, hármaspontjaim, vesszőspontjaim, precíz vessz ő im, pontatlan vessz ő im, kenőolajam, lankadá-
som, kérdőjeleim. Nem várt igazi kirobbanásaim. Egyszóval minden, minden olyasmi, amirő l azt hittem, lega-
lább a következ ő  találkozásig sikerült megszabadulnom. A magasból elkezdtem visszafelé csöpögni, majd 
csurogni önmagamba, s ezt a folyamatot már — ha más nem, Évára és kisikló ittlétemre való tekintettel —
eszem ágában sem volt megállítani. Kéjes verg ődéseim közepette visszacsurdogáltam önmagamba. Még ami-
kor Éva lelépett rólam, akkor is sokáig bámultam a kiürült mennyezet zsinórpadlására, szívem szinkópázása 
közben a plafon szigetelt drótjaira, amiket oly trehányul hagyott habarcson kívül a pacer Mester, hogy erre 
csak egy dolog mondható: ez nem munka, mester uram! Még ha szigeteltek is, de így kilógni, csupaszon. 

Lassan felfogtam a felfoghatatlant: ezzel az isteni Éva mindent visszaszámolt, az utolsó fillérig — s nincs 
maradásom. 

MAGYARÁZATAIM (...mert a ciprusi Amathuszban szakállasan is ábrázolták a bujaság istenn őjét.) 

A szomszéd erkélyen nevelked ő , szegett szárnyú, korláton gubbasztó, vaksi krédlikakas berzenked ő  rikoltá- 
saira léptem ki az új hajnalt sejtet ő  néptelen utcára, s indultam el a felettem kifeszített, jól ismert, de 
asztronómiai érdekl ődéseimet most hidegen hagyó csillagos ég alatt a megtéveszt ő  manőverként másik 432 



utcában hagyott gépkocsimig. Majd valami értekezletet kell hazudnom, miután elcsábított a társaság valaho-
va, ahonnan nem tudtam id őben hazajutni. Még jó, hogy az elmúlt est folyamán Éva anyja nem csöngetett 
ránk, mert ő  ismeri feleségem, szokták találkozni a fodrásznál, f ő leg mióta az öreg csaj, felocsúdva holdkóros 
vegetálásából, elkezdett egy kicsit többet adni magára. Az ördög sosem alszik, Nórának pedig jobb, ha mit 
sem tud az egészrő l. Ha nem a telefon csöngött volna, ugorhattam volna fejest a szekrénybe... Eva már a 
falnak fordulva aludt, amikor elbúcsúzni igyekeztem t ő le, így csupán alig érthető  mormogást sikerült kicsikar-
nom belő le: semmi biztatót, semmi megnyugtatóan konkrétat, csak egy halvány búcsúcsókot — egy felet. 
Tehát, számban kesernyés ízekkel botorkáltam le azon a pár lépcs őfokon, miközben majd a bokámat törtem, 
mert nem találtam a sötét lépcs őházban a kapcsolót, nem volt ott a megszokott helyen, aztán meg, az utcára 
kiérve, azt sem tudtam, jobbra induljak-e vagy balra. Teljesen elfelejtettem, pontosan hol is hagyhattam 
tegnap még kizárólag imádott, hófehér, hosszú fényes nikkel-autómat, az autót, amely a megtalált, aztán 
csakhamar elveszítettnek vélt Évához mérten most — kimondottan rossz hangulatomban —, az ég legmaga-
sabb pontjáról lenyilazott aláhullásomban mindössze egy rakás kimustrált füstölg ő  bádognak és négy 
kongóan üres gumiabroncsnak t űnt. Én lehettem az ötödik kerék. Azért mégis megkerestem, inkább rend 
kedvéért, miközben az Évával való szeretkezésem utolsó monumentális mozzanatára gondoltam szüntelen, 
ezt próbáltam kielemezni, odáig jutva, Éva mindig phallosz-hiányban szenvedhetett, abban az ősrégi hermaf-
rodisztikusan kétnemű  tökély utáni sóvárgásában, amit az ógörögök oly hiánytalanul tudtak ábrázolni 
gyönyörűszép fütyürkés isteneik és csüng ő  phalloszú tökös istenn ő ik személyében, kiket játékos elméjük 
teremthetett agykérgük izgalmi állapotában, csillapíthatatlan szintetizáló vágyukban — kentaurjaik kép-
mására. Lelki szemeim el őtt látom a kis piros m űanyag szandálkákban szaladgáló, egy óvatlan pillanatban —
apjára rányitva — apja harsányul csobogó húsos függelékére, a sors igazságtalan önkényeskedésére 
döbbenő  Evát, miután rajzórán akkora l őcsöt kanyarít édesapja szögletes tet őtő l talpig portréjának, hogy 
attól a tanító néninek is eláll a lélegzete. A kis Éva kés őbb a tanító néni igazságérzetében csalódva könnyes 
szemekkel követelhette már akkor a betegség csíráit magában hordozó, őt valamikor nemz ő  szülőjétől an-
nak az iskolába való azonnali bemenetelét és annak a valaminek azonnali megmutatását, mert a tanító néni, 
szó, ami szó, tudatlanságában talán, de totálisan .mellébeszél. Kés őbb felcseperedett, páratlanul szép 
nővé érett, de a tudatalattiba mindörökre bevés ődő  hiányérzet maradt: Éva emancipált intellektusába még az 
orvostudomány mai, hétmérföldes lépései ellenére is betölthetetlen lyukat rágott a tudat mélyrétegeib ő l 
felszivárgó maró sav, mert minden bravúros tumor-kiemelés, szívretorikai koszonúé гdigressziós by pass 
műtét és miminden, lehetetlennel határos, a lehetséges határait hallatlanul kitoló, őszinte elismerést érdeml ő  
plasztikus sebészeti csúcseredmények ellenére is képtelenség a test bármely másik részéb ő l akkora pótló 
részt kiemelni, hogy a — tapasztalatom szerint — szerfelett érzékeny, de nagyságára nézve ebben az esetben 
csupán elhanyagolhatóan átlagon felüli csiklóból valamirevaló hímvessz őt varázsoljunk. Ez képtelenség. 
Nem is a kiemelésben van a probléma, de ez laikusok számára is világos. Nem is az önmagában hiányos, 
androgin-tabletták serkentette küljegyi, ovidiusi metamorfózisban, hanem a sebészkés „objektiválta" tárgy 
életre keltésében, elfogadtatásában, ez nyilvánvaló. Miként leheljünk bele életet? — teszem fel költ ő i 
pátosszal a nagy kérdést, a nemiszervek bonyolult szerkezetének minden apró fogaskerekét, az orvosi 
utánzás lehetőségeit a legbehatóbban ismerve. Hogy keringjen a vér, miként kapcsolódjanak a finom 
idegszálak? Ebbő l ennyi elég is, nem akarom megírt dolgozataimat elmesélni, azokat, melyekben kizárólag 
azt fejtegettem, mit miért nem lehet, közben azon kaptam magam rajta, egyre inkább átcsúszok az irracio-
nálisba, ahol a határok ugrásszer űen, ijesztően kitágulnak, és az ember átlépi a titkok kapujának függ ő leges 
lándzsáit... Olyat viszont láttam már, kedves csodálkozó bárátom, saját két szememmel, ez nem is számít 
roppantul új dolognak, miként pótolta egyik kollégám az ülep szövetanyagából X. Y. közéleti munkásunknak 
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miközben én, hogy etikus magatartásom látszatát megtartsam — isten bocsássa vétkemet! —, kiszöktem 
a folyosóra,, hogy ott  robbanjon ki belőlem a csillapíthatatlan nevetés, arra gondolván, hány mit sem sejt ő  em-
berrel fog még majd ezzel az új kezével kezet emberünk felfelé ível ő  pályafutása során. Erteni kell a fúró-
géphez... Hah! igazságtalan dolog, mert bárkivel megeshet, aztán meg nem is oly nevetséges. Különben 
ezek a lényegtelen kitér ők úgy hullanak ki forgás közben az Éva és köztem történtek kettéváló tengelyéb ő l, 
akár holmi laza alkatrészek. Szóval, az utolsó, fürd őszobai zárójelenet kapcsán minden vulgarizálás nélkül 
állíthatom: Éva férfiasságommal azonosulva, szavamon fogva engem, szó szerint is — emelkedetten belém 
élvezett —, minden szempontból engem használva fel erre — mint volt átadót, és immár a labda birtokában, 
mint a játékban egészében alája kényszerített, leszorított befogadót, ki szájtátva várja sorsa beteljesülését, 
az anyag (ilyképp cenzúrált anyag)?) körforgásszer ű  visszatérését a nagy pipetta alatt. Nem a lealacsonyítás 
bántott, mert önmagam szemében nem is alacsonyítottam le igazából magam: inkább akkor lettem volna 
megbocsáthatatlanul következetlen, ha nem segítem szeret őm rejtett vágyainak kiélésében, nem vállalom 
a kívánt szerepet, amire amaz a másik elképzelhet ően alkalmatlan — Eva valószín ű leg nem is merte 
soha megkérni ilyesmire. A baj viszont ott kezd ődik, hogy az ily módon kielégített Évát nem érdekelhettem 
tovább, egyszer űen fal felé fordult és elaludt, engem pedig otthagyott sebesülten a kövezeten, megl őve, 
egyetlen vigasztaló búcsúszó nélkül, habár tudta, nem fekhetek mellé vissza, el kell mennem. Könyörtelen 
gesztusából meg kellett értenem, beláthatatlan id ő re elég is volt az egészb ől. Gyanítom, az történt, azzal let-
tem annál a másik hajthatatlan férfiúnál három fejjel alacsonyabb, hogy túl könnyen adtam meg magam. Ez 
lehetett a dologban. S őt, van egy sanda gyanúm, szörnyen elviselhetetlen, mely szerint nem is én feküdtem 
ott Éva képzeletében a fürd őszoba jéghideg csempéin, várakozó mozdulatlanságba dermedve, veséim 
egészségét kockáztatva, hanem valaki más — ebben azonban nem lehetek biztos. Ember legyen a talpán, ki 
ezt nyíltan beismeri (önmagának). De mégis: Éva fantáziájában épp az a másik feküdhetett tágra nyílt sze-
mekkel alatta, sejtem, épp az én legy őzhetetlen ellenfelem, akit Eva szimbolikusan is maga  at  szorít-
hatatlanságában még hatványozottabban szeret most — mert be kell látnom, csupán egy kis törleszt vissza-
vágó kérészélet ű  eszköze lehettem én az isteni Évának egészen mást megillet ő  életében. N m várt 
tetőfokra hágó, de mégis csak röpke flört, tudományos fantasztikum, miután a mór mehet. A csuklój Е  nál fog-
va térdre kényszeríthetetlen vitéz marad, a mór pedig megy is, kocsija után kutat a kivilágítatlan 
utcácskákban, s nagyot rúg belé keser ű  dühében, amikor megtalálja. Kisemmizetten, mert ebben az 
egészen keserű  viccben, kedves fülel ő  barátom, ebben az volt a legkeser űbb, hogy is mondjam, pontot 
próbálva tenni nagyon is valószer ű  feltevésekre alapozott okfejtéseim végére, ebben az volt a legbántóbb —
nem bánom, ha ki is nevetsz —, a legszánalmasabb: Eva épp kikristályosodó gondolataim középpontjából l őtt 
vissza rám, ezáltal részben meg is valósuló gyönyör ű  terveim dús fanszőrének rejtekéb ő l, a legdúsabból, 
melyet valaha is láttam. Éva sz őrzete úgy, mint hihetetlenül s ű rű  szakáll, lógott szemembe, s meg-
tévesztően eltakarta el ő lem Éva igazi arcát: hogy nem vettem észre, Éva cigány, s nem fogja viszonzásul 
megengedni az ÉN legrejtettebb vágyaimnak szabad kiélését — a mélypontról menesztve engem, miel őtt 
tehetségem teljes gazdagságában kibontakozhatott volna. Ne légy ilyen, Eva! Ha ennyiben maradunk, 
becsaptál. EL INNEN! 

— Viszlát vagy ég veled? 
— Menjél csak haza szépen, s próbálj elfelejteni mindent... 

Gázpedálra taposva, míg a félhomályba burkolózó házak elsuhantak mellettem, valamelyest lehiggadtam, 
s szomorúságom megfoghatatlanul más szomorúsággá alakult át. Mert az embernek könnyen fellángol az 
önérzete, ha kiteszik a sz ű rét, s akkor azzal vigasztalja magát, vannak még szép n ők a világon, így dacosan: 
ÉVÁNÁL EZERSZER SZEBBEK IS!!! S nem is tudom, mit találtam benne oly különöset, mikor az a kis gesz-
tenyebarna nő , rendel őmben a napokban felt ű nő  kis barnasál Évától szebb is, okosabb is, ha jobban meg-
nézzük. S milyen ígéretes! Így valahogy nyugtattam magam: Eva például csak azért emelkedik szememben 
ma is messze az átlag fölé, mert nem tudom arcáról lerántani kamaszkorom szépít ő  fátylát. Nyilván ez lehet 
a dologban. Most megtörtént, ami megtörtént, ezzel együtt le is csúszott a hályog tárgyilagosságra 
törekvő  szemgolyóimról — kihevertem gyermekkorom megrázkódtatását, szabad vagyok! Utána fájni kezdett 
megint ez a szabadság, és megint Eva után sóvárogtam, közben képtelen voltam felfogni alakuló 
szomorúságom kvintesszenciáját. Hogy ne nyújtsam, ma már, szinte maradéktalanul kiheverve Évát, 
pontosan látom, mit is sajnálhatok valójában — mert szó se róla, egyetlen jó barátom, egészen, egészen 
rendkívüli jelenség volt az a Pendereczky Éva! Ilyen istenség nem is maradhatott örökre a tulajdonomban. 
Nekem is megvolt az öt percem nála, s boldog lehetek, annál is inkább, mivel mára a hiányérzet szabatosan 
megfogalmazódott bennem: egyedül azt sajnálhatom, nem akkor történt meg velem és Évával mindez, ami-
kor legtöbbet jelentett volna számomra: történetesen épp akkor, azokban az id őkben, amikor Teleki tanár úr 
megszégyenített, amikor még a gimnázium padjait koptattam nadrágommal. Akkor jelentett volna számomra 
legtöbbet. Mint gyermeket — feltehet ő leg — otromba tréfájától is megkímélt volna. Vagy az lett volna az igazi 
tragédia? Gondolom, ha Éva is kímél? Mindegy. Ezzel véget is érne a történet, a többi csupáncsak 
halvány utójáték lehetne, ha nem torkollt volna a lehet ő  legértelmetlenebb eseményekbe, mit emberi agy 
kitalálhat — ha a szerepl őkkel együtt a kórus is megelégedett volna tisztán erkölcsi bukásommal, nem 
maradt volna csökönyösen ott a színen, hogy a vért követel ő , füttykoncertez ő , székekkel akaratosan csör-
tögő , leszakított széktámlákkal, minden emberi formájukból kivetk őzve, fenyegetően hadonászó, önmagát 
becsapottnak érz ő  közönség részére halálhörgéshez hasonló és a legalantasabb emberi ösztönöket kielé-
gítő  befejezést produkálja, a legszörny űbb hangokat facsarva ki egyetlen fals torokká olvadva, felejthetetlen 
zű rzavart keltve, miközben egy vaktában elhajított, politúrozott könyéktámasz a legfiatalabb bariton puha 
halántékának csapódik, ett ő l ő  ájultan hullik a földre, s akkor végre kibuggyan forrón és vörösen, az agyvel ő  
cseppjeivel keveredve, az áldozat rángó haláltusájában kíspriccen ő  vére, egyenest a gyönyörükben 434 



artikulátlanul makogó, karjaikat szomjasan kitáró néz őkre, púderfelh ő ikre, otthon letagadott, vérben fetreng ő  
képzeletükre, groteszkül illusztrálva, miszerint a (latens) vámpirizmus is egyid ős az emberiséggel. 

AZ IDEGEN FÉRFI BOSSZÚJA 

Hogy melyik jól értesült forrásból szivárgott ki a hír, fogalmam sincs: az idegen férfi küszöbömig 
merészkedett, s őt — kopogás nélkül — berobbant otthoni dolgozószobám hermetikus csendjébe, dühét ő l elbo-
rultan, teljesen beszámíthatatlanul hadonászva a tintatartót is fellökte, a tintatartót, amit én nem löktem fel tíz 
éve, igaz, nem is használom. Négy heves mozdulattal tépte szét kedvenc, pedánsan aláhúzgált, szél-
jegyzetelt ógörög mitológiámat, örökírómat öngyújtójával akarta meggyújtani — mert csak itt firkálgatok 
(onanizálgatok?) —, szerencsére kifogyhatott bel ő le a gáz. Éva elmondott volna neki mindent? Próbáltam 
csillapítani, de hasztalan, mert tet ő tő l talpig elöntötte a legsötétebb indulat, annyira, hogy majdnem megful-
ladt összefüggéstelen ordítozásában, amib ő l mindössze annyit sikerült kivennem, én egy utolsó sarlatán 
csirkefógó vagyok a legkurvábbikak közül, utolsó erkölcstelen pimasz tróger, bomlasztó elem, bolond vagyok 
és be kellene zárni, viszont ne féljek ett ő l, nem kerül rá sor, mivel ő , ő  itt, a helyszínen fog agyonütni. Hiába 
magyaráztam neki, hogy kár a g őzért, Évával mi azonnyomban le is állítottunk mindent, miel őtt túl messzire 
sodródtunk volna, én kicsinységemmel nem zavartam meg komolyabban ott semmit, beszélgessünk, mint 
férfi a férfival, meggy őződésem szerint ezek után Éva még jobban fogja szeretni stb. — hidegvérrel igyekez-
tem csillapítani, de csak bámult rám értetlenül. Én sem értettem, valóban miért is borult ki ennyire, 
miért vagyok én az erkölcstelen, hisz, azóta megtudtam, ő  is nős — ő  papol most nekem ethoszról? Az sem 
ment a fejembe, hogyan engedhette be ezt az ő rültet borjúnyi farkaskutyám. Valami kés őbb beigazolódó 
szörny űséget gyanítottam, s türelmem utolsó morzsáit kaparásztam össze, miközben, mint oktalanul lerohant, 
a saját házában durván megsértett házigazda, határozottan és férfiasan azonnali távozásra szólítottam fel, 
megnyugtatva, szavamat adom, ebb ő l nem lesz rá nézve semmi hátrányos komplikáció, nem fogom elmon-
dani senkinek, ekkor azonban a torkomnak ugrott: emberfeletti er ővel szorított íróasztalom mögött a falhoz, 
akkora erővel, hogy semmiképp sem tudtam kigabalyodni halálos öleléséb ő l, pisztolyomat se tudtam kirán-
tani az asztalfiókból. Nem vagyok gyönge gyerek, ellenben ő , testvérek közt, majd egy fejjel magasabb volt, 
vállasabb, jóval kisportoltabb — neki az ólom izmaiban volt, és erejét is megsokszorozta az indulat. Agyamat 
végzetes oxigénhiány veszélyeztette: egy utolsó kétségbeesett mozdulattal megpróbáltam tökön rúgni, de 
elvétettem (vagy nem is volt neki?). Furcsa. Ett ő l, térdem reflexszer ű  mozdulatától még mélyebbre fúródtak 
gégémbe karmai, s éreztem, rövidesen búcsúzni kényszerülök. A megfeszített borzalmas haláltusa után, a 
borzalmas haláltusát kísérő  hányingert követően ernyedt karjaim tehetetlenül hullottak alá, nem tudtam lefej-
teni fene tudja hány lóerős acélhurok-ujjait torkomról, további ellenállásra képtelenül, rongybaba módjára 
csüngtem a halál karmaiban, a nagy, mindent megszüntet ő  ölelésben, s hagytam, hadd dugja le a borostás 
pofájából lihegve kilógó nagy fullasztó nyelvét torkomon. Átadtam magam halálomnak... Miért fenyegetett 
törvénnyel, hogy aztán maga szabja ki rám a legsúlyosabb büntetést? Jött, kardját forgatva, pengeéles 
őzláb-markolatú vadászkését megtorlásként markolatig a szívembe döfve. Határtalan mérgének villámai 
világították meg számára el ő le futó alakomat, hogy zergemód, még inkább vérszomjas puma módjára érje 
utol hegyes sziklákba botló, meggyalázandó, mély szakadékba taszítandó gyarló lényemet. Nyilván 
szilárdan eltökélte, Éva apja után küld, de álljunk csak meg egy pillanatra, ismeretlenül ismert barátom, 
nem elhamarkodott egy kicsit ez az ítélet? Én egészen más dolgokon törtem a fejem, így hirtelen nem is 
volt időm megfogalmazni véd őbeszédem. Hát fellebbezésem? Azzal mi lesz? Jöttél és engem is halállal bün-
tetsz, miután Evát leteperted és h ű tlen méhébe durrantottad bunkerod l őrésén át az Éva finom bens őjét fel-
sértő  kétcsöv űdet. Mily emberi észt elborító, sötét okok késztettek felfoghatatlanul gonosz tettedre? Lete-
rítetted a meg nem érdemelt fejedelmi vadat, Kittenberger Kálmánpali, Teleki Sámuel, Gyilkos Samuka. 
Vandál orvvadász. Hogy izzó parázzsal égetnék ki mindkét szemedet! Két hatalmas csámpás simic іőddel 

435 	életem végigszívatlan cigarettájára jöttél rácsámpítani??? 



