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centripetális 
farok 
göthös 
nándor 
éji 
dalai 
láma 

(Hangzбhű  forditás 
pék- és vaskalapáló 
mesteri manírban)' 

Ű/ barell ennyit fenn: 
bisztró. 
In  ellen mit fen 
fűves tó. 
Ha hum egy Emma, huh! 
Ki fürge lány s hátgerinc áll be. 

Várta új bál, de 
rűhőst dúl a juh. 

páter gregoriánust 

arra az újabb kelet ű  kísérletre, 
hogy megpróbáljuk Kosztolányinál, Tóth Arpádnál 
„pontosabban" leforditani a Wanderers Nachtliedet. 



tolnai 
ottó 
sheriff 
beköpött az igazgatói irodába 
bizonyos időközökben felgyülemlik a nyála 
és egyszerűen köpnie kell az embernek 
arany betűkkel írt valamit az ajtón 
azt hitte toalett 
hová tűnt innen a fogorvosi rendel ő  
a tamponok pipacsmezeje a mocskos aszfaltról 
hol járnak itt át a patkányok 
hajában csöpp süni-gesztenyék 
mentem utána és költöttem 
akárha nagy ciklámenszín pamutmasniját kötném újra 
egy eladó szőrmevarrógép (fanszőrfoltozást vállalok gondoltam) 
ESTETIKA nazad u dvorištu (nem gondoltam semmit) 
hirtelen megnövekedett a lisztfogyasztás 
szegény mostohanagytata ezt már nem élte meg 
egy kis rézszitára fonták a kezét a koporsóban 
ha már porból 
ha már porrá legyünk tiszta porrá: indigóvá úr-azúrrá. 
sheri ff  kilép az újvidék áruház önkielégítőjébő l 
jobb szemén árpa 
bal kezében narancs 
maga mögé pöccintgetve a héj apró darabkáit 
hanyag léptekkel átsétál a KLUZ oldalára 
jobb kezével úgy tesz mintha övön alul akarná ütni 
barátját pajicát az utcai övárust 
megbámul (kis híján elájul) egy feszül ő  szoknyanadrágot 
éppen csak beletúr a ping-gong-világbajnokságra felszerelt ládákba 
jelezvén a tömérdek finom szemét is az ő  tulajdonát képezi 
ám ő  most csupán egy jégkrémes pálcikát dug füle mögé 
és hajlandó átengedni az egészet szinte ingyen 
bármely szájtáti úriembernek 
kislány 	ki csinálta ezt az asztalt 
nagyanya az asztalos bácsi 
kislány 	és a világot 
nagyanya hát a liebe gott 
kislány jé ilyen ügyes 
šalamun a pék aki nem barátja a fehér lisztnek barátja a hídnak 
ám matuska csúfos kudarcot vallott mert ő  nem más mint egy rossz költő  
dobálja a hidakat a leveg őbe 
a nyár első  vagy második vagy harmadik napja 
szép tán legszebb pillanata az évnek 
akárha tényleg én kötném a ciklámenégboltot 
mint párizsban kínai pálcikákkal 
sheriff aranyrögként emeli maga elé a félig hámozott gyümölcsöt 
biciklicselt csinál olykor sasszéz diszkréten szellent 
a járókel ők sorban utánafordulnak 
egyáltalán nem értik miféle demonstráció ez 
már évek óta akadozik a déligyümölcs-ellátás 
vagy éppen most érkezhetett néhány ládával 
bár egy üres ládát vagy legalább egy hússzín lécet szerezhetnék 
mert ha lelécelek csakis ilyen léccel 
évekig illatozna 
de miért éppen most 
és mikor lesz ismét 
tán csak nem ez az utolsó küldemény 
tán csak nem ez már megint az utolsó költemény 
meghalt szegény kocbek is a partizánvezér pilinszky 
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a vadászok meg keresztbetett puskával l őttek 
a hold 
idézte lénárd sándort csak arra való hogy nmurillo madonnái 
rajt pihentessék lábukat de porában még a petrezselyem se terem meg 
önnön durranásuktól seggre ültek (tényleg muris) 
srácok ki hívta ki már megint a rend őröket 
nem jó lesz ha ideszoknak 
a sheri ff  beköpött a főnökhöz 
a kicsi észrevette hogy állandóan fikszálom 
kezünk olykor összeér a busz alumPnium rúdján 
érezni vélem a pamutmasni ciklámenillatát 
pesten táncoló (valómurillo) kislányomra emlékeztet 
a liszthiányt mégsem érezték volna meg a fogyasztók 
ha üzemképtelenné nem válik a csomagológépünk 
a delikates-osztályon látták egy naranccsal 
nem csodálkoznék ha valakit annyira felingerelne nyugalma 
hogy hátba szúrná 
persze azon se ha sheriff késsel a hátában is tovább sétálna 
a gyümölcsöt még csak magasabbra emelve 
nézd a necegugát 
nem tud kitalálni a villamos karámból 
jégkék gyékények filc alátét a kamera akár egy depilált pina 
gyermekdedradikális kritikai irrealizmus 
fácánok rikoltoznak a zadruga szudáni füvében 
nincs aki lekaszálja 
a halált kellene alkalmazni a mez őgazdaságban 
lengyelországban most van a dohányzás elleni hét 
magában zörg ő  tenyér 
óriás elhamvadt dohánylevél 
szemben a zsinagógával 
egy nő  a ZMAJ drótkeféiben gyönyörködik 
rám mosolyog hegyeseket köhint nyöszörög 
szóval nehezen de beindul a konverzáció 
sőt egy-egy munkás adóval agyongyötört kisiparos is bekapcsolódik 
végül már sajnálni kezdem hogy az egészet nem a zsinagógában rendeztük meg 
stb. 
én az első  negyedévi elszámolásban városi községünk gazdasága 

928 millió dinár veszteséget mutatott 
ő  a mezőgazdaságban az ötmillió dináros összeg 62 százaléka 

a RAZVITAK tmasz-ban keletkezett (a folytatást lásd magyar szó 
1982 június 4 amikor is e költemény szeplőtelen fogant) 

ne ne a csontomat keféld jebi me u mozak 
ne idézz csak megidézz: görbe gríz. 
egyáltalán nem fontos ugyanis pontosnak lenned 
lásd a légiposta is már csak légypontos (rákraszter) 
a kugligolyók egyre fényesebbek 
a bábuk egyre szálkásabbak 
kuka fasz ez az okker kanári 
az előbbi az OK volt dala a korsóh űs okarináé 
szabadka felől biokovo orom érkezem 
brassóban egy éjszaka valaki édesanyám nevét kiáltotta 
mire leszaladtam szállodai szobámból egy él ő lényt sem találtam 
össze-vissza üvöltöztem hívtam sirattam egész éjszaka 
beköpött ki köpött be 
ki hívta ki a rendőröket 
két karikaturista átszökött a határon 
hugo wolf megérkezett abbáziába 
gipsz-wagnerét hogy azúrral horganyoztassa ágyketrecébe horgonyozza 
és a föld ismét paradicsommá lesz a kék algák számára 
ami a karnagyokat illeti leo és porpora került el őtérbe 
a lantfarkú madarak 
hogy kefélnek 
már késő  hogy becézzelek grizlike 
a pókok takaros takonyfüggönye az azúrablakon 
félek a sziromeső  hóeséssé h ű l 
így a teniszpálya természetesen még érintetlen 
szép 
akárha szögedi töröttpaprikával lenne terítve 
meg-megállok a vasrácsnál 
sheriff és a masnis kislány egy pillanatra kiesnek látókörömb ő l 	 458 



éppen ilyen ketrecben most a terroristák (a kis olasz matuskák) 
pound a nagy agg énekesmadár is élt 
lantfarkát pengetve ilyen ketrecben 
és téged látlak ott a lisztlinea mellett elveszett 
kénszín kínai labda 
félek kimenni mondod 
ott künn az élet 
kis és nagy intrikusaival ideológusaival 
itt benn viszont olykor feltűnik egy-egy igazi indián 
ilin vagy braxton-lemezzel hóna atatt ho si 
swedenburg sírja el őtt állsz és sírsz 
1734-ben negyvennégy éves korában kezd ődött el 
swedenburg úgynevezett illuminációja 
istenem tán én is újra pattanásos leszek 
boldogan bujdosom ezt az átkozottul új várost 
ismét egyedül zsebretett kézzel mint egy egymást fölfaló 
cápákról morfondírozó welles a sanghaji hölgy utolsó jelenetében 
ismét az a zsilettet szopogató homorú kamasz 
nézem ahogy reggelente nagy hálót dobnak a pártszékház 
kamionra pakolt papírhulladékára (OUR „papír servis ) 
a festetlen gipsz-kertitörpéket lesem a lisz#harmatban 
egyik legszebb szobruk aparókás fej ű  linné a ligetben 
három karikaturista átszökött a határon 
lesz valami 
az angyalok az égben folyton ifjúságuk tavasza felé közelednek 
úgyhogy a legöregebb angyal a legfiatalabbnak látszik 
nullás lisztbe vert véres énekes-tojások 
lesz valami 
most már biztosan lesz valami 
a vetéstervet az idén sem sikerült teljesíteni 
nyelvemmel (jugoszláviai magyar) ismét ultraviolett 
klitoriszát érinthetem 
a püspöki palota előtt a masni sheri ff  árpás szemébe szúr 
ki hívta ki a rend őröket 
a csorgó gyümölcsöt egybő l bekapja 
és akárha lövés robbanna (dumdum) a szám spermával tele 
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kin ád 
gybrgy 

ill 

Budapest, 1945. január  18.—  Сѕіzm К  havas napsütésben, két orosz káplár Hitlert keresi, „nincs itt, elment", 
mutogatják a pincéből a kapualjig kimerészked ő  csírafehér ostromlottak. Átszakított utcak őtorlasz mögött, 
kisiklott villamoskocsiból szakállas hulla könyököl. Vészrobaj, egy ég ő  házban földszintre hanyatlik az els ő  
emelet, a falon egy holdarcú sz űz olajfestményét a világháború meg sem mozdítja. Lefaragott combú, 
kőkemény ló a piros havon, bordáiról egy bundagalléros úr zsebkésével húsfoszlányokat nyiszitel. 
Kézigránáttal megnyitott bolt el őtt két tízesztend ős betörő  szájharmonikáért penészes kolbászt cserél. Egy 
őszes hajú, fiatal nő  meg egy kislány á gynem ű sbatyuval megrakott szánkót húz, kabátjukon baloldalt a 
letépett sárga.csillag cérnamaradványai. „Mondd, anya, lehet, hogy apa otthon vár minket?" „Mi várjuk majd 
őt, kislányom." A járdán fekszik a sarki kocsma red őnye, bent kiránduló cipős, fiatal halottak között 
öreg emberek válogatnak. V. id ős anyja öt utcasarokkal arrébb, még a németek térfelén lakik, ha lakik még 
valahol egyáltalán. A H. körút egyik bérházában, D. búvóhelyén vár bennünket a budapesti illegális párt-
bizottság, mindkett őnkön szovjet tiszti köpeny. V. ezredes, én százados vagyok, hozzuk a hadsereg-
parancsnokság és a moszkvai pártcsoport utasításait, zsákomban kenyér, szalonna, vodka, csokoládé. Fel-
tört illatszerbolt pultján ülve, két pisze hódító f űszeres estélyi parfümöt csuklik, egyeztetik a pontos id őt: 
mindkét csuklójukon több karóra. „Fiúk, ne botránkoztassátok meg a magyar népet'; mondom biblikusan. 
„Százados elvtárs, drágaságom, ezen a földön nincs igazság, negyvennapi ostrom után a magyar népt ől trip-
pert  kaptam." 
A gépfegyvergolyóktól skarlátos ház negyedik emeleti folyosójáról egy borzas kis asszony perg ő  tüskéj ű  
karácsonyfát dob az udvarra. „Milyen ajándék volt rajta?" — kérdem e csendéleten elámulva. „A kisfiam fény-
képe. Egy b őrkabátos ember /e akarta lőni, mert szemüvege és vörös haja van. Aztán legyintett és mégsem 
lőtte  le."  „Engem ezek a pisztolyos, karszalagos emberek folyton /e akarnak lőni", nagyzol az el őszobából 
egy kisfiú, ráadásul még szeplős is. „Parancsolsz egy kis csokoládét?", érdeklődöm. Szemügyre vesz: 
„pisztolyod neked is van, de nincs karszalagod". „Várjanak csak", szól utánunk az asszony. „Ott szemben 
lakik egy olyan nő, szóval egy kurva. Rejtőzködik nála egy ember, aki sokat őlt. " Bekopogtatok a konyhába, 
táskásarcú asszony mosogat. A szobában egy fiatalember piszkálja a füstölg ő  vaskályhát, fokhagymát 
majszol. „Nem lehet tőle jóllakni, de elveszi az étvágyat", magyarázza derűsen. „Adja ide a fegyverét  ",‚Ott  
van a párna alatt, vegye el." „Mi van ebben a ládikóban?" „Nyissa ki." Levágott ujjak, férfiaké, nőké, mind-
egyiken gyű rű , némelyiken drágakő  is. „Ez a maga gyűjteménye?" „Az volt, most már a maguké. " „Hányat 
ölt?" „Nem számoltam. A sógor lökte őket befelé egy tornaterem ajtaján. Én meg baltával egy ugróbakról fej-
be csapdostam őket. " „Haragudott rájuk?" „Miért haragudtam volna? Azt mondta a sógor, aprítsd őket, én 
meg aprítottam." „Ezekkel mi volt a terve?" „Gondoltam, ha béke lesz, nyitok a gyűrűk árából egy kis 
cukrászdát. De hát most már nem nyitok. Mi lesz most velem?" „Lelövöm magát. " „Semmi bíróság?" „Sem-
mi. "„Szóval csak úgy, ahogy mi?” „Csak úgy. "„Inkább én magam leugrok innen a negyedikr ől. ",‚Ugorjon.” 
„Elbúcsúznék ettől az asszonykától. " „Búcsúzzon. " Megcsókolja az asszonyt, féllábát a konyha el őtt 
átemeli a körfolyosó korlátján. Nem siet, szégyenl ősen mosolyog: „Félek." „Elhiszem. Majd én segítek." 460 



Pisztollyal fejbelövöm, utánanézek, barna haja mellett agyvel ő  rózsállik a kályhasalakkal fölhintett, jeges ud-
varon. Osszeszűkült szemek minden emeletr ő l. A táskásarcú asszony hangtalanul sír, alig van foga. „Ezzel 

mi legyen?' nyújtja a ládát. Leszórom, ami benne van. Megindulnak a lakók gy ű rűs ujjat szedegetni 
az udvarra. Eddig csak fegyveresekre l őttem, ez igazi gyilkosság volt, s mert ma is ugyanígy megcseleked-
ném, nincs rá föloldozás. A népbírósági tárgyalásokra soha nem mentem el, a bosszú ett ől fogva nem 

érdekelt. 

• 
D. kopaszfeje, borostás férfiak, nyúzott asszonyok. A kályhán bab f ő , az ablakon pokróc, az asztalon örök-
mécses. Osszeölelkezünk.  V.  „Mi ez a szakáll, elvtársak? Gyászoljátok a felszabadulást?" Gazdag 
nagybácsi kedélye nem fakaszt mosolyt. K. a magyar párt titkára: „Inkább arra feleljen, miért késtek 
másfél órát? Nálunk az illegalitásban ilyesmi nem fordult el ő. Tanú vagy rá" — biccent felém. V.: „Az az 
igazság elvtársak, hogy Moszkvától idáig sok volt a forgalmi akadály. A ti illegális röpcéduláitok pedig, 
bár élvi tartalmuk kitűnő, kevés német tankot hárítottak el utunkból. " „Maga hány tankot l őtt ki?", érdeklődik 
K. „Tankot? Még nyulat se", ragyog V. „Nem bírom a vért. Vannak, akik bírják." Rámnéz; előbb csak ő , 
aztán a többiek. A közelben_ német akna pukkan, kiteszem az asztalra a szalonnát meg a vodkát, s szét-
osztok néhány revolvert. „Nemsokára kivetkőzöm ebből a mundérból', mondom D.-nek fölöslegesen. „Jó 
ruha' véli pipája mögül D. „Jónak jó, civil vagyok." „Láttalak az előszobából'; mondja D., mint aki 
tisztázni akar valamit. „Hadbíróság elé állíthatnám érte'; veti oda V., s már egy Komintern viccet mesél 
a többieknek. „Civil vagyok', ismétlem eltökélten. D. a pipafüstöt összecsukódó tenyerébe fújja: „Én úgy 
gondolom, hogy mindannyian katonák vagyunk. Még az is, aki köszöni, de nem kéri ezt a kis m űszaki 
ajándékodat, mint például én. Mert most mindannyian azért vagyunk itt, hogy megkapjuk az új beosz-
tásunkat V. kdzli a parancsot, és mi azt mondjuk: igenis. És V. nem a saját szakállára parancsol" „Úgy 
érted, hogy a szabadság katonái?" értelmezi V.; kilép a szalonnán sül ő  hagyma illatköréből és magasba 
emeli a vodkásüveget. „Természetesen' mondja D. és zsebre teszi a pipáját. Kétszer öt évet ültem vele, 
másodszor, 1956 után közös folyosón, majd egy cellában. Naponta tolta elém a fenekét, hogy beöntést adjak 
neki. Végbélrákja van, tudósított h űvösen. Szeretett volna még egyszer libamájas kalácskát enni a Gerbaud 
cukrászdában, pohárka tokajival egy igen finom mosolyú, de már nem egészen fiatal, drámai színészn ő  
társaságában. „Erre már nem kerül sor", mondta elzárkózón. Majd ismertetett egy gazdaságtörténeti 
elméletet a középkori orosz földbirtokjogról. A mondottak nyomán egy árnyalattal jobban értettük, miért va-
gyunk rács mögött. Kinyitottuk a motozások során átmentett rádiót, amelyet lopott híradástechnikai anya-
gokból az egykori munkástanácstagok szerkesztettek, hátha mond valamit, amib ő l közeli amnesztiára követ-
keztethetünk. A libamájas kalácskára a színészn ővel szabadulásunk után többször is sor került. De akkor 
ott a H. körúton, újra egymás között, az egyszer ű  babfőzelék hagymás szalonnával is nagyon jólesett. 

„Te /esze/ a budapesti párttitkár'; mondja K.-nak V., te f őpolgármester, te alpolgármester, te ilyen miniszter, 
te olyan államtitkár. Röpködnek a vezet ő  beosztások, mintha savanyú cukrot osztana. „Egészségetekre, ke-
gyelmes urak", emelem vodkáspoharam a megillet ődött államférfiakra. „Kilegyen a rendőrfőnök?", kérdi V., 
aki egy évvel később egy feketepiaci maffiaf őnök ármányos tehetségével vezényeli talpra a nemzetgazda-
ságot; négy évvel kés őbb reggelenként megsimogatja a nyakát: nem, még mindig nincs rajta kötél, s 
kisvárosi bányaigazgatóként a föld alól kivarázsolt kultúrház báltermében, konfettifátyol alatt, kivörösödve, 
mint egy duhaj menyasszony, toporzékol a zenekar közepén, és csattogtatja ész nélkül a cintányérokat; 
tizenegy évvel kés őbb a jugoszláv követség zongorája alatt könyökölve, ahol kétes menedékjogot élvez, 
apái istenének könyörög, hogy mentse meg ezúttal is kurta forradalmi miniszterkedésének újra csak kötélig 
terjedhető  tiszteletdíjától, ezentúl igazán türtőztetni fogja magát; harminc év múlva pedig m űvész barátaival 
kártyázik egy zártkör ű  klubban, újra elmeséli milyen vicceket mondott ő  Leninnek, Sztálinnak és Mao Cetung-
nak, továbbá újdonsült íróként elnyafogja, hogy emlékiratait, amelyért a kormányzat, csakhogy ne publikálja 
külföldön, egy villa árával fizet, a rend őrség teljes egészében lefoglalta a múlthónapi házkutatás során. Mire 
egy irodalmi úriember konyakos pohárba nézve megkérdi: „Mondd, te hülye kommunista, harminc év alatt 
nem tanultad meg, hogy az ember, ha emlékiratot ír, a kézirat egyik példányát házon kívül tartja?" 
V., a szerencsés lapjáráson örvendezve, átmosolyog a szivarfüstön: „Mondd, te hülye polgár, harminc év 
alatt még nem tanultad meg, hogy a kommunisták mindig hazudnak?" De a felszabadulás hajnalán, dús 
vacsorától, a vodkától és a forradalmi újjászervezést ő l megittasulva, arra a kérdésre, hogy ki legyen a 
rendő rfőnök, csak két kis ujjacskát Iát fölemelkedni a szoba sarkában. Mintha egy iskolásfiúcska 
jelentkezne: alatta egy másfél méteres, gyér bajuszkás, kopasz ember. „Téged hogy ishívnak?'; kérdi V., G. 
csendesen bemutatkozik, V. tanácskér ően körülnéz. G. ügyes kez ű  zsidó szabócska, nem nagyon eszes, 
jelentéktelen külseje azonban elterelte róla a detektívek gyanúját. Az ő  mitológiájukban a forradalmár 
rendhagyóbb, bozontosabb. G. viszont, szemre, olyan volt, mint ők, csak kisebb. Ha új búvóhelyet kellett sze-
rezni, vagy elszállítani egy kézisajtót, ő  volt erre a legalkalmasabb. Ha egy mozgalmi társunk furcsákat 
kérdezett, G. kajla orra megszimatolta benne a friss besúgót, s fels ő  utasításra a hálózatból gyorsan ki-
kapcsolta. Fakó elme, gyomorbajosan rosszhiszem ű  is, de szakember a konspirációban. Megúszta lebu-
kás nélkül az illegalitás éveit, ám kifaggatta utóbb a lebukottakat. Érdekelte a rend őri technika, mint a sakk, 
vagy a horgászat. Ereztük: neki való ez a vadászkopó szerep. Közülünk senki se hajszolná szívósabban 
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tésre áhítoztunk, s a többiek engem irigyeltek, mert enyém lett a rádió. Szamarak voltunk, akár a polgári poli-
tikusok, akik az elhagyott javak kormánybiztosságáért tülekedtek, s a belügyi tárcát ránkhagyták. „G. elvtárs 
éppolyaП  jó rendőr !enne, mint ami/yen jó pártmunkás'; mondta K. egy cseppet talányosan. „Az isten is 
rendőrkapitánynak teremtette', bókolt nyájasan D. „Ó akar, más meg nem akar az /enni, hát akkor !egyen 
ő '`, dünnyögött H. Megpaskolta nyájasan G. fejebúbját: „Csak aztán eme kanászkodj. "„Te vagy a rendőr-
főnök'; hagyta jóvá V. ocsmány végzetünket. 

2. 
Együtt az oroszokkal, láttam, özönlenek, mint a Volga, nyomásuk alatt a vértelen forradalmat, ha tetszik, ha 
nem, meg kell csinálni. A demokrata angolszászok sajnálták magukat, és nem értek el Budapestig, elértek 
viszont az oroszok, akiket Sztálin nem sajnált. Alighanem rendjén valónak találta, hogy tízmillió katona 
„Sztálinért, a hazáért, hurrá!” elesett. Ilyen szép mondat után a halál jutalom. Kanyarított magának Európá-
ból egy nagy karéjt, és senki sem állt útjába, a fényes államf ők a tenyerébő l ettek. Aki ostoba, azt be kell 
csapni, aki fél ős, azt meg kell ijeszteni. Nekünk a Nyugat a müncheni behódolás volt, a késedelmes 
partraszállás, a szükségtelen sz őnyegbombázások. Demokrácia otthon, diktatúra a külterületen, mi pedig 
külterület voltunk. Aki a háború után a fekete piacon üzletelt, és sok gazdaságelméleti érvet tudott az ellen, 
hogy ami kevés ennivalónk van, azt szét kell osztani, az most az atlanti liberalizmusért rajongott és az oro-
szokat szidta. Én kedveltem őket; tudtam, hogy nemcsak fogolytáboraikban, de falvaikban sincs mit enni. Ha 
a szenvedés a legnagyobb erő , mert abból születik az áldozat, ők megszenvedtek Kelet-Európáért. Vadak 
voltak, de nem kegyetlenek. Esend őek akkor is, ha n őkkel dulakodtak. Sírva pofozkodtak, sírva ölelkeztek. 
Eltüzelték a könyvszekrényt, de megkímélték a könyveket. Az egyik apácakolostort meger őszakolták, a má-
sik elé őrt állítottak. Fura logikájukban kezdtem eligazodni. A civilizáció, amelyet ez a gyerekekkel és öreg-
asszonyokkal érzelmes nép hoz, talán nem lesz komiszabb, mint a nyugaté, amelynek nevében a németek, 
amerre én jártam, csöppet sem voltak érzelmesek a gyerekekkel és az öregasszonyokkal. 