Kórházi ágyban tértem magamhoz, a kórházbetegségek szövevényeit alattomosan tápláló leveg ő  familiáris 
szagára. Kegyetlenül fájt a fejem. Feleségem arca volt az els ő , amit megpillantottam. Fejem olyan, mintha 
ólomból tenne, mondtam. Nyugodj meg, mondta. Ne mozogj. Nem mozgok, de adj egy cigit. Nyugodj meg. 
Nenyugodjmegezznekem, kérlek, hanem adj egy cigarettát, ha mondom! Nem adott. Mint utóbb elmondta, 
mégis jó, hogy dohányzok. 

— Jó, hogy dohányzol — nevetett. 
— Mit beszélsz? — kerekítettem ki szememet. 

Elbeszélésébő l kiderült, ő  éppen lefeküdt, amikor engem megtámadott az az állat, aki hihetetlen erejével 
és kloroformos zsebkend őjével tette ártalmatlanná cseppet sem veszélytelen ház ő rzőmet, a kutyát, amelyik-
nek hangtompított tusájában nem jutott ideje egyetlen figyelmeztet ő  vakkantást se hallatni. Egyáltalán: 
miként édesgette magához? Teljesen őrült volt az a pali. Régóta leskel ődhetett utánam, mire támadásra 
szánta el magát. Feleségem a fenyeget ő  emelt hangnemet követ ő  dulakodásra ébredt fel és rohant be 
a szobámba —előtte fojtogatóm rendíthetetlen széles válla. Gondolkodás nélkül kapta fel a zongorán 
sorakozó, általam nagy becsben tartott antik szobrocskáim, hamisságuk ellenére is elválaszthatatlanul 
a szívemhez n őtt különböző  mütyürkéim közül a legsúlyosabbat, egy neoklasszikus borostyán-hamutartót, 
s vágta vele teljes erejéb ő l tarkón, majd rögtön utána fejtet őn az ismeretlent, amit ő l az megperdült tengelye 
körül, de nem esett össze: másodperc töredékéig vérbe boruló fejjel farkasszemet nézett iszonnyattól 
elsápadó asszonyommal, aztán — valószín ű leg attól tartva, hogy menten elájul —, menekvési ösztönének 
parancsszavára, búcsúszó nélkül tüstént kiugrott a csukott ablakon. Meg akart szökni, de a sarkon 
összeesett —agyrázkódással és komoly vérveszteséggel szállították kórházba. Őt is ide, de ne féljek, 
vigyáznak, meggátolják esetleges újbóli összeakaszkodásunkat. Az életem megment ő  párom hívására 
érkező  rendő rök találták meg s már várják, mikor tér magához, mert intéznének hozzá pár kérdést. I'em tud-
tam mit szólni az egészhez, ismét cigarettát kértem, ehelyett asszonyom megigazította takarómat, fi m alatt 
a párnát, s megnyugtatott, hogy a gyerekek mit sem tudnak a történtekr ő l, átaludták; mivel moziba i voltak 
előző leg, kifáradtak; nem fognak mesélni az iskolában. Maradjak-veszteg-a-továbbiakig csókot leheli homlo-
komra, majd elment, egy rakás tisztázatlan dolgot hagyva maga után. Bele kellett tör ődnöm. Zacskónyi hideg 
jeget helyeztek a koponyámra, mert ellenségem mellesleg kíméletlenül oda is koccintott a kemény 
falhoz duhaj tombolásában. Ezen az éjszakán a legszörny űbb válogatott álmaim voltak, melyekben fel-
fedeztem saját feleségem Éván túli szépségét, nemesebb szépségét, de már nem az enyém volt ez az én 
asszonyom, törékeny asszonykám, mert válni akart t ő lem, el akarta vinni a gyerekeket — mint most egy 
csapásra rájöttem, életem egyetlen valódi két értelmét. Nyilván lázálmaim lehettek, mert az ápolón ő  bejött 
s határozott mozdulattal visszapenderített az ágyba, nem is tudtam megmagyarázni neki, hogy szomjas va-
gyok, vizet kérnék. Nem volt tekintettel semmire se, hiába emeltem volna szavam, latba vetve minden 
tekintélyem. Nem sokáig zúgolódhattam, mert kisvártatva hosszú, gyógyuló kábulatba zuhantam, ahol 
viszontláttam a rendel őmbe másodszor is betoppanó Évát, feledve jelenlegi nyomorúságom. Egyszer ű  
páciensé való züllésemet... Éva másodízben is úgy t űnt fel rendel őmben, mint egy — meglepetésszer űen —
az asztalomra helyezett csokor nárcisz, mibe az ember rajongva fúrja fejét, hogy nagyokat szippantson 
bódító illatából, mert Éva maga az isteni narké, amivel szemben az ember szempillantás alatt függ ő  viszony-
ba kerül, de ezt vállalnia kell, mert bolond, ha segédjeivel a rendel ő  asztalához láncoltatja magát, 
steril vattával tömeti be remegve kitáguló orrcimpáit. Várva vártan, mégis váratlanul bukkant fel újra. Most 
azonban gyorsabban magamhoz tértem: az ablak mell ő l üdvözl ően emeltem felé. poharam —ezúttal nem 
igyekeztem szemfényveszt ő  gyors mozdulattal a radiátor mögé süllyeszteni. A turpisság abban rejlett, hogy 
észrevettem őt, míg odalenn átsietett a park tisztásán. Szívem így is zakatolt, de sikerült némileg palástol-
nom zavartságomat. Mily büszkén lépdel ő  fejedelmi dámvad, bár nekem is sikerülne puskavégre kapnom ő t! 
A dámák dámáját. Pontosan tudta most már, mikor kell jönnie, mikor vagyok egyedül, mindenkit menesztve, 
csendesen meditálgatva. 

— Üdvözlöm, hölgyem — kacsintottam rá az alkalmi pohár m űanyag-bordázatú kristályán át. — Mi szél hozta? 
Szokatlanul komoly arccal, de lehet, a komolyság mögé ügyesen elrejtett, kirobbanni kívánkozó nevetéssel 
lépett oda hozzám és megcsókolt. Félig az elh ű lő  ábrázatomat, félig önkéntelenül kicsücsörített ajkaimat is 
érintve — ez volt az első  csók, a hirtelen zárfeloldással cuppanó vákuum. Majdnem megpattant bennem a túl-
feszített rugó. 

— Ezúttal nem ezért jöttem — mutatott bronzszín ű  arcával és kissé hámló, ezáltal viszont enyhén 
komikusan még elmondhatatlanabbul vonzó orrával az avatatlanok számára némiképp groteszk n őgyógyá-
szati munkanyereg felé. 

Értettem a szóból, nem is haboztam tovább: 

— Hullámzik még a tenger? — kérdeztem akkor, amikor kocsimmal végigsuhantunk a nyár elején gyalog meg-
tett úton. Ismét el a gimnázium mellett. 

—Szóra sem érdemes — legyintett ő , miközben kinézett az ablakon. 

— Hogy kell ezt lecsavarni? — de már csavarta is lefelé az ablak üvegét. —Halihó! —kiáltotta a toronygló-
busznak. Gyű rűs- és mutatóujját behajlítva bökött hosszú vékony középs ő  ujjával feléje, s ezt a félreérthe-
tetlen mozdulatot többször is megismételte... Elrobogtunk Rasim cukrászdája el őtt, ahol azokban az 
időkben a leghabosabb süteményeket ettük. 436 



— Te az égisten virágillatú leánya vagy — udvaroltam neki. 

— Ne szarj — vágta vissza, mintha ő  most egy, a gimnáziumból hazasiet ő , fiú osztálytársai által mo-
lesztált kis fruska lenne, olyan, aki mégis majdnem összepípili magát gyönyörében, hogy ennyit foglalkoznak 
vele, de határozottnak igyekszik t űnni. Esetében az id ő  visszafelé kezdett peregni. 

— Gyönyörűen lebarnultál —állapítottam meg. — Coppertone? 

— Nem, Delial. 

— Neked nincs is szükséged napolajra. 

— Nincs — nyugtázta. 

— Tudod, te mintha egyre fiatalabb lennél — kacsintottam rá. — Én meg egyre öregebb. 

—Idősebb? 

— Nem. Épp öregebb. Öreg vagyok. 

— Ne szarjon — mondta ismét az el őbbi hangnemben, majd nyomatékosan hozzátette: TANÁR ÚR. 

— Micsoda? — hüledeztem alakoskodóan. — Lehet, hosszan és fárasztóan csakugyan azt m űvelem, de én a te 
tanárod?! 

— A szerepek változnak — jelentette ki titokzatosan kuncogva. 

— Én esetleg görög-tanárod lehetnék, nem plátói értelemben —célozgattam valamire. — De olyan nem is volt a 
gimiben. 

—Tényleg? 

— Tudtommal nem. 

— Mindegy, mert a franciát sokkal jobban szeretem — válaszolta már-már pimaszsággal határos kihívósággal, 
aminek indítékaival nem egészen lehettem tisztában, de, mint mondtam, értettem a szóból, menten elöntött 
a forróság. Az id ő  megállíthatatlan kereke teremthetett fájdalmas nosztalgiába átcsapó ű rt az isteni 
Évában? Furcsa meghatározhatatlan vágyakozást. Ravaszul igyekeztem rájátszani hangulatára, könyörtele-
nül kihasználni az illanó, visszahozhatatlan alternatív pillanatot: 

— Oh, görögök, oh, franciák! —kiáltottam fel a legválogatottabb ripacsokat utánozva. — Egyre megy. 
Minél több bilincs szorítja törékeny krisztusi tested, annál szabadabb vagy. 

Erre nem válaszolt semmit: szemöldökét összevonva, a sebességmutatóra sandítva kamaszosan puttyantott 
— magyarázat nélkül. Most én vettem izzadó markomba a kezdeményezés kormányrúdját, visszatérve 
az el őző  témára, egyre türelmetlenebbül taposva a gázpedálra ő rült félelmemben, nehogy a huzat 
kiszippantsa mell ő lem Évát. Kondenzált erotikát akartam teremteni kocsim leideni palackjában, széttép-
hetetlen kopulát köztem és a legészbont¢bb stoppoló lencsibaba közt, aki valaha is ült mellettem —
kacérkodott velem. 

— Csakugyan, gyönyör űen lebarnultál —ismételtem meg. 

Ami ezután történt, az villámgyorsan vezetett el a cselekmény kibontakozásáig és lezárulásáig, tébolyult örö-
mömre, hogy végre sikerül: Eva szó nélkül, szája isteni szegleteiben fura mosollyal felhúzta szoknyáját 
egészen odáig, amitő l úgy fékeztem be a háza el őtt, hogy gyönyör űszép feje nagyot csattant a szélvéd őn. 
Restelltem ügyetlenségem, ő  viszont jót mulatott a dolgon. Akkor még nem is sejtettem azt, miszerint az én 
fejem is ismét és több ízben is koccanni fog. Ő  a humoros oldaláról nézett erre, s nevetett rajta. Bocsánat-
kérően hajtottam volna fejem az ölébe, de ő  — türelemre intve — gyengéden elutasított. Kés őbb, mint a plexi-
üvegbe öntött szertári békák leveg őn porladó, széthullással, elenyészéssel fenyeget ő  leheletfinom csont-
vázait, úgy ezeket a pillanatokat is legszívesebben rögzítve odahelyeztem volna elefántcsont-billenty űs 
zsúfolt zongorám legkiemelked őbb pontjára... Később? Később felmentünk Eva lakására. A többit tudjuk. 

Száll a madár, 
Alatta a betyár... 

KI A MADÁR, KI A BETYÁR? 
(és ki a hülye?) 

Kerek tíz nap múltán ki is engedtek, a kórházi pizsama uniformisát ismét a civil ruhák megszokott színes 
437 skálája váltotta fel, s én tobzódtam a lehet őségekben, míg meg nem untam. Meggyógyultam, igen, újra 



gyógyítani kezdtem, igen — de valami megváltozott bennem, mert mintha a heréimet kötötte volna el brutális 
gyilkosom szorító vasmarka; mintha gyönyör ű  hosszú, lekerekített rózsaszín körm ű  ujjaimat csattintotta vol-
na le életemre törő  éles kardja, villanó hóhéri pallosa, hogy soha többé ne tudjak zongorázni gyönyör űszép 
nő i testeken, nem beszélve mindennapos passióimon túl a lényegileg érintett Pendereczky-toccatáról, me-
lyet én —öntömjénezés nélkül mondhatom —igazi virtuóz gyanánt játszottam. Laposra kalapálta az orgona 
sípjait, leszakította a zongora pedálját, kezemre csapta a fedelét és kiugrott az ablakon, pedig én akkora 
beleéléssel, a beleélés legmagasabb h őfokán muzsikáltam Éva meghosszabbodó, egzaltált és inzultált, 
választékosan differenciált, megosztott fanhúrjain, szeméremajkainak üreges kasztanyettjén — a HÁROM-
SZÖGLETŰ  KALAP partitúrájára. Hogy Évának mi lehetett játéktechnikámról és torzóban maradó életm ű -
vemrő l a véleménye? Ezt nem deríthettem ki maradéktalanul soha, mert Éva id őközben elment. Talán már 
nem is volt számára hely megreformált, megdemulált iskolarendszerünkben, mert egy szép napon itthagyott 
mindent és elment Kikindára. Soha többé nem találkoztunk. Kitúrták? Teleki nem tehette, rég nyugdíjazták. 
Néha, mámoraim csúcspontján úgy éreztem, menten fogom magam és elmegyek utána — de azután 
mindig kijózanodtam. Éva elment, azért, mert ő  egyszerűen olyannak teremtetett, hogy túléljen mindent, 
szüntelenül időt és teret változtatva. Utolsó értesüléseim szerint tökéletes kis leánygyermeknek adott életet 
a nem is oly messzi távolban —Paliénak vagy az enyémnek? PALI — mert a nevét is megtudtam az idegen 
hímnek: Pali. Figyelj ide, kedves barátom, te, akinek én mindezt elmondom; figyelj ide jól, mivel most 
jön a buktató: az az ipse, kit én ennek a palinak hittem, az nem is volt a Pali, Eva PALIJA, hanem egy 
szerencsétlen ördög, egy egészen másik pali a sok pali közül, akiket nap mint nap bepaliz a bennük 
félelemmel vegyes tiszteletet ébreszt ő , tévedhetetlennek remélt szerkezet, hogy akkor váratlanul fel-
boruljon bennük minden. Hát, hogy is mondjam, az övé nem sikerült olyanra, amilyenre az Éváé... Nem 
a legsikerültebben szedték ki a feleségéb ő l a gyerekét épp akkor — itt a bökken ő ! —, amikor én, rendel őmet 
bezárva, az isteni Éva után eredtem. Nem is csoda, hogy a torkomnak ugrott, miután mindent kinyomozott. 
Az alibim tökéletes lenne, amennyiben hivatkozhatnék Evára, mint ahogyan nem. Ha hivatkozhatnék a saját 
álmommal eltöltött percekre, a bíróságon nyilván hülyének néznének, pedig akkor nem kellene hülyének 
nézni engem, mert jogosan hivatkozhatnék. Mindenképp: árt a renomémnak, nem? Számomra nincs fel-
mentés. Szó, ami szó, a gyerek meghalt a mi hibánkból. Valójában nem is a rendel őmben kellett volna len-
nem akkor, hanem a szülészeten. En a fellegek közt kalandoztam költ ő i elragadtatottságomban, miközben 
ez a gyerek — itt a földön — belefulladt abba, amir ő l én álmodoztam. Tudniillik épp abba az édes járatba, 
a számunkra rövid halált, számára az élet kapuját jelent őbe. Ehhez mit szólsz? Tudtam, hogy a többiek 
szabadságon vannak, nekem viszont ott kellene lennem, már csak ezért is, de nem volt er őm hozzá. Csak 
álltam az ablak el őtt és bámultam a felh őket — különös szaggatott alakokat formáltak aznap: a medd ő  harag-
jában távozó zivatar sötét uszályainak nyomában kis dundi gyapjas báránykák ügettek, pufók labdacsok gu-
rultak, vattacsomókés pincetták repültek; az ég Héphaisztosz kovácsolt állványára feszített azúrkék vásznán 
Rasim habos tekercsei, valamint rizspuddingjai úsztak el: jegeskávék tejszínhabjai, madártejek hófehér 
galuskái, tág orrlyukakkal tempózva édesanyám tejt ő l duzzadó keblei, a szomszéd édes metéltjei, nagy-
anyám repedt szemüvege, specifikusan gy ű rűzve gyermekkorom túróstésztái és núdlijai: habcsókos 
pukedliző  leánykák, a Vaál cukrász dobostortái, piskótái, habfelfújtjai, diós linzerei, mogyoróstortái, 
almasouffléi, mandulakrémjei, határozott marcipánjai, csalogató képvisel őfánkjai, felejthetetlen narancs-
parféi, isteni szamócahabjai — házibarát szeletei és rácsos krémtortái! Nenám szaggatott guráblijai és félre-
sikerült, azonban annál édesebb palacsintái. Ott repült fenn Héphaisztosz kalapácsa és üll ője is, míg az 
egyik felhő  képében határozottan Héphaisztosz ősz szakállára véltem ismerni — egy mindezt könyörtelen 
pontossággal metsző , csillogó lökhajtásos utáni hosszú fényes sávban pedig Damoklesz abszurd tragédiával 
fenyegető  kardjára, de ennek — meglehet ősen figyelmetlenül — nem tulajdonítottam különösebb jelen-
tőséget... Miben bíztam? A talmi szerencsében? Nem is számítottam ilyen nehéz szülésre. Így vagy úgy, 
esetleg császármetszéssel ki lehetett volna emelni azt a kölyköt, de embereim egyszer űen nem tudtak dön-
teni helyettem. Haboztak. Hívtak is. Vártak, aztán megpróbáltak valamit kétségbeesésükben, de már nem 
ment. Jóvátehetetlenül vége. Méghozzá el is mentem onnan. Ródd rám a megfelel ő  ítéletet, a nagy bünte-
tést! Enyhítő  körülménynek számíthat az, hogy nem testileg halt meg valójában az a gyerek, hanem lelkileg 
— mit mondjak neked ennél szörny űbbet! Nem is a rosszul megválasztott módszerr ő l lenne itt szó talán, 
hanem másodpercekrő l, kedves ítéletmondásra készül ő  barátom! Ebben vagyok én vétkes. Mit szólsz 
hozzá? Ez bizonyosan nem így végz ődik, ha jelen vagyok, nem megyek el Éva els ő  jelenése után 
sétálni vele, garantáltan másképp lett volna, pedig már a szakmámban is sok mindent össze-
zavartam. Mit mondjak még neked? Már a saját szakmámba se vagyok biztos, pedig dumálni, azt tudok —
csak vágná már le valaki ezt a b űnös nyelvémet! 

Nem tudom, mi történt velem. Mintha csakugyan láthatatlan vékony acélhurokkal kötötte volna el csüng ő  
talizmánomat a véréhes orvvadász, mert mély, kellemes férfihangom sipítóvá, sápítozóvá vált, hódító tekin-
tetem zavarossá, kezem céltalanná. Egyre többet nyúltam az üveg után, majd órák hosszat meredtem a leg-
közönségesebb szeszesüveg illanó, törékeny, kiüresedett alakjára, csodálattal adózva a — tegyük őszintén 
kezünket a szívünkre! — legsemmitmondóbb, legélménytelenebb üvegfúvónak is, mert hosszú fúvókáját 
a lágy, forró masszába mártva megteremtette számunkra ezt a hasznos újratölt ődő  formát. Elihattam a po-
tenciámat, mert abból a kis gesztenyebarna n őből se lett végül semmi, pedig utóbb már-már kétségbeesett 
szaporasággal küldözgette süllyed ő  hajó módjára — jelzéseit, s mintha tettem is volna pár tétova lépést 
feléje, de már a küszöbbe belebotlottam és kiterültem, ki tudja, hanyadszor felsértve szemöldökömet át-
csúsztam elméleti síkjaimra, mivel a gyakorlatban egyszer s mindenkorra megsütöttem a kezem. Mondot-
tam, annyira, hogy lekerekített körm ű  érzékeny ujjaimról lehámlott a b ő r finom hártyája. Minek mártottam 
a legforróbb vulkánba? Csakis Évát okolhatom mindazért, ő  pedig elment Kikindára. Mint gúnyosan mosolygó 
luft-ballon tűnt fel egy forró nyár egén, s repült tova a széllel, kiszámíthatatlan pályáján hátul kioldózó lég-
gömb rakétaszelével, hogy az ember felvethesse a kérdést, érdemes-e megkeresni és felfújni újra? Kár is 438 



azon gondolkodni, mi volt esetében szándékos, mi nem. Nem is akarlak untatni legfinomabb lelki rezdüléseim 
legrészletekbemen őbb históriájával, nem is vagyok köteles minderr ő l beszámolni bárkinek, hisz úgyis vilá-
gos. Egyedül a végkövetkeztetést vonnám le, nehogy elsikkadjon véletlenül: lezüllésemet mégis az okozhat-
ta, hogy Evába nem kapaszkodtam bele akkor és ott, minden sérelmem félretéve, mind a száz, ezer évig az 
igazi zsákmányra éheztetett körmömmel. Minden olyan logika ellenére, mely szerint el őbb talán jobban esett 
volna a hatalmas kizárólagos falat, mert az id ő  visszafordíthatatlanságában mindez rendkívül hasznavehe-
tetlen fejtörés. Akkor hajnalban nem feküdtem oda mellé, hogy a leped őbe kapaszkodva úgy lecövekeljek, 
hogy még ő  se tudjon — mesés lábaival a faltól elrugaszkodva — visszautasítólag és próbára tev ő leg letúrni 
ágyáról. Mindent visszavonok, mit ezzel ellentétben mondhattam eddig, mert ez lehetett a nagy és végzetes 
tévedésem. Isteni gyönyör ű ségében Éva, belefáradva a felemás megoldásokba, számomra a vagy-vagy ki-
élezett alternatíváját fejezte ki többek közt tüntet ő  elalvásával is, s nekem nem volt merszem mellette dönte-
ni, hétköznapokról és megszokásról képzelegve, közben csupán én sugározhattam sivárságot — ő  nem! Fő -
leg a Palival való kapcsolatának fájdalmas tapasztalata után. Hát nem ért volna többet két év Évával, mond-
juk, két év, mint az egész további életem? 

MIÉRT HAGYOTT ITT ÉVA? MÉGIS: MIÉRT? 

A súlyos elkerülhetetlen következményeket viselnem kellett, mert tudod, mi történt velem? Említettem, hogy 
kártyázni sosem szerettem. És Iám, mi történt velem. Hosszú éveken át hártyásodó magányom burkát nem 
tudta már áttörni két egyforma gyermekem se, akiket valójában mégiscsak nagyon szeretek: idegesítettek, 
s nekem mennem kellett. Megjelent el őttem egy éjszaka a csecsem őkorában apja marháit elhajtó Hermész, 
a valamikor elismer ően csettintő : 

— Ö, ha ez velem is megtörténhetne... 

Rámkacsintott, majd titokzatosan hátrapillantva elindult az ajtó felé. Sportosan volt felöltözve, mintha emlé- 
keztetett volna valakire, valakire valamikor valahol látottra. Évára emlékeztet ően volt benne valami megfog- 
hatatlan, pusztán észokokkal megmagyarázhatatlan, ellenállhatatlanul vonzó. Ebben a ravasz, hízelg ő  
rablóban, cselszövőben, álmok terel őjében, sprintcipős éjjeli fürkészőben, felhajtóban és pernahajderben — 
szimpatikus széltolóban. Talán épp az íróasztalomról lépett le, melynek sarkán sokáig ő rizgettem egy, Éva 
kockájának mintájára magam gyártotta sztiropor m űmárvány hermát: absztraktul szögleteset, phallikusat — 
éppen olyat, ahogy az észak-görögök ábrázolták őt egykor. Epp Hermész rántott ki Eva könnyed lépteivel 
Éva-üvegbúzám, önmarcangoló,,összegabalyodó tépel ődéseim, értelmetlenül végtelen vívódó történetem, 
az Évával való találkozásom csúcspontján dór oszlopok módjára rám zuhanó papírtekercsek és felém zá- 
porozó rohadt paradicsomok, záp-tojások alól, de nem Évához vezetett, nem önmagával akarta MEGTÖR- 
TÉNTETNI véreres féltékeny szemeim, mélabús tekintetem el őtt az elmondottak legintimebb részét, más 
szándékai voltak velem. Az éjszakán át egy másik, mondanom se kell, ismer ős asztalhoz vezetett, amelynél 
nem Pán ült, Hermész kecskelábú fia, nem is Néritész, hanem a cseng ő  hangú hamvas arcú fiú, Ganümé- 
desz, a pohárnok, valamint egy bozontos szemöldök ű , szúrós tekintet ű  úriember. Töltöttek, s én meglepetten 
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desz, az intrikus, kacagva újra színültig töltötte a poharam, miközben pajkosan a fülembe súgta, az ismeret-
len, szivarfüstbe burkolózó úriember felé intve szép kis fejével: 

—Jól vigyázz, belügyes... 

Az idegen úriember úgy tett, mintha nem hallaná. Nem gondoltam Héphaisztosz láthatatlan hálójára. Ga-
nümédesz szavainak nem nagyon hittem, mert mintha incselked ő  visszhangja lett volna csupán egy mind-
inkább elharapózó hisztériának. Különben is mit bit nekem? Hermész befelé mosolygott, majd el őszedte 
a szűz paklit, s lefejtette róla a celofánt. Ha lehet látni csodát, akkor az az, ahogy én ültem közöttük, mintha 
világ életemben mást se csináltam, csak preferánszoztam volna. Idegesen vártam az osztást, begyakorolt 
mozdulattal formáltam a színükkel felém fordított lapokból legyez őt — egyetlen arcizmom se rándult. Ke-
serű  szerelmi csalódásomon túl ismertem a világ helyzetét. Punkt, kontrapunkt, passz, punktum: kontra meg 
rekontra. Akinek nincs a szerelemben, annak van a... De kinek nincs a szerelemben? A bozontos szemöldö-
kű  idegen föl se nézett a tenyeréb ő l. Mi van, ma este mindenki emlékeztet valaki másra? — kaptam magam 
hirtelen rajta: nem az id őközben futólag megismert Palira, nem is a jól emlékezetembe vés ődő , testi integri-
tásomra törő  alakra hasonlított ez a harmadik figura, hanem, — mint annak szakasztott mása — Zorica Ubi-
kapára, a múltból el őtolakodó takarítónőre... Hermész továbbra is cinikusan mosolygott, a kis bájos Ganü-
médesz meg ott táncolt lelkesen köröttünk, mindenkinek töltött, akinek kiürült a kupája. Nem is sejtettem, 
hogy át fognak verni, mindaddig, amíg el nem kezdett forogni velem a világ, s össze nem kevertem — ahogy 
Ganümédesz rötyögte csúfondárosan — a szívet a tökkel és a makkal. Hiába, a hetedik adum hiányzott. Fel-
ugrottam, mögöttem nagyot csörrent az eld ő lő  szék: 

— Uraim, nyugodalmas jó éjszakát! — sziszegtem indulatos visszafogottságomban. — Az ördög vinne el mind-
annyiatokat! 

A M.U.R.O.F. horgászszigeti verandájától, kifordított zseb ű  nadrágomtól a Dunáig egy-egy ruhadarabom mu-
tatta nyílegyenes utamat: ősz volt már, a csillagok tartózkodóan, meglehet ősen hidegen ragyogtak a fel-
hőtlen tiszta égbolton, mégsem tudtak leh űteni, pedig lúdbő röztem, ahogy Eva szokott a hideg zuhany alatt. 
ÉVA, MEGINT MEGCSALTAK! —kiáltottam, de nem kaptam rá választ. Belegázoltam a jéghideg vízbe. ÉVA! 
Éva tükörképe ott táncolt a víz felületén. Így lett ez még egy Évához f űződő  fejezete véget érni itt sem akaró 
életemnek. Az idegen úriember cipelt haza. 

— Már megint? — nézett rám megvet ően a feleségem. — Istenem, hol a ruhája? 

Azon az éjszakán úgy felfordult a gyomrom, hogy csakugyan a köztisztaságiakat kellett vona becsalogatni 
egy kis borravaló fejében. 

Évát ezermillió éve nem láttam. Egyszer mintha írt volna, de feleségem elhalászhatta el ő lem a levelet. Én vi-
szont Überpipner tanárn ő  fiának és Eva lányának kiagyalt történetét akartam megírni, de nem tudtam letenni 
mű -fajtalan Aphrodité-regényemet (íróasztal-üll őmrő l a földre?). 
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befejezés 

Bizony, sok év múlt el azóta, s ma már látom a hibákat, azt, miként lett bel ő lem, hírneves, ambiciózus orvos-
ból közönséges bödöntöltelék: nem lett volna szabad engednem szenvedélyeimnek. Ha kordában tudom tar-
tani őket, mint ahogyan nem, nyert ügyem van. Így viszont vesztettem, egekig ível ő  szárnyaszegett karrie-
rem mélypontjára kerültem — a hullámok összecsapnak felettem. De mondd, kedves barátom, te, aki a bírói 
szék felhőgomolyagos magaslataiból úgy néztél le rám, mintha nem is lettünk volna padtársak valaha, s úgy 
mutattál ujjaddal a cellaajtóra, hogy a bens ődben lefolyó dolgokról mit sem sejtettél velem, pedig én mindent 
elmodtam neked, még azt is, miként rontottam hitszeg ő  feleségemnek és bozontos szemöldök ű  kurafijának, 
annak az ördögfajzatnak azon az éjszakán, áruld el nekem, mit ér a szenvedélyek nélküli élet, ha az ember 
nem véd foggal, körömmel minden birtokában lév őt, miközben egyre nagyobb és nagyobb területeket igyek-
szik szögesdrótjaival körülvenni — csakis önmaga számára. Hát nem ez az alapvet ően emberi? Csak azt ne 
próbáld mondani, te nem vagy ilyen. Úgy megbüntettél, hogy az szinte nem is normális, s tudod-e, miért? 
Persze, hogy tudod: kizárólag azért, nehogy részrehajlónak nézzenek és ujjal mutogassanak rád. Folt ne 
essék szepl őtlen pályafutásodon, ezen az Olümposz felé ível őn, melynek valamelyik sz űk ösvényén én meg-
csúsztam. Aki odafönn megcsúszik, azon már csak taszítani szoktak, és te nem is fogod hozzáadni soha 
gyönyörűszépre felneveled ő  két fiam egyikéhez se még bakfis kislányodat, mert a rosszal közösödni veszé-
lyes, az utódoknak apjuk b űneiért vezekelniük kell, de jól vigyázz! Lányodnak, aki mellesleg sosem lesz 
Évánkhoz fogható, mert az már kiütközött volna rajta, egy szép reggelen h ű lt helyét találod majd, konokul 
hallgató klepa mackóit és érintetlen ágyát, miután — itt röhögök egy kicsit a markomba — bottal ütheted 
a nyomát. Láttam, nagyon szereted kislányod, de ha megtalálnád és visszahurcolnád, csupán vegytiszta 
gyű löletet érezne irántad, mint én, s te minél jobban igyekeznél megkeresni régi helyed a szívében, gy ű lölete 
és megvetése csak fokozódna. Látod, imigyen próbálom édhet ő  példával magyarázni neked az ű rt —például 
azt, hogy még legnagyobb részegségemben is, miért nem indultam Eva után. 

Hogy hazudtam? Te nem hazudtál soha? Légy őszinte és ne nevezd megbocsátható lódításnak a TE eseted-
ben azt, amit mások esetében szemenszedett hazugságnak, a tények célszer ű  elferdítésének, meghitt 
közösségünk aláaknázásának kiáltasz ki. Ha bíró vagy, légy tárgyilagos, de indulj ki egy kicsit önmagadból 
is! Én hazudtam — bevallom —, amikor eleinte titkoltam, milyen fontos eszköze életemnek a hazardéria. Én 
családi életemtő l —egész pályafutásomon át —érzelmi életem expanziojaig, egészségemig mindig mindent 
kockára tettem —egészen Hermész kockájáig. Te nem csináltál soha ilyesmit? Ne lódíts! Mégha nem is pró-
báltál ezer pohár mellett akkora önmegsemmisít ő  erővel ismét hófehér tiszta papírlapokat varázsolni agyad-
ból, ahogy azt én tettem. 

Hogy közveszélyes vagyok? Hát mit tettem én, amit a hírhedt márki nem. Az sok évvel ezel őtt történt, ugye, 
mára gyökeresen megváltozott a világ. Ha jobban utánanézünk, talán nem szabadna maradéktalanul elfo-
gadni. 

Hogy kvázi-Casanova, pszeudo-Don Juan vagyok? Ezt te nem tudhatod pontosan, de amennyiben így van, 
az kicsit a te szerencséd is (vagy szerencsétlenséged). 

Hogy sarlatán vagyok? Akkor te kuruzsló. Ha én erkölcstelen, te képmutató. 

Hogy loptam? Kedves, felettem szigorú hangon ítélkez ő  ítész barátom! Amiket én hazavittem, azok mind-
össze üres injekciós-üvegecskék gyermekeimnek játékul, legalábbis ahhoz képest, amiket te tulajdonítasz el 
nap mint nap: az emberek szabadságát. Én ilyesmire nem lennék képes, barátom, semmi pénzért. Ehhez 
olyan kapzsinak kell lenni, amilyen én nem vagyok — hogy hullanának ki parókádból a rizsporos hajszálak! 
Ehhez túlontúl kiválasztottnak kell érezned magad, túlságosan hinned ingatag székedben, arcátlanul és kor-
látoltan, hihetetlen illúziókat dédelget ően. Éjszakánként nincsenek lelkiismeret-furdalásaid? Nem vet ődik fel 
benned a félelmetes tévedés lehet őségének maró kérdése? Igazad van, hogy nemtetszésedet fejezed ki a 
melletted ülő , halotti maszkra hasonlító, karvalykép ű  pofának, s ideges kopácsolásoddal próbálsz rendet te-
remteni a teremben. Méltatlankodásod jogos, mert most nem te fekszel terítéken, azonban én mégis figyel-
meztetném berzenked ő  méltóságod: jól vigyázz, nehogy egyszer a saját ujjadra üss! Látod, nekem nincs 
sző r a nyelvemen, s nem fogom be a szám. Életem nagy megrázkódtatásain nagyjából átesve jól látom, 
milyen szánalmas figurák vagyunk mi mindketten: te, vérszomjas bírám, és én, az enyhe ítéletért esdekl ő . 
Nem, már rég nem hiszek emberi igazságszolgáltatásban, de isteniben sem. Te szánalmasan emlékeztetsz 
engem arra, amit én az Évával való találkozásom el őtt képviseltem. Döbbenetesen korlátolt figura, nyomo-
rúságos kreatúra, aki hallatlan önbizalommal jár-kel a világban — szent küldetésében. Ne érts félre: nem az 
Évával történt, kissé banális „katarzisom", Éva felt űnése és az elt űnése nyomán támadó feneketlen szaka-
dék nyitotta ki ablakom a világra — csupán betet őzése volt ez egy régebben meginduló folyamatnak, mely-
nek végeredményeként megkaptam, a sok igazságtalan edz ő  pofon után, első , alapjaimban megingató pofo-
nom, azt a krokodilb ő rt is szétfreccsent őt. Évekig építgettem sérthetetlenségem és tévedhetetlenségem 
kártyavárát, én, aki a megaláztatások perg őtüzében edződtem, én, aki a mindennapos fülhúzások futóárká-
ból emelkedtem ki, hogy mid őn már azt hittem, nem fog rajtam a golyó, hátamba kapjam a gellert valahon-
nan. Most már látom, nem is lehet mindent hiánytalanul megmagyarázni. Már abban is kezdek kétkedni, 
miszerint Évának ebben az egész átalakulásban oly fontos szerep jutott — s ez így is lenne rendjén. Te nem 
kételkedsz néha? Szállj le magaslataidból, nem vagy te görög isten! Ne majmold őket! Tanulj meg el őbb jár-
ni, aztán nézni — végül LÁTNI. Legyél ember, utána esetleg visszaülhetsz oda, ahonnan most oly fölényesen 
tekintesz le rám, mert tudd meg, az istenek is meghalnak — ezt nem én találtam ki. Nekik csupán kissé több 
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szol, közben minden szavad — már megbocsáss! — közönséges picsafüst, mert nem m űveled azt, mit az em-
beri faj oly büszkén nevez gondolkodásnak, a feleségedén kívül pedig rendes olyasmit nem is láttál életed-
ben, hisz ismerlek én téged. Következésképp nem is lehetsz bírám, s azt az embert se lett volna szabad el-
ítélned, aki életemre tört, mert én megbocsátottam neki — én, a károsult. Te kinek a nevében beszélsz? Én 
még a kutyámnak is megbocsátottam, te nem? Milyen alapon igyekszel te zárójelek közé szorítani engem? 
Elmehetsz nyugodtan a három napirendi pontodba... 