Ha a polgár az, amije van, s személyét véli kib ővülni ingó és ingatlan javaiban, akkor a háborúból hazatérve, 
azt hiszem, már nem voltam polgár. Javaimat sem akartam inkább birtokolni, mint az ürülékemet. Nem akar-
tam gazdag lenni a szegények között, de azt sem akartam, hogy mások gazdagok legyenek. Eszembe sem 
jutott, hogy erényes nagyapám, vagy zabolátlan apám örökébe lépjek. Ég óvjon attól, hogy az egyetemi 
szamárlétrán törtessek fölfelé, tanári fizetésemet a családi vagyon osztalékaival megtoldva. Visszaillesz-
kedésem esélye rémálom volt, nem kísértés. Arany kézel őgomb, szmoking, pezsg őspoharamat egy báró-
kisasszony felé emelem, fölöttem cvikkeres urak, naperny ős kisasszonyok és kedvenc versenyparipák olaj-
festménye, két tisztes vagyon egyesítését ügyvédeink formásan megvitatták. Sz ő lősdombunk tetején, udvar-
házunkban, divatos egyetemi tanár, el őadásomat fogalmazom válogatott hallgatóságomnak, mely a testén 
és a fejében csupa divatos tárgyat hord. Vendégeinkkel zsindelyes parasztházak között lovagolunk, az erdei 
tisztáson vár a szobalány, a parasztosan füstölt sonka a maga egyszer űségében is ízletes, saját termés ű  
borunk saját patakunkban hül. A szüreti mulatságon feleségem tulipános parasztinget visel, a cselédség 
nyárson borjút forgat, csárdásra kérek egy puttonyos lányt, kissé hátraszegett fejjel, hogy ne érezzem 
izzadságszagát. Én már nem táncoltatok erdei malomk őasztalon pucér favágólányokat, ahogy apám tette, 
feleségem se csenget a szobalánynak, hogy a csizmáját lehúzza, ahogy anyja tette. Gyermekkorunk sze-
mélyzete csak a mosókonyhában tisztálkodhatott, mi csinos fürd őszobát építettünk nekik. Utazáshoz beérjük 
az első  osztályú vonatfülkével is; az ódivatú, családi szalonkocsi, játékosan összepingálva, a kertben áll, 
esős időben jólesik haladó szellem ű  könyveket olvasni pamlagain. Láttam magam korszer űsödő  osztályom 
mintapéldányaként, aki a kultúrát kellemes ingerek gy űjtögetésével azonosítja, s bár tudományosan ügyel 
rá, hogy a táplálék milyen keveredésben jusson el végbeléig, néha megmagyarázhatatlan hányingert ő l szen-
ved. 
Örültem, hogy népi kollégiummá átalakult házunk lenyúzott b őrfoteléin a Karamazov testvéreket olvassák a 
falusi kamaszok, akiket már ötéves korukban pofonnal ébresztett az anyjuk, ha pirkadattal nem ugortak ki az 
ágyból marhát legeltetni. Majdnem jóllaktunk aludttejjel és kenyérrel, az egyik lány megkérdezte: nem 
bánom-e, hogy örökségemet elfoglalták? Jobb szeretem, mondtam, ha minden holmim elfér egy oldalzsák-
ban. Így mindig abban a szobában vagyok otthon, ahol éppen rémesteledett. Katonaruhámat letéve, belát-
hatják, legkényelmesebben egy áruházi készruha semmilyenségében érzem magam. A lány elt ű nődött: „le-
het, hogy őszinte vagy, de nekem csak egy szoknyám van, és bevallom, szeretném, ha kettő  lenne". 
Én inkább hivatásos forradalmár akartam lenni, egy látomás szószólója, több annál, mint amit éppen cselek-
szem. A valóság: a múlt hagyatéka, kezdjünk valami könyörtelenül újat, humorérzékem téli álmát 
aludta. Nem irtóztam az erőszaktól, a mi internáló táboraink félszeg válaszok voltak a megsemmisít ő  tábo-
rokra. Ha egy grófot maradék két lovával fuvarozni láttam, alászállása már csak azért sem rendített meg, 
mert ő  maga így kedvesebb volt. Ha kicseréljük az államgépezetet, cseréljük ki az egész kultúrát. Európa 
közepén vidéki színház voltunk eddig, most kísérleti színpaddá váltunk, a világ odanéz, ahol valami új 462 



történik. Ne legyen autónk, de legyen történelmünk. Nem akartam összetéveszteni a szabadságot a bank-
betéttel, az utópiát egy nagyáruházzal. 
Azt mondtam: világkapitalista mozgalom nem lehetséges, világkommunista igen. Isten országa a történe-
lemben is fölépíthető . A kommunista pártok a huszadik század szerzetesrendjei. Egy buddhista, egy 
mohamedán nem lehet keresztény, de lehet kommunista. A hivatásos forradalmár annál hatalmasabb, 
minél inkább szolgál. Emberségünk javát a kommunista állam hordozza, ma még a nemzeti, holnap a világ-
állam, amelynek fővárosa Moszkva lesz. Ki a gondolkodás kicsinyes, nemzeti keretei közül! Fejlesszük biro-
dalmi öntudatunkat. Az atlanti világnak be kell hódolnia, mert mi vagyunk az elszántabbak, eszmékkel 
és tankokkal érkező  túlerő . Mi, közép-európai kommunisták, leszünk Moszkva közvetít ői a Nyugat felé. 
Összekapcsoljuk mindenütt a gazdaságot és a politikát, a munkát és a magánéletet, mindent, amib ő l 
több van, egybeolvasztunk. Az elnyomás csak magyarázóeszköz, tanulja meg a nép, hogy nem akarhat 
mást, _mint mi, előbb megverten a kezünkbe adja magát, kés őbb csak a mi államhatalmunkon át fogja 
tudni szeretni önmagát. Mi nem kényeztető  jómódot ígérünk, hanem az egységes világtársadalom minisz-
tériumát, amelyben minden eszme, mert a megváltás eszmé јe testet ölt a pártmunkásban, aki egy személy-
ben tudós, pap, rendőr, a föld sója. 
Kézbe vettünk minden hatalmat, ami csak a kezünk ügyébe esett. A mi demokráciánk támadó volt, az enge-
dékenységnek, akkor, 45-ben, rossz volt az árfolyama. A mi szemünkben nem volt törvényes a gazdagok 
és szegények kettős rendje: egy év alatt több egyenl őséget hoztunk, mint a liberális parlament egy 
félszázad alatt. Tanaink nem jelezték, hol álljunk meg: miért ne államosítsuk a nagyipar után a kicsit is, a 
nagy szállodák után a kocsmákat is. Az állami vendégl ő  az enyém, s ha kifizetem a vacsorámat, a pénz 
továbbra is az enyém marad, mert az én államom zsebébe megy. A régi vezet ő  osztály nemcsak a fasisz-
tákkal, velünk szemben is gyenge volt, nem ismerte fel érdekeit, ha felismerte, gyáva volt megvédeni, 
s hol a németektő l, hol az oroszoktól, de mindig hagyta magát meger őszakolni. A nem kommunista ellen-
zékbő l aki baloldali volt, az a mi kezünkben volt bábu, aki meg nem akart bábu lenni, arra rásütöttük, hogy 
a demokrácia ellensége. A polgárt megdöbbenti az els ő  pofon, s ha a kiszabadulás ígéretéhez egy kis 
vesztegetés is párosul, kurta vívódás után eladja pártját, istenét, de legszívesebben rólunk, kommunis-
tákról ír besúgói jelentéseket a kommunista államvédelemnek. Ha fel őröltük a politikai mezőny jobb-
szélén álló pártot, megint volt egy a jobbszélen. Míg aztán elfogytak a pártok, és már csak nekünk volt 
jobbszélünk. 

Vajon nem azért politizáltam-e, hogy becsukjanak? Autóversenyen, hadijátékokban a halálhoz közel 
merészkedni nemi élvezet, a hatalom sportjában is. Tudtam, hogy a polgárt leigázzák szokásai és szükség-
lete, jövője csak a múlt folytatása; mi más lehetek? Kommunista. A háborúnak vége, de a harc foly-
tatódik új és régi, jó és rossz között. A polgár felhalmoz; a forradalmár harcol: ellenfélnek képzel egy csomó 
embert, a felhalmozókat, sértegeti őket, árt nekik és ezért büszke magára. Ez a dolog könyebbik része; 
nehezebb szerelmesnek lenni a pártba. Ha elképzeli: hivatali szobákat, gy ű léstermeket, mérsékelten 
elbűvölő  funkcionáriusokat Iát. A párt végül is nemcsak tiszta eszme, a képzelet a székházakból a köz-
terekre menekül. Egy téren összéjön százezer ember, lábaim el őtt a kockákba mintázott tömeg, és 
beszélek a mikrofonba, ők meg éljeneznek. A hatalom élvezetes, a demokrácia kevésbé élvezetes, megen-
gedi, hogy akárki visszafeleseljen. Szerettem a tömegeket, így többesszámban, mint a n őket, engedjék át 
magukat formáló akaratomnak. Jó volt vasárnap délel őtt rögtönözni, elméskedni a kopott rádióstúdióban, az 
ország hat napon át dolgozik, a hetediken leül körém, megetetem őket, zenébő l, propagandából kell ő  
arányban állítottam össze hallgatóim étrendjét. Aki meghallgat, annak az agyába belefészkelem magam, 
még ha tiltakozik is minden szavam ellen. A párt olyan, amilyen, elvégre emberekb ő l áll, de a kommunizmus 
olyan, mint az isten, a legf őbb jó képe, a történelmi jövőbe írva, még tíz év, még húsz év, s meg-
érkezünk. Én a kommunizmus tolmácsa vagyok, nem a Központi Bizottságé, de ha ebb ő l kizárnak, akkor a 
mikrofont is elveszik szájam el ő l, és nem lehetek semmiféle tolmács. A pártfegyelemnek tehát, amennyire 
csak képes voltam rá, alávetettem magam. Tárgyi környezetünk még szegényesebb volt, mint a háború 
előtt, a jövő  szavakból állt. De akkor úgy látszott, hogy az ember lényege a szó: aki jót mond, az jó, aki rosz-
szat, az rossz. Én azt hittem, hogy nagyon jót mondok. Azzal, aki voltam, nem tudok vitatkozni. Nézem, 
mintha a fiam lenne. Nem lágyulok el a fiatalemberekt ő l. 

З . 
Kinevezése után G. b őrkabátban, bilgeri csizmában, borotvaszesz-felh őben járt, nehézsúlyú testőrök kísé-
retében. Vasalt sarkát keményen hozzáverte a k őfolyosóhoz, s ezek a szavak nem voltak kellemesek. „Ha 
még egyszer beleköpsz a levesembe, letartóztatlak!", recsegte a telefonba, mert hírül adva a rádióban egy 
nyilas letartóztatását akaratlan keresztülhúztam pókhálótervét a b űntársak el őcsalogatására. „A rendőr-
ségről egy szót sem engedélyem nélkül!" „Ajánlanék egy hideg zuhanyt, G. Kicsi vagy te ahhoz, hogy engem 
cenzúrázz. " Nyakra-fő re küldte hozzám embereit, vegyem föl vezet ő  állásba őket. „Tisztelj meg azzal, G., 
hogy nem nézel hülyének. Miért venném közül magam az ügynökeiddel?" „Ez a G. meg őrült", mondtam egy- 
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„Az még hagyján, hogy Dzserdzs/nszkljnek képzeli magát. 0 a mi szentünk, mondogatja. Ezért abban is maj-
molja, hogy óvodákat látogat, fáradtan simogatja a gyerekek fejét és heged űn korny/ká/ nekik. Ebből senki-
nek nincs kára. De az már furcsa, hogy a volt nyilasház kivallató-pincéit átépítette valami rémfilm-a/világgá. 
Alul kibontották a vízvezetékcsöveket, betonvályúkban harsány patakok zubognak, s visszhangoznak 
a lábon álló, fapadozatú cellákban. Kőztük sötét labirintus-folyosókon a rohanvást vonszolt fogoly szemét hir-
telen felvillanó reflektorfények vakítják el. Ez még csak ocsmány ponyvaízlésére vall, bár nem így 
képzeltem el új típusú demokráciánk igazságszolgáltatásának színfalait De az még furcsább, hogy ő  maga 
gyárt összeesküvéseket. Provokátorai Sz.-en beugrattak valami kótyagos szövetkezésbe néhány állásából 
menesztett régi köztisztviselőt. S ez megint G. giccses észjárására vall: a provokátor nyaggatására egy 
pohárba összecsurgatott vérükkel írták alá az alapokmányt. Másnap már ebben a pincében nem csak a 
beismerő  vallomást püfölték ki bel őlük G. barátjának, annak a vigyorgó köté/verő  kisiparosnak a harmad-
osztályú bokszolókból verbuvált s tiszti ruhába bújtatott pofozólegényei, de mindazoknak a nevét is, 
akikről csak futólag szó esett közöttük, hogy még esetleg bevonhatnák őket. Most már ezek is ott nyöszö-
rögnek a pincében, holott az összeesküvésről semmit sem tudtak. És mondanak ők is neveket; akit vernek, 
az előbb-utóbb mond valamit. Ennek a tébolynak nem tud vége szakadni. G. két brosúrából összehabart 
dialektikája szerint az összeesküv ő  barátjának a barátja is potenciális összeesküvő . Objektíve ugyan nem 
csinált semmit, de szubjektíve csinálhatott volna, szokta mondani. Így aztán G. híres szimata viszi az 
embereket, mint a fekete himlő. Ha a párt nem állítja le, magától nem tud leállni. Megúsztam a világháborút, 
és most ez a féleszű  nadrágszabó fog kinyírni. Egyszer jártam a m űhelyében, még a háború előtt, éppen 
nadrágot próbált: »Hol méltóztatik a szerszámot hordani?« kérdezte vevőjétől. »Láttad ezt a dögöt?' sister-
gett, mikor a jóvágású úriember kiment. »Tudod, milyen kocsija, tudod milyen macskája van? Ezzel a 
szabászollóval kiherélném!« Hiba volt ezt a csúnyácska, гőv/d embert rendőrfőnöknek megtennünk", fecseg-
tem gyanútlanul, talán sokat ittam, aztán elvörösödtem, maga R. sem volt hosszabb vagy mutatósabb. De 
ha már benne voltam, folytattam, társalgóan: „Úrilányok csábíttatják el magukat velem, s annyit beszélnek 
a tiszta demokráciáгól az ágyban, hogy megnézem a telefonnoteszüket. Az egyik szám, mer ő  vélet-
lenségből, mindig az államvédelmi osztályé." R. furcsán nézett: „Mire maga lovagiatlanul, pucéran ki-
pofozza őket ” „De jól értesült", mondom hüledezve. „Jobban tenné, ha leállítaná G.-t. Ezek a bajuszkás 
kisiparosok nem szoktak jól szerepe/ni a történelemben. " Viccemmel, úgy gondoltam, helyrehozok valamit, 
R.-nek nem volt bajusza. Ő  azonban még furcsábban nézett, s fáradt komolyságba burkolózott. „Maguk 
választották mostani szerepére G.-t. Szerintem igen helyesen. Mellesleg nem szép egy emberr ől a háta mö-
gött ennyi rosszat mondani. " 
1948-ban ismét bementem R.-hez a pártközpontba, akkor már nem volt könny ű  bejutni hozzá, különös 
igazolványt kellett fölmutatni , de engem ismertek a gorillái , s szó nélkül beengedtek . Benyitottam , a főnök 
háttal állt, töltött magának egy pohárka konyakot, reszketett a keze. Köszöntem, megrezzent, a konyak ki-
loccsant a szőnyegre. „Miért nem kopog?" „Kopogtam, R. elvtárs nem hallotta." „Miért nem jelentették be 
az őrök?" „Az őrök! Ismernek, meg se motoznak, most is pisztolyostul jöttem be. " „Revolver van magánál? 
Minek jön ide revolverre/?" Nem is értettem, miért néz ilyen nyugtalanul. Azon a képen, ahol egy 
búzamezőben áll, sokkal nyájasabban mosolyog , igaz, pisilés közben kapták le , a mellig érő  kalászok el-
takarják, hogy minek örül úgy apánk. Tudott kedves is lenni, az antifasiszta táborba naranccsal, konzervekkel 
jött, „na fiaim, melegszem egyet köztetek' s olyan történeteket mesélt, hogy mindannyiunknak, neki is, 
csurgott a könnye a nevetést ő l. De most nem volt kedves, hangot váltott, s kesernyés mosollyal panaszkodni 
kezdett. „Azt hiszi, olyan kényelmes szerep ez, a magyar nép apjának lenni? Tavaly még a piacon csavarog-
tam és a kofákkal alkudoztam. Most egy lépést sem tehetek a testőrök nélkül. Túl gyorsan esett a kezünkbe a 
hatalom. Maga nem is tudja, milyen vékony jégen korcsolyázunk!" Szóba hoztam H.-t, főnökömet, tudtam, 
R. neheztel rá valami cikkért, megpróbáltam békeangyalkodni. „Sosem látogat meg' panaszkodott a vezér, 
„nagyon németellenes volt, nacionalista, az az érzésem, nem rajong a szovjet elvtársakért sem". Megkér-
deztem , átmehetnék -e a rádiótól az egyetemre , szeretnék inkább történészkedni . A hatalom már a miénk, s 
most olyan könyvekért kell rajongni, amelyeket egymás között nem sokba nézünk. Öt éve beszélek; egy kis 
csendre vágyom, tanulni szeretnék. „Maga a rádió helyettes vezetője, maga lesz H. utóda, ha ő  máshova kerül. 
Ez hatalom. Maga ezt csak úgy odadobná? Maga nem tudja, mit beszél!" Ugy fel volt háborodva, mint egy zsidó 
kereskedő , aki meghallotta, hogy a fia lóversenyen sokat vesztett. „Szívesebben történészkednék" mond-
tam. „Nincs sok örömem a hatalomból. A munkatársaim félnek t őlem, hízelegnek és hazudnak. Ha nevetnek 
egy viccemen, azt hiszem csak azért, mert a főnökük vagyok. Ha egy színésznő  hozzám simul, azt hiszem, 
gyakrabban akar szerepelni a rádióban. Mint a gazdag sz űz, aki vénlány marad, mert fél, hogy a kérői csak 
a hozományába szerelmesek." R. leintett, piros volt: „Ostobaság! Sápítozás! Maga tigris, maga az én 
nevelésem. Maga megszokta a hatalmat, mint a véres húst. Naponta megéhezik rá, a parancsolásra. Maga 
akar tudóskodni? Nevetséges. Mintha azt mondaná, hogy szüzességet fogadott. Nekem szükségem van a 
fiaimra. Két hétig gondolkozzon és utána jelentse: politika vagy tudomány. Mondja, megbízható embernek 
tartja maga H.-t?" „Tűzbe tenném érte a kezem, R. elvtárs. " „Csak lassan az ilyen kijelentésekkel. Maga 
csak ne tegye senkiért tűzbe a kezét. Hallom, gyakran jár oda, isznak, és cinikus megjegyzéseket tesznek. 

Azt hiszi, nem tudom?",,  H.  keveset iszik', mondtam. „Igen, mert vigyáz a nyelvére. Nem úgy, mint maga, aki 
törekvő  kis színésznők előtt humorizál az egész politikai bizottságon. Maga, szokása szerint, odébbáll, a kis 
színésznő  megsértődik és tücsköt-békát jelent. Unom már papírkosárba dobni az államvédelmi hatóság 
jelentéseit. Vigyázhatna egy kicsit jobban magára. Új helyzet van, fiam, az ellenség már nem szemb ől támad, 
közénk lopódzott, sötét szobában késelünk. S van, aki csak azért döf, hogy megel őzze a másikat. Már nem 
tudom, kiben bízhatok. Ha maga nem ügye% én nem fogom tudni mindig megvédeni. Legyen körül-
tekintőbb H.-val. Nem muszáj hetenként kétszer nála fecsegnie. Az itthoni elvtársak féltékenyek ránk, akik 
hoztuk Moszkvából az érett, bolsevik tapasztalatot. Mondanak valamit, s ha maga csak hallgat, már a cinko-
suk. Ne felejtse, az államvédelmi elvtársaknál ez olyan foglalkozási ártalom, hogy megnyomják a ceruzát, így 464 



vastagabban fog. Én meg itt mást se teszek: mentegetem önmagam el őtt is az elvtársaimat; akik talán nem is 
mind könnyelmúek csupán. Szükségem van ezekre az államvédelmisekre. Az ország apjaként ünnepel, de 
hallottunk már apagyilkosságról. Igen, mindennap győzelem. De ahogy Sztálin elvtárs mondta, legvégül csak 
a halál győz. Jöjjön máskor is, de hagyja kint a pisztolyát. " 
Minél több hatalma volt, annál betegesebben félt orosz megbízóitól R., s annál több embert kellett lecsukat-
nia. De ez sem nyugtatta meg; a f őtitkári iroda nagy perzsasz őnyegén járkálva legalább annyira szorongott, mint 
áldozatai a pincefogdában. Kaján-kedélyes okossága nem hagyta cserben, de a bizalma kórosan sorvado-
zott, s végigröptetve képzeletét munkatársain, azoktól tartott a legkevésbé, akikre már rászabadította fárad-
hatatlan szaglászebét, G.-t. Egyre inkább megvetette, és egyre inkább rászorult. Nemi érdekl ődése szűnő -
félben volt, de G. el őtt úgy adta ki magát, mint egy találékony kurva el őtt, aki ura perverzióinak szolgálatában 
léte jóleső  igazolására lel. Ahogy a csábítót is jobban izgatja, ami az ágy el őtt történik, mint az, ami az ágy-
ban; R. játékosösztönét is jobban megperzselte az a képsor, amely az áldozat kipécézését ő l az első  pofonig 
ível, egyre szecessziósabb kanyarulatokkal, mint ami a kínzóhelyiségekben zajlik, bár az sem hagyta kö-
zömbösen. Ha kicsit tehetségesebb s nem szorul rá, hogy a politika otromba, de védett közhelyeibe fogódz-
kodjék, akkor igazi színházat is csinálhatott volna, ahol a vaktöltény pokolian durran, de a mellbe l őtt színész 
egy perc múlva a függöny el őtt hajlong, s nem kellett volna a történelmi éleslövészet alpári hatásvadásza-
tához folyamodnia. Ami a színpadon történik: az igazi, ami a tömeggy ű léseken: az nem igazi. Még fizetett is 
volna a nép azért, hogy tapsolhasson neki, s nem kell ezzel a húsra-vérre men ő , képzelet-hiányos dra-
maturgiával kicsikarnia a közönségt ő l azt a rövid élet ű  sikert, melynek ütemes tapsviharát a legkomorabb 
néžőtéri felügyelet biztosította. 

4. 
R. kísérletez ő  mosollyal ápolta mások rettegéseit, mestere volt nemcsak a félelemnek, de a megfélemlítés-
nek is. Egyik játékának tárgya a köztársasági elnök volt: locska költ ő , nem rég szociáldemokrata pártvezér, 
aki ijedtében eladta nekünk mozgalmát, s kapott érte egy buborékméltóságot. Felesége nélkül volt R.-hez 
vacsorára hivatalos: „komoly ügy lehet, csak a politikai bizottság legbelső  köre lesz ott", fontoskodott a ko-
csiban; az asszonyt, hogy ne maradjon egyedül, el őbb elkísérte H.-ékhoz, ahol én is ott voltam. Múltakról 
emlékeztünk, púposkős mozgalmi kisasszonyokról, akiknek szerelmi jóltartásáról elvtársaiknak kellett gon-
doskodniuk. H.-né bélszínt adott madeira mártással, dicsértük hasznos párizsi emigrációjukat. Igaz, H.-t az-
zal bízta meg a vezet őség, hogy Ilona zsenge marxista tudását fejlessze, de ez nem volt gyerekjáték. „Unom 
az Anti-Dühringet, de téged nem unlak', lázadt föl Ilona, és H. elé tartotta a száját; a f űtetlen padlásszobács-
kában testben-lélekben összeházasodtak. „Látod, ilyen veszélyes volt ott a húszas években a mozgalmi 
munka', mosolygott rám H., „te akkor még hintalovon csatáztál". Ilona remek patikus lett, környékbeli 
vevő i orvoshoz sem mennek, rájuk néz, s ad nekik valamit, amit ő l meggyógyulnak, de a politikai gazdaságtan 
bírálatában végzetesen elakadt. „Nem is tudom, mit szeret egy ilyen ostoba libán ez az én okosom?" „Ne 
kacérkodj, Ilonkám, a túróspitéidet'; mondta H. ellágyulva, egymás kezét fogták. A túróspitékben én is 
gyönyörködtem, s bennük is. Érzelmesek voltunk, tüntet ő leg az elmúlt hetek vad hírei ellen. A telefonon 
szőrkucsma, melegedjünk H. asztalánál, G. pincéjében hideg lesz. Az elnökasszony nyugtalankodott, miért 
nem telefonál a férje? Rászoktatta, bárhol van, kétóránként jelentkezzék. „Talán R. elcsábította?' próbált 
tréfálni. „Az lehet", mondta H. borúsan. 
Furcsa tavasz volt, az államvédelem székháza betegesen hízott, el őbb csak egy sarokház, aztán elnyelte a 
szomszédos bérházakat, s még egy háztömböt, a járdaszélen vaslánc, a boltokat befalazták, de az ablakok-
ban nyájas muskátli. Kövérkés szomszédom nagykövet, de mert egy szép napon felakasztották, faburkolatos 
szobáiból családjának is el kellett t űnnie, s helyükre jött a politikai rend őrség rézfúvós zenekara, amely 
a selyemkárpit paradicsommadarai és ezüstpillangói között taktusonként nyomult el őre hónapokon át a 
Sztálin-kantáta elsajátításában. A m ű  rengeteg dobbal és bombardonnal igen magasztos volt, „Sztálin 
nevével lesz szebb a vi/ág!", hangzott a fellógatott nagykövet szaloniából, amely az én szobámmal volt 
szomszédos. „Szebb, lehet, de korántsem csendesebb' mondtam a Rádióban, zúgó fejjel a titkárn őmnek, 
persze, nyomban jelentette. U.-t néhány hete egy kormányfogadáson telefonhoz hívták, pezsg őspoharával 
követte a pincért, a fülke el őtt két férfi belekarolt, lekísérték az utcára, azóta nem láttuk. L. a feleségével 
nyaralni ment, hívtuk az üdül őben, azt mondták hazajött, hívtuk a munkahelyén, titkárn ője azt mondta, 
szabadságon van és gyorsan letette a kagylót, otthon a felesége zokogott: a tóban megállt mellettük egy 
motorcsónak, szálljon be, sürg ős hivatalos ügy, őt visszalökték, semmi hír, az emberek az utcán, ha meg-
látják, átmennek a túloldalra. A bölcsen pipázó, kopasz D. R. titkárságának vezet ője volt, s mintaszer ű  rendet 
tartott az iratok között; nem értette, miért olyan sürg ős R.-nek hajnali kettőkor egy irat, amelyet nem talál. 
Aludjon inkább, R. elvtárs, majd reggel odaadom." R. drámaian kérte, jöjjön mégis be azonnal, azóta D. nem 