Mihez hasonlíthatom mostani, Éva végzetes felbukkanása utáni életem? CSENDÉLETHEZ? A rossz emlé-
ket felidéző , ökölbe szorított kez ű , meghökkentően értelmes arckifejezés ű  csecsemő  idegzavarához? Óva-
kodj az intelligens arcú újszülöttekt ő l! Halva született ötletekt ő l. Vágyaim hermetikusan lezárt bef őttesdoboz-
ban. Hetente egy doboz praliné, ezt szopogatom, közben még csak azt sem tudom, ki küldi. Ha feltornázom 
magam a rácsos ablakig, láthatom, odakinn hatalmas pelyhekben, a legmagasabb régiókban beálló fagyok-
ról tanúskodva némán hullanak a hókristályok puha alakzatai. Hópiruettek. Nem, nem az lehet a hiba, hogy 
ijedelmemben módfelett ügyetlenül, dadogósan és durván fogalmaztam meg véd őbeszédem. Esik a hó. Je-
lenthet ez nekem most valamit? Bár agyamban is hullana, mindent beborítana, s mikor olvadni kezdene, én 
egy új tavasz előtt állnék. Akkor újból el lehetne kezdeni mindent, habár feleségem már nem tudnám fel-
támasztani. Ma talán szerda van? Istenem, még hét év! Hét hosszú évig, még hét végtelen éven át foly-
tathatom néma perlekedésem a Sorssal, szigorú vezekléseim ideje alatt, váltakozó szerencsével. Még jó, 
hogy itt van, legalább van kivel beszélgetnem. Nélküle teljesen összezavarodnék, nem tudnám megvédeni 
szellemi frisseségem a magány cellám négy sarkából el őmasírozó fantom-alakulataitól. A rendíthetetlen 
türelemmel engem minduntalan elölr ől végighallgató, roppant szellemes megjegyzéseket közbeszurkáló 
Sorsnak mesélek vádlóan, állandóan visszatérve arra a pillanatra, amikor részeg okádékomból kikecmereg-
ve dolgozóm rekamiéjáról kibotorkáltam a fürd őszobába, hogy a csapról kortyolva a h űs vizet oltsar el belül 
irdatlan lángokkal égő  poklomat, de útközben egy ijesztő  halálkarnyarral benéztem a hálószobába .. Úgy-
mond bevágódtam oda életünk porondján, egykerek ű  biciklimen, vörös orromon házasságunk his zú id ők 
óta gyüleml ő , alázuhanó mosatlan edényeit egyensúlyozva... Már hajnalodott, így a fehér párna Е  lapjáról 
jól kivehetően rajzolódott ki a két fej, a KET édesdeden alvó fej: egyik a feleségemé, a másik? Fiaim közül 
egyiké sem. Felismertem: azé a bozontos szemöldök ű  alaké, akivel az éjszaka kártyáztam. Iszonyú haragra 
gerjedtem: nem hallották a kakast?! NEM lS FOGJÁK! Egy szempillantás alatt olyan állapotba kerültem, 
melyben az agyvelő  izgalmi jelenségei lépnek el őtérbe: ekkora pimaszságot! Én kemény koponyámmal és 
a csavart törzs ű , kovácsolt állólámpával rontottam nekik és csépeltem őket fertelmes sért ődöttségemben 
habzó szájjal mindaddig, hát, hogy is fejezzem ki magam, mindaddig, míg felismerhetetlen masszává, utol-
só kívánságuk szerint dr.Oetker csomótlan kompakt pudingjává nem habartam őket, csak azután ültem le pi-
henni, miközben fokozatosan fel is fogtam, mit tettem. Nem értettem, miért csalt meg feleségem ezzel a — le-
vetett ruháiból ítélve —jól öltözött, de hozzám képest mégiscsak közönséges suszterrel, akárhogy is nézem. 
Amennyit láttam bel ő le, annak alapján nyugodtan állíthatom, hogy a szerencsétlen ipsének ném voltak meg 
a kellő  kvalitásai. Nem lehettek meg. Kit ű nő  szabású, vállban jól kitömött, drága, kifinomult ízlésre valló 
öltönyében ugyanebben a cirkuszban ő  lett volna, személyesen, a legnagyobb szemfényveszt ő? Mindegy, 
nem ment a fejembe, hogy merészelt ilyet tenni házamban, mégpedig akkor, amikor én is itthon vagyok. 
Mindennek van határa. Talán azzal szédítette asszonyomat, visszafizeti neki a t ő lem elnyert pénzt? De 
akkor nőm nem aludt volna ilyen édesen az idegen csúf karjaiban... Azt hitték, ájultan majd reggelig alszom? 
Feleségem szegény fel se foghatta, mi történik, hisz rögtön szörnyethalhatott, abban a minutumban, amikor 
lesújtottam rémséges alkalmi fegyveremmel. Csak miután — szemeim el őtt a borzalmas csatatérrel — bele-
huppantam a fotő lybe, akkor fogtam fel, akkor kezdett felsejleni el őttem, mennyire elhanyagoltam én fele-
ségem az utóbbi id őben, s akkor, míg visszatarthatatlan zokogás rázta testemet, a telefonhoz vánszorog-
tam ... Életünk hajmereszt ő  ejaculatio praecoxának cafrangjai felett állva, alattam életem párjának egyetlen 
csapással véresen eltorzított, összerakhatatlan arcával, szétzúzott kedves ujján a borzalmas laposra vert 
gyű rűvel, szempilláin az alvadó vércseppekkel, az áldozati vörösbor cseppjeivel, amelyekre hiába is próbál-
nánk ráhinteni a szörny ű  látványt felszívó só permetét, bosszúm hátborzongató produktuma fölé magasod-
va, a végesség tudomásul vételének marcangoló állapotában, a vállaimra szakadó magány fájdalmában, ije-
delmemben Peneloppém rémséges elcsúfítottsága, kezéb ő l kihulló félkész térdzoknija fölé hajolva, hulló sós 
férfi-könnyeim kíséretében — a legtisztább bariton hangon —megrendít ő  siratóénekbe kezdtem, s végleg nem 
tudtam, hogy az ok-okozati összefüggések láncolatában mennyi köze lehet a történtekhez Évának. Egyálta-
lán: előtte történt -e ez, illetve utána? Okolhatom-e őt egyáltalán? 

Később azt képzeltem, csak én lehetek önmagam bírája, hiszen engem ért az elviselhetetlen csapás. Fele-
ségem elvesztésén túl gyermekeimet is elvesztettem, gyermekeimet, akik aznap éjjel nagymamájuknál alud-
tak. Többé nem állhatok elébük, hiszen megöltem anyjukat. Err ől az egész történetr ő l, kissé más szavakkal 
Ugyan, de beszámolt a sajtó is, hiszen... Hozzám nem érkezett visszajelzés, így nem tudhatom, Éva 
olvas-e újságot, a szenzációs családi drámák rotópapírjainak kilométereib ő l kihalászta-e ezt az egyet — ő  bű -
nösnek érzi -e magát valamennyire is. 

A végzeted lettem, Nóra 
Én, a perenoszpóra. 
Hitvány galád gyilkos 
A gyilkosod, Nóra! 

Fájdalom tépi, mardossa lelkemet 
Gyermekeink szemébe többé 
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Megettem gyönyörű  
Kikezdett leveled 
Átrágtam gyökered 
Aztán kipréseltem 
Kerekded termésed 
Kiszívtam mézédes 
Muskotály nedvedet 
Szemétre dobtalak 
Földbe téged bele-
TIPORTALAK. 
Kidobtam seprődet 
Elvettem életed. 

Mert így tovább téged 
Nem nézhettelek. 

Miért tetted, Nóra ? 
MIÉRT?! 

MIÉRT FOGADTÁL ERRE AZ IDEGEN LÓRA? 

(Egyszer, amikor majd meglesz a tárgytól való kell ő  távolság, még megpróbállak feltámasztani, te kedves 
elveszített. Gyönyör űszép suhintó haikut csinálok bel ő led: rólad, ismeretlen virágszálról, valamint az „igaz-
ság" lesújtó szablyájáról. Nóra.) 

lelkifurdalás 

Nem is tudtam, hogy ennyire hiányozhat feleségem. Elviselhetetlen fájdalmat éreztem sokszor a börtönben 
töltött éveim kezdetén, még sikertelen öngyilkossági kísérletem is volt. Úgy éreztem talán, láttam is, hogy a 
falak lassan, de biztosan közelednek —összemorzsolással fenyegetnék. Nyaktilóért ordítoztam, szenvedé-
seimnek akartam mindenkorra véget vetni egyetlen villanással, de vel őtrázó sikolyaim süket fülekre találtak —
senki se akart segíteni rajtam. Zárkám jól szigetelt stúdiójából egyetlen hang sem szivárgott ki. Hiába 
írtam ezrével petícióimat lerobbant ј  életem petitío principii megcsördíthetetlen súlyos láncaiban, nem tudtam 
őket továbbítani. Milyen valószer űtlennek tűnik innen, errő l a vastagon bekeretezett pontról nézve a leduga-
szolt, vízbe hajított palack hírtovábbító módszere. Ilyesmiken morfondíroztam. Meg azon: ha a legracioná-
lisabban is használnám ki a szürke egyhangú falfelületek nyújtotta teret, akkor sem tudnám elejét ő l idáig 
rájuk írni életem cikcakkos, zegzugos, kétélt ű , barlangos, recés, nyílegyenesen félbeszakadt regényét, ezt 
a talán senkit nem érdekl őt. Ez a kettő  fájt legjobban: az érdektelenség és a térhiány. Ez utóbbit hosszas 
fejtörés után úgy oldottam meg, mármint a térhiányt, hogy össz mondanivalómat két, primitívségükben hihe-
tetlenül tömör, manapság szubkulturális szinten használt ősi jelbe + egy harmadikba tömörítettem, s ezeket 
az irántam meglágyuló cerberusomtól kapott krétadarabbal a falra transzponáltam. A két alapjel fölé, mint va-
lami felkelő  napot, pingáltam a harmadikat. Egy nagy legy őzhetetlen szív volt ez er ővonalaival, a nap suga-
raival. Alatta a két polarizált, mozdulatlanságukban még erotikusabb, a parciális eseményeket egyetlen vég-
telen cselekménybe s ű rítő  szimbólummal — a két egyesül ő  ósokkal. Kellemes borzongásaim közepette írtam 
oda művem alá: KÖNYÖRTELEN DEFLORÁCIÓ — mert kiderült az, amit mindig is gyanítottam, miszerint fur-
csa rendíthetetlen állat az ember! Elmondom még ezt befejezésül, ne nyomja lelkemet. Képzeletemben mos-
tanában egyre s ű rűbben jelenik meg egy kép, mert az id ő  gyógyírja vérző  szíveknek: verőfényes reggel van, 
az emberek pénzük után loholnak; a kés őbben kelők függönyeik mögül sandítanak ki az utcára, melyen so-
vány, erősen őszülő , középkorú, jóvágású férfi sétál látszólag céltalanul végig. Zsebre vágott kézzel, ajkait 
halk fütyörészésre csücsörítve megy, szinte palástolni igyekezvén azt a tényt, mely szerint ő  teljesen elszo-
kott a mindennapi létezésnek eme formájától. Kompromisszumos megoldást igyekszik találni a között, hogy 
megy valahova, és hogy a világon nem megy sehova. Lassan halad, szeme, sarkában bizonyos nagy tra-
gédiával párosuló huncutság ráncai. Tekintete ugyanakkor félénk és kihívó. Tapogatja az aszfaltot, a f őúti 
fákat, a fákon a csivitel ő  verebeket, a fák alatti újságosbódé madárcsöpögtetés-sztalaktitjait —olvadó jég-
csapjait. A zsúfolt bódé kirakati hajhullámait, kiállított kebleit, karcsú derekait, forró mosolyait. Osszehason-
lítja a járdán ringó, hömpölygő , riszáló, rugózó, keverő  tömeggel. Elégedett. Tekintete valamikor megtört len-
dületű  szakértelmet sugároz: félelmet és pimaszságot — lángra lobbanó tüzet. A rostélyokat áruló cigány mel-
lett hirtelen meggondolással bekanyarodik a piacra, s lassan végigvonul a paprikák, paradicsomok, céklák és 
sárgarépák halmai mellett. Élvezi a régi, ismer ős illatokat. Egy rakás szaftos tölteni való paprika mellett 
megáll, kiemel kettőt, s mélyen a fekete, déli típusú, egészséges mosolyú kofa szemébe néz, miközben, 
a kiemelt paprikák súlyát mérlegelve, megkérdi: 

— Mennyibe kerülnek? 

A kérdés szó szerinti értelmezésben felfogható Don Juan veresége gyanánt is, de nem err ől van szó. A kofa 
huncut mosollyal válaszolva állja a férfi tekintetét: a tekintet lejjebb sikló, a kofa „véka alá rejtett" ruganyos 
portékáját simogató, közismert optimisztikus kopernikuszi tételt újrafogalmazó mozgását: 
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És mégis mozog? 

Don Juan, a csupán pillanatra megingó ismét köztünk van, hisz a kofa is valakinek a n ője — esetleg új színek-
be öltöztetend ő  megunt babája! 

(Ezzel egyel ő re vége is.) 

De: hol van Éva? 

HOL VAN ÉVA? hogy védő  szárnyait fölébem terjessze. Hogy pajkosan mosolyoghassak vele össze... 

Hogy megmagyarázza, kár volt a feleségem mellett fekv ő , üvegszem ű , csupán házibarátilag bel-ügyes 
ügyes díszbohócot, olcsó vásári hulladékrongy-pojácát, élettelen játékbábut másnak nézni, elrontani f ű rész-
porba ágyazott, bend őjébe rejtett nyöszörg őkéjét — nyöszörg ő  kéjét? Megvigasztaljon: a vákuumból ki-
cuppanó gyerekb ő l később — hatalmas domború frankensteini delfinhomlokával burkát áttörve — híres író lett, 
tokos helyett „tökös", vérmes ginekoliterátor, olyan, aki a leghajmereszt őbb komplikációk el őtt sem hátrál 
meg, húzódik vissza csalóka csonttekn őjébe, hanem bátran megállja helyét, a megmentend ő  szép-
ségekért rajongva. A válaszúton bátran Éva után indul, gy őztes hadjáratában visszaszerzi az „írás" el-
veszített erejét, kétes befejezés ű  tragédiája után újran ősül, de nem találja helyét. Az elébe kerül ők százait 
csábítja el, de az út végén nem esik bele a Nagy Tátongó Fekete Lyukba. Bátran megtekeri az élet kofáit, 
meggyalázza végeláthatatlan sorokban kígyózó, egyetlen rémiszt ő  puncikát (fenyegető  pinát) formáló kufár-
jait, ezreket visz forradalomba — az ellenség ezreit nyársalva fel elvezeti népét Kikindára, hogy kisvártatva 
onnan folytassák útjukat, az őket kifizetni igyekv ő  ideáljaikat kergetve. Kegyetlen vessz őfutás lenne. 

Éljen dr. Mr. oki. címeres Don Buzogány II! 

(Ma ki a vákuum-felel ős?) 
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„Mi ezt Nagy Néger Zenének nevezzük 
(...) úgy érezzük, hogy univerzális tulaj-
donságokkal rendelkezik. Az AACM az 
esztétika ápolása érdekében minden ze-
nei formát felhasznál." - Joseph Jarman. 

JAZZ FORUM: — Az Art  Ensemble összetétele már 
11 éve nem változott meg, önök többen még az 
AACM megalakulása óta együtt játszanak. Tudjuk, 
hogy manapság az együttesek átlag igen rövid 
életűek, hogyan sikerült önöknek ennyi ideig együtt 
maradniuk? 

LESTER BOWIE: — Ez nem egy összetevőtő l függ, 
az biztos. Több dologról van itt szó —kölcsönös 
érdekek, tisztelet és mindaz, ami az emberi kapcso- 

445 latokat alkotja. De a mi együttesünk nem is úgy in- 

dult, hogy rövid életű  legyen. Tudja, mi úgy tervez-
tük, hogy együtt maradunk. Ha ez acél, ha ezt 
akarja az ember, akkor együtt is maradhatunk. Sok 
együttes valójában ezt meg sem kísérli. A rt  Blakey 
sem akarja együttesét 15 évig együtt tartani, s őt ezt 
nem is titkolja. Senki sem akar 15 évig egy együttes-
nél maradni, még ha jó együttesr ő l lenne is szó. Ne-
künk más szándékaink vannak. Mi már úgy fogtunk a 
dolgokhoz, hogy kitartunk mellettük, és úgy is lesz. 
Számunkra elképzelhet ő , hogy 50 év múlva, mint ag-
gastyánokat, tolókocsiban ápolón ők szállítanak majd 
szaxofonjainkkal. De akkor is összetartunk majd, 
mert mindig is ezt akartuk. 

JF: — Ennyi év együttm űködés után milyen változá-
sok észlelhetők zenéjükben? 