található. Mindhárman jó barátaink. Ovatlanok az elnökék, elbízták magukat, hogy idejött az asszony; hiába, 
szociáldemokraták, nincs vérükben a hatalom dramaturgiája. 
Aggodalom jött a falból is a kanapé mögül, amelyen egymás kezét fogva H.-ék ültek. Túloldalt közös 
barátunk B., egykori bankjogász, az államvédelem egyik helyettes vezet ője lakott. A harmincas években 
befogadta lakásába G.-t, mikor annak néhány hétre a föld alá kellett t űnnie, szakácsn őjét, nehogy 
pletykáljon, nyaralni küldte, sótlan vendégét, hogy teljen az id ő , hegedülni tanította. G. a háború után ragasz-
kodott hozzá, hogy ő  legyen bizalmas jogász tanácsadója. H.-val, még Párizsban, avantgarde irodalmi-politi-
kai folyóiratot szerkesztett, s nyomott kezdetleges nyomdagépükön, amelyen bérmunkát is végeztek, 
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együtt deportálták'; mondta, akkor már tudtuk, hogy ez mit jelent. Egy szobában aludtunk, hol én nyöszörög-
tem, hol ő , a másik tapintatosan hallgatott. Egyszer valami ugató hang sajtolta át magát a torkomon, B. 
mellém ült, a fejemet fogta, mintha hánynék, s ett ő l hánytam is. „No, no'; mondta félszegen, rázkódott 
a válla, cigarettát sodort mindkett őnknek, táncolt kezében a gyufaláng. „Ha tudnék hinni az örök bíróban", 
szólt B. reszel ős hangon, „azt mondanám: elég! Most rajtad a sor, s elítélném irgalmatlanul. Ehhez nem volt 
joga. Minden elképzelhető  szerződést megszegett. Ha isten van, de tömeggyilkos, az képtelenebb, mintha 
nincs. Tehát nincs. Az ítélkezés pedig ránk marad. " „Talán inkább a bosszúállás. Csak az a kérdés, van-e 
kedved hozzá?" mondtam cinikusan. „Jogom!", mondta B. szigorúan. „Az igazságot nem helyettesíthetjük 
pszichológiával. Ha nincs jog, akkor azért is ölhetsz, mert az anyád egyéves korodban elhagyott." 
„Engem nem hagyott e/", mondtam, „engem igen', mondta. Kimentünk a hóba mosakodni, pirosak voltunk, s 
barátok, mint soha kés őbb, azon a hajnalon. Az ő  felesége hazajött, az enyém nem. Hazajött, de nem örült 
férje új munkahelyének, .ahonnan B. keskeny szájjal, nyúzottan járt esténként haza. H.-ékkal megosztva 
helyreállítottak egy bombasérült nagy lakást, a kivándorolt textilbáró kertes villája, melyet a párt fölkínált ne-
kik, egyiküknek sem kellett. Át se kellett szólni telefonon, hogy egy üveg borral a hónunk alatt be-
állítsunk hozzájuk, de azon a tavaszon egy este vacsorára hívtak. A házigazda kivételével mindannyian ott 
voltunk már, feszengtünk, muszáj volt arra gondolni, hogy valakit éppen kihallgat. Tizenegy után jött meg, 
bennünket nem is üdvözölt, az el őszobában pár szót mondott a feleségének, s bebújt a szobájába, ahonnan 
nemsokára( felhangzott a C-dúr toccáta és fúga. Az ajtórésen át láttam, térdére könyököt, fejét lehorgaszt-
ja. „Egyedül akar maradni. Nem tudom, mi történt", mondta a felesége. 
Hogy mi történt akkor este, csak a forradalom után mondta el B. a börtönkórházban, ahol ő  mint a rendő r-
uralom túlzó képvisel ője, én mint túlzó ellenzője feküdtünk, minden túlzás egészségtelen. Volt okunk a 
kórházi gyengélkedésre, túlhajtottam magam, a fordítóirodán évente legalább három oldalt lefordítottam va-
lami amerikai stratégiai halandzsából, de ez legalább munka volt. B. viszont szégyentelenül egy börtön-
kertecskében napozott, a nevel őtiszt engedélyt kért tő le, ezredes elvtárstól, a belépésre, hóna alatt a legfris-
sebb folyóiratokkal; a nyugágyról fáradtan hátraszólt, lépjen be, de a táskarádió nem csöndesedett le. 
Egyszóval G. azon a délutánon megkérte B.-t, kísérje el a pártközponthoz, utána hazaviszi munkatársát; tud-
ja, vacsoravendégei vannak, bár a meghívottak névsorától nincs elragadtatva. Odafelé is ideges volt 
a kocsiban, mint egy érettségiz ő  diák, aki még nem tudja, milyen vizsgatételt fog húzni, de már gyanította, 
hogy eljött a párton belüli nagy áruló kijelölésének ideje. B.-nek órákig kellett várakoznia a lefüggönyzött 
kocsiban, kikukkantva egy kicsit lenézte s irigyelte a járó-kel ő  dolgozó népet. Már azt hitte, G. -t tartóztatták 
le, mikor a kapun kilépett apró f őnöke; méltóságteljesen, mint aki tudatában van a pillanat történelmi hordere-
jének. Beült a kocsiba, hallgatott, majd kimondott egy nevet, a külügyminiszterét, aki nemrég még belügy-
miniszter s a párt kedvence volt. B. megremegett:  „0  az?". „ 0." Nehéz lecke. B. tudta, hogy most semmi 
egyebet nem kell kérdeznie. Addig a pillanatig tisztelte azt az embert, egykori f őnökét. „Mit szólsz hozzá?" 
kérdezte G., ő  sem tudta bizonyára, hogy mit szóljon hozzá. B. nem hamarkodta el a választ: „Súlyos csapás 
ez az imperialistákra." „Az. Súlyos' helyeselt G. Visszamentek a hivatalba, hogy el őkészítsék a hajnali 
kiszállás részleteit. Mikor hazaért, B. már tudta, hogy mi lesz, mi még nem tudtuk. Bach sem nyugtatta meg, 
egész testében érezte, hogy az ítélet szekere lejt ős úton rohan. Távozóban be sem köszöntünk, „hagy-
játok most", kérte a felesége. Legközelebb egy kihallgatószobában találkoztunk, az arcom véres volt, B. 
hátrahőkölt, kíváncsian néztem, megállt az asztalnál, elfordította tekintetét, belelapozott az iratokba, aztán 
megállt az ablaknál, s kinézett a homályos üvegen át a szürke fénybe: 
Nem aludt azon az éjszakán, hajnalban fél négykor öt kocsi élén ő  vezette a különítményt. A kertajtót 
a külügyminiszter beavatott test őrei nyitották ki, a ház ajtaját a szobalány, aki egy gyors pofontól a 
falnak esett, a miniszterasszony kétségbeesetten ébresztgette kimerülten alvó férjét, a miniszter szeme 
már nyitva volt, de még mindig nem értette, hogy ez a húsz es őkabátos ember $rte jött. Csak akkor ébredt 
föl, mire felöltözött. „Nem megyek' mondta és leült.. „Vigyék'; mondta B. Arccal a padlóra leteperték, 
kezét-lábát megkötözték, s úgy emelték hatan a hosszú férfitestet a fejük fölé, ahogy a katonatisztek viszik 
bajtársuk koporsóját. Felesége már csak ötvenhat őszén, a forradalom el őtt látta viszont ezt a testet, 
csontváz alakban. A Budapestt ől kelet felé vivő  országút árokpartján, a huszonötödik kilométerk őnél 
bontották ki a szigorúan titkos, jeltelen sírt. Az asszony kezébe vette a koponyát, „6 az", mondta; a mellette 
á11ó fogorvos bólintott, ráismert a bal-fels ő  aranyhídra. „Hogy tehetted?'; kérdezte B.-t sok év múlva az 
asszony. „lsmertél olyan kommunistát, aki nem tartotta kötelességének a párt utasítását?", kérdezte vissza 
B. „Ha megtagadom a parancsot, az csak a kisebb baj, hogy talán engem is elvisznek; a nagyobb baj hogy 
nem vagyok többé kommunista. 0 is végigcsinálta volna, ha mást szemelnek ki az áruló szerepére. "„ 0 nem! 
0 nem!” kiáltotta az asszony. „Mikor rám került a sor, engem is így vittek." „Ez nem mentség'; zokogott az 
asszony. „Nincs mentség'; mondta B. elfacsarodó hangon. „Hogy tudsz így élni?' kérdezte az asszony. 
B. fölállt: „Mint egy gyilkos. Sokán vagyunk ilyenek a földön. A legtöbbje úgy él, mint egy .kiöregedett 
sportold." 
A kötelékeiben is vonagló testet G. el őtt tették le a sz őnyegre, a pribékek nyomban nekiestek. G. vonalzóval 
csapkodta az asztalt, diktálta a botozás ütemét. Megismertem kés őbb ezt a rikácsoló arcát, mint egy 
vézna kis nadrágszabó a sportcsarnokban, aki a lelátóról biztatja az ökölvívókat, s közben lapos üvegb ő l ru-
mot iszik, nincs benne semmi különös. Valami megközelíthetetlen, acélos rettenetességet keresett magá-
ban. Maga nem nyúlt a miniszterhez, aki fél méterrel hosszabb volt nála, de mámoros volt, hogy a hazai 
kommunisták egykori vezére, akihez képest ő  kis senki volt, most előtte jajgat a földön. B. átment a szo-
bájába, felhajtott egy fél üveg konyakot, hasmenése támadt. Egy óra múlva is rossz b őrben kereste G.-t, 
főnöke a forgószéken, hatalmas íróasztala mögött jobbra-balra hintázott, s tenyerét csapkodta egy nyitott 
zsebkés pengéjével. „Ez túl sok nekem'; mondta B. „Ne zaklasson a szubjektivista hangulataival', 
finomkodott G. „En ta/án nem szívesebben vezetnék egy szakszervezeti üdül őt?" B. nem merte bevallani, 
hogy kétli. Csak megismételte, hogy neki ez sok. G. belevágta á bicskát az asztalba. „Még több is lesz! 
Cifrább dolgokat is meg fog szokni! Az osztályharc nekünk is fáj, nemcsak az ellenségnek. De végig- 466 



csináljuk! Kívül-belül csupa bőrkeményedés leszünk, mint a mezítlábasok talpa. Miért nem ment ének• 
tanárnak? Maga mondta, hogy ítélkezni akar!" Leejtette a fejét: „Elfáradtam, éjjel maga irányítja a kihallga-
tást "Ezután az éjszaka után B. többet nem csöngetett be H.-hoz, H. sem csöngetett be B.-hez. Egyszer 
véletlenül összetalálkoztak a felvonó el őtt, a harmadik emeletig hallgattak. Mikor kiléptek a fülkéb ő l, B. 
húzta a lábát. „Mi van?", kérdezte H. „Ízület", szólt hátra B. „Te, Ilonka, ez a B. azt játssza, hogy 
sántít", mondta az el őszobában H. „Azon sem csodálkoznék, ha mindkét lábára megbénulna", mondta az 
asszony. H. meglepetten nézte a feleségét. 
H.-ra és.11onára nézve, ahogy a falnál ültek, muszáj volt látnom a túloldalon azt a szerencsétlen terror-
főnököt, egykori barátunkat, akivel most nincs egyetlen közös szavunk. Rá sem köszönnek vígabb eszten-
dők: vagy fejbe lövi magát, vagy elviszik, de a sorban hátrébb áll, mint mi. S ezért addig még jól meg-
kínoztat bennünket. Kötelességérzetb ő l csupán, mert nem élvezi, nem is gyáva, s félig maga is belepusztul. 
B. azonban nem volt otthon aznap este, az elnök vacsorája körül teljesített halk szolgálatot. Roston sült 
pisztráng, tréfák a megvásárolt ellenzéki politikusokról, a két munkáspárt egyesülése, mézeshónapok, túl 
vannak a nehezén. „Kinevezi/ miniszterelnöknek?" kacérkodott R., aki akkor még csak pártf őtitkár volt. A 
politikai bizottság tagjai szívélyesen kínálgatták az elnököt. Neki pedig a száraz fehér boroktól és a figyelem 
apró jeleitő l adakozó kedve lett. Alighanem ezt a kinevezést remélik t ő le, hm, hm, lehet róla szó, majd meg-
látjuk. Kávéra átmentek a szalonba. R. az abrosz alól papírlapot húzott el ő , s odanyújtotta az elnöknek. 
A köztársaság els ő  embere szemüveget cserélt. Ez most egy országos jelent őség ű  okmány, ő  pedig tetőtő l 
talpig államférfi volt. Egyszercsak köhögni kezdett, félrenyelte a konyakot, a többiek mosolyogtak. Apapír 
egy hajdani detektív vallomása volt arról, hogy a köztársasági elnök a háború el őtt a politikai rend őrség 
besúgója volt a munkásmozgalomban. A detektívet nem kellett nagyon verni ezért a vallomásért, szívesen 
ártott hajdani ellenfeleinek. A kis elnök nem volt oroszlán, de patkány sem volt. Egyik letartóztatott helyet 
csinál a másiknak G. szállodájában, ahol a vendégeskedésnek mindig a kezdete a legförtelmesebb. 
Mintha a cipőtalpán át minden erő  kifolyt volna a testéből. Mikor az elnök a papírlapról fölemelte a fejét, ő  
fehér volt, R. pirospozsgás. A vendég már látta magát két pár fényes csizma el őtt botladozva. A házigazda is 
elképzelte, ahogy az elnököt hátulról fellökik, s úgy segítik föl, hogy közben rálépnek a kezére. „Bocsánat, 
elnök úr, olyan sötét ez a folyosó!" Azután egy fényszóró-ágyú. A pártvezér szivarra gyújtott, ez a villanásnyi 
kép nem rontotta a közérzetét. Odacsúsztatott az elnök elé egy el ő re megfogalmazott lemondási nyilatkoza-
tot. Ha aláírja, hogy besúgó volt, s egészségi okból lemond, akkor b ő  nyugdíjjal, egy csendes villában napjait 
a költészetnek szentelheti. „Miközben mi itt belegebedünk a politikába.  "A  politikai bizottság egyik tagja hival-
kodóan dugdosta az elnök orra alá ezüst tölt őtollát: „Írja alá! Ne vacakoljon! Írja alá!" A vendég előrehajolt, 
mint akit kihallgatnak, s felnézett ítél őbíráira: „Hazugság. Nem írom alá". R., mint egy színpadi kényúr, tap-
solt, s egy vastag függöny mögül G. lépett el ő , tábornoki öltözékben, pisztolyát el ő retartva. Nyomában sötét-
ruhás férfiak színházi kellék-géppisztollyal, amelynek tára üres volt. Az elnök a fegyveresek gy ű rűjében mél-
tósággal távozott. R. utánaszólt: megköszönte a kellemes vacsora-társaságot. A sötétruhás férfiakkal tele-
zsúfolt elnöki autó felkanyarodott a hegyek közé, s egy neobarokk villa kertjében megállt. 
Az elnökné idegeskedett, ha már nem telefonál, miért nem jön érte a férje, kés ő  van. Erélyes kispolgár-
feleség volt, elb űvölte, hogy egyszercsak palotája lett és test ő rei. Szerette, ha filmezik, mikor egy szül ő -
otthont megnyit. Miniszterné sok van, de elnökasszony csak egy. A politika nemcsak a férfiak szen-
vedélye, feleségüké is. „Hívd fel az uradat", mondta Ilona, „a férfiak, ha isznak és politizálnak, rá sem 
néznek az órájukra". R. vette fel a kagylót, nem tudja adni az elnököt, már alszik, hajnalban együtt 
mennek vadászatra. Költsék fel, kérte az asszony. R. letette a kagylót. Az elnökné újra tárcsázott, követeli, 
hogy a férjével beszélhessen. Jól van, mondta R., kocsit küld érte, hol van? H.-nál? Akkor biztosan finom volt 
a vacsora. Ő  sajnos még nem kóstolhatta meg Ilonka f őztjét, H., úgy látszik, nem óhajtja meghívni. 
Lekísértük a kapu elé, nem azok az államvédelmis tisztek ültek a kocsiban, akik egyébként a test ő rszolgála-
tot ellátták. „Nem ismerem ezeket", súgta az elnökasszony, miel őtt beszállt. Őt is a neobarokk villába vitték, 
amely nemrég még egy csokoládégyáros tulajdona volt, a falakon afrikai maszkok, férje a két papír el őtt 
összezsugorodva. Az elnök már aláírta volna, de a feleségét ő l szeretett volna jóváhagyást kapni. „Te vagy 
az ország első  embere. Nem tűrheted, hogy a becsületedbe gázoljanak'; mondta az asszony. Férje sa-
vanykásan az ajtóban á11ó fegyveresekre mutatott. Az asszony még kapaszkodott az oszló varázslatba: „És 
az országgyű/és?Egyhangúan megválasztottak. ",‚Igen, az országgyűlés'; mélázott az elnök. „Te mindig tu-
dod, szívem, hogy mi a helyes."  Ágaskodva, kissé ünnepélyesen лegcsókolta a feleségét, kérette G.-t, 
s mikor az belépett, el őkelően összetépte a papírlapokat. G. is tapsolt, betódultak a sötétruhások, az elnököt 
a pincelabirintusba vitték, az elnökasszonyt internáló táborba. 
A kapu előtt mi is elbúcsúztunk, hosszasabban, mint máskor. „Vigyázz magadra, te bandita' mondta H. 
elérzékenyülve. „Te is vigyázz, öreg', motyogtam a vállát szorongatva. Ilona lehúzta a fejem, jobbról-
balról megcsókolt, összekönnyezett, és a zsebembe dugott valami papírcsomagot: „Ezt a kis túróspitét edd 
meg reggelire. Most, ugye, hideg ágy várja a szívrablót? Pedig ilyenkor aranyat ér egy jó feleség meleg 
hátulja. " Lábam elé néztem: „Egyszer már voltam így, nehezebb volt. Azon rágódtam: ő  hogy bírja. " „Buta 
hím! Nem tudod, hogy a nőstények jobban bírják?" Megsimogattam őszülő  kontyát: „Te biztosan. De látod 
U. feleségének azt tanácsolták, váljon el attól a hazaárulótól. Gondolkodási id őt kért." H. megborzongott: 
„Okos asszony. E/ fog vá/ní. " Ilona lesütötte a szemét: „E/ fog. "A férjére nézett: „És én?" „Te buta vagy. Te 
nem fogsz." H. fanyarul nézett egy mozdulatlan es őkabátot a sarkon. „Megnyugtat, hogy nem kell minden-
áron élni. Tudod mi volt az értelme az egésznek?" Csibészes mosoly: „Az, hogy éppen így történt. Semmi 
több. Jó éjszakát. " 
Egymással szemben laktunk a téren, két gesztenyefa között éppen H. ablakára láttam át. Néztem a lámpa 
fénykörében korán meg őszült fejét, Suetoniust olvassa. Az id ő  tájt a római császárok vérb ő  és körmönfont 
aljasságain edzette humorát. Lefeküdtem, arcomba világított a telihold, hasra fordultam, hogy b őgjek, de csak 
valami fura görcs rángatott. Telefonhoz nyúltam, n őt hívok, jöjjön taxin, elengedtem a kagylót: „hogy fogod 
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tenyefa között H. kivilágított szobája, négy-öt ismeretlen férfi könyveket vesz le a polcról. Felöltöztem, 
kivettem a fiókból a revolveremet, rablók, bizakodtam értelmetlenül. Könyvrablók? A sarkon túl három 
kocsi, mindegyikben cigarettázik a sof őr. Kettesével ugráltam föl a lépcs őn, pisztollyal a kezemben 
rúgtam be az ajtót, ők is előrántották a magukét: „Nagyobb a tűzerőnk, T. elvtárs' . mondta az egyik 
államvédelmis tiszt. Még az egyik fogolytáborból ismertem, sorbanálláskor borotvával hasította föl az el őtte 
álló német fogoly hátizsákját, s alátartotta a magáét. Mikor a német megmukkant, hátulról megfojtotta, 
„e/eget ugattál". Századuk kétharmada elesett, mert a németek géppuskazárót űzzel kergették őket vissza 
rohamba. Hozzám küldték kihallgatásra, az NKVD-t nem érdekelték a foglyok összet űzései. „Lövessen 
agyon, de gyorsan. Ha nem siet, hamarabb visz el a vérhas. Vagy csukasson fogolytáborba", vigyorgott. 
Megtehettem volna, hogy átadom a német foglyoknak, de nem tettem, épp eleget öltünk már valamennyien. 
De most itt virult, intézkedett, minden könyvet kiráztak, nincs-e bennük elrejtett cédula. „Már elvltték'; 
mondta Ilona, „minden papírt összeszednek, amin a kezeírása rajta van. Amikor csengettek, felkönyök ő/t 
az ágyban, látod ez az; szőrnyű  keserű  volt a szeme. Attól fogva semmit sem szólt." Az őrnagy elkérte a 
ruháskosarat, hogy abban vigyék a papírokat. Ilona öklével a leveg őbe csapott: „Még mit nem! Sosem látom 
vissza. Hol kap ma az ember ilyen ruháskosarat?" Elküldtek, zsebemben a pisztollyal nyomorultan leván-
szorogtam. H. nemcsak azok ellen lehetett olyan keser ű , akik érte jöttek. Rászolgáltunk ezekre a hajnali 
látogatásokra, nem voltunk a terror iparosai, de adtunk neki teret és magyarázatokat. Mosolyogtunk, be-
csalogató emberek a lebuj kapuja el őtt. Hazamentem, s bedobtam a cserépkályhába minden följegyzésemet. 
Nemcsak elővigyázatosságból, megnyugvással néztem, hogy perzsel ődnek hamuvá okoskodásaim. 
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eőrsf 
István 

jelenetek 
a 
sötétben 
g+álí fózsef eвnlékére 

1. 
FÉRFI 	Meddig álljak itt? 

KAR 
	

Még mindig kérdésekkel 
zaklatja környezetét 
Van pofája kérdezni még 
Most mi kérdezünk 

FÉRFI 	Meddig álljak itt? 

KAR 	Megsüketült a sötétben 

KARVEZETŐ  Homo sapiens 

KAR 	A látszat ellenére 
esztelen mint egy sapka 

FÉRFI 	Meddig álljak itt? 

KAR 	 Ha tovább kérdezősködsz 
kitépjük hajadat 

FÉRF/ 	Kopasz vagyok 

KAR 	 Ha tovább kérdezősködsz 
kitörjük fogaidat 

FÉRF/ 	Protézisem van 

KAR 	Ha tovább kérdezősködsz 
kinyomjuk szemedet 

FÉRF/ 	Úgyis alig látok 

KAR 	 Ha tovább kérdezősködsz 
szétrúgjuk tökeidet 

FÉRF/ 	Miért? 



2. 
KAR 

FÉRFI 

KAR 

FÉRFI 

KAR 

KARVEZETŐ  

FÉRFI 

KAR 

KARVEZETŐ  

FÉRFI 

KAR 

ELS0 SZEMÉL Y A KARBÓL 
MÁSODIKSZ. A KARBÓL 
HARMADIK SZ. A KARBÓL 

NEGYEDIK SZ. A KARBÓL 

KARVEZETŐ  

FÉRFI 

Figyelmeztettünk előre 
most hasalj a sötétben 

Egyszóval ti vagytok az őrök 
Minek a nevében 
Mit őriztek 
Ki elől? 

Ha tovább kérdezősködsz 
szárazon megborotválunk 
azután zuhanyozhatsz 

És gáz jön a zuhanyrózsából 

Derékig csupa szar vagy 
Apád szaros kő télen 
belógatott a szarba 
el akart dugni előlünk 
Pár évtizedet vártunk 
és most mégiscsak megvagy 

Gyere zuhany alá 
mert szörnyen bűzölögsz 

És gáz jön a zuhanyrózsából 

Állandó gyanakvásod 
undorral tő/tél minket 

Fáj hogy így megviselt 
az utolsó ötvenegy év 
Most minden jóra fordul 
Új erőre kapsz 
ha lezuhanyozol 

És gáz jön a zuhanyrózsából 

Töködet szétrúgtuk már 
Szemedet kinyomkodtuk 
Szőrcsimbókjaidat 
bőröstül leborotváltuk 
és te még mindig rettegsz 

Zsidó 
de fitymás 

Bolsi 

De ellenforradalmár 

A rabkórházban fiad 
fényképét rejtegetted 
Képedet elkobozzuk 
A szád helyén sár lesz 
A szádban is sár lesz 

Meddig feküdjek itt? 

3. 
FÉRFI (EGY SZEMÉL YNEK 

A KARBÓL) 	Téged megismerlek 
szemedre húztad 	470 Tányérsapkádat mindig a  



Körötted sétálgattunk 
A lejtős udvaron 
fulladtam és hörögtem 

Téged megismerlek 
Guggoltatni akartál 
föl-le és föl-le föl-le 
Tudtad hogy roncs a szívem 
Én akkor nemet mondtam 
és megdermedt az udvar 
és senkise hitt a fülének 
S még éltem huszonkét évet 
Mindig igazam volt 
amikor nemet mondtam 

 
KAR 	A gázkamrából meglépett 

a golyók kikerülték 
a kötélről lebogozódott 
a klinikai halálból 
visszakéredzkedett 
szívrohamait megúszta 

FÉRFI 	Az utolsó kivételével 

KARVEZETŐ  És még most is pofázik 

 
KAR 	Leültettük a hallban 

Azt hitte, körben az ajtók 
mögött a szobákban 
figyelmes féгfiak 
és fényes fiatal nők 
a jövetelére várnak 

KARVEZET0 Nagyon mulatságos volt 
amikorgyanút fogva 
a betonfalakra pingált 
ajtók közt rohangált 
és nem hitt a szemének 

KAR 	A leginkább az tetszett 
ahogyan leste a festett 
ajtókat és kaparta 
véres körömmel hátha 
lepereg róluk a máz 
Tudod mi volt mögöttük? 

KARVEZETÓ Halottaid a falban 

KAR 	Ez volt a szabadságod 

FÉRFI 	Csak ezt a szót ne halljam 
ti kétszeres rabok 
ott rostokoltatok 
velem a zárt terekben 
és rajtam csüggtetek 
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KAR 

SZEMÉL Y 

SZEMÉL Y 

SZEMÉL Y 

SZEMÉL Y 

KARVEZET0 

FÉRFI 

KARVEZETŐ  

FÉRFI 

KAR 

FÉRFI 

Most hősködsz te büdös 

Zsidó 

de fitymás 

Bolsi 

De ellenforradalmár 

Nincs vesztenivalód már 

Nyerésre játszottam mindig 

Tépjétek ki a nyelvét 

A piros ultit bemondtam 
s a tallontól reméltem 
piros hetest és ászt 

És kitéptük a nyelvét 
És végre csönd van végre 
csöndben rohadozik szét 
mint egész famíliája 
mint a földrészek is majd 
radioaktív vizekben 
most végre csönd van csönd van 

Én nem nyelvvel beszélek 
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apró 
István 

ösvények 

1. 
A szabadulás el őfeltétele úgymond a szellemi megtisztulás, ha nem is evangéliumi értelemben, de fenntartva 
a folyamat bens őséges, akár misztikus voltát. Csak felszínes pillantást vetve széthagyott darabjaim ellen-
őrizetlen kuszaságára, már nyilvánvaló, hogy ez úgyszólván lehetetlen, az is kétséges, valamirevaló szám-
vetésre telik e a rögzítetlen pontok gyenge kohéziójából. Mégis szabadulni kellene. 
Hiába játszadozom naphosszat velük, a színes kis lapocskákból nem akar összeállni mozaik, a felületek nem 
illeszkednek össze, kilógó sarkok, homorúságok nélküli kidudorodások tömkelegeként hevernek el őttem és 
választhatok: elfogadom őket így, a maguk összevisszaságában, vagy jöttömben-mentemben elejtek bel ő lük 
egyet-egyet s nem nyúlok utánuk. Még abban a kérdésben sem döntöttem, minek is nevezzem őket. Váro-
sok, napok, történések; emberi rangot adjak-e nekik, vagy maradjak csak ennél: pontok, amelyeknek többé-
kevésbé sikeres rögzítésével az id őben, fejből tanulod a magad és mások életét? Akkor viszont kár vesz őd-
ni velük, jobb játszani, mint újra és újra elfogadni jól ismert és kimozdíthatatlannak vélt tényeket. Hátha a kép 
bizonyos távolságról nézve így is összeáll. A színes üvegcserepek mindenesetre nem fakulnak. 