LB: — Nem veszek észre különösebb változást. Ha 
mostani zenénket hallgatja, láthatja, hogy hozzáál-
lásunk ugyanolyan maradt, mint kezdetben volt. Még 
mielőtt megalakítottuk volna az együttm űködést, már 
mindannyian profi zenészek voltunk és tudtuk, mit 
akarunk. Kétségtelen azonban, hogy az elmúlt 15 év 
folyamán ezt továbbfejlesztettük, és most úgy gon-
dolom, hogy zenénk némiképp tökéletesebb. Kissé 
csiszoltabb, de lényegében álláspontunk ugyanaz 
maradt. 

JF: — Meg tudná magyarázni ezt az álláspontot? 

LB: — Minden úgynevezett kifejezésmódot szabadon 
alkalmazunk és minden forrásból szabadon merí-
tünk, semmiféle korlátozást nem ismerünk el —akár 
saját magunktól, akár az újságíróktól vagy a lemez-
kiadóktól erednének is. Csakis érzéseink szerint 
csináljuk. Játszhatunk valamit, ami nagyon gospel-
szerű , ami jócskán atonális. Nem teszünk különbsé-
get. Nem vagyunk sz űk korlátok közé szorítva. Mi a 
Nagy Néger Zene periódusában alkotunk. 

JF: — De vajon ezzel a Nagy Néger Zene e/nevezés-
sel nem jelölték meg, bizonyos értelemben nem ha-
táro/ták el magukat? 

LB: Nem. Ez a megjelölés a Nagy Néger Zenéhez 
sorol bennünket, de mi ezt is akarjuk. Világos. 

DON MOYE: — Ami ezt a megjelölést illeti, az rend-
szerint az elnevezést kimondó személy perspektívá-
ját tükrözi. Mi kreáltuk ezt az elnevezést, mert az 
embernek m űvébe bele kell vinnie saját magát. Mi 
azt akarjuk, hogy ez az elnevezés inkább a mi pers-
pektívánkat tükrözze, mint valaki másét. 
LB: — Hangoztatjuk, hogy amit mi játszunk, az 
Nagy", eredeti, „Néger" és „Zene". Nagy zene. 

Ezt ki kell hangsúlyozni. Zenénket a múltban szarnak 
nevezték — mármint a jazzt. Az elmúlt 70 év alatt mi 
a Jazznek tiszteletreméltó nevet szereztünk, de 
továbbra is szarnak tekintették. Mintha ma már ez a 
szar egy kicsit jobb íz ű  lenne. Szerintünk bolygónkon 
pillanatnyilag ez a legnagyobb zene. Az egyetlen élő  
zene a földön, az egyetlen zene, amely bolygónk 
minden népét képviseli. Tehát nem szar, hanem 
nagy zene. Mivel sokáig szarnak tartották, ezután 
pontosan nevén kell nevezni. Nagy Néger Zenének. 
Ez az igazság. 
JF: — Mi a különbség az ECM-nél a hanglemez-
kiadás terén most és a múltban? 
DM: — Ami a mi hangzásunkat közvetlenül érinti: ma 
az ECM technikailag sokkal magasabb nívón áII. A 



múltban sok problémánk volt zenénk sajátos hang-
zásának reprodukálását illetően. De az ECM még 
mindig nem érte el technikailag azt a tökéletességet, 
amelyen vissza tudná adni mindazt, amit mi felvé-
telezéseinken produkálunk. Különben igen jó úton 
halad. 
LB: — Halad, halad. 
DM: —Általában véve a lemezgyártás nem fejl ődik 
kellőképpen. Mi már várjuk a képlemez megjelené-
sét. Reméljük, hogy 10 év múlva a technológia eléri 
azt a fokot, amelyben a zenét lemezrő l hallgató sze-
mélynek lehetősége nyílik majd megfelel ően észlelni 
a stúdióbeli légkört. 
JF —Szemmel láthatóan az Önök előadásában külő-
nösen fontos a vizuális aspektus. 
JOSEPH JARMAN: — A vizuális szempont valójában 
része a skálának. A zenét látni és hallgatni kell. Mi 
ezt jól tudjuk, ezért is próbáljuk e két aspektust fej-
leszteni. Mint ahogy nem kívánunk meghatározott 
sajátos néger vagy világi zenét játszani, így a szín- 
padon sem szabad csak felállnunk, eljátszanunk a 
szólót, és akkor leülnünk. Hogy miért? Az élet sem 
ilyen. 
JF: — Mielőtt a színpadra lépnek, milyen előzetes el-
képzeléseik vannak arról, miként fog az esti elő-
adás lebonyolódni? 
LB: —Attól függ. Nincs meghatározott módszerünk. 
Nem beszéljük meg előre, hogy az el őadás felét kot-
ta szerint játsszuk, a többit pedig improvizáljuk-e. 
Megtörténik, hogy egy este végig komponált zenét 
játszunk, másnap este pedig nem. Megtörténik, hogy 
kimegyünk a színpadra és fogalmunk sincs, mi fog 
történni, és a végén azokat a számokat adjuk el ő , 
amelyeket húsz éven át gyakoroltunk be. 
DM: — Régóta együtt játszunk, így elhiheti, hogy az 
együttes tagjai közt a kölcsönös megérzés, a szubti-
litás és a kommunikáció igen magas szint ű . Például: 
megérkezünk valahova egy programmal, vibrációk 
lépnek fel közöttünk, jelezve, hogy azt ott nem való-
síthatjuk meg. Ilyenkor a hely realitásának megfele-
lően változtatunk programunkon. Annyi féle helyen 
játszottunk már együtt, hogy célunk elérésében flexi-
bilissé váltunk, megérezzük, mi történik körülöttünk, 
és programunkban véghezvisszük a szükséges ki-
igazításokat. Másrészt zenénket sokféleképpen kre-
áljuk. Minden létező  szisztémát alkalmazunk —írott 
és íratlan kompozíciókat, telepátiát. Minden fellépé-
sünk a már említett elemekbő l áll. 
JF: Együttesük minden tagjának van még saját 
külön projektuma. Milyen viszonyban áll ez az Art 
Ensemble-ben való együttműködésükkel? 
LB: Nekem szextettem, Moyé-nak és Jarmannek du-
ója van. A jövő re vonatkozólag vannak még külön-
böző  terveink, amelyek inkább egyéni ízlésünk ki-
fejezésre juttatását jelentik. Az A rt  Ensemble egy öt-
tagú, minden szempontból egységes együttes. Min-
denrő l az együttes határoz. Nekem lehet egy nagyon 
szép melódiám, de ejtve van, ha az együttesnek az 
nem tetszik. Rengeteg zenénk, száz meg száz son-
gunk van, szinte képtelenség mindet lejátszanunk. 
A szextett ezek lejátszására, más zenészek bevo-
nására, különböző  elképzelések és hangok hallatá-
sára ad lehetőséget. És ha mindezt visszavisszük 
magunkkal az Art  Ensemble-be, az az együttes ala-
pos felfrissülését jelenti. Ez állandóan gazdagítja. 
JJ: —Újabb tapasztalatokat gy űjtünk. 
DM: — Egy része ez annak, ami az együttest össze-
tartja, az öntudat és megértés szintje, amellyel min-
den tag rendelkezik és végzi saját dolgát. Ez a köl-
csönös tisztelet hozzájárul ahhoz, hogy minden tag 

mindig helyesen viszonyuljon a zenéhez. Ez sok 
együttesnél nincs meg és emiatt hullnak olyan gyor-
san szét. Mi az egyéni kifejezésmódra maximális 
hangsúlyt fektetünk. Ily módon alkalmunk nyílik 
olyan tevékenységgel is foglalkozni, amelyeket az 
Art Ensemble kontextusa nem tud fedezni. Nekünk 
nincs zongoristánk, így amikor szükségünk van rá, 
ha például Jarman ír egy kompozíciót, melyben zon-
gora is szerepel, akkor zongoristát alkalmazunk. 
Lester gospeljéhez orgonistát angazsál, Amina 
Mayerst. Szeretnénk, ha mindezt az A rt  Ensemble-
ben is tehetnénk, de ez nem lehetséges. Lester a 
saját elgondolása szerint cselekszik és az adott 
szituációhoz alkalmazkodik. 
JJ: — Új tapasztalattal visszatérve sokat segít az A rt  
Ensemble munkájában. Ha az A rt  Ensemble-nek 
nagy énekkarra és zenekarra van szüksége és ha ő  
ilyet már végigcsinált, ez sok-sok órás el őkészülettő l 
ment meg bennünket. 
DM: — Mert ő  már foglalkozott a problémával, és azt 
jól áttanulmányozta. Joseph színdarabokkal és egyéb-
bel foglalkozik. Onálló produkcióival nagy tapaszta-
latot szerzett és fellendítette együttm űködésünket. 
LB: Hihetetlen, de semmi problémánk sincs, hogy 
együtt maradjunk, mindig kedvvel csináljuk. Senki 
sincs elcsábítva; ha nem akar, ne maradjon. Tudjuk, 
hogy becsületesek vagyunk, senkit sem ámítunk. 
Nem próbáljuk disco-beattel emelni lemezeink pél-
dányszámait. Aki szar zenére kíváncsi, az ne minket 
hallgasson, ne vásárolja lemezeinket! Hallgassa a 
rock-and-roll vagy a fúziós együtteseket! Bennün-
ket csak a komoly zenehallgatóság érdekel. Erre 
megy a játék. Mi valójában hiszünk abban a zené-
ben, amit játszunk, és kitartunk mellette, amíg csak 
élünk. Mulatságos! Együtt, holtomiglan-holtodiglan. 
(nevet) 
JJ: „Sweets" Edison nemrég azt mondta, hogy már 
40-50 éve dolgozik, de még mindig öröme telik ben-
ne. Nekünk is meg másoknak is ez kell. 
DM: — Nem csinálunk bolondot magunkból, kemé-
nyen dolgozunk, tisztában vagyunk azzal, hogy ál-
landóan gyakorolni kell, bármilyen zenét játszik is 
az ember. 
JF: Sam Rivers egyszer a JF-nak adott interjújában 
azt mondta, hogy ha az ember valami újat.akar nyúj-
tani a zenében, ismernie kell mindazt, ami azt meg-
előzte. 
LB: — Igaza van. Ez általános szabály. Mi is épp 
ezért gyakorolunk. A fiúk épp ezért sokat dolgoznak 
m űveiken. Ebben a szakmában csakis így lehet 
boldogulni. 
JJ: Tény az, hogy még most, 30 éves gyakorlat és 20 
éves profi zenélés után is visszatérek a zene alap-
formáinak tanulmányozásához. 
DM: Ez elkerülhetetlen. Minden öreg profi ezt fogja 
mondani és ezt is csinálja. A zene világa határtalan, 
és bármely pontjába illeszkedik bele az ember, ebb ő l 
kell neki kiindulnia és fejl ődnie. 
JF: — Mit tanultak az AACM-ben? 
JJ: —'Sokat. Megtanultuk az egyetértést, a kitartást 
és a tiszteletet. 
DM: _ Amit mi csinálunk, az több elvet tükröz, ha-
sonlóan, mint az AACM alapszabályzatában meg-
határozott tíz pont. Teljesen ebben a szellemben 
működünk kis csoportunk keretein belül. 
DM: Pillanatnyilag az AACM aktív, jólmen ő  és virág-
zó. Egy egész új fiatal zenész-generációt vonunk be, 
mert a hagyományt továbbra is ápolni kívánjuk. 
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ESTERHÁZY PÉTER: KI SZAVATOL A LADY 
BIZTONSQGАÉRT?, MAGVETŐ , Bp., 1982. 

Esterházy Péter el őző  regényének kaján alcíme — 
bevezetés a szépirodalomba — mostani ikerregényé- 
nek élén is megjelenve egy következetes irodalom- 
tág ító és m ű fajfeszegető  átértelmezési tevékenységet 
jelez. A fricskázáson túl e tudományos hangú alcím 
teljes komolysággal is felfogandó, hisz „a múlt szá- 
zadi elbeszélő  mára illúzióssá lett világmagyarázó 
fölényének" (Kulcsár Szabó Ern ő) szükségszer ű  el- 
vesztésével a mai regényíró kénytelen új epikai el- 
járásmódot kikísérletezni, hogy „a világ élete botrá- 
nyos hevenyészettségét" formába szoríthassa. A 
szerző  atyaian fogja olvasójának kezét, s „elejtett" 
megjegyzései, utalásai, áttételei által végigvezeti őt 
a szépirodalomnak eme újdonsült tartományain s be- 
avatja m űhelygondjaiba. Az így létrejövő  metanyelv- 
ben a burkoltság különböző  fokozataival találkozunk. 
A regényvilág teremtettségére, a nyílt írói alakító- 
munkára vet hivalkodóan fényt az els ő  regény első  
szava: „Írom..." A szövegíró elmélkedik a regény- 
írás módjairól: Őt a történet igaza csak a történeten 
belül érdekli... Arra az érdekességre hívnám fel a fi- 
gyelmet, hogy olykor igaz történetek megtörténnek. " 
Az ilyenféle megnyilatkozásoknál kétél űbb például 
az a játék, amikor egy kinyújtott nyelv látványából a 
nyelvnek, a beszédnek a körülírása bomlik ki: ,, ... Ez 
a nyelv nem hajlandó önmagát megérteni vagy nem 
képes felfogni, ez a nyelv nem állítja önmagát: ez a 
nyelv szédült, bódult, mámoros..... Még inkább ál- 
cázott m űgondnyomokról árulkodik egy már nem iro- 
dalomra, hanem fényképre vonatkozó megjegyzés: 
„Az előtérből is háttér lett"; az elvonatkoztatás, a 
burkolás azonos szintjén helyezkedik el a régi f őzés- 
módról és a fiatal szakácsokról szóló elmefuttatás. A 
szépirodalomról való elképzelések még absztrahál- 
tabb regénybeli megfogalmazása az egyes epizó- 
dokba beépített történetmorzsa: „Én, nevetéstek 

447 tárgya, én állok itt holtsápadtan, izzadságtól győn- 

gyösen, a nehéz ezüsttálcát a sült fajdkakasokkal a 
tükörnek szorítva, úgy, hogy egy pillanatra fajdkakas 
és fajdkakaskép egynek látszik." Hasonló átértel-
mezendő  anegdotikus jelenet a Flaubert- és Bovary-
né-ő rsökrő l szóló. Esterházy szépirodalmának ter-
mészetére vonatkozó tények képezhetők le — még 
bonyolultabb és többértelm ű  átkötésekkel — a regény 
jelentéssíkjából is. Az azonosulás, az egység áhítá-
sa és lehetetlensége, az, hogy a h ős egyszerre lát-
ja „férfinak és nőnek" a színészt, hogy „a hölgy: úr", 
hogy fajdkakasok és tükörképük egy pillanatra egy-
gyé válnak, de rögtön szét is szakadnak, a köztes ál-
lapotok beteljesületlensége vonja maga után az iker-
ítési szerkesztési elvet. 

A két regény (Daisy; Ágnes) formai megoldásaiban, 
hőseiben különböz ő , de mélységes egymás közti di-
alógusuk az azonos szavak, mondatok, szövegrészek 
megjelenésétő l motívumok, hangulatok, reflexiók 
hasonlóságáig, vagy azonosságáig terjed. A regény 
egyik vissza-visszatér ő  problémája az identitás, a 
definiálhatóság, a tisztaság, a töretlenség, az egy-
ség. Mindezek hiánya biztosítja azonban az esélye-
ket, mert: „élni annyi, mint elveszettnek érezni ma-
gunkat (....) aki nem érzi magát igazán elveszettnek, 
menthetetlenül elvész, vagyis nem találkozik soha 
önmagával... "Mindkét regény főhőse kijelenti, hogy 
boldog, azonban boldogságuk pillanatnyi és hamis: 
„ .. A mézet átsüti a nap, ragyog, ragyog, mint 
az arany, de%s benne egy lassan kapálódzó száz-
lábú... " Az ikerregények első  darabjának pokoli vi-
gyorából, fülledt-fanyar metaforikusságából, zilált 
szertelenségéből, és a második kötetlen köznapi-
ságából, lezser érint ő legességéből, „záp" hangula-
tú közegébő l is ugyanazon „európai félelemgyakor-
latok" mutatják föl, „minő  a világ fara, a hátulja, a 
fonákja ... " 
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BRASNYÓ ISTVÁN: AZ IMÁGÓ, FORUM, 
ÚJVIDÉK, 1982. 

Brasnyó István könyve, Az imágó, óhatatlanul felveti 
azokat a problémákat, amelyekkel recenzense, Bá-
nyai János foglalkozik: a m űfaji jellemzőket, a szöve-
gek lirizáltságát, a fantázia, fantasztikum kérdéseit. 
Mert habár Az imágó novellás kötet, célszer űnek tű -
nik a „novella fedőneve alatt" „kisprózát" sejtenünk 
(ha ugyan m űfaj egyáltalán a kispróza), mert tény, 
hogy ezek a szövegek nélkülözik a hagyományo-
sabb irányultságú novella ismérveit. Talán er ősen li-
rizált nyelvezetbe felolvasztott történet-szilánkok 
ezek, retusált narratív elemek, amelyek szétszóród-
va belemerevednek a szövegmintába, anélkül, hogy 
fellazulnának, de ugyanakkor nem is csomósodnak 
egyenes vonalú történetté. Az imágó szó képet, 
képmást jelent. A képszerűséget, amit a látvány 
magából kitermel — az impresszionista aláfestést —, 
épp ez a kimerevítettség indukálja, a pillanatnyihoz 

több szállal kötődő  képbeállítás. „Rubens négykor 
vagy ötkor palettával és festőállvánnyal kivonul a 
hajnal elébe, hogy megfesse e violaszínű  látomást, 
amikor meghökkentő  a színek sebes váltakozása és 
áta/aku/ása, egymásba folyása, kölcsönős k/é/ező-
dése és árnyalódása. " ( A pitymallat képe) S még-
sem a látvány ingere ez, ami aláássa a történetisé-
get, hanem az a sajátos rendez őelv, ami perspektivi-
kus láttatásmódjával, az arányok kalodába-szorítá-
sával megkülönböztet ő  jegyeket biztoš t az írások-
nak. Az alkotó-szintetizáló intellektus nem a prokla-
mált távlattartó beállítással, szemfényveszt ő  villa-
nással, hanem a látványt továbbfejleszt ő  éberséggel 
lép túl a „felszíni mázon", „s egyszerre minden dolog 
mást akar, nem úgy áll meg az ember pillantása 
előtt, ahogyan várható lenne, eltávolodik, elszakad 
szokott helyétől, elszéled a beállításban". A valóság 
fölött strázsáló éberség, s a tárgyak „halmazállapot-
változása" végzi azt a ment őmunkát, aminek során a 
reáliák fölé emelkedik a szövegvilág. A fantasztikum 
pedig épp e szövegvilág függvénye, ha elfogadjuk 
Tzvetan Todorov meghatározását: „A fantasztikus-
nak elsősorban tautologikus funkciója van: a fantasz-
tikus univerzum leírását teszi lehetővé, mely univerzum 
ténylegesen nem létezik a nyelven kívül. A leírt és 
a leírás nem különböznek." A sejtelmesség, a láz-
álomszerű  látomásosság nem minden esetben lép át 
a máslétbe, de ez az „átlépés" virtuálisan adva van. 
Ezért érzem „földközelieknek" is Brasnyó kisprózáit. 
Bizonyos többsíkúság, rétegezettség, a mozzanatok 
egymásbajátszása (A pitymallat képe), hierarchiája 
tesz egyes tárgyakat kiélezettekké, másokat ugyan-
akkor beárnyékol, s ezen ellenpontozás által lesz 
„egy szemhunyoritásny/ pillanatra" „valaki" „álmos, 
mosdatlan jelenség". Brasnyó István az atmoszféra 
írója. 
A „novellák" meglehetősen zárt világa, szilárd kom-
pozíciója, szikár líraisága egy kikristályosított, ki-
kísérletezett alkotási módszert fémjeleznek, bejáró-
dott írói gyakorlatot. A variálás, a más-más fokon tör-
ténő  önismétlés az, ami kisiklással vagy az öntérben 
való megrekedéssel fenyegethet. Brasnyó István 
írásművészetét azonban minden jel szerint nem ve-
szélyezteti a „széténeklés", hisz nem őnfe/edt ón-
ismét/és az, amit művel, de az intellektus éber kont-
rollja alatt teszi azt, ironikusan, a groteszk görbe 
mosolyával. 
Líra és próza törésvonalán, senkiföldjén helyezkedik 
el a sajátságosnak nevezhet ő  brasnyói világ, beha-
tárolhatatlanul, vagy mondjuk: anonimitásban. Egy-
fajta gúzsbakötöttséggel próbálja. kritikaírásunk 
megközelíteni (sok-sok éve már), fogalmi apparátu-
sával körbeírni, kirakni a vessz őt, pontosvesszőt, 
pontot oda, ahol zárszámadásainak szövegeiben 
egy-egy sor olvashatatlanná vált, egy-egy sor törölve 
lett, vagy kimaradt „az idők zúzódásában". A korrek-
ciók és önkorrekciók, a hasonló és csak részben el-
ütő  ítéletek nivellálása árán végül is felépült a bras-
nyói világmodell, védfal az ezoterikus és az eleven 
világ között, de mindezzel csak a széles alapbázisú 
próza főútvonala lett kitapintva. Az „állítólagos" f ő -
m ű rő l (a Famíliáról) is íródtak szemellenzős kritikák 
ezek után is; egyes kritikusok mint részükre írt, a —
nagykép ű  szóhasználattal —szélesebb olvasóközön-
ség igényeit figyelembe nem vev ő , epikaiatlan m űvet 
emlegették, s jóhiszem űen írták be kötelez ő  olvas-
mányaik jegyzékébe. Emlékeztettek Cholnoky László 
egykori ítéletére egy Krúdy-regénnyel kapcsolatban: 
„Regénynek rossz, írásműnek jó. " Az imágó kis-
prózái, ill. prózái „pórázon" írásm űként is jók. 448 
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részlet a vszisz-nek a  16.  
és 17. értekezlet között 
kifejtett eszmei-politikai 
munkájáról szóló jelen-
tésbő l 

A fiatalok egyes területeken, különösen 
a kultúra és testnevelés terén kifejtett 
tevékenységének értékelése során az 
önigazgatási viszonyok fejl ődését és a 
megnyilvánuló negatív jelenségeket 
nem elemeztük eléggé kritikusan. Né-
hány alkotói tevékenység azonban, mint 
például a zene, a film — habár ezek sem 
kellő  mértékben — elbírálášban része-
sült. Az ifjúsági tájékoztató eszközök, 
egészében szemlélve, nem járultak hoz-
zá számottev ően a fiataloknak a kultúra 
terén megnyilvánuló különböz ő  jelen-
ségekkel, fő leg a ponyva, a giccs és 
az ízléstelenségek áradatával, valamint 
az idegen értékek elhatalmasodási irány-
vételével szembeni bíráló magatartása 
formálásához. Nem kielégít őik az az 
irányú törekvések sem, hogy valamennyi 
kiadványban és m űsorban azonos mér-
tékben érvényesüljön valamennyi nem-
zet és nemzetiség ifjúságának alkotói 
tevékenysége és munkája. A több nem-
zetiség ű  közegekben a fiatalság tevé-
kenységének affirmálása során eseten-
ként megnyilvánul a nemzeti keretek 
közé való elzárkózás. (...) 

páter 
gregoriánust 
o/vasmányiaból 

UREDNIŠTVO I CITATEL71  

~ Niko u nas nema pravб  da od poje- 
dinaca traži objaš пjenje zašto  ii  nacio- 
nalno opredijeljen iii  niopredijeljen, 
ali ja bih stvarno želio znati zbog ćega 
se onda netko deklarira kao Jugosla- 
ven, aki ne emotivno i u сети  ii  onda 
ta njihova zrelost u odnosu prima na- 
cionalno opredijeljenima. Zar su oni 
samim  time  štc su se deklarirali kao 
Jugoslaveni postali već i jugoslavenski 
pat.rioti od onih kiji su se nacionalno 
opredijelili? Pa to ii u isti mah i smi- 

Ne csináljunk tehát problémát ott, ahol 
nincs! Úgy hiszem, ez tényleg nem fair 
egy olyan országban, amely a legmesz-
szebbmenőkig toleráns, és amelyikben, 
ha úgy tetszik, eszkimó is lehetsz. 
KEVÉS AZ ESZKIMÓ, SOK A FÓKA? 

ski film Zalaiak sunca Karola V' 
C  

Konferencija za štampu za Vi- 
čekov film росе lа  ii  molbom vodi- 
telja da svi koji stoje sjednu, a za- 
tim  ii  nastupila duga pauza Kako 
sam i ja stajao, osjetio sam naglu 
potrebu za mikrofonom i postavio 
pitanje: budući da se u slučaju Vi- 
čekova fi.lma, kao i u slučaju Mi- 
kuljanova filma Носи  zivjeti radi 
o sprovodu filma i filmske umjet- 
nosti, i zato ja ovdje stojim, a ne 
sjedim, da 1i bi  bib  o moguće da se 
nakon minute šutnjв  u miru razi- 
đemo. Odgovor  ii  bio glasan 
aplauz dobrog dijela prisutnih. 

A Vicsek filmjérő l rendezett sajtóérte-
kezletet a sajtóértekezlet vezetője azzal 
a kéréssel kezdte, hogy üljön le minden-
ki, aki áll, majd ezt hosszú szünet követ-
te. Mivel én is álltam, hirtelen szükségét 
éreztem, hogy mikrofonhoz jussak, és 
feltettem a kérdést: mivel Vicsek filmje, 
miként Mikuljan Élni akarok c. filmje is a 
film és a filmm űvészet halála, és én az-
ért állok itt és nem ülök, lehetséges len-
ne-e, hogy egyperces hallgatás után 
csendben távozzunk. A válasz hangos 
taps volt a jelenlevők jó részétő l. 

Optimisták voltak 
s naivak is 
persze! 

Éberek is viszont: 
mind űknek volt 
mersze 
itt és mást mondani 
mindarra mi 
merde! 

Nézetük lett 
ezért 
mindenkorra —
ferde! 

-án 

В. Vušković  ii  još nejasniji kad kaže 
za one koji su se deklarirali kao Jugo- 
slaveni: =Njihovo opredjeljenje  ii  zrelo, 
nisu to Ijudi koji su se emotivno opre- 
djeljivali,a da bi svoje izlaganje završio 
riječ ima: =Prema  tsгme.  no  nra;vimn  
problEme to o' i  	nema» mislim  
Ј  to 	nil fir u jedno zeml'i 
оа  е 	јпе  to eran atu kо јој,a  0  
oces, mое  biti  t Еѕk іm. ~ 



dosszié 

Páter GregoriánuSz ellenjegyzésében 

Zelimir Žilnik: 
A vajdasági film állapota beteg: tíz éve 
nem készült átlagos mozisikert elért film! 
A Neoplanta és Redep igazgató a „csa-
varhúzó-ipar" politikáját folytatja — más 
környezetek már becsomagolt projektu-
maiba igyekszenek bekapcsolódni. Vaj-
daság ezekhez kisegítő  személyzetet és 
pénzt ad... 
... a vajdasági filmmunkások egyesülete 
hét éve nem tartott évi értekezletet, mert 
az igazgatóságban azok az emberek ül-
tek, akik a vajdasági filmm űvészetben a 
szó szoros értelmében minden munkát 
maguknak szereztek meg: Ninkov, Vi-
csek, Ilić . 

A Neoplanta-film pártaktívája az 1966-
1973. évi helyzet és filmtermés elemzé 
sében: 
Megengedtük, hogy a filmben és körü-
lötte egyszerre operáljanak Marxszal és 
Martuséval, a Kommunista Kiáltvánnyal 
és fasiszta jelszavakkal. A zsenialitásuk-
ról, az általuk kínált „portéka" kiváló mi-
nőségérő l igyekeztek meggyőzni ben-
nünket, mindezt kitűnően kitervelt és jól 
intézett reklámmal, jól elosztott pontok-
kal, ügyesen megszerkesztett jelmonda-
tokkal, a pornópolitikai szabadelv űség 
és a bulvá гforradalmi báj kitűnő  „mon 
tázsával" igazolva. Minden tribünt a sa-
ját szószékükké igyekeztek tenni, rom-
boló, anarchista offenzívát fejtettek ki, a 
társadalom pedig attól való megmagya-
rázhatatlan félelmében, hogy valakit ne-
hogy megrövidítsen szabadságjogaiban, 
zavartan és szégyenl ősen próbálta őket 
meggyőzni, próbált magyarázkodni, be-
szélgetni, elemezni, és ezzel megbo-
csáthatatlan defenzívába kényszerítette 
magát azokkal az erőkkel szemben, 
amelyek nem válogatnak az eszközök-
ben, ha a saját gondolkodásmódjukat, 
a társadalmi jogokról formált posztulá-
tumaikat mint egyedül lehetségeseket 
akarják rákényszeríteni az emberekre... 
... Egy ízlés monopóliuma vált uralkodó-
vá, valóságunknak egy alapjában véve 
önkényes szemlélete diktatórikus hata-
lomra jutott. Attól az állásponttól kezdve, 
hogy ez az ország „nem biztos a maga 
nevében, himnuszában és hatalmában" 
(Ž. ilnik a Fekete film tartalmában), a 
lumpenproletariátus dicséretéig és ad-
dig a tézisig, hogy a szex „társadalmi-
politikai akció""(2. Žilnik), tévelyegtek 
a Neoplanta filmjei egy jól kitervelten 
megszervezett stábtól vezetve az anar-
chizmus és a nihilizmus irányában... 

Apгó Zoltán: 
...A Közművelődési Közösség helyisé-
geibe érve észrevettem, hogy én valójá-
ban a „kvórum elvtárs" vagyok, mert én 
voltam az elnökség 13 választott tagja 
között a hetedik, aki az ülésen részt 
vett... Áttértünk a szavazásra, és hogy 
a döntés érvényes legyen, illetve hogy 
meglegyen a többség az elnökség ösz-
szes tagjának számához viszonyítva, 
Ljubojevnek is szavaznia kellett saját 
magára. 

Želimir Žilnik: 
A Vajdasági Filmmunkások Egyesületé-
ben egy tucatnyi más taggal együtt fel-
emeltem hangom az ellen a möd ellen, 
ahogyan a Vicsek rendező  és Ninkov 
operatár köré tömörült csoport hét éven 
át közgy ű lés nélkül tartotta az Egyesüle 
tet, hogy a jugoszláv film évkönyveiben 
példa nélkül álló monopóliumra tegyen 
szert: az utóbbi tíz évben a vajdasági 
közegben egyedül Vicsek végezhetett 
folyamatos munkát — Parlag, Trófea, 
Naplemente, és egyedül Ninkov dolgoz-
hatott állandóan játékfilm-operat őrként-
Padag, Trófea, Megérkezni hajnal előtt, 
Dús lombok és A nagy transzport. Tu-
catnyi más, fiatal és id őšebb filmmun-
kás, az összes vajdasági nemzet és 
nemzetiség soraiból, nem jut szóhoz 
ezektő l a felfuvalkodott monopolistáktól, 
Redep uszályhordozóitól. Megértem én, 
hogy Vicsek és Ninkov kiváltságai vé-
delmében mindenfajta valótlanságot és 
rágalmat felhasznál, de hogy rólunk, akik 
a monopóliumokat bíráljuk, azt mondják, 
hogy „alkotásainkkal leköpünk hazánk-
ban mindent" — az kevés, de Vicsektđ l 
túl sok. Az én tévéfilm formáját öltött 
köpeteim, a Buda Brakus betegsége és 
meggyógyulása, a Vera és Erž/ka, a 
Dragoljub és Bogdan stb. tankönyvül 
szolgálhatnának Vicsek számára, hogy 
hogyan kell gazdaságosan, kommunika-
tívan és esztétikailag precízen dolgozni 
e soknemzetiség ű  közösség tiszteletteljes 
bemutatásának, nem pedig arculköpé-
sének szolgálatában. Vicsek mint a Vaj 
dasági Filmmunkások Egyesületének el-
nöke, rágalmak terjesztése helyett job-
ban tenné, ha síkraszállna azért, hogy 
bővüljön az összes nemzet és nemzeti-
ség körébő l származó vajdasági debü-
tánsok köre... 

' Petar Ljubojev: 
ebben a pillanatban Vajdaság sZAT-

ban csak crnagoraiak és magyarok csi-
nálhatnak filmet". Én nem említettem a 
magyarokat, de körülbelül annyit mond-
tam, hogy jött Bulaji ć  és magával hozott 
még egy crnagorait. 

A Neoplanta a privatizálás, az önigaz-
gatásellenes viszonyok, a nyomásgya-
korlás bástyája, olyan intézmény, amely -
ben nincs önigazgatás, mert nincs meg 
a mechanizmusa a projektumok társa-
dalmilag hitelesített módon való értéke 
lésének. 

Želimir Zilnik: 
Azzal a rágalommal kapcsolatban pedig, 
hogy valaki tagadja a népfelszabadító 
háború témájára készült vajdasági fil-
mek szükségét, csak ennyit mondhatok: 
senki sem testálta végrendeletileg a nép-
felszabadító háborút Redepre, Vicsekre 

és kompániájukra, és nem jelentettek be 
semmilyen szabadalmat sem erre a té 
mára. Ne žsörtöl ődjenek hát azon, ha a 
nagyközönség azt kérdezi tő lük, hogy A 
nagy transzport hat, hét vagy nyolc mil-
liárdba kerül-e, mert kötelességük pre-
cízen számot adni ezekrő l a költségek-
rő l, kötelesek nyíltan közölni őket, mert 
eljött az ideje annak, hogy a beruházá-
soktól elvárjuk megtérülésüket. De hogy 
ne nagyon döngessük a mellünket, hogy 
„ki szereti jobban a népfelszabadító há-
borút", egy versenyt ajánlok, amelybe 
bevetem minden alkotó potenciálomat: 
a vajdasági vagy jugoszláv Harcos Szö-
vetség (de semmi esetre sem Redep 
vagy Vicsek) válasszon ki-egy bármilyen 
témát a népfelszabadító háborúból és 
hagyjanak jóvá akkora költségvetést, 
amennyit Veljko Bulajić  A nagy transz-
portért kap (tiszteletdíjak elszállásolás, 
telefon), és én vállalom a film meg-
szervezését és rendezését. Egész stá-
bom aláírja: ha a film elkészül, értékelje 
egy harcosokból, filmkritikusokból és a 
közönség körébő l alakított zsűri. Ha 
gyöngébb lesz a Bulaji ćénál, akkor én, 
az operatőr, a vágó és a hangmérnök 
kötelezzük magunkat, hogy 7ész éle-
tünk során törleszteni fogjuk befekte- 
tett eszközöket (akkora ö: szegben, 
amennyit Bulajić  A nagy trar ;zportért 
kapott). Ha véletlenül ez a mi s.:erényke 
kis filmünk jobbnak bizonyulna a Veljkóé-
nál, az egyetlen, amit elvárunk az, hogy 
a Neoplanta igazgatóját, Re đepet a film-
ház dilettáns vezetése után legalább 
vessék normális, törvényes újraválasz-
tási eljárás alá. A Társadalmi Könyvviteli 
Szolgálat pedig tájékoztassa a nyilvá-
nosságot, hogy mire használták fel a 
milliárdokat és milyen ütemben kell visz 
šzaszármaztatni őket. 

Želimir Žilnik: 
A modern történelmi filmet egyéni sorsok-
ra alapozva kell készíteni. Mi eddig nem 
szántuk rá magunkat, hogy ilyen témá-
kat dolgozzunk fel, nyilván azért, mert 
azok az emberek, akik ezt a történelmet 
csinálták, még élnek. 

A nagy transzport munkálataiban részt 
vevő  filmmunkások: 

Noha egyáltalán nem lepett meg 
bennünket Žilnik támadása, szükséges-
nek tartjuk, hogy megcáfoljuk az emlí-
tett vádakat és megakadályozzuk, hogy 
„folt essék a partizán élelmiszer-szállít-
mányból meríthétő  etikai üzenet törté-
nelmi jelentésén", különösen, ha az, az 
ő  szavával élve, a hazánkban zajló sta-
bilizációs folyamat beképzelt népvezé-
rétől és lelkipásztorától ered. A saját 
szemétdombján fenyegető  konkurrenci-
ától való elkeseredett félelem semmikép-
pen sem lehet igazolás arra, hogy vala-
kivé kikiáltsa magát és bárki becsületes 
munkáját támadja... A támadásaiból az 
következne, hogy mi, az egész Jugo 
szláviából egybegy ű lt filmmunkások el-
sősorban azért csődültünk össze ebbe a 
projektumba, hogy elegyük más kenye 
rét és telhetetlenül szétosszuk egymás 
közt a társadalmi eszközöket. A nagy 
transzport c. film munkálataiban foglal-
koztatott filmmunkások munkájának bé-
re e projektum költségeinek csak egy 
hetede, és a két utolsó évben hazánk-
ban gyártott hasonló filmek honoráriu-
maihoz viszonyítva 23%-kal alacsonyabb. 
Ennyit a stáb tagjainak munkabérérő l, 
csupán az olvasók és mindazok miatt, 
akik támogatták ezt a filmet, semmiképp 
sem Žilnik vizsgálóbíró miatt... 

Forrás: 
(TV novostl, 1982. júl. 23.) 
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nemecsek 
és 
a 
nemesek 

 
— Mi újság túl az Újhazában, Sir New? 
— Uram, ne is kérdezze: szörny ű . 

A gondok ott egekbe nyúlnak. 
Jobb voltam itthon, higgye, Nyúlnak. 