A Hold fénye nem sárga volt, hanem fehér és fehér volt a beton meg a fal, a jeges szél pedig hiába fütyült 
a kerítésre akasztott köcsögben, el őször végre megéreztem: nem csak a nyár múlik el folyton ereje teljében, 
langyos homokszigeteken, a télnek is földszaga kezd lenni még k őkemény éjszakákon. 

Csontkemény éjszakák. 

Valahol mélyen fekszik a gyű lölet, lassan szivárog belőle a félelem és elnehezül ő  cseppként lóg rajta a 
megadás. Vagy így: félelem—gy ű lölet—megadás? Vagy a megadás tehetetlensége érleli a vak gy ű löletet és 
a látó szem a félelem? 

Az évszakok egyetlen pillanat alatt váltják fel egymást, meg őrizve a külső  állandóság látszatát, csak a lap-
pangó félelmet vagy a kapkodó légszomjat élesztve fel. Most a táguló légszomj jött, de a mozdulatlan feszült-
ség nyugtalanító érzése másfelé kényszerített. 

Rolandéra gondoltam, ahogyan fennt álltunk a magas parton, a kora reggeli napon szárítgatva nedves 
göncínket, közben egy konzervdobozból halvát ettünk, ő  kézzel, én villával, mert uíálom az efféle ragadós 
masszákat. 

— Az utolsó nap... — hajtogattuk felváltva, bár a szavak nem jentettek semmit, értelem nélkül lebegtek 
körülöttünk, mert egyikünk sem tudta elképzelni, hogy két hónap után most egyszer űen hazamegyünk. Nyu-
galmunkon nem fogott a szó, mert még mindig nem gondoltunk végig semmit, mint ahogyan már hetekkel 
ezelőtt is igyekeztünk (mégpedig sikerrel) csak addig elemezni. a,jelenségeket, amíg azok kihatással voltak 
pillanatnyi életünkre és nem veszélyeztették féltve ő rzött békénket. Két hét vagy fél nap ilyen szempontból 
teljesen mindegy. 

Talán mégis egy kicsit rosszabb kedvem volt, mint egyébként, mert kés őbb a vízen Rolande halkan meg-
kérdezte, miért hallgatok és miért nem nevetek (akkor örült, ha nevettem, mert faggathatott, hogy miért 
teszem — ezt mindig nagyon élvezte), de nem tudtam neki válaszolni, csak eveztem és figyeltem a szigeteket, 
melyiken lehetne kikötni. Alacsony volt a vízállás, az evez ő  gyakran ért feneket a lagúnákban és homok-
padok közelében. Egy helyen meg is feneklettünk, kiszálltunk a kenuból és magunk el őtt lökdöstük, gázoltuk 
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a csónakból és bokáig ér ő  vízben tocsoghattam. A talpam alatt éreztem a bordásra fodrozódott homokot, 
mint régen otthon a Tiszán, miel őtt felépítették a becsei duzzasztógátat. (Nagyon száraz években a Tisza 
egészen összezsugorodott és a meder a Sárga-paffnál kidugta hátát a bánáti oldalon, olyanféle szigetet 
képezve, mint ezek itt a Duna alsó folyásán. A sziget és a pa rt  közötti lagúnában sütött a víz, a homok-
nyelven túl pedig egészen meg lehetett közelíteni a bácskai partot, húsz centi vízben, míg egyszer elt űntek 
a játékos fodrok a felszínr ő l, és komoly simaságával álljt parancsolt a mély. Mi, gyerekek, megrettenve 
hátráltunk, tudtunk úszni és valóban közel volt a másik pa rt , de az átmenet nélküli mélység elborzasztott 
benn(.nket, mindenféle titokzatos gondolat settenkedte körül értelmünket, és a vizet magasan a fejünk fölé 
csapkodva vágtattunk vissza a szigetre.) 

Homokra futtattam a kenut, és kiszálltunk az érintetlen fövenyre. Fújt a szél, de ha a homokban elterültünk, 
lassan felmelegített a nap. Ebben a pillanatban kapott szárnyra a nyár. Egyszer űen csak felszállt, egy 
hosszú pillanatig ott rezgett a homok felett, majd végigborzolta a vizet lefelé a folyón, elt űnt a kanyarban. 
Az ég kékebb lett, a Nap sárgább. Nem lett hidegebb, csak az éjszakai zivatar h űvössége meglepetten 
borzongó bőrömön változott át őszi frisseséggé. 

Rolandén vastag fekete pulóver volt, térdb ő l amputált farmer, anyakára kötszert csavart sálként, és lassan, 
megfontoltan hempergett a parton, közben dudorászott — oly komolyan, hogy bennem fel sem merült, hogy 
ettől esetleg okosabb tevékenység is létezhet a világon. Az oldalamon feküdtem és gondolatok nélkül figyel-
tem őt, a Vadmacskát, aki a szabad állatok természetességével mozgott, játszott —létezett. Odamászott 
hozzám, belecsimpaszkodott a hajamba úgy, hogy fájt, megharapott — ez is fájt, nézett és arcáról, sz őke 
hajából arcomba, szemembe pergett a homok. Utána nyúltam, a fekete pulóver átforrósodott a naptól, 
homoközön zúdult rám bel ő le, régen nem törődtünk már ilyesmivel, a szavaim is csikorogtak, szakállam 
csillogott a számtalan apró szilícium-szemcsét ől. Felálltam és lementem a kenuhoz egy hálózsákért —úgyis 
száradnia kell. Egy döglött fácán mellett szeretkeztünk, bár ezt csak utólag vettük észre. 

— Vége — mondtam, amikor délután utolsóként partot értünk. Pakoltunk és ettünk, elmentünk az uszodába tu-
solni, a portás jól megbámult bennünket, azaz Rolandét, mert feltételezem, hogy az ő  kemény kis melle job-
ban lekötötte a figyelmét, mint az én lógóm. 

Az ünnepélyes le-fel vonulgátások szünetében egy kávéház teraszáról beugrottunk egy omladozófélben 
levő  török templom ablakán, de poros törmeléken kívül egyebet nem láttunk. Utóbb csak ültünk a vörös bor 
mellett, és a vészesen múló órák súlya alatt alig mertünk megszólalni. Mosolyogva kerestem kék tekintetét 
a borospohár mögül. 

— Mit nevetsz? — tette fel végre kedvenc kérdését. Pohár-bornyi gondolkodási id őt kértem, amíg összesze-
dem agyamban a megfelel ő  német szavakat, s f ő leg rendszerezem annyira a gondolataimat, hogy meg-
közelítő leg érthetőek legyenek. Itt volt a pillanat, mondani kellett valamit, mindketten tudtuk, tisztában voltunk 
magukkal az elmondandó tényekkel is, mégis valakinek végig kellett nyögni a szöveget, és ketten voltunk, 
nem akadt nagy választás. Csak vigasztalt a tudat, hogy ebben a szituációban bármit mondok, az biztos 
hülyeség. Még jobb, hogy ezt a másik is tudja. Nem is tudom hogyan csináltam. 

Holnap elutazunk. Kész. Nem látjuk egymást többet. Ez sem új. És most a tisztázgatás, biztosítás, 
mosakodás. Ha találkozunk is valahol, valaha (kicsi a világ), akkor az már egészen más körülmények között 
lesz (azaz semmi szex), de ha arra jársz, vagy erre jársz, gyere így vagy akárhogy, barátok maradunk, 
puszi. 

Megkérdeztem a játékszabályok értelmében ő  mit gondol minderrő l, mire nyugodtan így válaszolt: 

— Ugyanezt! 

Értelmünktő l magasabbra emelt pohárral koccintottunk és a továbbiakban hagytunk mindent úgy történni, 
ahogyan a sodrás hozta. Nem eveztünk. 

2. 
A szabadulás el őfeltétele úgymond a szellemi megtisztulás, ha nem is evangéliumi értelemben, de fenntartva 
a folyamat bens őséges, akár misztikus voltát. A történések között elhanyagolható id őbeli különbségek 
feküsznek. Ha nagy változások kényszerítenek rá, számításba veszed őket, és pontosan leméred kiterje-
désüket; hogy a gyanútlan, frissen világra jött jelenségeket kell ő  biztonsággal szilárd pontokhoz szögezhesd. 
Igyekszel a pontokat nem összekeverni, megjegyezni precíz elhelyezkedésüket —így fejb ől tanulod a magad 
és mások életét. A legszilárdabb és legfontosabb pontok sejtjeid protoplazmájába ágyazva ő rködnek 
létezésed felett, aminogyökök és prosztetikus csoportok kombinációiként mérhetetlenül több hasznos 474 



információt bocsátva rendelkezésedre, mint amennyit agyad piramissejtjei valaha is képesek lesznek felhal-
mozni. Bennük elvész a milliós időkülönbségek jelentősége (számodra, fennmaradásod szempontjából érte-
lemszerű  tárolásuk egyszer űen felesleges, így a pontok erre vonatkozó atomjait képtelen vagy leolvasni), 
marad csupán a szigorú sorrend — bizonyos játékszabályok szerint folynak a történések tulajdon masszád-
ban, csak az utolsó pillanatban maradhat alkalmad némi szubjektív kiegészítésre, amelyre felfigyel az evo-
lúció, vagy nem. 

Az éveknek, évszakoknak, napoknak mind pontok felelnek meg, amelyeket nem hordozhat bármely hajszá-
lad sejtje. A nulla felé törekv ő  időkülönbségek között is pontok vannak, de érzékszerveink gyorsan határt 
vonnak a legkisebb még felhasználható információtömeg és az ett ő l kisebb intervallumban lejátszódó ese-
mények között. Bizonyos határokon belül a pontok lehet ővé teszik számunkra a történések kezdetének és 
végének rögzítését. A két kérdés, amellyel kapcsolatban valamennyi elmúlt és létez ő  kultúrának állást kellett 
foglalnia, függetlenül természetét ől és erőta гtalékaitól: kezdet és vég. Leszámítva a tö гténelmi kereszténység 
és iszlám sárgult papírlapokhoz tapadt mormolását és a legtöbb természeti nép istenekbe öltöztetett rettegését, 
az elmélked ő  kultúrák — beleértve a huszadik század beképzelt tudományát is — a folytatásban látták a két 
kérdés között feszül ő  ellentét kibékülését. 

— Az anyag boldog ősállapotába tér vissza, és évmilliókig vár egy új Brahma megszületésére, amellyel be-
fejeződik a lelkek gyötrött és hosszú, de mégis véges vándorlása sok-sok nyúlékony fehérjetömegen át. A 
tett, a kárura újra mindent bonyolulttá tesz, ismét kezd ődnie kell valaminek, miután valami befejez ődött —
mondják a hinduk, és türelmesen várnak. Csakhogy a kielégülés nélküli penészes folytatás, úgy t űnik, nem 
elégszik meg évmilliókban mérhet ő  változások öldöklésével (meg abban az esetben vesz ődjenek vele a hin-
duk), hanem ártatlan hétköznapjainkra támad, az értelmetlenség terrorját lopva koponyacsontjaink közé. Az 
időtöredék hónapok súlyával nehezedik fölém, és halasztgatom a lázadás percét, mert félek a kudarctól. 
A várakozáshoz önkéntelenül napokat toldok, amikor végét remélem, valaki napokat told hozzá, a szembe-
futó idő  pedig semmivel sem biztosítja, hogy egyszer nem zúdítja rám az esetleg sikerrel lerázott pillanat 
csökönyös folytatását. 

Mire megérkezett, kijózanodott, és meg sem lep ődött, amikor a város hidegen, kietlenül, elutasítóan fogadta. 
Havas eső  esett, a latyak kezdett megfagyni az utcákon, a lámpák dereng ő  körei és egyéb fények tömény 
szorongásként hatoltak belé — nem tudta merre induljon. Szerencsétlenül érezte magát, és nem is próbált 
jobb kedvre derülni, mert tudta, ez nem csacska kitalált hangulat, rücskös, id őtálló okok állnak mögötte. 
Állt és hallgatózott, mert lépteivel nem merte felverni az idegen csendet. Nem el őször állt így, s őt, élete 
valódi periodikusságát éppen itt tudná kimutatni, amikor szembe találja magát hideg idegen városokkal, ahol 
egyik ablak mögött sem vár rá senki, egyik ágyban sem az ő  asszonya fekszik, és egyáltalán nincs is 
asszonya, valamiféle öncélú kényszer vonszolja a csúszós járdákon évnyi hosszú éjszakákon át. Ilyenkor 
néha nevetnie kell és örül, hogy még tud nevetni, egyb ő l erősebbnek képzeli magát. 

Merre? Van ebben a rohadt, utálatos házrengetegben egy kapu, amelyen talán becsöngethet, és ott majd 
megmondják a módját, hogyan is takarodjon el innét. Fel sem merül benne, hogy ezért talán kár volt 
idejönni, a következményekkel ráér számot vetni kés őbb, mi lenne belőle, ha nem csinálna hülyeségeket? 

Elindult, leszegett fejjel, mintha ezerszer végigjárt úton haladna, és semmi szüksége sem lenne arra, hogy 
figyelje. az  utcákat, a sarkokat. Ezzel a módszerrel olykor már teljesen vadidegen helyekre is odatalált. 
Lépkedett és gondolatai egy másik városban jártak, ahol már több ízben megérezte a csontig hatoló 
magányt, és ahol elhullajtott részei ma is ott áznak, fagynak, száradnak valahol a leköpködött utca-
köveken. A szorongás már bels ő  szervei sima izomkötegeit kezdte görcsbe húzni, kivert kutya éjszakái (ki-
vert-kutya éjszakáim) néztek vissza rá a pocsolyákból. Elállt az es ő , körülnézett és vállat vonva befordult egy 
szűk kis utcába. 

A füstös, büdös, de meleg kocsmák mindig tudják, mikor toppanjanak az ember útjába. A sankhoz állt és 
a sör ízében véletlenül egy távoli délután bukkant fel. 

A bárban elviselhető  sör és zene mellett okvetlenül beszélgetnünk kellett. Belefáradtunk a szüntelen 
színészkedésbe, egyedül maradtunk, nem is volt többé szükség a mesterkélt ostobaságokra és a kier ősza-
kolt nevetésre. Mohón felhörpintettük az els ő  korsóval, gyorsan utána a másodikkal, és megért ően kerestük 
egymás tekintetét, mindkett őnk szemében ott ült az es ős délután, a nyugalom. Néztük egymást, nem voltak 
követeléseink és elvárásaink, a szavakat mérlegeltük, amelyekt ő l egymás segítségével szabadulni akartunk. 
Emi a gyerekkora óta kísér ő  öngyilkosságáról beszélt és elismételt néhány közkézen forgó frázist és tév-
hitet. Elmondtam neki, hogyan szabadultam meg egyszer és mindenkorra ett ől az áfiumtól, nem kért 
belő le. Meglepődött és én meglep ődtem, milyen keveset tud rólam. Hosszú út vezet az apr б.fcétségbe-
eséstő l a félig áteresztő  zománcig az ember körül, ami néha még nehéz pörölycsapásokat is kibír. Emi ennek 
az útnak rnég csak az elején tart. Hogy én hol járok rajta, azt néhány év távlatából talán fölmérhetem, van 
zománcom... kiállt egyet... de azért... s ű rűn... foltozgatom és repedésein... a decemberi hideg. 

A kocsmából kilépve állva maradt az ajtóbaj és hagyta, hadd járja át az utca éles leveg ője. Úgy gondolta, 
Emi öngyilkossága valószerűtlen, de azért elhatározta, hogy id őnként ellenőrizni fogja, hol is tart tulaj- 
donképpen, és egyáltalában b ővíti egy kicsit a felfogását ebben a kérdésben, ha lehet, megingatja az illúzióit. 
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Miért mindig pont télen kell mindent újrakezdenem? 

Jön a tél és ő  már jó előre megpróbálja biztosítani a meleg kandallót és a kandalló mellé a kötöget ő  nagy-
anyót, a birsalmát a szekrény tetejére és nagyapónak (mármint neki magának) egy hordó borocskát a 
pincébe — de novemberre már rendszerint itt ballag valahol egy alvó városban, magányos idiótaként! Nem 
tudta már, ezért utálja-e a telet, vagy mindez egy eleve meglév ő  utálat eredménye. 

A szűk utca ismerős kezdett lenni és már messzir ő l melegített egy kis ház sárga szemeivel. Elmúlt néhány 
év (bár ez tulajdonképpen nem biztos), de a házak kívülr ől nem változnak, az id ő  belülrő l bolygatja meg 
integritásukat, pontosan ellenkez ően, mint az embereket, akiken kívülr ől végez sebtében munkát, és a bels ő  
világot csak lassan, sz őrmentén simogatja. (Megint egy másik város jutott eszébe, ahol gyakran eljár egy 
ház előtt, amelynek változó tartalma nyugalmát borzolja, mert valaha az ő  világa volt. Kívülről ma is olyan, 
mint akkor, ismer valamennyi deszkát a kerítésen, tudja, hogyan nyílik a kapu, s őt azt is, hogy hol van a 
kulcs. Milyen lehet most belülr ő l?) 

A kis sárgaszem ű  ház sem árult el semmit. Bement megkérdezni nagyanyót, jön-e kötögetni a kandallója 
mellé. 

З . 
Mint minden igazán nagy csalás, a nacionalizmus is csak ott válik groteszkké, ahol már senki sem látja. 
Mocsaras vagy szikes folyópartok hajlataiban, ragadós sártengerek századik dombja mögött, ott, ahol 
a földhöz ragadt (vagy földhöz ragasztott) létezés csak ritkán vet számot önmagával. Ilyen zárt világba 
a hírek is csak félve teszik be a lábukat, és már betoppanásuk pillanatában igyekeznek idomulni a lég-
körhöz, nehogy egyszer űen, mint oda nem illők, elsikkadjanak, mint hazugok megvettessenek, mint bolon-
dok nevetség tárgyává váljanak és dolgukvégezetlen teng ődjenek unalmas téli esték adomáiként. 

Már régen senki sem tudja, ki volt Hurban, Hodzsa Stúr, senki sem sejti, mit hazudtak negyvennyolcban, de 
az uszításra ezek az emberek itt kardot kötöttek és csattogtatták egymás fején az ércet, hogy visszhangja 
másfél évszázad múltán is fülükbe csengjen s újra megérezzék a szájukba csorgó véres izzadságcsöppek 
sós ízében a vak gy ű löletet. Kiszárította az id ő  azt a hazugság tengert is, amelybe Deák és Eötvös 1868. évi, 
megoldást érlelő  törvényét taposták, nem tudják, miért zárták be a szlovák iskolát Nagyr őcén, pedig a kora-
beli hazugságok ezt is világosan megokolták, s őt arról is számot adhatnának, hogyan került a csernovai 
szégyenfolt Scotus, Viator, Tolsztoj, Denis és Björnson tollára. Nem is emlékezhetnek arra a sok ármányra, 
amelybő l a világégések nagy bukfencei közepette többet szélnek eresztettek, mint ahány forró ólomdarabkát 
lőttek egymás értetlen fejébe. De hol vagytok ti már ehhez, furcsa szavú, önként k őkorszakbeli homályba 
forduló értelmetekkel vegetáló, kevély szám űzöttek? 

— Verekedtek a csövesek és most alszanak. 

A tűz közelében még mindig elviselhetetlen volt a forróság, sütötte az arcomat, a hátam viszont fázott az egy-
re hidegebb éjszakában. A mellettem ül ő  fiú részeg volt, de azért még lehetett vele beszélgetni, folyton egy 
zöld üveget nyomott a kezembe, valami rossz borral. Magyar volt, de furcsán beszélt, a hangok nem kereken 
gördültek elő  a szájából, laposak vagy púposak voltak, kellemetlen tapadó hangzást adva a szavaknak. 
A csövesek aludtak és jól tették, mert amíg fenn voltak, nem mertem idejönni. Meghúzódtam egy nagy fel-
fordított csónak árnyékában, vagy húsz méterre a t űztő l, és onnan figyeltem a tépett, félmeztelen alakokat, 
hallgattam egyre hangosabb szitkozódásaikat. Amikor elindultam feléjük, még énekeltek és harmonikáztak, 
meg akartam őket ismerni, miféle nagyhangú emberek ezek. A zene azonban hirtelen elhallgatott, és ketten 
egymásnak estek, hamut és zsarátnokot rugdalva szét a t űzből. Néhány rövid, zárt ütés után abbahagyták. 
Valaki rájuk szólt, vagy sem, nem emlékszem, de biztosan nem azért álltak meg, inkább maguk is meg-
lepődtek, hogy a hirtelen támadt indulatok egyszerre ott csattantak az állukon, bordáikon. Józanodtak kicsit 
a fájdalomtól — nem így gondolták. Az értelem súgta önkéntelen szünet azonban nem tarthatott sokáig, az 
elszenvedett ütések sajgása eljutott az önérzetükig és sziszeg ő  gyű löletként jelent meg a szemükben, esze-
veszett szorítástól elfehéred ő  ökleikben. Most nem ugrottak csak úgy össze, hunyorgó szemmel figyelték 
egymást, megfeszített izmaik a lehet ő  leggyorsabb reagálásra készen remegtek, számították a távolságot, 
az oldalazást, a rúgást. Senki sem kelt fel szétválasztani őket, a többiek ültükben figyelték, moccanás 
nélkül, mert egy meggondolatlan mozdulatra el őkerülhettek a bicskák. 

— Az anyátok szentjit! 

Egy idősebb bajszos férfi indulatosan belevágta cigarettavégét a t űzbe és kászálódni kezdett, mintegy jelez- 
ve, hogy nem veszi komolyan a fiatalok idétlenkedését, okosabb lenne hazamenni. A hangulat azonban már 
átlépte azt a határt, ahonnan még ilyen egyszer űen fel lehetett volna oldani a feszes légkört, a többiek nem 476 



mozdultak, szemükben nem enyhült a makacs figyelem, inkább még hunyorítottak is egyet, elszántan, gy ű -
lölködően. 

— Ezt kinek mondtad? — kérdezte valaki szlovákul, sokatmondó fojtott hangon. A t űztő l nem láttam, ki volt az, 
és csak most vettem észre, hogy a dalolászó, borozgató társaság valójában nem is ülte körül a máglyát, 
ahogyan az első  pillantásra t űnt, hanem két elkülönült sorban helyezkedtek el az egyik és a másik oldalon. 
Nem tudtam eldönteni, így volt-e ez az el őbb is, vagy a verekedés percében alakult ki ez a felállítás, én 
mindenesetre nem vettem észre semmiféle mozgolódást... A bajszos egy pillanatra elgondolkodott, hogyan 
is válaszoljon, mindenki számára világos volt, hogy az inkább rosszalló, mint sért ő  szitok a verekedőknek 
szólt, és az sem volt kétséges, hogy a kérdés nem egyéb kötekedésnél. Bizonytalankodott, nem akarta venni 
a lapot, szlovákul szólt vissza, de az els ő  szavaknál nyilván megérezte, hogy hiábavaló az év ődés, és szőr 
ellen simította a mondat végét. 

— Nem neked, mert ismerem azt a köteked ős fajtátokat! 

Erre a másik fölállt, hüvelykujját a nadrágja szélébe akasztotta és szájával csücsörítve nézett át a t űz felett. 
Most láttam, hogy ez is jó ötvenes férfi volt, még nagyobb lecsüng ő  bajusszal, mint az előző . A vere-
kedők eddig kitartóan farkasszemet néztek, az egyik azonban most odaállt a nagybajszú mellé, és onnan 
méregette ellenfelét. Amaz a helyén maradt, csak leengedte ökölbe szorított kezét. A feje kopasz volt, 
bikanyakú fiatal gyerek, a karján csak úgy domborodtak az izmok. Csak egy farmer volt rajta, testének t űz 
felő li része jól kipirosodott, biztosan sütötte már régen, de nem mozdult. 

— A fajtánkat? — ismételte végre a nagybajszú és bólogatott. A másik oldalon is felálltak néhányan, csak az 
öreg maradt ülve, még mindig nem szívesen ment bele a játékba. 

Lapítottam a csónak mögött és biztosra vettem, hogy nagy csetepaté lesz a társasest vége. A kölcsönös 
szitkozódásba többen is bekapcsolódtak, a témákban kezdetben még aránylag változatos ordibálás 
csakhamar heves nemzeti acsarkodásba sz űkült. Amikor a helyzet a végs őkig kiéleződött és a két csoport 
karnyújtásnyira közeledett egymáshoz, váratlanul békít ő  hangok szólaltak meg. Egyik oldalon is, a másikon 
is, a csendesebbek mozgolódni kezdtek, mire néhányan azonnal félreálltak, a legtüzesebbek folytatták a 
kiabálást, de már akadt, aki megfogta a vállukat és csendesíteni próbálta őket. 

— Hagyd a fenébe, gyerünk haza! 

Láthatólag mindenki nagy megkönnyebbüléssel vette tudomásul a helyzet ilyenféle alakulását, az indulatok 
kihű ltek, az izmok elernyedtek, egyszerre mindenki álmos lett, haza akart menni. 

— Majd még azért találkozunk! 

— Ezt még megbeszéljük! 

A leghangosabbak úgy érezték, ők mégsem fejezhetik be vállveregetéssel az ügyet, és id őben biztonságos 
távolságra helyezve a leszámolást, önérzetesen távoztak. 

— Mégiscsak testvérek vagyunk. 
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— Testvérek — hangzott innen is, onnan is; csendesebb társalgás kezd ődött, a legtöbben elmentek, néhányan 
elaludtak a tűznél. 

A testvériség ily nagyarányú fejl ődése láttán én is el ő  mertem bújni a sötétb ő l. Megkérdeztem a fiút, ő  nem 
álmos-e, azt felelte, megissza még ezt a kis bort, azután majd leheveredik. A „verekedésr ől" nem esett több 
szó, ő  hallgatott a témáról, én meg nem kérdeztem, eleget láttam, hallottam az imént. A rongyos alvókról 
kezdett beszélni, mint a kulturális fejlettség és öntudat él ő  példáiról: — a csövesek, akik lépést tartanak a 
világgal, és kitépve magukat az Isten háta mögötti falu normarendszeréb ő l itt alszanak részegen a puszta 
földön. Elismerő  képet kellett vágnom. Bólogattam és elnézegettem az egyik „él ő  példát", aki legközelebb 
feküdt hozzám. A kopasz fiatal gyerek volt, aki tényleg adott és kapott néhány pofont az iménti perpatvarban, 
úgy láttam be is kékült egy kicsit az egyik szeme tája. Az oldalán feküdt, közel a t űzhöz, felsőtestén most 
sem volt semmi, hátát keményen nekivetette a hideg éjszakának. Hajnali kett ő  lehetett, arra gondoltam, hogy 
eme haladó szellem ű  mozgalom tagjainál a vesebaj professzionális betegség lehet, és ha kultúrszomjukat 
ilyen lőrével oltják, mint ez itt, akkor a májuk se húzza soká. Ehhez már csak az kell, hogy az embert id őnként 
jól megverjék, és Iám, nem élt hiába! 