 
— Ön még nem halt ki, Herr Gael? 
— Kihalhat ön, ha hergel! 
— Mégis, hogy lett magából germán? 
— Megoldotta szultáni fermán. 

 
— Búnak mért adta fejét,  El  Predal? 
— Hagyja, a fiam mindent elprédál. 

Elvisz mindent a frankó flamenco! 
S még kérdi, mért ü i  a szívemen kő ? 

 
— Ön leány ugyebár, Miss Leak? 

Mint üde virágszál, díszlik. 
— A lányság egy ideig ízlik, de 

jobb a virágot vágni miszlikbe. 

 
— Kegyed talián, minthogy  Dl  Ogni? 
— Én csöpp vagyok csupán, diónyi. 

De ejtsen arról szót e költemény: 
diónak az jó, ami kőkemény. 

 
— Kegyed francia hon szülötte, Saint d'Erg? 
— Hát már aludni sem hagyják az embert? 

Megértheti, hogy morgok; a 
nevem különben Mormota. 

 
— Ön bizonyára magyar, minthogy Pitz úr? 
—Öleb vagyok, nevem Picur. 

Föllebbeztem, s — hiszik-e? — 
ettő l lettem picike. 

 
— Hallja meg, Don José: 

ez aló a kolhozé! 
(Ringatja Lucát 
Don José, a lókötő , 
mint barna rucát 
tavasszal a kákat ő .) 

 
— Ön bizonyára kékvér, minthogy Earl Aimaygne. 
—Takarmánynak készültem —szólt az ő rlemény. 

Végzetem mi komor, haj! 
Se гtéshasban — gyomorbaj. 

 
— Ön talán német, hogy Von Tosch? 
— Hagyja uram, nem is fontos. 

Úgy vagyok ezzel, mint az osztrák: 
mindegy neki, hogy mi a koszt: rág. 

 
—Skótnak nem merem titulálni, McSoul. 

Tudja, hogy van, a világ mindjárt megszól. 
Igaz, hogy ön ragyaverte, 
de példátlanul nagy a lelke. 

 
KELET-EURÓPAI ORNITOLÓGUSOK ROVARVADÁSZATON 
EGY TRÓPUSI ŐSERDEI TÚRÁN 

— Kedves elvtársam, Kamer Ad, 
ho! hagytad a kamerád? 

— Komám, nézd csak, To Variš, 
jó lesz légycsapóval is. 

7. 
— Ön folyton csak mekeg. 

Mondja: skót ön, McEgg? 
— Káráljak tán, hogy nevem 

így bemártotta? 
Hisz azt se tudom, hogy mi 

az a rántotta! 

kalapáti 
ferenc 

zrí, a sárkány (II.) 

„S mi lehet meztelenebb egy 
szerelmes levélnél? S persze 
felőltőző ttebb?" 

Mészőly Miklós: 
Szeretők és házastársak 

(Előszó egy 
levélgyű jteményhez) 

ida mint állapotok hida; a hiba 

tisztelt ide nő  
hogy is kezdjem csak 
no hát szóval 
a lényeg az hogy 
be kellene már fejeznem 
ezt a levelet 
nem mert sietek csak 
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ez utóbbi eléggé félresikeredett 
nem gondoltam volna hogy 
kora ősszel ilyen hideg lesz 
hozzám érkezett postád bár 
érteném ha tudnám 
mire gondoltál 
a továbbiakban írj úgy 
hogy egy meg egy azt 
biztosan felfogom 
de kérlek kerüld a 
törteket tudod 
mindig gyönge voltam tehát 
mint te is ezért 
értjük mi meg egymást olyan 
jól olyan régóta így 
lehet csak hogy miként 
az én macám sem vet 
észre semmit úgy 
a te lalid sem és ez így jó 
mindannyiunknak különben 
meg meglenne a marakodás 
sok fölösleges baj és 
ahhoz képest elég 
jól megvagyunk 
remélem te is 
addig is 
maradok tüzes lovagod 

Zr! 

14. 
HANGYA FÉLIX, A DIÖTÖRÖ VALLOMÁSA 

Míg én itt diót török, 
jön, és kérdi egy török: 

— Hangya úr, 
ön gyaur? 



kik vagyunk 
— hová tartunk? 

(Részlet a Szolidaritás 
1981-es programjából) 

A Szolidaritás független és autonóm 
szakszervezet Lengyelország történel 
mének leghatalmasabb tömegmozgalmá-
ból, az 1980-as sztrájkokból született. 
Hazánk népének szenvedései és csaló-
dásai, reményei és vágyai hívták életre. 
A Szolidaritás a lengyel társadalom 16-
zadásának gyümölcse az emberi és ál-
lampolgári jogok megsértésével, politi-
kai diszkriminációval és gazdasági ki 
zsákmányolással terhes három év után; 
tiltakozás a fennálló hatalommal szem-
ben. 

A történelem megtanított bennünket ar-
ra, hogy nincsen kenyér szabadság nél-
kül. Mi nem csupán kenyeret, vajat és 
kolbászt akartunk, hanem igazságot, de-
mokráciát, igazmondást, törvényessé-
get, emberi méltóságot, véleménysza-
badságot, egy megújult köztársaságot 
is. A gazdasági tiltakozó akciók szociá-
lis, majd pedig szükségszerüen morális 
tiltakozássá váltak. Ezek a mozgalmak 
nem egyik napról a másikra születtek. 
Az 1956-ban Poznanban és 1970-ben a 
tengermelléken kiontott munkásvér lük-
tet bennük, örökösei 1968 diáklázadá-
sának, Radom és Ursus 1976-os szen-
vedéseinek. Bennük folytatódtak a mun-
kások, az értelmiségiek és a fiatalok füg-
getlen akciói, az egyház érték ő rző  erő-
feszítései és valamennyi küzdelem, 
amelyet hazánkban az emberi méltósá-
gért vívtak. A szakszervezet hü marad e 
harcokhoz, melyekbő l született. 

Szervezetünk egyesíti magában a 
szakszervezet és egy nagy társadalmi 
mozgalom sajátosságait; ebb ő l fakad 
erőnk és feladatunk jelentősége. A Szo-
lidaritás létének köszönhető , hogy új 
erő re kapott a lengyel társadalom, új re-
mények fűtik, nem elveszett, széttörede-
zett, szervezetlen tömeg többé. Most le-
hetővé vált a valódi nemzeti megújulás. 
Szakszervezetünk — minthogy Lengyel 
ország munkásságának többsége képvi-
seli — e megújulás hajtóereje kíván lenni. 
A Szolidaritás különféle társadalmi réte-
geket képviselő , más-más politikai és 
vallási nézeteket valló, többféle nemze-
tiség ű  embert fog össze. De egyesít 
bennünket, hogy valamennyien fellázad 
tunk az igazságtalanság, a hatalommal 
való visszaélés és az egész nemzet ne 
vében történő  szólás és cselekvés jogá-
nak kisajátítása ellen. Egységbe fog 
minket a tiltakozás az állammal szem-
ben, mely az állampolgárt tulajdonaként 
kezeli. Nem tű rhetjük, hogy a dolgozó 
embereknek nincsenek megfelel ő  esz 
közei az önvédelemre az állammal 
szemben. Szembeszállunk azzal az elv-
vel, amely a feltétlen politikai engedel 
mességet jutalmazza, ahelyett, hogy a 
kezdeményezést, a cselekvést ősztő  
nözné. Egyesít minket, hogy elutasítjuk 
a közéleti hazugságot, hogy tiltakozunk 
a nemzet kemény munkájának eltékoz 
lása ellen. 
De mi nem csak a tagadás erő i vagyunk: 
egy igazságos Lengyelországot akarunk 
fölépíteni. 

Minden tett alapja az ember megbecsü-
lése. Az államnak szolgálnia kell polgá 
rait, nem pedig uralkodnia rajtuk. Nem-
zeti megújulásunkat acélok helyes hie 
rarchiájának helyreállításával kell kez-
deni. A Szolidaritás értékrendszerének 
forrásai a keresztény etika, nemzeti és 
munkás tradíciónk, valamint a munka 
világának demokratikus hagyományai. 
Nem mondunk le a néphatalom elvérő l, 
de ez nem jelentheti egy, a társadalom 
fölé helyezkedő  és annak nevében jn-
tézkedő  csoport hatalmát. 
A társadalomnak joga van a nyílt be 
szédhez, a társadalmi és politikai állás 
pontok sokféleségének kifejtéséhez. 
Alapvető  számunkra a szabadság és a 
teljes függetlenség. 

Alig egy évvel a Szolidaritás programjá-
nak meghozatala után, a lengyel szejm 
október 7-i ülésén törvényen kívül he-
lyezte a lengyel munkások és értelmisé 
giek autonóm szakszervezetét. A Szoli-
daritást azonban nem a szejm hozta lét-
re — nem is az fogja megszüntetni... 
A nép ezúttal valóban nem csupán ke-
nyeret, vajat és kolbászt akart. Közte 
ményünk „megkésett" aktualitását ez in-
dokolja. 
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,,:•en 1•.i[otiásolom. Bánt pél'dául, hn%y 
\ngyalok játszanak eimü r сgénvem ki- 

ve ѕézFse k đzben egyik kritikusom sem 
vette észre azt az eklaláns és evidens 
irod а lomtürténeti tényt, hogy ez a re-
génv a szocrealista és a modernista áb-
rázolásmód vegvüésének elsü — sikeres 
vagy sikertelen —kísértete. lé г'vegében 
kétirányú paródia. Вánt •  hogy Magvari  
Birodalom сímú, alaposan сenzurezоtt 
eš áT i $ Сsá Гéi ag 1 ј  an—  ać~ on•Tiš i  
idolátna  Ћ íve і  altal nemzetgpalazonak  
nvilvániііг  és kitiltott k čitetemг i І  
egyik kritikusom  sem aliapѓtotla  még 
az eklatáns és evidens ir0dalmit ог tene-
i fénуГ  bogy  ez az 1150 eset.  h п ;y  égy 
íгб  — sikerrel  vagy sikertelenül — az  
egész. magyar irodalom átköltésével  f; -
ѕérletezik.  Az is bánt. hogy Av lat g 
dióhéjban . Hallgatni nem arany, Min-
den és még valami című  köteteim kap-
гsán egyik mélt аtóm sem vette észre 
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Meglepetéssel vettem tudomásul azt a —
nem tudom mennyire eklatáns és evi-
dens — irodalompolitikai (?) tényt, hogy 
Bogdánfi Sándor Magyari sirodalom  C.  
könyve „alapos cenzúrázás"-nak vette-
tett alá, továbbá „nemzetgyalázónak" 
m!nősíttetett holmiféle nacionalista bál-
ványimádók részérő l, mitöbb, valószín ű  
leg ennek köszönhetően, kitiltattatott. 
(Minthogy Bogdánfi a „nacionalista ido-
látria híveit" említi, föltételezem, hogy 
nem Tungúziából.) A magam részérő l 
csak sajnálni tudom, hogy Bogdánfi 
adós marad az említett — mindenkép-
pen antidemokratikus —események és 
intézkedések fő  aktorainak megnevezé-
sével. Különösen két dolog érdekelne: ki 
cenzúrázta a Magyari sirodalmat és mi-
ért, valamint kik, mikor, hol és miért nyil-
vánították nemzetgyalázónak a köny-
vet? Természetesen nem zárhatom ki 
annak lehetőségét, hogy közismert dol-
gokról van szó, s mindössze én vagyok 
tájékozatlan. Azonban hadd hívjam fel a 
figyelmet még valamire! Bogdánfi — nyil 

r ván, mert sebei nyalogatásával van el- 
foglalva — figyelmen kívül hagyja „azt az 

v. _ eklatáns és evidens irodalomtörténeti 
tényt'; hogy könyvecskéje bizony a ha-
zai irodalomkritika (s azt azért mégis-
csak nehezen lehetne nacionalista bál-
ványimádással vádolni) mérlegén is 
megmérettetett és igencsak könny űnek 
találtatott — egyebek között Bogdánfi 
egy-egy jó órában készült régebbi m ű -
véhez viszonyítva is. Emlékeztetőül 
hadd idézzek ütasi Csaba Siralmas sin-
dalom című , idevonatkozó kritikájából:  

„Fülledt, olcsó kétértelm űségek, fekáli-
ák, popsik és lópikulák váltják itt rendre 
egymást, e jelenséget azonban, mon-
danom sem kell talán, nem szeméren іből 
vagy szemérmeskedésből tartom ag-
gasztónak, és nem is azért, mintha a ki-
emelkedő  magyar alkotók reputációját 
kellene félteni tбle, hanem mert a köny-
vecske levegőtlen sematizmusából nem 
vezet út a karikírozott művek világa felé.. 
Márpedig enélkül ezek a paródiák sem-
miképpen sem mutathatnak túl önmagu-
kon és a bennük foglaltakon. Annál ke-
vésbé, mert Bogdánfi Sándor nem csu-
pán invenció híján, de esetenként szán-
dékosan is eltávolodik a művektől, s 
szerzőjüket mint embert, magánszemélyt 
gúnyolja ki." 
A fentiek fényében már szinte szóra sem 
érdemes Bogdánfi önáltatása , miszerint 
könyvében „az egész magyar irodalom 
átköltésével kísérletezik". Hogy mi ér-
tendő  átköltésen, azt láttuk: hogy miért 
kísérletezik, fogalmam sincs, de csak 
kísérletezzen tovább. Különösen, mert 
az „egész magyar irodalom" fogalmán 
mégiscsak más — több —értendő  a Bog-
dánfi által ismert írók és olvasott köny-
vek egyszer ű  halmazánál. 

Csorba Béla 

1982. október 8. 

az 
őntömjénezés 
édeskés 
füstjétő l 
fuldokolva 

(Harcaimban olykor túl elnéz ő  voltam. 
Dolgozók, 1982. szept. 23.) 



foszlányú 
sándor 
daltonvárosban 

Bogdanfi Sándor, irodalmi életünk obsi-
tos revolverh őse újra lovagol. Frázisok-
kal feikantározott vessz őparipái mit sem 
változtak az id ők során : álhumanizmus, 
bájos nyárspolgáriság , dogmatikus ha-
mariság nyerít ki minden megnyilatko-
zásából az utóbbi hónapokban . Megnyi-
latkoznia pedig volt alkalma b őven. Ma-
gyar Szó, 7 Nap Dolgozók, televízió, 
rádió , Kanizsai írótábor... Megannyi 
széles utca , ahol Bogdanti akár csípő-
bő l is lövöldözhetett szellemi életünk 
„desperadóira' . Ha ugyan volt elég pus- 
kapora. 
Bogdáпfi tisztogató akciójának emléke-
zetes momentuma a Marx és a modern 
művészet (egyébként félrevezető) című  
írása, amelyben se Marxról, se a modern 
m űvészetrő l nem kerekedik ki még egy 
elárvult féligazság sem, hiába lobogtatja 
Oly fennen a szerző  a 11. Feuerbach-té 
zist. Hogy mennyi köze van Bogdánfinak 
a modern művészethez, azt nagyjából 
eddig is sejtettük. Hogy mennyi köze 
van Bogdánfinak Marxhoz , most már 
tudjuk azt is . Ugyanannyi. 
Sebők Zoltán emlékezetes válasza után 
(1. Kilátó, 1982. okt., 30.) fölösleges len-
ne még egyszer srófjaira szedni a Bog 
dáпfi-féle rozsdás masinát . Engedtes 
sék meg azonban , hogy annak néhány 
közveszélyes tételére felhívjam a figyel-
met. A gyanúba keverő  tételekrő l van 
szó. 

tétel: „Úgy érezem, most is hozzá kell 
szólnom a Kanizsai tézisek az új művé-
szetről cím ű  programellenes program-
hoz, rámutatva téves politikai kicsengé 
sére (kiemelés tő lem — Cs. B.) vagy ta 
lán csak a helytelen megfogalmazásra." 
Bármennyit forgattam Seb ők Zoltán té 
ziseit egyébként az Új Symposion 205. 
számába is megjelentek , bárki elolvas-
hatja őket, semminemű  téves politikai ki-
csengésre nem figyeltem fel, de még 
csak POLITIKAI KICSENGÉSRE SEM, 
úgy általában , negatív jelzőktő l függet-
lenül. Nyilván azért, mert a szerz őnek 
nem is volt mit KICSENGETNIE, hiszen 
mindenekfölött ESZTÉTIKAI TERMÉ-
SZETŰ  gondolatait igyekezett tételesen 
összefogalalni. Mást belelátni mindebbe 
meglehetősen fejlett emfatikus érzék-
re és különösen fejlett, hogy ne mond-
jam, hiperbolikussá növesztett , már-már 
kóros éberségre vall. Hogy jut ideje a 
szerzőnek ennyi sző rszálhasogató-be 
lemegyarázó éberség mellett nyugodtan 
aludni? 

tétel: „A Kanizsai tézisek az új mű-
vészetről az (rótábor harmincadik év-
fordulója alkalmából , de merőben más 
célból kiadott, irodalmi életünk állóvizét 
felkavaró , rendkívül ügyesen és rend-
kívül elfogultan megszerkesztett (a ki-
emelések tő lem — Cs. B.), kell őképpen 
nem méltatott, A csönd váгosa cím ű  
kötetben jelent meg." 

Igen, Bogdáпfi szerint van egy „téves 
politikai kicsengésű " írásunk plusz egy 
gyanús céllal kiadott , s amellett „rendkí-
vül elfogultan megszerkesztett köny-
vünk. De hisz ez már kész összeeskü 
vés! Diverzió! Ki tudja, milyen sötét cé-
lok érdekében jelent meg a Csönd vá-
rosa, ha már egyszer, helyet kaptak ab-
ban Sebők sátáni tézisei ?! Csak az a 
sajnálatos, hogy Bogdá п fi nem mondja 
meg, mik azok a „merőben más célok", 
és hogy mit ért „elfogult megszerkesz-
tésen ". 

tétel: „A tézisek valójában nem újak 
(...), irodalmunk harmadik nemzedéke, 
a formabontó »symposionisták« m űvé-
szi hitvallásának igényesebb és tetsze 
tősebb újrafogalmazása." 
Helyben vagyunk. Azok a fránya forma 
bontó »symposionisták«! Minthogy a té-
zisek „téves politikai kicsengés űek", s 
minthogy csak a „formabontó symposio-
nisták művészi hitvallásának" átfogal-
mazásai, a gyanú árnyéka az „ősökre" 
is rávetődik szükségképpen. Nyitott kér-
dések azért még így is maradnak. Pl. 
valóban ősök-e az „ősök", valóban ké 
sei epigon-e Sebők Zoltán stb. stb. De 
hát miért válaszolná meg Bogdá п fi 
mindezt, amikor premisszáit sem tartotta 
szükségesnek igazolni? 

tétel: „Valójában az utolsó tézis adta 
kezembe a tollat, mert félreértésre adhat 
okot, tévútra vezetheti a fenti recept sze-
rint alkotni szándékozó fiatal, középko 
rú és idős írókat (...)" 
0, boldog Szókrátész , téged csak a fia-
talok megrontásával vádoltak egykor, 
bezzeg Sebőktő l az aggastyánoknak is 
óvakodniuk kell!! 

tétel: „A modern m űvészetnek más az 
elérhetetlen célja, az, hogy a valóság 
hagyományos képének megtagadása, 
megsemmisítése, lerombolása árán is 
megragadja és újjáteremtse a valósá-
got. Persze, m űvekben, alkotásokban, 
nem pedig m űvészieskedő , dilettáns po 
litizálásban." 
Az eddigiek ismeretében nem nehéz el-
dönteni , hogy Bogdáпfi kit marasztal el a 
művészieskedő, dile ѓtáns politizálás" 
vádjával . Mindamellett ennek a mondat-
nak paradigmatikus jellege is van , afféle 
„suszter , maradj a kaptafánál " elv ez. 
Művészek, ne politizáljatok! Kár, hogy 
önmagára nézve ezt az elvet nem tartja 
érvényesnek, hisz különben nem foly-
tatna „m űvészieskedő , dilettáns politi-
zálást ", pl. olyanfélét , mint amilyen a 
Marx és a modern művészet cím ű  írása 
is. 

1982. 11. 1. 

csorba béla 
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nyílt 
levél 
fekete 
j. józsefhez 

Kedves Jбskal 
Olvastam a Bosnyák István Szóakciójá-
ról közölt kritikádat a Híd 1982. októberi 
számában, s megkönnyebbülten vettem 
tudomásul annak bevezető  passzusait, 
azokat a sorokat, amelyek a jelenlegi Új 
Symposionra vonatkozó olykor jogos, 
máskor elhamarkodott véleményedet 
tartalmazzák. Megkönnyebbülten vettem 
tudomásul, mert már régóta várom Tö-
led ezt a lépést . Körülbelül azóta, ami-
óta —számomra ismeretlen okok miatt —
hátat fordítottál (ha nem jól mondanám, 
majd kijavítasz), tehát amióta hátat for-
dítottál az Új Symposionnak és a Híd 
többé-kevésbé állandó kritikusa lettél. 
Miért ragadtam tollat mégis? A követke-
zőkben erre szeretnék válaszolni. 

Azt írott: „a mostani Új Symposion 
fejlődése során és folytán elveszítette a 
bosnyáki értelemben vett »nemzedéki« 
jellegét". Tévedés. Annak, amit Te „mos-
tani Új Symposionnak" nevezel, bos-
nyáki értelemben vett nemzedéki jellege 
sohasem is volt. Az első  Symposion-ge-
neráció (most más kérdés, mennyiben 
megalkuvásból és mennyiben a kény-
szerítő  körülmények hatására) mint egy 
dolgavégzett tengerészcsapat, mikor a 
hajó már révbe ért, búcsút intett a folyó-
iratnak, de olyannyira, hogy a lapnak az 
új föszérkesztónőn és a szerkesztőn kí-
vül egyik-másik periódusban alig-alig 
akadt állandó munkatársa. Azok, akik a 
Symposiont ma írják, jórészt még kö-
zépiskolások voltak, s csak egy-két-há 
rom évvel később kezdtek írogatni. De 
hisz tudod ezt magad is. „Mestersége-
sen" kialakított generáció a mai, annak 
minden negatív következményével. De 
van. És ennek köšzönthet ően lobog 
még mindig az Új Symposion immár 
húsz éve kitűzött kalózlobogója ama bi-
zonyos „vajdasági nembánomság nagy 
óceánján". 

Azt írod: az Új Symposion „polemizá-
ló hangja elhalkult az évek során — noha 
a közelmúltig még volt ilyen szerepkörű  
rovatvezetője, munkája egyszer sem 
akadt". Ilyen szerepkörű  rovatvezetője 
a Symposionnak nem volt. Ma sincs. E 
sorok írója sem az. Más kérdés, hogy ez 
mennyiben egészséges állapot. Nyilván 
nem az. Azt azonban talán mégsem vol-
na olyan nehéz észrevenni, hogy éppen 
az utóbbi egy év során, mégha olykor 
félszegen , sután vagy melléfogásokkal is, 
de igenis jelen volt a polemizáló hang a 
Symposionnan. És sokkal inkább jelen 
volt, mint bármelyik jugoszláviai magyar 
nyelvű  lapban, beleértve a Hidat is. Köz-
tünk maradjon, de meglehet ősen fur-
csának tartom, hogy miközben a pole-
mizáló hangot hiányolod, megfeledkezel" 
arról említést tenni, vajon milyen oknál 
fogva nem törekedtél — hisz tudtommal a 

Symposion szerkesztő  bizottságának Ti  
is tagja vagy — a vitázó szellem, a pole-
mikus kedv, a friss szemmel való rá-
kérdezés егбsítésére. Számunkra ezért 
egyébként jogos észrevételed egy lyu-
kas garast sem ér, mert nincsen hitele a 
kényelmesség biztos fedezékéb ő l kán-
tált kritikádnak , amíg nem állsz oda mel-
lénk emberül 

Azt írod: „az Új Symposion tulajdon-
képpeni hatását is elveszítette (..) foly-
tonos nyomtatási gondokkal küzd, ve-
szíti időszerűségét, és egészen egysze-
rűen az iránta való bizalmat is". Magam 
sem látom rózsásnak az Új Symposion 
helyzetét, de mindaddig, amíg lesz ereje 
és bátorsága olyan kapitális munkákat 
közölni, mint a Lukács-interjú, és olyan 
számokat összeállítani , mint a „ lengyel-
szám " volt, a Symposion nem fogja  el-

.  vesziteni időszerűségét, sem hatását. A 
nyomtatási gondok ma sem lebecsülen-
dők, de minden jel arra mutat, hogy egy 
és más megváltozik ezen a téren már a 
közeljövőben. Azonban hadd említsem 
meg egyik olyan gondunkat, amelyet Te 
is nyilván tapasztaltál — tapasztalnod 
kellett. A honoráriumok kérdését. A Híd-
ban írni például már csak azért is jobb, 
nemde, mert azon felül, hoАу  a lap 
rendszeresen megjelenik, az Uj Sympo-
sionnál nagyobb tiszteletdíjakat fizet. 
Az Új Symposion munkatársának lenni 
kész ráfizetés, ha az alkotónak egy 
csöpp józan esze van. Hogy ez parlagi 
szempont? Igen. De nem az én szer-
pontom. 

Azt írod: Az Új Symposion „kritikája 
elveszítette kitekintés értékét, inkább 
könyvismertetőket hoz és egy-egy ma-
gányos vállalkozást dokumentál". Iga-
zad van . Ennek ellenére valamire fel-
hívnám a figyelmedet, kedves Jóska: az 
Új Symposion kritikarovata minden sze 
gényessége.ellenére is kritikákat és nem 
apológiákat közöl, a szerző ik lehet, hogy 
rossz kritikusok, de semmiféleképpen 
sem jó apologéták... Talán ezt is illene 
már egyszer végiggonф lni! 
Végezetül még csak azt szeretném el-
mondani, igen sajnálom, amiért mind-
eddig nem kerestél, vagy nem találtál 
alkalmat arra , hogy észrevételeiddel az 
Új Symposion segítségére legyél, ha 
már tényleg annyira a szíveden viseled 
a sorsát. Meg aztán itt van Böndör Pali 
verssora is: 
„Más benne a szavam mint amit mon-
dok." 
Nem tudom, hogy a tied más-e még... 
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Jóska! 
A Híd októberi számában ismertetted 
Bosnyák István Szóakció 11 című  köny-
vét, s mintegy mellesleg élesen bíráltad 
a „mostani Uj Symposion" tevékenysé-
gét. Írásod koncepcióját, módszerét, cél 
kitűzéseit visszautasítom, azaz elfogad-
hatatlannak tanom, s hogy rögtön hoz-
zátegyem, ezt nemcsak azért teszem, 
mert kutyakötelességemnek érzem tilta-
kozni az ellen, hogy szövegedben a 
Sympo 200. számában leírt gondolato-
mat használod „téziseid" alátámasztá-
sára, habár annak nincs köze írásod 
szelleméhez. Sokkal lényegesebb do-
logról van itt szó: a Symposion bírála-
tát illetően egy kőkeményre kitaposott 
ösvényen jársz — nos, ez az út teljeség-
gel idegen tő lem. Lássuk hát „téziseidet": 
Azt írod, hogy Bosnyák István könyve 
„pontosan időzített", „témájában aktu-
ális", „módszerében /dőszeгű " — s állí-
tásodat többek között a következ ő  mó-
don kívánod magyarázni: „mert a mos-
tani Új Symposion fejlődése során és 
folytán elveszítette a bosnyáki értelem-
ben vett «nетzеdёkі  jellegét«...". Én 
azt a bizonyos nemzedéki jelleget nem 
tudom másnak, mint mítosznak és illú-
ziónak minősíteni. Nem kívánom Ismé-
telni önmagamat: a Sympo 200. számá 
ban kifejtettem azon véleményemet, mi-
szerint ama nemzedék nemzedék-mi-
volta a végső  kérdések, mondjuk a vál-
lalt politikai kom гomisszumok vonatko-
zásában délibábnak bizonyult. Az a baj, 
hogy egy nemzedék-mítosz nevében ér-
tékeled a „mostani Új Symposion" te-
vékenységét: kérdezlek tehát: hogyan 
veszíthettük el azt, ami nem létezett?!! S 
a következő  módon folytatod: „mert az Új 
Symposion elveszítette mozgalmi jel/e 
gét, folyóirattá lett..." Bosnyák doku-
mentumgyűjteményében parafrazálja B. 
Szabó korai gondolatát: „Symposion 
mozgalom né/kű/ csak nyomtatvány le-
het" te pedig így érvelsz: „mert bizony 
az Új Symposion inkább a »saját szakál-
lukra« dolgozó a/kotбk fóruma lett; in-
kább »verbalista« nyomtatvány, mint «fo-
lyamatos kultúrakcíó«... vagy ahogy 
Losoncz A/pár írta folубirate/emzésé-
ben: »...a mostani Symposion inkább 
gyűjtőmedence, mintsem spontán kö-
zösség...«". Te a Bosnyák István által 
felállított mércét alkalmazod anélkül, 
hogy mégvizsgálnád a mérce alkalmaz- 

hatóságát. Jil ismerem a„mostani Sym-
posionra” vonatkozó effajta bírálatokat: 
a „mostani Symposion" nem olyan, mint 
a régi, nem nemzedék és nem mozga-
lom. Az, hogy a „mostani Symposion" 
nem olyan, mint a régi — a nemzedékre 
és a mozgalmiságra való hivatkozással 
egyetemben — semmitmondó kritérium, 
legalábbis annak , aki látja a különbsé-
geket 68 és 82 kulturális és politikai at-
moszférája között. Nézzünk körül azért 
egy kicsit a régi Symposion háza táján! 
Tudhatnád: a symposionisták első  kor-
osztálya a fiatalítás nevében akkor le-
pett le a porondról, mikor nyilvánvaló 
volt, hogy három-négy fiatalnak kell tele-
írnia a lapot , tehát a legnehezebb pilla-
natban , amikor a kulturális és politikai 
atmoszféra nem kedvezett (nagyon eny-
hén fogalmazok ) annak a bizonyos kriti-
kai éгzékenységnek. Tudnod kellene: 
volt olyan időszak, amikor az átmentés 
koncepciója került napirendre. Észre 
kellett venned — azt hiszem elég észre-
vehető  — a régi symposionisták hangjá-
nak elhalkulását, amit nem lehet egy-
szerűen az állítólagos kiöregedés tényé-
vel magyarázni. Ennyit errő l. 
De hogyan is állunk azzal a bizonyos 
„gyűjtómedence" üggyel, s azzal, hogy 
a Sympo »inkább verbalista nyomtat-
vány«, mint »folyamatos kultúrakción? 
Jóska, az én véleményem továbbra is 
az, hogy a Sympo híján van a spontán 
közösség ismérveinek; ha neked úgy 
tetszik, akkor gyűjtómedence. Csakhogy: 
én sehol sem mondtam azt, hogy ez ne-
gatívum. A spontán közösség hiányát 
én adottságként kezelem. Figyeld csak 
meg: én sohasem beszélek a Sympó-
ban fennálló heterogenitás megszünte-
tésének szükségességérő l — ez abszur-
dum lenne. Ám apelláltam arra, hogy 
beszéljünk a különbözőségekrő l, szem-
besítsük azokat, s ez nagyon is össze-
vág azzal , hogy tudatosítanunk kell stra-
tégiánkat, azt, hogy mibe szándékozzuk 
a Sympo másságát továbbra is biztosí-
tani a többi folyóirattal szemben. A Sym-
po botlásai, hullámvölgyei ellenére is 
többletet képvisel bármely vajdasági fo 
lyóirattal szemben. Ha valaki nem érte-
né ezt , akkor majd megmagyarázom. 
Még csak ennyit : az én „gyűjtőmeden-
ce" kategóriámat soha sem abban az 
értelemben használom mint te: amit én 
a „gyűjtőmedence" fogalma alatt értek, 
annak semmi köze ahhoz, hogy az Új 
Symposion inkábbverbalista» nyom-
tatvány, mint folyamatos kultúrakcíó. " 
Jóska, amit te a polemizáló hang el-
halkulásáról", „a kitekintés értékét el-
veszített kritikáról' a „magányos vál-
lalkozásokгól' a Symрбtól er2dő  „tá-
madás" hибnубгбг mondasz, az féligaz-
ságok sorozata ; akarom mondani: ra-
bulisztika. Kérdezlek ugyanis: melyik 
vajdasági folyóiratban olvastál a kani-
zsai kidobott tanárok ügyéről, a két-
nyelvűség ügyes-bajos dolgairól, offi-
ciális ideológiánk válságáról , az okta-
táspolitikának a reformtól a forradalomig 
tartó bájos útjáról, kritikánk nyelvezeté-
rő l és gátlástalan taktikázásairól, az „ön-
igazgatási" intézmények elbürokratizá-
lódásáról stb . stb.? Vajon verbalista jel-
legre vallanak-e a fentiek? Vajon ezek-
bб l is arra következtetsz, hogy a Sym-
po csupán „támadások ", méghozzá „lagy-
matag támadások" ellen védekezett? 
Vajon a Lukács- interjú teljes egészében 
való leközlése számodra nem polemikus 
mozzanat? Észrevetted-e, hogy a Sym-
póban senki sem dicséri végig gátlás-
talanul a vajdasági irodalom apraját és 
nagyját? Vajon tudod-e azt, hogy a Sym-
po gyengeségei ellenére sem apológi 
át művel? Észrevetted- e, hogy a sympo- 

sionista másság éppenséggel „folyama-
tos kultúrakcíó" is? 
Tehát, a polemikus hang hiányáról be-
szélsz. Furcsállom azt a módot, aho-
gyan ezt teszed. Furcsállom, hogy a 
Sympót a Híd kritikusának kényelmes 
karosszékéből bírálod. Furcsállom, 
hogy nem a Sympó számára olyannyira 
szükséges belső  kritika útját választot-
tad. Furesállo, hogy a „polemikus 
hang" hiányáról beszélsz, holott sympós 
mivoltod ellenére sohasem szorgalmaz-
tál polémiát. Tudod, Jóska, mit nevezek 
én értelmiségi KRITIZ6RSÉGNEK? A 
kritizőr híján van az önreflexivitásnak, 
csupán háborog, émelyeg, frivoll módon 
rezignál; s főleg másokat bírál: olyan er-
kölcsi mércéket alkalmaz másokra, me-
lyek terhe alatt önmaga morálisan ösz-
szeroppanna. A kritizőr ösztönösen érti, 
hogy a vajdasági magyar kultúra roha-
mosan sekélyesedik, hogy nyelvünk meg-
állíthatatlanul romlik, hogy a vajdasági 
magyar irodalom ellaposodása folytán 
képtelen megfogalmazni egzisztenciánk 
alapproblémáit, sőt, ha netán elolvasott 
legalább egy könyvet egy Marx Károly 
nevezetű  XIX. századi szerzőtő l, akkor 
azt is tudhatja, hogy a nálunk immár 
közkeletűvé vált „törekvés" — amely a 
gazdaság és a politika egymáshoz nem 
tartozását prédikálja — olcsó ideológiai 
trükk, politikai humbug. Egyszóval, a kri-
tjzőr érzi, hogy itt nincs minden a leg-
nagyobb rendben , de abban a legbizto-
sabb, hogy đ  elégedetlen helyzetével; 
éppen azért azt követeli másoktól, hogy 
vállalják a kockázatot, írják le, mondják 
ki, ostorozzák ezeket az ellentmondáso-
kat, hiszen ezek evidenciák, mindenki 
láthatja éket. De a kritiz őr nem kockáz-
tat: neki alibije van. A kritizőr azt mondja: 
emberek, vállaljatok kockázatot ;  hasz-
náljátok lehetőségeiteket — ha már ne-
kem nem lehet, ha már én nem merem. 
Kritizőrtípusok: van aki arra hivatkozik, 
hogy fiatal korában már sok .rizikót vál-
lalt, ő  megtette a "magáét , most a „fiata-
lokon" a sor. A kritiző r azt mondja: em-
berek, ne fogadjátok el a politikai komp-
romisszumokat, ne egyezzetek a hatal-
mi, intézményes ideológiákkal, ostoroz-
zátok a bürokratákat, az ál-önigazgató-
kat, a láthatatlan cenzorokat, a latens 
cenzurát, ne dőljetek be a frázisoknak —
szóval, ne vállaljátok a kompromisszu-
mokat, ha már nekem muszáj. 
De azért a legkirívóbb azaz eset, ami-
kor a kritizőr nem hivatkozhat semmire 
sem: egész életében hűségesen szol-
gálta a Fennállót : most fölébredt, „konst 
ruktív" kritikát akar gyakorolni. A kriti-
zőr átvergődik a politikai és gazdasági 
földrengéseken, éppen ezért ő  is mond-
hatja Siéyes abbéval együtt, aki a for-
radalom után így szólt: túléltem. 
Ráismersz-e, Jóska, a Symposion jó 
néhány bírálójára (persze, ha nem vesz-
szük figyelembe a perfid, durván politi 
záló módszereket)? 
Meg kell hagyni: abban igazad van, 
hogy a Sympót lagymatagul támadták, 
holott — s ezt már én teszem. hozzá = 
erőteljes megtámadásra lett volna szük-
sége . Lagymatag volt ez a támadás, 
mert a támadó(k)nak kockáztatnia kellett 
volna azt, hogy érvként elmondja mind-
azt, amit hiányol: tehát beszélnie kellett 
volna egzisztenciájának politikai, gazda-
sági összetevő irő l is, amire viszont nem 
hajlandó(k). 
Gondolom, veregetik a válladat a kriti-
zőr-hadfik, álláspontotok megegyezik. 
Vagy, netán, közvetett módon polémiát 
kívántál kiváltani, azaz a centripetális 
farok termését igyekeztél gazdagítani?!l 
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