A srác oldalamba bökött a zöld üveggel és röviden elmagyarázta, hogy az északi országrész és általában a 
csehek, sokkal fejletlenebbek, elmaradottabbak, mint ez a magyar- és szlováklakta vidék, ott még nincsenek 
csövesek és képzeljem el, nem sz űk szárú farmert hordanak a fiatalok, hanem még mindig b ővebb gatyában 
járnak. 

—Tán még olyan is akad, aki szövetnadrágban jár? 

—Hát azt azért már nem hiszem — válaszolta megfontoltan. Kivettem kezéb ő l az üveget és jó nagyot húztam 
belő le, mindegy akármilyen a bor, itt most már inni kell, mert ha elröhögöm magam, ez a gyerek a képembe 
mászik. 

A szellemi megtisztulás előfeltétele a megnyugvás. A megnyugvást pedig fel lehet koncolni, tudatosan vagy 
akaratlanul, vagy — ami már történelmi ítélet: ostobán. 

4. 
— Nem értesz engem —csóválta a fejét Iván, és fanyarul mosolygott. Tanácstalanul néztem rá, már mindent 
elmondtam, amit lehetett, és minek ilyen magától értet ődő  dolgokat ismételni. 

— Te nem érted, amit én mondok. Hogy a francban menjek haza Bulgáriából nadrág nélkül? 

Továbbra is mosolygott és rezignáltan intett: „Nem érted." Ez az elképesztő  értetlenség megbénított, már 
nem volt erőm válaszolni, leültem egy kőre és intettem, adják közelebb a pálinkásüveget. Iván elém telepe-
dett és felváltva kortyoltunk a barackpálinkából, hallgatagon, id őnként egymás arcát fürkészve, amíg teljesen 
be nem sötétedett, és el nem vesztették formájukat a tá: gyak. Nem messze tüzet gyújtottak, énekelni támadt 
kedvünk. 
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domány 
zoltán 
versei 
mint 
ők 

mint ők: porrá száradt ondószálat keresni vasárnapi nadrágban 
rég oszlásnak indult témák idegeivel bíbel ődni 
mint ők: szavak hátán az égig nőni 
golyó ütötte sebbel vérezni oltalmat keresve tébolydában 

mint ők: tűhegyes acéllal harcba menni 
felvértezve (hiába) évezredek tanulságaival 
mint ők: felszúródni 
elszáradni és nyirkosodni b űz/ő  avarként hó alatt 

mint ők: kísérteni 

mint ők 

mi is mint ők 
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gyilkos 

csokornyakkendődön ronggyá lesznek az álmok 
felöltődön fogcsikorgatva tekeredik az átok 
vízszagú leheleted 
seszínű  vizeleted 

ez már 
nem is 
nem nem te vagy 

hasad alatt összegubancolódott szálak 

ez már 
nem is 
nem nem te vagy 
szélesvásznú nevetésben sohasem lehet ítélet 

a 
prológus 

tömör kockává kövül sóhajod 
fogaid között kavicsok 
tested és arcod 
összetiport üres ágy 
benne rugóid 
eltörött 
a sánta kutya falába 
nem mehetek a mennyországba 

a 
leszakadás 

szemben az istenekkel 
rendben 
kegyetlen voltál és vagy 
vagy 
honnan ily hirtelen? 

a mindenség éjjelijén hegedülve 
egy rojtos hangszálon pengetve 
sok át nem élt dallamot 
hol vagytok? hol vagytok? 

a 
kísértés 

elalszol 
a jégpáncélokon csak öncélú ropogás 
áldozattá válsz kicsi kis jégvirág 

meghajolsz 
gerinced kettétört sodor a szél 
születésedtől soha fi félj 

ha megriadsz 
gyere illatozz szívem alatt 
kisvirág légy a megvalósu/ás, oltalmazlak 



fehér 
István 

alvin 
és 
a 
hétfej ű   
sárkány 

1. 
A lakodalom, dívom-dánom emléke már nem dobogtatja meg a szíveket, nem csillantja fel a szemeket; a 
kóbor ebek, melyek kilenc nap és kilenc éjjel osztoztak a fejedelmi lakoma b őséges maradékán, furcsa 
szobrokká merevedve ácsorognak a piactéren: telezabálták magukat, puffadt hasuk a földig ér, Nem volt ide-
jük emészteni, meghízni; sz őrük nem fényesedhetett, mohó tekintetük nem tisztulhatott... Etelt ől vemhes 
csont-bőr árnyakká dermesztette őket a mese vége. A küszöbökön táncban elrongyolódott cip ők, bocskorok, 
topánkák sorakoznak... Soha többé nem használja őket senki, mert: VÉGE. 
Szükségszerű  dolgok történtek a szükség által el ő írt időben, az el ő írt helyszínen és az el ő írt módon; a listá-
ra felírt szerepl ők megfelelő  alakítást nyújtottak, de ugyan tehet-e másként az, aki fenn van a listán? A 
törvényben benne foglaltatnak az ellene lázadók is: a kivétel er ősíti a szabályt. A MESE szabálya pedig 
olyan erős, hogy még kivételt sem szül, mert nincs rá szüksége. A MESE a sorsokat, az életutakat, a törté-
neteket széles, er őteljes vonalba tereli; igaz s hazug történet vége egyetlenegy szó, s a szabály, szükség-
szerűség vonala ebbő l aszóból indul tovább, feltartóztathatatlanul, mint a szent folyók az es ős évszak 
idején. 
Az események: a sárkány rémtettei, a királyleány születése, elrablása, Alvin közbelépése, a sárkány hét 
fejének porba hullása, Alvin és a királyleány egybekelése, a kilenc éjt s napot kitev ő  ünnepély — mindezek 
csupán egy láncszem kovácsai; az összefoglaló történet pedig maga a láncszem körkörös gy ű rűje, az előző  
gyű rűbe kapcsolva. A szükségnek eleget téve, dolgukat elvégezve a szerepl ők dermedt bábokként hullanak 
le a listáról s újak kerülnek fel: a régiek körben taposva ismételgetik utolsó, a történetet lezáró mozdulataikat, 
szavaikat. A király — királyi borosku$ja fölé görnyedve — arcának mindig ugyanazon izmait mozgatva, 
nyelvével a szájpadlás ugyanazon részeit érintve századszor, ezredszer suttogja maga elé, hogy „öregszem, 
öregszem, őregszem...'; pedig megállt a királyi idő , nem őszülnek tovább a királyi hajszálak, nem fogy 
a királyi bor, nem nő l az elkeseredett királyi mámor, s a királyi pókok is mozdulatlanul lógatják a fonalat: a sa-
rokban befejezetlenül feszül a háló, és a légy sem fog soha felrepülni a királyi asztal morzsáiról, hogy 
a hálóba tévedjen és pontot tegyen saját befejezett történetére. A nagy történetnek semmi szüksége az 
ilyesmire. A mese elmondatott és meghallgattatott, a Jó gy őzelme a Rossz felett tapssal jutalmaztatott; 
mindez már iszap csupán, felesleges teher, mélyre és örökre elsüllyesztve... A szent folyó hömpölyög 
tovább. Nem Csipkerózsika-álom ez, hisz Alvin nem alszik és mások sem alszanak. Az másik történet, a me- 480 



der távolabbi pontján elsüllyesztve. Valóban, a csók nem segít: Alvin századszor, ezredszer vagy ki tudja, 
hanyadszor hajol lágyan a királyleány —immár felesége — fölé, hogy csókkal illesse hamvas, sápadt or-
cáját. „Kedvesem, én kedvesem, kedvesem, én kedvesem, kedvesem... "— de csak ennyit suttog, és nem 
többet, aztán újra. A királyleány álma is csupán néhány kimerevített kép: egy kéz virágot tépés a tóba dobja, 
hattyúk... egy kéz virágot tép és a tóba dobja, hattyúk... 
Boldogságuk olvasztott ólom cseppje, amely egy vödör víz helyett a változatlan öröklétbe hullva szilárdult 
örök alakzattá. Távol s rejtve mindent ő l, mindenkitő l. 
Nos, feltételezzünk magunkban egy er őt a törvények visszájára fordítására, s őt: új törvények felkutatására. 
Nem... Helyesebb, ha ezt az er őt Alvin lényében, Alvin lényegében keressük. Mert kicsoda Alvin? Tudjuk, 
hogy Hős volt, Sárkányöl ő  volt, szerelmes volt... Volt. Elbizonytalanodva bár, de még azt is megkockáz-
tatjuk, hogy most boldog, ha ugyan ez-az egyforma szavakat suttogó, egyforma mozdulatokat végz ő  állapot, 
amely nem vezet sehová, boldogság. Mindenesetre ez a címke van rajta, s a mese vége is ezt írta el ő . Nos, 
tegyük fel, hogy ez a magát ismétl ő  jelenség (egy ugyanolyan magát, azaz történetének a végét ismétl ő  
világba ágyazva), tehát Alvin rendelkezik ezzel az er ővel, amely talán nem is erő , hanem képesség, még job-
ban megvilágítva: a hibázni tudás képessége. Nem tudatos, hisz csak a hibázás után és éppen a hiba se-
gítségével döbbenhet magára. 
PAFF. Alvinnak megbotlik a nyelve. Nem szükségszer űen, mert a képesség nem követeli mindig a kifejtést 
is... Csak úgy: PAFF. Es Alvin — akárhogy is er ő lködik — nem tudja kiejteni a szót: kedvesem. Próbálko-
zik, kezét ökölbe szorítja, nemes, vitézi homlokán nagyobb verejtékcseppek remegnek, mint a sárkánnyal 
vívott harc idején... Nem sikerül. Lerúgja a takarót, kiugrik az ágyból, s döbbenten néz körül. Habár már 
a homlokán gyöngyöző  verejték és a kéz ökölbe szorítása kiszakította őt lepecsételt állapotából, vagy ha 
úgy tetszik, újrateremtette őt, e döbbent magára eszmélés után mondhatjuk csak ki az Igét: Alvin, kelj fel 
és járj! 

2. 
Alvin, mint aki álmodik s tudja, hogy álmodik, kiugrik tehát az ágyból. Nem ébredés ez, hisz nem akart 
felébredni ... Kettős állapotának tudatában, de tulajdonképpen mindkét állapoton kívül cselekedni kezd. 
Emlékezik mindenre, nem ért semmit. Érzékeli önmagát, mint lehet őséget — de vajon minek a lehet ősé-
gét? Az első  percekben kétségbeesik s elfogja a tehetetlenség érzése. Nem tud hinni abban, amit Iát. Ez az 
első  biztos pont, amibe kapaszkodhat. „Nem szabad elhinnem" — gondolja. Lováért indul... Ám a ló ön-
magába bámul... Pofájából illatos szénacsomó lóg, de a fogak nem ő rölnek. Vitézünk becézgeti, simogatja, 
mindhiába. Finom zabbal kínálja, csalogatja, de a ló üveges tekintetét nem felh őzi a hála barna párája, a ló 
nem mozdul, ő  a sárkányöl ő  jószága, a sárkány elpusztult, a h ős boldog, a mesének vége, ló nincs. 
Pont. Alvin fülében dobolni kezd az istálló csendje, s az udvarra hátrál. Felindultan, borzongva támolyog 
ajtótól ajtóig. Végül határoz: kimegy a városból. 
„A kilencedik napon aztán pihenni tért mindenki: bezárták a városkapukat, hogy háborítatlanul alhassák ki 
a dánom-dánom fárada/mait "Emlékszik erre és mégis meglep ődik, hogy nem tudja kireteszelni a kaput. 
Nekigyürkőzik, nagy keservesen felmászik a falra, vitézi kardja élesen pendülve csapódik a kövekhez. Egy 
ugrás, bokájába nyilalló fájdalom, s már kint is van... Bicegve, cseppet sem h ősiesen vág neki a rétnek, 
vissza se néz, le se néz, fel se néz és oldalra sem, csak el ő re, ahol —emlékezete szerint — a fekete erd ő  
kerekedik. A madarak jégbe fagyott tollcsomókként lebegnek a leveg őben, s amelyik a mese végén éppen 
csiripelt, annak a torkából most is végtelen-hosszan kitartott hang bugyborékol, de Alvin számára mindez 
őrjítő  csend. Végtelenné torzított hangok űzik tovább. 
Már látja a fekete erd őt: keskeny, jól kitaposott ösvény vezet oda. Szíve megdobban, fejébe szédült vérhul-
lám csap... Meg kell állnia. Az ösvény! Az út! „Odavezet, odavisz." Hát lehet ezt így mondani? Íme, a kita-
posott földszalag távolba vesző  szürke vonala most nem jelent többet, mint egy porszem, hisz csak porsze-
mek vannak, földszemcsék, egymás mellett, egymáson; végigfut rajtuk a tekintet és a FEKETE ERD ŐBE 
VEZET, mondaná Alvin, ha nem tartaná kétségbeejt őn értelmetlennek. Nincs haladás, nincs cél, minden 
egy és változatlan, csak ő  a változó, ő  a lépni tudó, ő  az átkozott, ő  az, kinek pusztulni kell, mert hibázott... 
Igen, Alvinnak meg ken állnia, hogy gondolkodjon. Amint látjuk, ereje egyre csak n ő l, mert így szóltunk: „AI-
vin, gondolkodj!" Mind erősebb, mind sebezhetőbb. Visszaforduljon? Visszafordulhatna, ha létezne itt oda 
vagy vissza... Megremeg, elsápad. Rövid, dühös kiáltással földhöz csapja a kardját. Nem elmélkedni, 
hanem tenni kellene, s csak ha valamit lehetetlen, akkor állapítani meg, hogy ez VAN, ez NINCS. Azért 
mégis... Meg kell fontolni. Újra megmászhatná a falat, bemehetne a városba, visszatérhetne a palotába, a 
hitvesi ágyhoz, felesége fölé hajolhatna és — bár azzal a tudattal, hogy ez képtelenség, téboly —két 
szóra igazíthatná ajkát: kedvesem, én kedvesem... Feladhatná újrateremtett, véletlen-szülte önmagát, és 
alázattal ő rlődve ismételhetné a Mese, a Szabály zárómondataiban el ő írt szókat, mozdulatokat, míg 
bele nem pusztul. Igen! Az ily módon való pusztulás talán magában rejti az újra-beépülés lehet őségét is... 
Hisz minden folyamat megfordítható... Ő , Alvin is egy folyamat, melynek kezdete a mese végén dörren ő  
örök és visszavonhatatlan pont, hát forduljunk meg, gondolja, fussunk vissza, szól, épüljünk le, kiabálja, 
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З . 
El  nem mondható , le nem írható e pillanat . Nem látunk semmit ... Mintha széthullni készülne a mozaik: 
szélsebes rohanás zaja rengeti meg a képet ... De íme , újra szilárdul minden ... Alvin beesett arccal , lihegve 
áll a hitvesi ágy előtt. Vár . Vonásai kisimulnak . Felesége fölé hajol. Tudja , mit kell mondania . Ismeri a szép 
szavakat . Ajka szólásra nyílik, tenyere a kedves homlokra simul... aztán felegyenesedik . Alvin, mit csi-
nálsz? Övéből kovát és taplót húz el ő . Alvin!? A finom , selymes ágynem ű  könnyen lángra lobban. Maró 
füst csap az aranyozott mennyezetig , s a királyleány csontig hatoló sikollyal ébred . ALVIN!!! 
Alvin pergő , csattogó , zilált mozdulatok szilárd tengelye . Tőrt ránt s az ajtóban álló katonaszobor karjába vág. 
A katona fájdalmasan felordít , lándzsájáért kap... Vérben forgó szemekkel ered a merényl ő  után . Alvin a 
véres terémtés robbanó magja : repül , menekül , boldogan , kacagva . Futás közben kutyákba , lovakba, kato-
nákba döfi a kését , királyi apósát se kíméli ... Mind nagyobb , mind dühödtebb tömeg üldözi : tajtékzó, 
csattogó fogú újszülöttek szorítják sarokba ... Alvin nevet , hisz tudja már az utat : fel a falra , az ismerős 
repedésekbe kapaszkodva ... Át a mezőn , az ösvényt követve ... Be a kérék erdőbe , a sárkány barlang-
jáig... Sebtében helyére teszi a sárkány hét fejét , máglyát rak az otromba test mellé , szikrát csihol... 
Uldözői jóval később érnek oda. Nem mennek közel , csak öklüket rázzák , és átkaikat szórják , míg Alvin 
utolsó porcikája is el nem t űnik a hét szörnyű  fej valamelyikében . Felüvölt a sárkány , erősebb , mint valaha: 
a katonák riadtan futnak a városfalak mögé . A tábornok remegve veti magát térdre a király el őtt, kinek 
sebeit (a mellén és az arcán vágta meg  Alvin )  válogatott gyógyfüvekkel borogatják. 
— Uram, királyom! A sárkány ismét sz űz lányt követel! 
— Hát vigyetek neki. 
— Felség , por és szemét vagyok a lábad alatt, de ... Bátorkodom megjegyezni , hogy már csak a lányod... 
— Nem! Alányom nem adom! Vesszen a szörny! Doboltassátok ki országszerte... 

De hagyjuk őket . Bízzuk rájuk , hogy zöld ágra verg ődnek-e asárkány -ügyben . Ez már másik történet. Te- 
gyünk pontot a miénkre és térjünk nyugovóra . Tegyünk pontot a mienkre és térjünk nyugovóra . Tegyünk... 
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Minden oly egyszerű  volt, Jarret, 
minden növénynek megvolt a helye 
az ágyásban, és minden ágyást kisebb 
egységekre osztottak, hogy a családok 
együtt legyenek, s ne szanaszerte; 
színük, szaguk, s hatásuk szerint. 
Naptól győtőrt virágok buján 
burjánzottak az árnyékban, mások 
a Napot izgatták. 
A négy főldrész, Európa, Ázsia, Afrika 
és persze, Amerika alkotta sarkait 
e visszavonhatatlan szimmetriának, 
s amikor a csikorgó vaskaput 
bezártad magad mögött, Jarret, 
paradicsomi máslétben lelted magad. 
Minden kő  büszke volt helyén, a rendben, minden fa. 
Hagytak, szaladgálj szabadon, nem volt ott 
őr, csak utak voltak, s középen 
szökőkút, amely szüntelen 
mesét szőtt a vízből való világ 
eredetéről. 

 
Bármely utat választhattál, Jarret, 
bármely kerülőutat, mindig visszatértél 
e fénylő  forráshoz a kert 
közepén. Szemed felmérte a tájat, 
s lassan beleolvasta magát ebbe az 

örök tavaszba. Minden olyan egyszerű  volt, 
Oly szörnyen egyszerű: míg egy napon 
saját nyomodra ismertél, Jarret, 
a frissen gereblyézett „Kertek Útján". 
Megismerted az utat és a fát is, 
belekarcolt neveddel, bár most nagyobb volt, 
mint akkor, s terebélyesebb, de a te neved volt. 
Hová? Itt ezt nem kérdik senkitől! 
Heveredj hát a zizegő  fűbe, 
hunyd be szemed, őrizzen szótlanul 
neved az ismétlődés 
peremén. 



Itt kezdődik a te zenéd, Jarret. 
A tétova emlékezet reszkető  
nyájjá tereli össze a hangokat,, 
hátad mögött elkóborolt szél. Es 
az utca zajai, autók 
botor tülkölése, tűzoltók szirénái, 
panasszá lesz mind. Jaj annak, aki nem hallja, 
mikor a vágyak Nagy Játéka szól. 

4. 
Sokáig vándoroltál át e kerten, 
Jarret, az utak repedezett bőrén, 
s az utak este jöttén vékonyodtak. 
Ahány falevél lehull, hal lesz 
a vízben, madár a mezőn. 
De most nem moccan semmi. Csak az árnyad, 
mely szökdécselve olvassa múló 
órákat, mintha késő  lenne már. Egy másik 
Jarret nő  benned, aki nehezen 
támaszkodik szí vedre, s dobogását 
világos szóval fojtja el: Ne fordulj hátra, 
benned van, tőled elválaszthatatlan. 
Semmi sem egyszerű  már, Jarret, minden újabb 
lépted gúnyt űz a földbőL Menj, menj tovább. 
Eljutsz majd a központba, a vaskapuhoz, 
a távolban meglátod a kutat, 
amelynek cseppről cseppre fogy a hangja. 
Ez a te órád, Jarret, tárd ki karod: 
fénylő  eső  mossa sebeidet. 

Michael Kruger, 1943, Mün-
chenben él, lektor, irodalom-
kritikus. A vers az Aus der 
Ebene című  verskötetébő l 
való, amely 1982-ben jelent 
meg a Hauser Könyvkiadónál. 484 



sas  cha 
anderson** 

versek 

minden bolygónak van egy gyllkosbolygója 
minden bolygónak van egy gyllkosbolygója 
minden bolygónak van egy gyilkosbolygója 

minden napnak van egy éjszakája 
minden tanknak van egy elhárító/övege 

minden első  programra jön egy második program 
minden második programra jön egy harmadik program 
minden harmadik programra jön egy negyedik program 
minden negyedik programra jön egy ötödik program 

és a hatodikban ű l egy néger 
előtte whisky szto gramm 

a monológok idegenül 
ténferegnek egy pályaudvaron 
honnan és hová között 
amikor a börtönből jöttem 
(luckau 
két emelettel liebknecht emlékcellája fölött) 
ott álltam doberlug-kirchhain állomáson 
az utasellátó pultjánál és vártam 
a berlin—drezdai gyorsra 
és kávét ittam 
és nem tudtam hogy most mi lesz 
és vettem egy hetilapot 
és verset írtam arról 
hogyan hal meg a hétfő  a keddben 
menj át a határon 
ott a túloldalon 
áll egy ember s így szól: 
menj át a határon 
ott a túloldalon 
áll egy ember s így szól: 
menj át a határon 
ott a túloldalon 
áll egy ember s így szól.' 
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Sascha Anderson, 1953, 
Drezdában él. Első  verseskö-
tete, amelybő l e költemények 
származnak, 1982-ben jelent 
meg a nyugat-berlini Rotbuch 
Könyvkiadónál. 
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Rudolf Bahro* (lásd: Alternativa, Kritika realnog 
socijalizma, Globus, Zagreb, 1981) a kelet-európai 
szocializmus radikális és következetes bírálatát, de 
ugyanakkor egy alternatív világkép kidolgozását is 
kívánja ny(іjtani. „Ez a könyv az utóbbi évtizedek 
legjelentősebb hozzájárulása a marxista elmélet és 
gyakorlat kialakításához. " Igy Herbe rt  Marcuse. „Az 
A/ternativa a legjelentősebb elméleti munka azok kö-
zül, melyek a kapitalizmust megszüntető  országok-
ból származnak — Lav Trock/j Elárult forradalom c. 
múve után." Így a trockista Ernst Mandel. Magyará-
zatképpen kiemelem és értelmezem Marcuse Bahro 
könyvére vonatkozó legfontosabb gondolatait, mivel 
úgy vélem, megvilágíthatják egyrészt a marcusei 
koncepciót, másrészt a bahról alapelveket is: 

Bahro jelentős érdeme annak a gondolatnak ki-
emelése, hogy a szocializmust és a kommunizmust 
nem lehet szétválasztani; a kett őt eddig is csupán az 
uralkodó ideológiák magyarázták külön-külön társa-
dalmi-gazdasági rendszerekként; következéskép-
pen: „a szocializmus kommunizmus a kezdettől fog-
va és vice versa" 

Bahro számára a marxizmus nem ideológia, ha-
nem a gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata 

az Alternativában a társadalmi mozgástér súly-
pontja a politikai gazdaságtan „objektivitásáról" a 
szubjektivitás aktivitására tev ődik át; Marcuse egye-
nesen rebellis szubjektivitásról beszél 

Bahro az emancipatórikus, minden alárendeltsé-
get tagadó egyetemes emberi érdekek hangsúlyozá-
sával újfent elsajátítja a „történelmi materializmus 
idealisztikus elemeit" 

Bahro bebizonyítja azt, hogy a Marx utáni társa-
dalmakban egyetlen osztály sem lehet az emancipá-
ció alanya. 

Természetesen könnyen felfedhet őek bizonyos át-
fedések Marcuse „negatív gondolkodása" és  Bah-
ro alapelvei között. Mindketten a klasszikus marxista 
elmélet fogalomtárából indulnak ki, de ugyanakkor a 
modern társadalmi-politikai szituációhoz mérten arra 
irányulnak, hogy átértelmezzék ezt az elméletet. Ez 
az átértelmezés, pontosabban a marxi elmélet mo-
dernizálására vonatkozó kísérlet például a munkás-
osztály szerepének másfajta magyarázatában is tet-
ten érhető . Bahro ugyanis tarthatatlannak min ősíti 
azt az elképzelést, amely elveit az emberiség egye-
temes érdekeit képviselő , a múlttal gyökeresen sza-
kító, a totális Jót megvalósító, tehát sajátságos 
történelmi küldetésének eleget tev ő  munkásosztály 
tevékenységére alapozta; azaz, elveti ama marxi ví-
ziót, amely a szolgaság és az uralom kiiktatását, az 
egyetemessé váló elidegenedés túlhaladását, egy-
szóval egy földi paradicsom letéteményesítését egy 
történelmi szerepet betöltő , magáért-való, öntudatos 
embercsoport, -értsd: osztály gyakorlatából eredez-
tette. (Erre a kés őbbiek folyamán még visszatérek!) 
Továbbá: Bahro folytonosan vitázik Mandellel és 
egyáltalán azokkal, akik számára a reális szocializ-
mus döntő  ismérve a poszt-kapitalista jelleg ű  társa-
dalmi-gazdasági szerkezet. Szerz őnk kritikai cél-
pontja ugyancsak az a felfogás, miszerint a reális 
szocializmus államai egy relatíve önálló társadalmi-
gazdasági rendszert képeznek, azaz egy átmeneti 
fázist a kapitalizmustól a kommunizmusba vezet ő  
úton. A reális szocializmus gyakorlata nyilvánvalóan 

Rudolf Bahro a könyv megjelenése idején egy bedini gyár tervezésügyi és munkanor-
ma-szabályózó részlegét vezette. A könyv megjelenése után nyolc év b ő rtőnbüntetést 
kapott. 1979-ben amnesztálták a nemzetközi baloldal nyomására. Azóta az NSZK-ban 
tevékenykedik, a „zöldek" aktív protagonistája. 486 



nem igazolta a marxi elképzeléseket : mármost fel-
merül az alternatíva : „vajon az elmélet nevében iga-
zolni a gyakorlatot', vagy „elítélni a gyakorlatot mint 
deformációt az elmélethez viszonyítva". Bahro azon-
ban nem esik a reális szocializmus szocialista mivoltát 
érintő  tagadó koncepciók csapdájába — amely, véle-
ményе  szerint , gyöngítené a radikális kritika alapza-
tát. A reális szocializmus nem-kapitalista jellege ta-
gadhatatlan : Kelet-Európa államaiban megszüntet-
ték a kapitalista értelemben vett termel őeszközök ma-
gántulajdonát . Eppen ezért Bahro nem-kapitalista jel-
legű  ipari társadalomról és protoszocializmusról be-
szél. Itt említem meg Bahro vitáját Svetozar Stojano-
vićtyal: szerzőnk értelmezésében Stojanovi ć  neve-
zetes könyvének (Između ideala i stvarnosti) köz-
ponti gondolata az, hogy az ideál (értsd : a marxi ví-
zió) és a realitás (értsd : a szocializmus jelenlegi gya-
korlata) közötti ellentét nem csökkenti a „demokratikus 
szocialisztikus " egyéniség kialakításának esélyeit. 
Ilyen módon Stojanović  mint a szocialista deformá-
ciók elméletének szószólója csupán megismétli ama 
közismert tézist : a valóság eltér az ideáltól — de an-
nál rosszabb a valóságnak . Nem szólok bővebben 
arról , hogy Bahro nagyban félreérti Stojanovi ć  köny-
vének alapirányát , s többek között azt sem veszi fi-
gyelembe, hogy az Između ideala i stvarnosti című  
könyv milyen körülmények között született — egyéb-
ként is Bahro néhány mondata , amely a jugoszláv 
szocializmusra vonatkozik , meggyőzően bizonyítja 
számomra , hogy a jugoszláv gyakorlatot vajmi ke-
véssé ismeri. A lényeg itt az, hogy szerz őnk a proto-
szocializmus , a nem -kapitalista ipari társadalmak 
szerkezetének értelmezését nem az ideálok és a va-
lóság szembesítésével kívánja elvégezni . A reális 
szocializmus perdöntő  jegye eszerint éppenséggel 
a totális értelemben vett szubaltern rendszer, egy 
olyan objektív szerkezet , amely az állampolgárok 
kiskorúsítását célozza ; a szubaltern állapot egy 
olyan rezsim leírását példázza , ahol a cselekvési 
kompetenciát kizárólag felülrő l határozzák meg. 
Bahro meg van győződve arról , hogy egyetlen osz-
tálytársadalomban sem volt oly intenzív az aláren-
deltség és a szolgaság , mint a reális szocializmus-
ban — s ezt főleg a hagyományos munkamegosztás 
működtetésével, a munkaszervezés végletes hierar-
chiájával , a közvetlen termelők „tehetetlenségé-
vel", az irányító hatalom „hierarchikus piramisával" 
bizonyítja. 

A protoszocializmus másik fontos ismérve az, hogy 
a tulajdon (államtulajdon ) érvényesítése nem egyet- 
len formája az uralmi legitimációnak , mint Konrád 
György és Szelényi Iván mondják, az áruviszo- 
nyok totalizálósával pusztán politikai határai marad- 
tak annak , hogy a központi apparátusnak milyen 
mennyiségű  terméktöbblet áll rendelkezésére. Bahro 
hasonlóságokról beszél a keleti despotikus gazda- 
sági rendszerekés a protoszocializmus között: mind- 
kettőnek lényege azon modell , ahol az állambürokrá- 
cia (s az államfő ) nem birtokolja a tulajdon reprezen- 
tatív formáját , de mint adminisztratív és ideologikus 
államapparátus rendelkezik a munkamegosztás és 
értéktöbblet felett. Következésképpen: az állam a 
nem-kapitalista társadalmi rendszerekben olyan ap- 
parátust képez , amely adminisztratív szuperstruk- 
túra és a hagyományos , az alá- és fölérendelt viszony- 
latok láncrendszerén alapuló munkamegosztás po- 
litikai kifejeződése is egyszersmind. Ilyenformán a 
hivatalos státusban tetszelg ő  politikai intézményes 

487 szervezet , nevezetesen a hivatalos ideológiát újra- 

termelni hivatott „politikai rendőrség" (Bahro), a párt, 
valamint az államapparátus bürokrata szervezetei a 
tőkés uralomhoz hasonlóan elsajátítják a szükséges 
munkaidőn felül termelt értéktöbbletet, de céljuk a 
kapitalizmustól eltérően nem a profit maximális nö-
velése , hanem a hatalom igazolása és a politikai ura-
lom léteztetése . Nicos Poulantzas hívta fel a figyel-
met, hogy mostanság sem a t őkés , sem a szocialista 
államot nem lehet egy uralkodó osztály szervezete-
ként magyarázni ; véleménye szerint a klasszikus 
marxista államelmélet dogmatikus ismétlése manap-
ság csupán „instrumentalizmushoz" vezet . Poulant-
zas tolmácsolásában — amire egyébként nagy hatást 
Althusser elmélete gyakorolt — az állam voltaképpen 
a gyakorlatot vezérl ő  erők viszonylatának „anyagi 
sűrítődése", afféle „stratégiai mezon', „folyamat', 
ahol kereszteződnek a politikai és gazdasági hatalom 
„csomópontjai". Úgy vélem, ezen gondolat hozzáse-
gíthet bennünket a protoszocialista állam pontosabb 
meghatározásához . Nyilvánvaló ugyanis , hogy ez az 
állam nem egy osztály ; jelesül : nem a munkásosztály 
hatalmát fejezi ki, az állam itt csupán a politikai ura-
lom eszköze, „stratégiai mezon', „folyamat', amely-
ben keresztez ődnek a párturalom és az állambürokrá-
cia, ha úgy tetszik, az „offíciális univerzum" elemei. 

Bahro felrajzolja azt az utat , amely összeköti a le-
ninizmust , a sztálinizmust és a protoszocializmust. 
Bahro a lenini és sztálini id őszak közötti különbségek 
és folyamatosságok pontos értelmezésével jelent ő-
sen hozzájárult a korai szocializmus képének ponto-
sabb kidolgozásához . Bahro szerint Lenin alapvet ő  
tévedései többek között annak következményei, 
hogy nem ismerte eléggé Marx és Engels gondola-
tait az ázsiai termelési módról , amely analogikus az 
orosz társadalom gazdasági szerkezetével . Ennek is-
meretében tudnia kellett volna , hogy az orosz társa-
dalom struktúrája a következ ő : 

egy ázsiai jelleg ű  bürokrácia uralma 
a jobbágyok és földesurak viszonylata 
az ipari burzsoázia és a bérmunkások ellentétes 

érdekrendszere. 

Bahro kiemeli : annak alapján , hogy az árutermelés 
behatolt a falu életébe , Lenin arra következtetett, 
hogy a parasztság köreiben is létezik egy t őkés ré-
teg. Az események azonban nem ezt igazolták. Jel-
lemző  tény , hogy a gyárakban létesített küldöttsé-
gek rendszere , melyet Marx olyannyira akceptált, 
Oroszországban csöppet sem demokratikus következ-
ményekkel járt volna , a nagyvárosokban összponto-
sult és kisebbségben lévő  munkásrétegek képvisel-
ték volna az orosz nép egészét . Ezzel magyarázha-
tó, hogy Lenin később a munkások és a parasztok 
szövetségérő l beszélt , amely a proletárállam és a 
bolsevik párt  vezetésével közös érdekeket hivatott 
képviselni — ez a szövetség Lenin elképzelésében 
felette állt volna a munkások érdekeinek is. Ugyan-
ennyire jellemző  Lenin szocializmusra vonatkozó 
meghatározása : „A szocializmus nem más, mintegy 
államkapitalista monopólium, amely a nép egészé-
nek érdekeit szolgálja, s ilyenképpen megszűnik 
kapitalista monopólium lenni." Hagyjuk most figyel-
men kívül a meghatározás szinte tragikus szegény-
ségét — Lenin effajta gondolatainak bírálatát a pra-
xisfilozófia már régen elvégezte. A kés őbbi fejlődés 
valóban egy államkapitalista monopóliumhoz veze-
tett, csakhogy ez a monopólium , Lenin gondolatát 
megcáfolva , saját szolgálatába állította a népet, és 
nem fordítva. Ez a lenini gondolat — s persze, nem 



csak ez — bevezet bennünket a sztálinista diamat 
műhelyébe. 
Bahro fontos tényként említi azt is, hogy a bolsevi-
kok mindenáron el akarták kerülni a parasztsággal 
való összecsapást. Ezzel magyarázza azt is, hogy a 
húszas évek közepe táján a buharini, úgymond job-
bos elképzelések arattak győzelmet a trockista né-
zetek felett, melyek a hangsúlyozott ipari felhalmo-
zást szorgalmazták, méghozzá a gazdag parasztok 
rovására. Ennek következménye Bahro szerint az, 
hogy aszociális változások leginkább a parasztság-
nak kedveztek. Tehát, bizonyos módon szükség-
szerű  volt, hogy a legerősebb szociális helyzetben 
lévő  réteg legyen a sztálini osztályharc-kiélezések 
csisztkáinak kiváltképpeni célpontja. Bahro elemzi 
Leninnek a kommunista párt szerepét érint ő  gondo-
latait, és azt hiszem, teljesen jogosan tiltakozik az el-
len, hogy a lenini elmélet egyszer ű  „mechanicizmus" 
lenne. Természetesen Lenin a kidolgozója annak a 
koncepciónak, amely a szovjet hatalom szerveit (így 
például a szakszervezetet) a párt, a vezérl ő  politikai 
szervezet „transzmissziós" intézményeiként értel-
mezte, de mindenképpen méltányolandó az a tény, 
hogy Lenin számára a szakszervezetek funkciói 
nemcsak ebben a transzmisszióban keresend őek; 
Lenin szerint a szakszervezet lényeges feladata 
ugyancsak tagjainak, tehát a munkások jogainak vé-
delmezése; hiszen a mindennapi gyakorlat nincs hí-
ján a munkásosztály és az államhatalom érdeki szem-
besülésének; a szakszervezetnek ilyen esetekben 
sztrájkok útján kell védelmeznie a munkások jogait a 
proletár hatalom túlkapásai ellen. Lenin a szocialista 
sztrájkmozgalmakat sohasem minősítette a politikai 
éberség hiányaként, vagy netán ellenforradalmi 
kísérletként. 

Ismeretes, Lenin arra kényszerült, hogy a tizedik 
kongresszuson megszuntesse a pártban mindaddig 
legálisan létező  frakciókat. Bahro helyesl ően említi 
Isaac Deutscher mondatait: a frakciók adminisztratív 
megtiltása megszüntette a párt önellen őrzési me-
chanizmusait és fokozatosan megmerevítette a $rt-
életet. A bolsevik párt egyszerre a hétköznapi em-
bertől elidegenedett fantazmagorikus tömegszerve-
zet, a hatalom képvisel ője lett. E változás következ-
ménye, hogy ettő l fogva minden társadalmi fordulat 
alanyának először a párt feletti hatalmat kell meg-
szereznie, ettől fogva a pártban az önellen őrzés he-
lyett a hatalom megszerezése vált dönt ő  motívum-
má. Bahro: ett ő l fogva sohasem vetődik fel az a 
kérdés, hogy a munkásosztálynak van-e bizalma 
„pártjában", a jobb- és baloldali frakcióharcok a hú-
szas évek második felében csupán a despotizmus 
„szülési fájdalmai". Igen: a kérdés esetleg csak az 
lehet, hogy milyen bizalommal viseltet a párt a mun-
kásosztály iránt. 

A lenini éra tehát abban csúcsosodott ki, hogy a 
párt törvényen kívül helyezte az „alulról jöv ő  korrek-
ciókat". A szükségbő l erény lett, íme, az ismert me-
se. A lenini éra egyik alapproblémáját — tudniillik, az 
államapparátus ellen ő rzését — a protoszocializmus 
úgy oldotta meg, hogy megkétszerezte a pártbürok-
ráciát, és ezzel létrehozta a szellemi, gazdasági és 
politikai hatalom hallatlan összevonását. Bahro kvá-
zi-teokrata államapparátusról, a teokrata állam sze-
kularizált apparátusáról beszél, melynek nincs szük-
sége kommunista meggyőződésű  emberekre. Mivel 
Bahro, Marx szelleméhez híven, a hagyományos 
munkamegosztáson alapuló újratermeléssel kívánja 

magyarázni a protoszocialista modellt, a pá rt  elide-
genedett lényegét abban kell felfedeznie, hogy a párt 
uralja a munkamegosztás döntő  pozícióit, s így ha-
talma a szellemi és anyagi rablógazdálkodást végz ő  
rétegek képviséletén és a munka feletti uralmon ala-
pul; a párt olyan felépítményrendszert szorgalmaz, 
mely a marxi elképzelésekkel szemben nem a min-
den egyénben kifejlesztett függetlenség és szabad-
ság élményére céloz, a protoszocializmus politikai-
intézményes szervezetei egyszer űen az emberi 
emancipáció ellenlábasai. S mivel a pán eme gazda-
sági szerkezetben er ős szociális hatalommal rendel-
kezik, a pártban való részvétel eszköz a munkameg-
osztásban jól profitáló posztok megszerzésére —
a párttagság jól profitál. 

Mindennek ellenére Bahro az emancipatórikus, az 
emberi felszabadításra tör ő  kommunista mozgalom 
megújhodását a párt keretén belül képzeli el. Szá-
mára a '68-as prágai tavasz egyfajta minta, amely 
azt bizonyítja, hogy a protoszocializmusban a forra-
dalmi gyakorlatot szükségképpen össze kell hangol-
ni az átszerezend ő  párt  működésével. Mint feljebb 
mondtam, a klasszikus marxi elmélet a munkásosz-
tályban mint elnyomott osztályban látta azt az eman-
cipatórikus alanyt, melynek történelmi tevékenysé-
gében az emberiség egyetemes érdekei jutnak fel-
színre. Ennek a koncepciónak egy másik fontos is-
mére az, hogy egy öntudatos élelmiségi csoport-
nak kívülrő l kell bevinni az osztálytudatot a munká-
sok közé, „olyan területről, amely kívül esik a gazda-
sági harc körén, a munkások és munkáltatók kölcsö-
nös viszonya terén". (Lásd pl. Lukács György: Tör-
ténelem és osztálytudat, vagy Lenin: Mi a teendő  
cím ű  könyveit!) Bahro misztifikációnak véli ezt az el-
gondolást, de elismeri szükségességét kialakulásá-
nak körülményei között. Ugyanis szerinte az elidege-
nedés minden formája éppen a munkásosztályt érin-
tette a legerősebben, valamint a proletariátus volt az 
az osztály, amely „totális kapcsolatban" állt a mo-
dern termeléssel. Másrészt, Bahro szerint Marx és 
Engels eme gondolatai hegeli hatásról tanúskodnak; a 
magánvaló és magáért való, azaz a tapasztalati és a 
lényegi értelemben vett proletariátus közötti különb-
ségtevés kétségtelenül hegeli nyomatékú. De az 
események egyértelm űen azt tanúsítják, hogy a ta-
pasztalati értelemben vett proletariátus csupán a 
klasszikus marxizmus által olyannyira ostorozott trade-
unionista tudatig jutott el, ahogy Bahro mondja: a 
munkások nem ugyanolyan módon affinisak közvet-
len anyagi és egyetemesen emberi érdekeik iránt. Itt 
jegyzem meg, hogy Bahro téved abban, hogy a mar-
xi proletariátus-fogalom értelme az, hogy a kapitaliz-
mus után rövid id ő  alatt bekövetkezik a kommuniz-
mus. Úgy vélem, e messianisztikus álláspont nem 
Marx sajátja, a marxi gondolkodás logikája, s őt ma-
guk a szövegek sem igazolják ezt (vö. az  utószót író 
Veljko Cvjeti ćanin hasonló véleményét, de más ér-
vekkel — mindez nem zárja ki azt, hogy a húszas 
évek forradalmárjai ebben a messianisztikus kategó-
riarendszerben gondolkodtak). Bahro úgy gondolja, 
hogy 1905 és 1923 között d ő lt el, hogy a történe-
lem nem olyan irányt vesz, amint azt Marx gondolta. 
(1945 után ez úgymond evidenssé vált.) Bahro he-
lyesen említi, hogy Marx nem számított arra, misze-
rint a munkásosztály igencsak kiveszi részét a gyar-
matosítás és a vele kapcsolatos rablógazdálkodás 
korszerű  alakváltozataiban — hiszen ez ellentétben 
áll a proletariátus egyetemes emberi érdekeivel. 
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— átértelmezik a kultúra és a természet viszonylat-
rendszerét ( lásd például az ökológiai biztonság kér-
déskörét ), egyszóval a fejl ődés sokoldalúbb átgon-
dolását szorgalmazzák 
— a liberális szabadságelvekkel szemben kimondják, 
hogy az önkéntes szolgaság , a szabadság nem- 
vállalása csupán következményei annak a fetisizált 
törvényrendszernek, amely uralkodik felettünk 
— nyilvánvalóvá teszik , hogy a döntő  viszony nem a 
munkásosztály és a bürokrácia , hanem minden ré-
teg és a bürokrácia között keresend ő . 
Ez az emancipatórikus mozgalom , melynek tagjai 
minden szociális réteget képviselnek, a párton belül 
hajtja végre ezt a fordulatot . Az emancipatórikus 
törekvések, véleményem szerint, csak egy hosszan 
tartó, szinte végtelen folyamat eredményei lehetnek. 
Eszerint a felszabadulásra törő  mozgalmak állandó-
an legitimációs válságot idézhetnek elő , melynek 
révén a bürokratikus értelmiség engedményekre 
kényszerül . Tehát az emancipáció , ha legalábbis 
végiggondoljuk Bahro koncepcióját, nem egyszeri 
gesztusok következménye , sokkal inkább egy behatá-
rolhatatlan folyamat , amelyben az alulról jövő  korrek-
ciók keresztezödnek a felülrő l jövő  törekvésekkel —
például nem szabadna elfeledni , hogy a protoszocia-
lista hatalmat megtestesít ő  réteg egy része is refor-
mokat igényel. 

Végezetül ennyit: Bahro könyve 1977-ben íródott, 
s a lengyel események némiképp módosíthatják az 
itt kifejtett koncepciót. Gondolok itt a munkásosztály 
affinitására a társadalmi változtatások iránt és — ahogy 
Cornelius Castoriadis mondaná — a katonai establish-
ment (a sz űk katonai elit és a fegyverkezési ipar ve-
zérei ) reagálására az esetleges reformokra. 

részesedése — ha úgy tetszik , parazitizmusa — a 
tőkés hadjáratokban súlyos ideológiai következmé-
nyeket eredményez . Ahol Marx a szolidaritásra, az 
egyenlöség és a szabadság párosítására gondolt, 
ott a tőkés uralom szelleme , a szolgaság , méghoz-
zá az önkéntesen választott szolgaság érvényesült. 
Bahro két jellegzetes példát említ: az 1907-es stutt-
garti szocialista kongresszuson elhangzott egy ja-
vaslat : a szocializmusnak nem kell maradéktalanul 
elutasítania a gyarmatosító politikát , mivel az úgy-
mond szocialista országok ilyenképpen civilizálhat-
ják az elmaradott országokat (a javaslatot egyéb-
ként jelentéktelen többséggel vetették el): Lenin írta 
később, hogy a kongresszuson kísérletek történtek 
arra vonatkozólag , hogy jogilag megtiltsák a fejletlen 
országokból származó munkások munkába állítását. 

Egy külön téma a munkások és a pártvezet ők, 
azaz az értelmiségiek viszonylata . A pártalapítók 
a legtöbb esetben nem kapnak „mandátumot" (Sartre) 
a munkásoktól , a vezetőségekben kezdetben f ő leg 
értelmiségiek és nem munkások ültek. Következ-
mény: a munkások avégett, hogy fontos szerepet tölt-
hessenek be a munkáspártokban (!), értelmiségiek-
ké vedlenek át, vagyis megsz űnnek munkások lenni. 
A győztes forradalom után a „pozíciójuk által értel-
miségiekké vált munkáskáderek" a hatalom legkö-
vetkezetesebb képviselő i, s ilyenképpen részt vesz-
nek és támogatják az értelmiség hatalmi törekvéseit, 
egyszóval védőszentjükhöz , a párthoz hasonlóan 
nem a munkásérdekek képviseletét , hanem a hata-
lom megtartását tudják els ődlegesnek . Bahro itt, azt 
hiszem, egészen közel került azokhoz a pozíciók-
hoz, melyek az értelmiség hatalmi pozíciójáról be-
szélnek a protoszocializmusban ; a reális szocializ-
mus eddigi fejlődése tanúsíthatta a bürokrácia és az 
értelmiség sajátos összefonódását . A bürokrata ér-
telmiség , amely döntő  módon hozzájárul a hatalom 
igazolásához és fenntartásához , ellenőrzi a társa-
dalmi-politikai gyakorlat minden területét. 

Marx egy helyen azt írja, hogy a kommunisták 
olyan mozgalmat képeznek , amely megszünteti a je-
lenlegi állapotot . Ez norma Bahro számára is. Esze- 
rint a kommunistáknak kell megszervezniük az alul-
ról jövő , tehát a tömegek általi ellen őrzést , a minden-
ki számára hozzáférhető  információk közlését, a ha-
talom titkaival való sáfárkodás kiiktatását stb., acél 
tehát az, hogy a párt ne az államapparátus feletti ha-
talmat , hanem a „koнektív értelmiségi' (Gramschi) 
szellemét testesítse meg. A kommunistáknak meg 
kell szabadulniuk a politokrácia agymosásaitól; min-
den kommunistának joga van arra , hogy kibújjon a 
fegyelmezett tag szerepéb ől és hogy lebírja a kato-
nai jelleg ű , szubaltern hűség terhét. 

Nem egészen világos , hogy mire alapozza Bahro 
ezt a fordulatot . Nyilvánvaló , hogy a jelenlegi állapot 
fényében nehezen képzelhető  el egy ilyen erőteljes 
változás . Bahro egyhely(tt kompenzatórikus és 
emancipatórikus érdekekrő l beszél. A kompenzató-
rikus érdekek a fogyasztás és a passzív szórakozás, 
az emancipatórikus érdekek pedig a szolgaságot ta-
gadó , és a felszabadulást affirmáló törekvések tar-
tományában érhetőek tetten . Bahro elképzelésében 
a fordulat alanya egy kommunista szövetség, amely 
egyesíti az emancipatórikus törekvéseket megteste 
sítő  embereket, akik: 
— nem a régi munkáspárt kategóriáiban gondolkod- 
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a 
sztálinizmus 
és 
a 
fasizmus* 

7000 nap Szibériában c. könyvemnek A Hitler—
Sztálin egyezmény c. fejezetében megkíséreltem 
bebizonyítani, hogy ez a paktum Sztálinnak nem 
olyan céllal végrehajtott zseniális húzása volt, hogy 
időt nyerjen és a Szovjetunió számára lehetővé te-
gye, hogy minél felkészültebben várja be a fasizmus 
fenyegető  veszélyét, hanem két olyan politikai veze-
tő  kiegyezése volt, akiknek nézetei sok mindenben 
egybevágtak. 
Most valamivel bővebben szólnék errő l, mert a javít-
hatatlan sztálinisták még mindig hazugságokat ter-
jesztenek errő l az egyezményrő l. 
1935 nyarán került sor Moszkvában, „a világforra-
dalom fővárosában" a Kommunista Internacionálé 
VII. világkongresszusára, amelyen ismertették a Ko-
mintern új politikáját. A világ demokratikus erő ihez 
azt a felhívást intézték, hogy a kommunistákkal kar-
öltve harcoljanak az emberiség legfőbb ellensége, 
a fasizmus ellen. Minden becsületes demokrata üd-
vözölte a Komintern új politikáját, és úgy t űnt, hogy 
Hitler győzelme csak átmeneti volt, ezért nem sike-
rülhet háborúba taszítani a világot. 

   

Titkos értekezlet 

Alig fél évvel később értekezletre hívták össze az 
egyes kommunista pártok mintegy harminc tisztség-
viselőjét, akik Moszkvában az OMSZ különböz ő  in-
tézményeiben m űködtek. Nem szükséges hangsú-
lyozni, hogy ez az értekezlet szigorúan titkos volt, mi-
vel mindaz, aminek bármilyen köze volt az OMSZ- 

 	hez, szigorúan titkos volt. 
A jelenlevők közt volt — az oroszok részérő l: az 

(Az itt közölt cikk a szerz ő  Visszatérés a Gulágból OMSZ vezet ője, Mirov-Abramov (Mirszkij), Nyikolaj 
c. könyvének 3. kiadásába beiktatott új fejezet fordí- 	Jezsov, a későbbi belügyminiszter, a Komintern ká- 
tása) 	 derosztályának vezetője, Csernomordik, valamint 

Zsdanov és még hárman-négyen, akiknek neve szá-
momra ismeretlen volt. A németek közül Walter Ulb-
richt, Theo Schmidt és Fritz Pfeifer volt jelen, a jugo-
szlávokat Štefek Cviji ć , Josip Broz (Valter), Blagoje 
Parović , a macedón Satorov (Šarlo) és Karlo Štajner 
(Kramer) képviselte. A francia küldöttséget Vital 
Gayman (a L'Humanité -nek, a Francia Kommunista 
Párt  központi sajtószervének kés őbbi főszerkesztő-
je) vezette. Rajta kívül itt volt még Gabriel Péri és 
még 4-5 tag, akiket név szerint nem ismertem. A 
lengyeleket Hinczuk, Bergmann, Lešcynski (Lenski) 
és mások képviselték, a magyarokat Rákosi" és 
még 3 küldöttségi tag. Nagy számban voltak képvi-
selve az olaszok is, akiket személyesen Ercoli (Tog-
liatti) vezetett. Jelen volt még két-két angol és ír. 
Ausztriát Richard Schüller és Freihaut képviselte. O tt  
voltak még több más ország és különböz ő  nemzetek 
pártjának képvisel ő i. 
Az olyan magas rangú tisztségvisel ők, mint Zsdanov 
és Jezsov megjelenése, valamint az a körülmény, 
hogy az értekezletet a Lenin-iskola csarnokában tar-
tották meg, azt sejtette, hogy valami rendkívüli dolog 
van készülőben. Az OMSZ vezetője, Mirov-Abramov 
bevezető  beszédében ünnepélyes hangot ütött meg, 
hangja meg-megremegett. Beszéde rövid volt. Azt 
mondta, hogy ez a találkozó az egész világ számára 
történelmi jelentőségű , de közelebbit majd az itt jelen 
levő  Zsdanov és Jezsov elvtársaktól fogunk megtud-

. ni, akiket személyesen szívélyesen üdvözölt. 
Danas, 26/1982. szám 

r+ 
Ez az adat tévedés lehet, mert Rákosi akkortájt már jó ideje börtönben vo lt . — A 
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Először Nyikolaj Jezsovnak adta át aszót. Az ala-
csony termet ű  Jezsov kihúzta magát, köhintett és 
ünnepélyesen elkezdte: 
— Elvtársak, történelmi pillanat következik, nemcsak 
a Szovjetunió, hanem az egész világ számára! Mint 
már eddig annyiszor megtörtént, ezúttal is mi, a ha-
ladó emberiség élcsapata vagyunk hivatottak arra, 
hogy a munkástömegeket megmentsük egy hatal-
mas méret ű  katasztrófától. A nyugati országok, külö-
nösen Franciaország és Anglia plutokráciája ki akar-
ja terjeszteni világuralmi hatalmát. Ezek az urak már 
évek óta abban sántikálnak, hogy a német és az 
orosz népet, amelyek békében szeretnének élni, há-
borúba taszítsák. Zseniális vezérünk, Sztálin elvtárs, 
a szándékaikon átlátva úgy döntött, hogy figyelmez-
tetni kell a haladó világot erre a veszélyre, és meg 
kell akadályozni a háborút. Fennáll azonban a ve-
szély, hogy a nemzetközi burzsoázia háborút indít 
Németország ellen, hogy, úgymond megsemmisítse 
„az egész világot fenyegető  fasizmust'. A bur-
zsoáziát valójában más cél vezérli: háborút akar min-
den munkás hazája ellen. Ebben azonban keresz-
tezte a számításait Németország, amelynek felvo-
nulási területként kellene szolgálnia a Szovjetunió 
ellen intézend ő  támadáshoz. Az önök feladata lesz, 
amennyiben háborúra kerülne sor, hogy mindent 
megtegyenek annak érdekében, hogy megakadá-
lyozzuk Nyugat-Németország feletti gy őzelmét. A 
Nyugat minden országában, különösen Franciaor-
szágban, Angliában és Belgiumban olyan csoporto-
kat kell alakítani, amelyek majd fennakadásokat 
okoznak a hadiipar munkájában, szabotálják a be-
rendezéseket, a fegyvergyártást stb. A katonák köré-
ben defetista hangulatot kell terjeszteni. Továbbá 
meg kell rongálni a harci repül őket, felgyújtani a han-
gárokat... 
Ebben a hangnemben beszélt több mint egy óra 
hosszáig. Utána Zsdanov emelkedett szólásra. Az, 
amit tőle hallottunk, annyira hihetetlen volt, hogy 
szinte azt gondolhattuk, hogy az emelvényen Goeb-
bels áll, nem pedig a Szovjetunió Sztálin után egyik 
legbefolyásosabb személyisége. Zsdanov lényegé-
ben ugyanazt mondta, amit Jezsov (és amit három 
évvel később Molotov is hivatalosan kijelent), de a 
„nyugati plutokrácia" ellen intézett szavai és beszé-
dének hangneme jóval élesebb volt, éppen olyan, 
mintha egy náci propagandista szájából hallanánk 
őket. 
Zsdanov beszéde után az elnökl ő  megkérdezte, kí-
ván-e valaki közülünk kérdezni valamit. A csarnok-
ban síri csönd uralkodott. Mellettem ült Parovi ć , aki 
lopva rám tekintett, mintha csak azt kérdezné: ez 
meg most mi akar lenni? Megértettem a tekintetét. 
Megkönnyebbülés hullámzott át a sorokon, amikor 
Abramov berekesztette az ülést. 

egyezség 
hitlerrel 

A jugoszlávok közül valaki azt javasolta, hogy ebé-
deljünk a Lenin-iskola étkezdéjében, de a többiek 
nem fogadták el a javaslatot. Mind a hatan az Arbatsz-
kaja Ploscsagy felé vettük utunkat a Vorovszkaja 
utcán át. Mellettem lépdelt Josip Broz (Valter), Paro-
vić  és Štefek Cviji ć . Meghívtam őket egy teára a Ko-
mintern utcában levő  hivatalomba, amely egy ugrás-
nyira esett onnan. Broz és Parovi ć  tartott velem. Šte- 

491 fek Cvijić  elköszönt tő lünk. 

A szerkesztőség menzájáról egy lány teát és süte-
ményt szolgált fel nekünk. Megittunk két-két csésze 
teát, a sütemény érintetlen maradt. 
Majd húsz percig egyikünk sem szólt egy szót sem. 
—Szép dolgok — mormogta akkor egyszerre Broz. 
Valaki beavatatlan, aki mit sem tudhatott hosszas 
hallgatásunk okáról, úgy gondolhatta volna, hogy 
Broz szavainak semmi köze sem lehet ehhez az ok-
hoz. Ha hallotta volna őket más is, biztosan nem fe-
dezett volna fel bennük célzást, még kevésbé kriti-
kus fullánkot, de mi megértettük, hogy a „szép dol-
gok" Zsdanov beszédére vonatkoznak. Amikor sok 
évvel később elkezdtem összerakni erre a korra és 
eseményekre való emlékezéseim mozaikját, amikór 
felidéztem Broznak ezeket a szavait, nyilvánvalóvá 
vált számomra, hogy Tito sz űkszavú kommentárja, 
amelyet az OMSZ-ben tartott találkozóról mondott 
egy csésze tea mellett a hivatalomban, nem pusztán 
pillanatnyi reagálás volt Sztálin külpolitikájának „vá-
ratlan" fordulatára, hanem valami sokkal-sokkal mé-
lyebbnek a tünete — Tito szkepszisének és kritikus-
ságának, gondolkozása függetlenségének. kifejez ő -
dése, és ezzel együtt el őjele annak a jövend ő  éles 
viszálynak, amelyben Josip Broz Tito határozott 
NEM-et mond a sztálinizmusnak. 
A spanyol polgárháború nemcsak hogy hátráltatta 
Sztálinnak ezt a zseniális tervét, hanem a spanyol 
köztársaságiak súlyos tanácstalanság elé állították 
a „nagy vezért". Sztálinnak akarva-akaratlanul, leg-
alább ideiglenesen az oldalukra kellett állnia. Hogy 
mi módon tette ezt, részben rámutattam 7000 nap 
Szibériában c. könyvemben. 
A Hitler és Mussolini által a francoistáknak nyújtott 
segítség végül is kapitulációra kényszerítette a köz-
társaságiakat. Többé semmi sem állt útjában annak 
a régi tervnek, hogy megkössék a szövetséget Hit-
lerrel. 
Így a világ minden demokratájának és kommunistá-
jának megrökönyödésére Sztálin megkötötte a hír-
hedt megegyezést Hitlerrel. 
Egyedül az volt a kérdés, hogyan magyarázzák meg 
a külföldi elvtársaknak és a saját népüknek ezt a for-
dulatot. De SztáUnt ez személy szerint nemigen iz-
gatta. Az orosz nép egyébként is nemcsak azt szokta 
meg, hogy mindent elfogadjon, ami Sztálintól ered, 
hanem hogy azt még lelkesen helyeselnie is kell. A 
külföldi pártok vezetői, akik közül egyesek másfajta 
körülmények között talán szembehelyezkedtek volna 
ezzel a váratlan fordulattal, mind Moszkvában éltek, 
ott pedig hol élesebben, hol gyöngébben a „csiszt-
kák" h űvös szele fújt... 
Amit 1936-ban Zsdanovtól és Jezsovtól hallottunk a 
Lenin-iskolában, valamivel kés őbb megismételte 
Molotov mint a Szovjetunió külügyminisztere. 

a 
hadsereg 
demoralizálása 

1939. október 1-jén Molotov addig soha nem tapasz-
talt élességgel támadta meg a nyugati országokat. 
A legfelső  tanács előtt mondott beszédében meg-
említette, hogy a brit kormány „azt hirdeti, hogy a 
Németország elleni háborúnak nincs más célja, mint 
a hitlerizmus megsemmisítése. Ebből következik, 
hogy a háború szószóló/ Angliában és Francia-
országban egyfajta világnézeti háborút hirdettek 
meg a régi vallásháborúk mintájára. A nemzet-
szocialista világnézet elfogadható vagy elvethető, 



mint minden más világnézeti rendszer is. Mindenki 
megélheti azonban, hogy egy világnézet nem sem-
misíthető  meg erőszak alkalmazásával. Ezért értel-
metlenség, sőt bűn azért háborúzni, hogy a de-
mokráciáén folytatott harc leple alatt megsemmi-
sítsük a hitlerizmust". 
Ez a furcsa üzenet különösen a francia kommunis-
tákat érintette súlyosan, mivel a hazájuk és a náci 
Németország közötti összeütközések bármelyik pil-
lanatban háborúhoz vezethettek. És a francia kom-
munistákhoz Molotov személyében a legfelsőbb te-
kintély szólt. Egy negyedévvel előbb még minden 
demokratát arra szólítottak fel, hogy válalljanak szo-
lidaritást egymással az emberiség ellensége, a fasiz-
mus elleni harcban, most pedig ezt az „ideológiai há-
borút" egyszerre értelmetlennek és b űnnek bélyeg-
zik. A németek ezt mindjárt ki is használták, és Molo-
tov beszédébő l vett idézeteket tartalmazó röpcédulá-
kat dobtak ki Franciaország felett. 
Mindennek megvolt a maga következménye. Már ok-
tóber elején külföldre szökött a kommunisták vezet ő-
je, Maurice Thorez, hogy onnan harcoljon az „impe-
rialista háború" ellen, a békéért. A párt megkezdte 
illegális szervezetének kiépítését és olyan propa-
ganda terjesztését, amellyel elégedetlenséget kellett 
volna szítani a lakosság körében és végül demorali-
zálni a hadsereget. Így pl. a Levél a francia kato-
nákhoz c. illegális röpirat azt követelte, hogy azonnal 
fogjanak össze a békeerők, „megakadályozandó, 
hogy pár hét vagy hónap múlva fellángoljon a véron-
tó harc, otthonaitokra pedig bombaeső  zúduljon". Mi-
vel a kapitalisták arra törekszenek, hogy fokozzák a 
katonai tevékenységet, tehát növeljék a sebesültek 
és az áldozatok számát, itt az ideje, „kedves katona 
bajtársaink, hogy megállítsuk a véres offenzívákról 
álmodó gyilkosokat". A valódi ellenség nem a határ 
túloldalán, hanem az innens őn van, ezek pedig a tő-
kések. Így hirdettek forradalmi harcot az imperialista 
háború ellen. 

szabotálásra 
való 
felhívás 

Ám nem maradt meg minden a propagandánál. Sza-
botálásra való felhívások is jelentek meg. Igy pl. egy 
1940 februárjában kibocsátott röpirat ezt követeli: 
„Munkások, ne legyetek bűntársai legsötétebb ellen-
ségeiteknek, akik a Szovjetunióban, tehát a földgo-
lyó egy hatodán meg akarják semmisíteni a szocia-
lizmus győzelmét Akadályozzátok, halogassátok a 
haditermelést minden alkalmas eszközzel, intellek-
tuális képességeitek és minden m űszaki ismeretetek 
bevetésével!" 
Igaz, hogy ez a röpirat közvetlenül a Szovjetunió által 
megtámadott Finnországnak szánt fegyverszállítmá-
nyok ellen irányult, de ugyanúgy vonatkozott általá-
ban a francia hadiipari termelésre is. 
Tényleg gyakori szabotázsok következtek, amelyek 
egyformán irányultak az ipari berendezések és ma-
guk a termékek ellen is. Különösen a tankokat gyár-
tó Renault-ban és a Farman repülőgépgyárban vol-
tak gyakoriak a szabotázsok. A tankgyártásban olyan 
méreteket öltöttek, hogy 1935 végén riasztani kellett 
a hadsereget. Rendkívül súlyos eset történt a Far-
man cégnél. Néhány kommunista munkás eltávolí-
totta a motorokról az üzemanyagcsöveket rögzít ő  
anyacsavarok biztosítékait, ezért a csövek repülés 

közben lassan kilazultak és a benzin a fehéren izzó 
kipufogócsőre csöpögött, ami robbanást idézett el ő . 
Csak miután néhány pilóta ily módon életét vesztet-
te, akkor vizsgálták ki az ügyet, és gyorsan nyomára 
is jutottak az elkövet őknek, akiket átadtak a katonai 
bíróságnak. A három diverzánst főbe lőtték a Bor-
deaux melletti Fo rt  Háuban. 
Ugynekkor Walter Ulbricht, az NDK államtanácsának 
későbbi elnöke a Moszkvai Rádió hullámhosszán 
beszédeket tartott a nyugati háborús politika ellen és 
a német munkásokat felszólította, hogy maradjanak 
lojálisak Hitlerrel szemben, mivel az jó ügyért harcol. 
A francia kormány egyebek között úgy is küzdött a 
szabotázsok ellen, hogy a gyanús személyeket be-
sorozta a hadseregbe. Ez a katonaság körében csak 
még inkább el ősegítette a kommunista agitációt, 
amely egyre agresszívabbá vált, épphogy csak nem 
szólított fel lázadásra. Az illegálisan megjelen ő  L'Hu-
manité április 10-i számában például ez áll: 
„Munkások és munkásnők... a svéd vasérc vagy a 
román petróleum miatt lemészárlásra ítélt kato-
nák nem félnek a haláltól! Szívesebben teszik koc-
kára életüket a kapitalista rendszer, a háború 
és a nyomor megszüntetéséért folytatott harcban, 
mintsem hogy a gyáriparosokért haljanak meg." 
Pontosan egy hónappal később kezdetét vette a 
német offenzíva, amely hihetetlenül gyorsan Francia-
ország összeomlásához vezetett. Hogy mennyiben 
segítette ezt el ő  az agitáció és a szabotázsok, pon-
tosan nem állapítható meg. 

kollaboráció 

Azt, hogy a francia kommunisták kollaboráltak a né-
met titkosszolgálattal, meger ősítette pl. Paul Lever-
kuehn is A német Wehrmacht titkos hírszerző  
szolgálata a háború idején c. könyvében. A szerző  
munkatársa volt ennek a szolgálatnak és saját ta-
pasztalatából ismeri a tényeket. A német „Abwehr", 
különösen Belgiumban, felveszi a kapcsolatot a 
kommunista párt tagjaival és tisztségvisel ő ivel, „hogy 
defetista és angolellenes röpcédulákat vessen be 
Franciaországban. Ez alkalomból a kommunista 
ügyПőköket a francia hadiipar szabotáIására vonat-
kozó utasításokkal és műszaki útbaigazításokkal lát-
ták el". Különösen Molotov már említett 1939. ok-
tóber 31-i beszédét használták fel propagandacé-
lokra. 
A nyugati fronton folytatott háború idején a németek 
megállapították, hogy ezek a destruktív röpcédulák 
tényleg eljutottak a csapatokhoz. Amikor Franciaor-
szág kapitulálása után De Gaulle tábornok Angliából 
folytatta a harcot, a német titkosszolgálat megbízta 
„a különleges H parancsnokságot, hogy továbbra is 
maradjon kapcsolatban a francia kommúnistákkal". 
Most minden jelszó De Gaulle — ahogyan nevezték: 
„a nyugati kapitalizmus bérence" ellen irányult, vala-
mint „a reakciós brit szövetséges ellen, amely szé-
gyenletesen cserben hagyta a franciákat". 
A Kommunista Internacionálé más országokban is 
minden eszközzel megkísérelte megbénítani a hitleri 
hódító háborúval, a fasiszta agresszióval való szem-
beszegülésre irányuló törekvéseket. Az Egyesült Ál-
lamokban pl. az angoloknak és a franciáknak nyúj-
tandó bármilyen segítség ellen fejtett ki tevékenysé-
get. Amikor a Franciaországért vívott csata csúcs-
pontjához közeledett, a kommunisták 1940. május 
22-én New Yorkban tiltakozó nagygy ű lést tartottak 492 



Roosevelt elnök politikája ellen, aki a szövetségesek 
támogatása mellett szállt síkra. 1941 tavaszán egy 
lengyel tábornok és egy politikus érkezett Washing-
tonba, hogy az amerikai kormánytól segítséget kér-
jenek a lengyel felszabadító hadsereg részére. A 
kommunista sajtó azonnal megtámadta őket mint a 
brit imperializmus ügynökeit, akik az Egyesült Álla-
mokat be akarják vonni a háborúba. 
Amikor 1940. május 10-én megindult a németek Fran-
ciaország elleni offenzívája, a kommunistáknak eszük 
ágában sem volt a fasiszta megszállók ellenében a 
haza védelmére felszólítani a népet, mondjuk a jako-
binus hazafiság hagyományához híven, amelynek 
jegyében Franciaország nagy forradalmakat állított 
szembe a konzervatív erőkkel. Mi több, mind éleseb-
ben elítélték az ún. kapitalista és háborús uszítók 
kormányait és példás büntetést követeltek számuk-
ra, az azonnali béke mellett szállva síkra. A május 
17-i L'Humanité vezércikke lényegében kiáltvány a 
néphez, hogy harcoljon „egy békés kormányért, 
amely a néptömegekre támaszkodik és megfeleló in-
tézkedéseket tesz a reakció ellen egy olyan kor-
mányért, amely azonnal egyezséget köt a Szovjet-
unióval, hogy ismét helyreálljon a világbéke". Köz-
ben emlékeztettek az 1871-es párizsi kommünre, 
amelyet a reakció vérbe fojtott, de a világ egy-
hatodán, a Szovjetunióban máig győztes maradt. 

a 
behízelgés 

vették a kommunisták segítségének. Ugyanilyen 
szellemben íródott a békekötés napján, június 25-én 
kiadott kiáltvány is, amelyet Párizs város körzetének 
kommunista pártja intézett Párizs lakosságához. Eb-
ben ez áll: „Hiába akarják a brit imperializmus 
ügynökei rábeszélni a francia népet, hogy a londoni 
City bankárainak érdekében folytatni kell a 
háborút... Az a kormány, amilyent az állam vár 
és az események megkívánnak, elszántan kész 
megőrizni a békét, határozott arra nézve, hogy a 
Szovjetunióval, a szocializmus országával olyan 
baráti politikát folytasson, amely szerencsés mó-
don ki fogja egészíteni anémet—szovjet egyez-
ményt és megteremti az igazságos és tartós béke 
feltételeit. " 

újabb 
fordulat 

A kiáltvány ezenkívül követelte, hogy bocsássák 
szabadon azokat a kommunista képvisel őket és ak-
tivistákat, „akiket azért börtönöztek be, mert a bé-
kéért harcoltak" továbbá „hogy emeljenek vádat 
mindazok ellen, és ítéljék el mindazokat, akik Fran-
ciaországot háborúba taszították és becsap-
ták a francia népet, hogy keгesгtü/vihessék bű-
nös politíkájukat" — azokat tehát, akik szembeszáll-
tak a fasiszta agresszióval. A további követelések: 
minden háborús haszon elkobzása, a nagybirtok tö-
meges megadóztatása és a bankok, bányák stb. ál-
lamosítása kártérítési jog nélkül, az ország minden 
gazdasági tartalékának mozgósítása és minden vál-
lalat ismételt üzembe helyezése azoké is, amelyek-
nek tulajdonosai távol voltak. Végü! még azt követel-
ték, hogy állítsák vissza a demokratikus jogokat és a 
munkások és a szakszervezetek szabadságát — ami 
egyébként előfeltétele volt a kommunisták legális 
működésének is. 
Éppen a legális működés volt a párt  elsődleges cél-
ja. A kommunista párt a betiltása, egyes vezet őinek 
letartóztatása és a hadiesemények miatt meggyen-
gült, ezért ismét szilárd szervezetté szeretett volna 
válni és a nyilvánosság körében új híveket akart sze-
rezni magának. Hogy ez a törekvés sikerrel járjon, 
felkínálta a segítségét Németországnak „a plutokra-
ta Anglia és szolgája, De Gaulle" megsemmisítésé-
hez, a gazdaság megújításához és a megszálló csa-
patok biztonságának meg őrzéséhez. Ebben azon-
ban nem jártak teljes sikerrel, a kommunisták egy-
fajta félillegalitásban maradtak, tartózkodtak attól, 
hogy bárminem ű  vitába bocsátkozzanak a meg-
szállókkal. Hamarosan mind gyakoribbá váltak a né-
zetkülönbségek. A németek mindinkább a reakciós 
vichy kormányra támaszkodtak. Egyre világosabbá 
vált, hogy a Reich és a Szovjetunió érdekei Finnor-
szággal és különösen a Balkánnal kapcsolatban ke-
resztezik egymást. A kommunisták mégis meglepő-
en sokáig1ojálisak és tartózkodóak maradtak. Csak 
amikor 1941 áprilisában a németek a Balkán megtá-
madásával szembehelyezkedtek a szovjetekkel, 
csak akkor nyilvánítottak éles kritikát. 
Június 22-én újabb fordulat következett. Hitler in-
váziója közvetlen veszéllyel fenyegette „az összes 
munkás hazáját'; a Szovjetuniót. Anglia, amelyet a 
Szovjetunió nemrég még plutokrata, kapitalista és 
imperialista országnak bélyegzett, egyik napról a 
másikra szövetségesévé vált. Ismét meghirdették az 

Nem teljesen világos, pontosan mit is vártak ett ől az 
agitációtól. Valószín ű leg úgy gondolták, hogy a de-
moralizált hadsereg majd fellázad, és a munkástö-
megek körében felkelés robban ki. Akkor Maurice 
Thorez vezetésével „népi demokratikus" kormány 
alakulna, amelyet a németek — a Sztálinnal kötött 
egyezmény alapján —, ha mást nem is tennének, leg-
alább tiszteletben tartanának. Természetesen, ha 
szükség mutatkozna rá, a Wehrmacht egyenruháját 
viselő  munkás valószín ű leg összebarátkozna francia 
osztálytestvéreivel. Végül világméret ű  békekonfe-
renciára kerülne sor a Szovjetunió dominanciájával, 
vagy kevésbé békés kifejezéssel élve: kitörne a vi-
lágforradalom. 
A francia kommunisták — nyilván "nem minden hátsó 
gondolat nélkül — hamarosan megkísérelték behíze-
legni magukat a győzteseknél. Amikor június 18-án 
De Gaulle tábornok Londonból felhívást intézett a 
francia nemzethez, hogy folytassa a harcot a német 
megszálló ellen, a kommunista párt a párizsi német 
katonai cenzúrától elvi engedélyt kapott a párt orgá-
numa, a L'Humanité legális kiadására. Igaz, a párizsi 
rendőrség letartóztatta annak a küldöttségnek a tag-
jait, amely ezt kijárta, de a Gestapo beavatkozása 
után hamarosan szabadon kellett engednie őket. Foly-
tatódtak a megbeszélések, amelyek nem voltak ép-
pen gyümölcsözőek, részben a Vichyben székel ő  
francia kormány kifogásai, részben a Wehrmacht il-
letékes köreinek bizalmatlansága miatt. Ennek elle-
nére a kommunistáknak sikerült a németek figyelmét 
felhívniuk arra, hogy ők támogatták a német—orosz 
békekampányt, hogy a francia ellenállási törekvések 
megbénításán fáradoztak, és hogy most a gyarmati 
háborúk folytatása ellen fordultak. 
A németek azt kívánták, hogy miel őbb induljon meg 
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1939. augusztus 23. előtt érvényben volt jelszót: az 
összes demokratikus erő  szolidaritása az emberiség 
fasiszta ellensége ellen Így De Gaulle-lal szövetkez-
ve a franciák hazafias érzelmeire apelláltak, sőt eb-
ben még túi is akartak tenni a tábornokon. A kom-
munisták alighogy bekapcsolódtak a hitleri fasizmus 
és a megszállók elleni egységes ellenállási frontba, 
hamarosan kisérletet tettek arra, hogy kezükbe ra-
gadják a front vezetését, a többi csoportot pedig 
igyekeztek háttérbs szorítani, hogy felkészüljenek 
a háború befejezése utáni hatalomátvételre. Igaz, 
hogy ez acél elérhetetlennek bizonyul a számunkra, 
de mégis sikerül olyan színben feltüntetniük magu-
kat, mint akik igaz harcosai a haza felszabadításá-
nak és a szebb jövőnek, és így hatalmas tekintélyre 
tettek szert. Különösen a m űvészek és az értelmisé-
giek körében vált „sikkessé" belépni a pártba vagy 
legalább szimpatizálni vele. Ezt olyan nevek mutat-
ják, mint Pablo Picassóé és Jean-Paul Sartre-é. 
Mindez, természetesen, valójában paradox jelenség 
volt. 1941. június 22. előtt a kommunisták moszkvai 
tanítómestereik szellemében elítélték az ideológiai 

háborút, értelmetlennek és b űnösnek nevezték, 
most pedig egyszeriben azzal kezdtek dicsekedni, 
hogy ók a fasizmus egyetlen kibékíthetetlen ellensé-
ge. Ahogy annak idején a „forradalmi" defetizmus 
szellemében szabotálták Franciaország védelmi er ő-
feszítéseit, kollaboráltak a németekkel és az „impe-
rialista háborús fegyverhordozók" fejét követelték, 
úgy most mint egyedül igaz hazafiak léptek fel, és a 
kollaboránsok fejét követelték. Meg kell jegyeznünk, 
hogy ez cseppet sem ártott népszer űségünknek —
amit csodálatra méltó spekulációjuk sikerének kö-
szönhettek, mert jól számítottak, hogy az embereknek 
általában, de különösen az értelmiségieknek — akik-
nek esze ellen, mint ismeretes, még az istenek is 
hiába hadakoznak —rövid az emlékezete. 
Mindezeken az irányváltoztatásokon azonban egy 
világos vonal húzódik keresztül a párt egyetlen igaz 
célja felé. Ez pedig nem a fasizmus ellen, a munkás-
osztály jobb sorsáért folytatott harc volt, hanem 
Moszkva totális hatalmának el ősegítése. 

túri gábor fordítása 
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рарр  
györgy 

egy 
jakši ć-vers 
három 
magyar 
fordításáról 

Đura Jakši ć  születésének évfordulója jó lehetőség 
arra, hogy rá emlékezve valami sajátosat, a mi köze-
günkből valót is fel tudjunk mutatni. Nem a költő  
intenzív (bár nem mindig felhőtlen égboltú) magyar 
kapcsolatairól, vagy a vitákat kavaró Pet őfi—Jakšić  
irányú hatásról kívánok szólni. Épp az újvidéki em-
lékünnepélyen derült ki, hogy ami Jakši ćot illeti, nem 
kell szégyenkeznünk a „hídverés", fordításunk adós-
ságaiért . A számvetésre a költő  Na Liparu című  
versének szentelt kapcsolattörténeti elemzések ad-
tak alkalmat, amelyek szerint ennek a költeménynek 
csak magyar nyelven jelent meg három rangos m ű -
fordítása, ezenkívül csak német és román nyelven 
készült az ünnepi alkalom szülte, még publikálatlan 
átültetés. Idézzük fel hát ezeknek a vállalkozásoknak 
néhány vonását! 
A három fordítás közül id őrendben az első  Weöres 
Sándoré (a Jugoszláv költők antológiájában), a má-
sodik Csuka Zoltáné, a harmadik pedig Ács Károlyé. 
Hogy miért keletkezett ennyi fordítás, milyen mo-
tivációra és milyen körülmények között született meg 
egyik vagy a másik, arra nincs szinte semmilyen 
adatunk. Tudtak-e a későbbi fordítók a korábbi vál-
tozatokról? Önállóan szánták rá magukat az átülte-
tésre, vagy szerkesztő i megbízásból? Ha az előbbi 
a valóság, kritika-e az újrafordítás? Vagy megismét-
lődő  kihívás volt és maradt fordítóink számára ez a 
minden idők egyik legnagyobb, legnépszer űbb szerb 
költeménye? Kifogott a fordításhoz filológiai alapos-
sággal, kiben izzott „csak" az ihlet, az intuíció para-
zsa? Egy valószínű : Weöres nyersfordítás alapján 
dolgozott, ami a versfordításban szükséges rossz-
ként ma is jelen van, mivel a szerbhorvát nyelvet 
aligha ismeri. Viszont vallhat-e hitelesebben a kelet-
kezés körülményeiről valami, mint maga a végered-
mény, a fordítás? 
Egy mű  két-három párhuzamos fordításának össze-
vetésénél elkerülhetetlen a kritikai állásfoglalás. A 
fordításkritika pedig arra kötelez bennünket, hogy 
feladatként, folyamatként azonosuljunk a fordítással, 
virtuálisan magunk is fordítóvá váljunk. Valamilyen 
egyéni élménnyé, vízióvá kell összeállnia a versnek 
(ebben az esetben), és jó, ha él bennünk egy fordí-
tási megoldás, még ha megvalósulatlanul is. Az ösz-
szehasonlító kritikai észrevételek, az aktív viszo- 
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Annak értékelését, hogy miként tolmácsolta a fordí-
tó önmagának a m űvet, mit vett észre, és mit hagyott 
figyelmen kívül. Ráérzett-e minden lényeges poétikai 
jegyre, rejtett tartalomra; 
Annak mérlegelését, mit tudott ebbő l megvalósítani, 
milyen eszközökkel, milyen mértékben. Mivel már 
maga a nyelvi átültetés is kritika, vagy ha fonákjá-
ról nézzük, kompromisszum, a fordítás értékelése 
már a kritika kritikája, amelynek egyik határköve az 
eredetihez legközelebb álló szó szerinti fordítás, a 
másik pedig acélnyelvi befogadóban kiteljesed ő  
egységes hatás és benyomás. Konkrét esetben ezt 
úgy fogalmazhatjuk meg, a három fordító közül ki 
hogyan értelmezte Jakši ćot, és a teljesen egyen-
értékű  tükrözésrő l lemondani kényszerülve mit miért 
áldozott fel. 
Az eredetit alkotó és a műfordító között az a lénye-
ges különbség, hogy a költő  a semmiből teremt vala-
mit termékeny fantáziával, az utóbbinak viszont már 
rendelkezésére áll az eredeti modellje, mintája. Csak 
ott a bökkenő , hogy a költeménynek térben és idő -
ben, sőt befogadónként is más-más arca bontakozik 
ki. Az egy nyelven belüli átélés, értelmezés szuny-
nyadni hagyja a sokféle értelmezhet őség problémáit, 
de a más nyelven fogalmazásnál a tudaton való át-
szű rődés, a döntések megkerülhetetlenek. Kísérjük 
figyelemmel ennek a vívódásnak nyomait a vers 
rendjében! 
Már a verscím fordításában ellentétek rejlenek. 
Weöres címe: A Hársfaligetben, Ácsé A hársfa-
ligetben, Csukáé pedig A L/páron. Mint látjuk, a két 
előbbi sem teljesen azonos. Az első  nagybetűje 
egyedi tájat idéz, a második csak általános meg-
jelölés, mindkettőben zavaró egy kicsit a liget Jakši ć  
atmoszférájához viszonyítva túlzott „kimosdatottsá-
ga". A vers keletkezésének feltárásából az derül ki, 
Csuka alaki tükrözéssel átvett megnevezése, a Lipár 
áll az eredetihez legközelebb. Krešimir Georgijevk, 
Jakši ć  válogatott verseinek szerkesztője említette 
meg a jegyzetekben, hogy a költemény egy szerbiai 
faluban, Sabantiban született, ahol szerz ője tanítós-
kodott. Az iskóla körül, ahol lakott is, hársfák n őttek, 
ezért a helyet Liparnak (hársfásnak) nevezték falu-
részként. A Lipár ezt is kifejezi, és azt is, hogy vala-
milyen szerbhorvát helynévről van szó, de a csak 
magyarul tudó (márpedig a fordításban ő  az igazi 
címzett) számára homályos marad a név és a hely 
kapcsolata. 
Nem foglalkoztunk volna ennyit pusztán a címmel, 
ha nem gyanítanánk, hogy mélyebb összefüggések 
kifejezője. Lássuk egy kicsit közelebbről magát a 
verset! Alaphelyzete szerint a kudarcokba, zakla-
tásokba, az emberek ridegségébe belefáradt költ ő  
beszélget a madarakkal, és a szomorú, valamint a 
vidám verssorok érdekes duettbe olvadnak össze. 

Az elmondottak tetszet ős értelmezést kínálnak, amit 
Ács kisbetűs hársfaligete is feltételez: égy zsáner-
képről van szó, ami a romantikus költészetben na-
gyon általános, valamilyen térben és id őben leha-
tárolatlan élményről. Jakšić  az első  két versszakban 
még csak a madarakat sem említi, csupán mindenre 
jó általános megszólítást találunk: 
„leste li mi rod, siročići mali? 
II' su i vas, možda, jadi otrovali?" 
Weöres igyekszik meg őrizni a megszólítottak kilé-
tének letisztázatlanságát: 
„Árva csapzottjaim, rokonotok vagyok? 
Tán benneteket is mérgeznek a bajok," 
Csukánál az eredetiben csak a harmadik strófában 
feltűnő  megnevezés előre kerül: 



„Rokonok vagytok tán, árva kis madárkák, 
Vagy a ti szívetek is bús gondok bántják?” 
Ácsnál úgyszintén: 
„Árva madárkáim, rokonaim vagytok? 
Vagy akárcsak engem, kimartak a latrok?" 
Fordításának folytatásában pedig egészen élessé 
válik egy látomás, az eredeti m ű  egyfajta fölfogása: 
„Vagy megkeserített kínnal a világ ; 
s a vállamra szál/tok, hogy akiket bántott 
mindenki, legyenek a bánatban barátok, " 
tehát az egy helyben álló költ ő  vállára röppenő  ma-
darak idillikus képe. 
Mint a madarak „válaszdalának" fordításából kide-
rül, Weöres és Csuka is hasonlóképpen értelmezte 
a verset: 
„nem fog senki 
úgy ismerni, 
úgy szeretni, 
mint te itt — 
csip-csirip!" (Weöres) 
Illetve: 
„minket senki 
úgy szeretni 
nem szerethet, 
nem is merhet, 
mint te itt, 
csip-csirip" (Csuka) 
Mit idézhet fel a csip-csirip a magyarul tudóban 
hangutánzó szóként? Nyilván valamilyen absztrakt 
madárhangot, vagy akár a verebek csiripelését. És 
most lássuk az eredeti néhány sorát: 
„Mi smo male, 
a!' smo znale 
da nas neće 
niko hteti, 
niko smeti 
tako voleti 
kao ti... 
—  Ćiju ći!" 
Milyen értékű  a kiemelt hangutánzó szó a szerb-
horvát nyelvben? Az bizonyos, hogy nem köznyelvi 
szóról, hanem Jakšić  egyéni alkotásáról van szó, 
és valószínúleg nem egy elvont madarat akart a 
versben megszólaltatni. Ámbár a hangutánzó sza-
vaknál soha sem lehet tudni, mivel a szókincsnek 
nagyon is egyéni peremállományát képezik. 
A megoldásért ismét a filológiai elemzéshez, a m ű  
keletkezéstörténetéhez kell visszanyulnunk. A már 
idézett Krešimir Georgijevi ć  írja Svetislav Vulovi ćra, 
a költő  kortársára hivatkozva, akinek viszont maga 
Jakšić  számolt be a költemény alapélményér ől: egy 
csillagos májusi éjszakán az iskola udvarán feküdt, a 
füvön. Hárs- és virágillatot hozott az alig lebben ő  
szellő . A kétségek tehát eldőltek, konkrét és egyedi 
költő i élmény teremtette ezt a verset, amit az meg is 
őrzött, ha halvány derengésben is. Idézzünk még 
egy perdöntő  sort Georgijevi ć  jegyzeteibő l a madár-
hangról: „Egyszerre, úgy éjfél körül, a közeli kis 
erdőből a csalogányok éneke hangzott  fit"  
Persze, a csalogány még mindig lehet messzesége-
ket idéző  jelkép, főleg az átlagos köztudatban. Szá-
momra is csak a verssel foglalkozva vált világossá, 
hogy ez a szó a fülemüle szinonimája. Jakši ćnak is 
a szerbhorvát eredetiben található slavuj _ nagyon 
gyakori kifejezése, mondhatni, egyik kulcsszava. Itt 
azonban mégsem használja a szót, ami — akármilyen 
furcsán hangzik is — az élmény konkrét természe-
téből következik. A csalogány esti, éji madár, vagy 
legalábbis akkor énekel , és ennek a versnek az egé-
szében is az éjszaka uralkodik, az illatok és a han- 

gok zenei varázsa. Đura Jakšić  festő  is volt, festő  
maradt költészetében is, még ha ez itt csupán negatí-
van bizonyítható; bármiféle látványt, színt, formát 
idéző  szavak hiányával. 
Másik kérdés, hogyan énekel magyarul a csalogány. 
Ennek a megfogalmazás meghökkentő  voltán túl van 
valami jogosultsága. Azt hinnénk, a külvilág hangjait, 
zajait mindenki egyformának hallja, a különböz ő  
nyelvek mégis eltérően képezik le hangutánzó szók-
ká. En Ács Károly fordítási megoldása felé hajlanék, 
aki ezt az alakulatot a költ ő  egyéni alkotásaként fog-
ta fel 
„megéreztük, 
hogy akár te, 
nem fog senki 
úgy szeretni, 
érteni.. . 
— Csiu, csi!" 
Annál is inkább, mert az eredeti sorok egész ritmikai 
szerkezete, rímeinek melódiája ezen az egyetlen 
szón nyugszik. 
A felvetett elemzési szempontok további sorsát fi-
gyelve szót érdemel a madarak második válaszdala 
is, amely eredetiben így hangzik: 
„S belom bulom, 
sa zumbulom, 
šaren-rajem, 
rajskim majem, 
cvećem, mirom, 
sa leptirom, 
letimo ti mi 
srca topiti... 
— Ćiju ćн" 
A bajok már a szerbhorvát „bula" szó értelmezésé-
nél kezdődnek, amelynek csak a „mohamedán n ő " 
jelentését találjuk akármelyik egynyelv ű  értelmező  
szótárban, a szerbhorvát—magyar nagyszótárban a 
„fehér kontyvirágot" leljük meg. Acs Károly az els ő  
jelentésbő l indult ki, noha a megfelelés ritmikai okok 
miatt később következik: 
„Száz csodákkal, 
kék virággal, 
hímes éggel, 
szép mesékkel, 
karcsú lánnyal, 
pilleszárnnyal 
szállunk a szíved 
megolvasztani..." 
Virágként látjuk viszont ugyanezt Weöresnek az ere-
detihez hasonló letompított színélményt, látványt 
nyújtó fordításában: 
„Hóvirággal, 
jácint-szállal, 
tarka kedwel, 
szép tavasszal, 
békességgel, 
fuvallattal, 
leröppenünk mi 
örömöt hozni —" 
Ugyanígy tér vissza Csuka Zoltánnál is, a még in-
kább a zeneiséget érvényesítő  sorokban: 
„Kéklő  éggel, 
ékességgel, 
víg virággal, 
lombos ággal, 
békességgel 
így jövünk el, 
és felolvasztjuk itt, 
szíved jegeit" 
Ami viszont Jakšić  pontosan egymásba illeszked ő , 496 



egymást zeneileg fokozó szavait illeti (bulom — zum-
bulom — šaren-rajem — rajskim majem), az csak 
a tartalom teljes lecserélésével, más kombináció be-
építésével lett volna megoldható. 
A költő  érzelmeit tolmácsoló versszakok közül, a 
három fordítás tanúsága szerint az utolsóval ajánla-
tos behatóbban foglalkoznunk. Figyelmet érdemel 
például az egyik többszörös hasonlata: 
„a na dušl ista, ko skrhana biljka, 
il' ko tužan minis uvelog bosiljka, 
jedna teška rana, težak uzdisaj" 
A bosiljak, vagyis a bazsalikom az eredeti befogadó-
nak minden bizonnyal az otthoni táj meghitt, intenzív 
illatát jelenti, a magyar olvasóban viszont mást is, 
többet is: egy kicsit Szerbia, a Balkán egzotikus virá-
gát. Talán ezek a képzettársítások vezérelték Szen-
teleky Kornéléket is a szerb költ ők antológiájában, 
a Bazsalikomban. Ács Károlynál viszont, valószín ű -
leg a rímekkel való küszködés során, elt űnik a ha-
sonlatnak ez a szemantikai magva: 
„de a lelken ott csüng, tört szirom, bus na/tás, 
egy nehéz seb, nehéz, fájdalmas sóhajtás, 
mint egy késő  illat, téli temető " 
Töretlen maradt viszont Weöresnél: 
„s a lelkemen maradt, mint tört virágszirom, 
bánatos illatú hervadt bazsalikom, 
súlyos seb, mely önti ólmos sóhaját'; 
illetve Csukánál: 
„s mint letört virágszál, hervadt bazsalikom, 
bánatos illata lelkemen átoson 
mély és súlyos sebként keserű  sóhajom"  

Jakši ćnak számos versében vannak jelen az olyan 
párhuzamos, szimmetrikus formák, mint amilyenek 
ezek: 
„ prošli su me davno moji lepi darai, 
uvelo je cveće, odbego me ma]" 
de itt a fordítónak kötéltáncosként kell egyensúlyoz-
nia, hogy ne váljék a sor túl ismertté, ne üssön át 
egy Petőfi-vers jól ismert dallama. Weöres leleménye 
a sorrend felcserélése: 
„régesrég lejártak az én szép napjaim, 
elhaladt a május, elhullt a virág" 
Csuka és Ács az igét cserélik fel: 
„Elfonnyadt a virág, megszökött tavaszom" (Csuka) 
illetve: 
„Elfutottak rég a szép napok felettem, 
megfonnyadt a virág, elfagyott a tő" 
Nos, talán elég könnyű  ráérezni, a Szeptember végén 
c. vers „Elhull a virág, eliramlik az élet" sorára gon-
doltunk. Nem lehetetlen, hogy az eredeti versben 
mutatható ki egy villanásnyi Pet őfi-hatás a reminisz-
cencia szintjén. 

Folytathatnánk még a fordítások boncolgatását, az 
eredeti modell megvalósulását (hogy miért zavaró 
Weöresnél a „régi ősmerősök új lakom tájain" sor), 
de ezt csak néhány releváns vonást körüljárva kíván-
tuk tenni. Az elemzés kritikai következtetéseinek el-
lenére is mondhatjuk, három m űvészi rangú fordítás 
készült Đura Jakši ćnak errő l a versérő l, még ha 
megteremtő ik időben elég távolról nyúltak is vissza 
az élményhez. 
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p. nagy 
istván 

az 
írás 
nem 
cipőtalpalás 

CSALOG ZSOLT: A TENGERT AKARTAM 
LÁTNI, 
SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 
1981 

Hogy az írás nem cipőtalpalás, kismesteri szöszmö-
tölés, azt újabban a tájunkon fejüket felüt ő , kvázi 
„valóságirodalmat" hirdető  irkászok próbálják bebi-
zonyítani — egy „másfajta" irodalom ellenében. Igény-
bejelentésük a „felfokozott becsűletérzés'; „az írás 
mint etikai tett" címen fogalmazódik meg. Holott írói 
vérmérséklet dolga csupán, hogy ki milyen tény-
anyaggal dolgozik, vagy ahogyan Margócsy István 
írta épp A tengert akartam látni kapcsán: ,,... az iro-
dalom szempontjából másodlagos az anyag eredete 
és kiválasztása, s a megítélésnek nem abból kell ki-
indulnia, honnan származik a Ti),  hanem hogy mit 
képvisel". Márpedig Csalog Zsolt könyve „ szépiro-
dalmi alkotás" is, s ugyanakkor — szokatlan „kétlaki-
ságából" kifolyólag — szo ćiografikus m ű  is. S ha 
mégsem a „valóságirodalom" reprezentánsaként 
tartjuk számon Csalog könyvét, az egyszer űen azért 
van, mert szerintünk „valóságirodalom" nem létezik. 
Koholt fogalom: a gyomor visszalöki, mint emészt-
hetetlent. 

Az olyan fontos m űvek besorolását, mint a Csalog 
Zsolté, nemcsak e „kétlakiság" nehezíti meg, de az 
irodalmi szociográfia kritikai ill. irodalomtörténeti fel-
mérésének hiánya is. De Csalog könyvét nem szük-
séges feltétlenül elkeríteni: szétnyomná a válasz-
falakat, megtalálná önnön megfelel őjét. Gondoljunk 
Móricznak A boldog emberére, különösebb össze-
szövési szándék nélkül. Mer ő  frappália lenne belelát-
ni a hasonló indíttatást (nem is erőszakolom a ha- 

sonlóságot), de ami átíveli a két m ű  közötti (kor)tá-
volságot, ami mégis közelbe hozza őket: mindkét 
műben az elnyomorítottaké aszó. Ami A boldog em-
berben gyónásszer űen jelentkezik, az öntisztulás remé-
nyében, az Csalog esetében rafinált egyszer űség-
gel, az adatok erő ltetettség nélküli elrendezésével 
realizálódik. Az analógia — hasonló kútf ők — ezen túl-
menően ábránd. 

Csalog négy munkást szólaltat meg m űvében. („Fe-
jezetcímek”: A vasember; A tengert akartam látni; 
En voltam aló; Átlagos ember vagyok.) Engedi őket 
beszélni, egyetlen közbeszúrt kérdés nélkül. (Jellem-
ző , hogy csak a nagybet űvel szedett szavakon érz ő-
dik az író keze nyoma.) Persze, kérdés, hogy meny-
nyire szű rte meg adatait, hisz alakjai meglep ően 
közlékenyek. Szinte elapadhatatlanok, de ritkán 
hosszadalmasak, mondhatni: az életadatok füzér-
szerŰen kapcsolódnak, s csak ott ágazódnak el, vál-
nak nyitottabbakká, ahol — az önigazolás szándékán 
túl — egyetemesebb érvény ű  rákérdezéssel fordul az 
alany a világ dolgai felé, nem egyfajta megszépült 
valóságra reflektálva, hanem a „lakatlanra", a fe-
kete-változatúra. Ez a negatív térképez ő , „kontrázó" 
szémlélet egy rendszerint erősen fixált — vagy annak 
hitt —alaphelyzetből csírázik ki, körbeindázva az 
„objektív világot". Frappánsan fogalmazza ezt meg 
A tengert akartam látni szereplője: „...mer én nem 
vagyok se szocialista, se kommunista, meg nincsen 
bennem az a lengős nagy marxista izé, csak egy 
aránylag józan értelemmel megvert ember vagyok, 
aki gondolkozik..." Az önmeghatározás (vagy álla-
potrajz), a lét-érzékelés, a „magánbeszéd" egyfel ő l, 
s az önéletrajzi közlések — ezek azok az ellentét-
párok, tartalomelemek, amelyek nyomán kirajzolódik 
az önarckép, vagy koherens világkép, a regény-
szerűség, s mindez az él őbeszéd (akár) hangulatfes-
tő  frissesége, hanghordozása által jelenít ődik meg, 
metaforikusság nélkül, kopár h űvösséggel, ami ol-
vasmányossá teszi a szövegeket. E „szociologizált" 
munkásportrék leronthatatlan alapképek (a m ű  vo-
natkozásában azok), de nem típusok. Differenciált 
jellemekrő l, egyedekről van szó: individuumok bölcsel-
meirő l, életfilozófiájáról, létélményéről. Csalog nem 
sablonokra épül ő  „munkás-regényt" ír, de re-
gényt, jelentős hozadékokkal. Ha valamit kifogásolni 
lehet a könyvben, akkor az a — ilyen jelleg ű  mű  ese-
tében elkerülhetetlen — motívumismétlés, noha itt is 
érződik a visszafogottság, mértéktatás. 

Regényszerűség és tényközlések, valóság és 
fikció, hétköznapi és csoda, álom és valóság - a re-
gényrő l való gondolkodás divatos fogalmai — A ten-
gert akartam látni c. könyvre vonatkoztatva csak 
zárójelben érvényesek, hisz az alakoknak ez eset-
ben ténylegesen is van életbeni másuk. Csalog 
telitalálata, hogy az elemek látatlanban történ ő  el-
rendezésével („megsz űrt valóság") biztosítani tudja 
művének az irodalmiság jegyeit '  s ugyanakkor szo-
ciologikussá teszi azt. Ez a m ű  hozadéka. A való 
világ tényei átprésel ődnek az alanyok tudatvilágán, 
átszíneződnek — ha nem is rózsaszín ű re —, s mind-
ehhez az író csak látszólag asszisztál, távolságtar-
tó, tüntetőleg sugallva, hogy az ő  szerepe csak az 
interpunkció, s a kiemelések feltüntetésére szorít-
kozik — ezzel válik regényszer űvé a m ű ; a „csoda-
várók" elvárásai szerint is azzá. 

Az írás nem cipőtalpalás, fejezhetném be rövid is-
mertetőmet. A legfőbb bizonyíték rá Csalog Zsolt, 
aki nem „valóságirodalmat” m űvel. 498 



radics 
viktória 

„hihessük: 
közösség" 

Fiatal, tehetséges rendez ő  a láthatáron: Darko Bajié. 
Debütáns alkotása vizsgadolgozatból vált mozifilm-
mé az Art  film és a jórészt égyetemistákból álló lel-
kes színészgárda segítségével; névjegy, mely arra 
enged következtetni, hogy lehet még valami a ju-
goszláv játékfilmből — ha X. urak is úgy akarják. 
Az Elő  adás társadalmi (szociális) film, amin azt ér-
tem, hogy Bajié az individuum—kis- és nagyközös-
ség, társadalom relációban gondolkodik, és a társa-
dalmi viszonyok zavaraiból ered ő  problémák érdeklik 
elsösorban. Olyan ember lehet, akinek lételeme a 
közösség, a kollektív, közéleti munka — hisz rendez ő  
—, aki képtelen lenne visszavonulni magányába, le-
gyen bár az alkotó magány. Nem individualista, és 
ez egy csöppet sem baj, hisz az individualizmus mai 
túlhangsúlyozása tulajdonképpen kényszer űség. Az 
Élő  adás ars poetica is, programfilm, az angazsált 
értelmiségi magatartás vállalása, ám nem a Vicsek-
féle deklamáló, hazug angazsáltságé. A bajiéi film-
nek ugyanis van óntudata: egyrészt mediális tudata, 
érzékenysége (ami azt jelenti, hogy átgondolta, mit 
jelent, mint funkcionál, mit tehet a kamera, a filmsza-
lag, a montázs stb.), másrészt személyes megta-
pasztaláson és ismereteken alapuló autentikus kor-
tudata. Ekét aspektus nélkül, amit — Althusser nyo-
mán — filmi episztemológiai vágásnak is nevezhe-
tünk, a film deklamálóvá, ideologikussá, szándéko-
san vagy szándéktalanul, de hazugsággá válik. 
Az Élő  adás film a filmről, mediális tudata egyrészt 
ebbő l, másrészt a szuverén kameramozgásból, az 
érzékeny fénykezelésből, a jelentésdúsító montázs-
technikából ered. A rendező  mesterségbeli tudását 
dicséri a film ritmusa, mely a lassan adagolt cselek-
ménnyel ébren tartja a néz ő  figyelmét, de egy intel-
lektuálisabb hozzáállást követel. 
A főszereplő  egy tv-rendez ő , Filip (a kitű nő  Boris 
Komnenić  alakítja), akinek őszinte és igaz indulatból 
fakadó, bíráló dokumentumfilmjét alaposan megnyir- 
bálják a szerkesztők. A film egyik szála azt a konflik- 
tust bontja ki, ahogy a fiatalember autentikus meg- 
nyilvánulását, becsületes munkáját az állami ellen- 
őrző-elhárító mechanizmusok, ha nem is lökik félre, 
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az egyenes elutasításnál is rosszabb, hisz bevonja 
az outsidert manipulációik körébe, b űnrészessé te-
szi. Kényes dolgok a kompromisszumok: a konszoli-
dáció lépcsőfokai. A halogatás, az efféle „realizmus" 
olcsó vigasz és kibúvó, amit az állami ideológiai ap-
parátusok (Althusser) ügynökeiken és csápjaikon 
(szerkeszt ők, ilyen-olyan tanácsok) keresztül jól ki 
tudnak használni. Filip érzi, hogy a vállát veregetve, 
pajtáskodva kijátszanak vele, és csak egy válasza 
van: a nyílt kitörés. Él ő  adás közben egy kis skan-
dallum. A babaarcú konferanszié kérdésére belehá-
pog a kamerába, úgy tesz, mintha beszélne. Adáshi-
ba hanghiba, vagy mi? — az ellen ő rző-szerkesztők 
megzavarodnak. Ez a jelenet ironikus kommentárja 
az intézményeinkben uralkodó formalizmusnak, de 
az (ön)cenzúrának is. A történet itt nem folytatódik, 
viszont nem nehéz kitalálni, hogy Filip az utcán talál-
ja magát. Vereséget szenvedett, de volt-e más vá-
lasztása, mint ez a kamikazé-gerillaakció? 
A film másik szála Filip magánéletét követi nyomon. 
Hárman élnek együtt, két fiú és egy lány, az a lány —
atléta — akirő l Filip dokumentumfilmje szólt, aki szin-
tén az Elhárító Mechanizmus áldozatául esett. Sze-
relem és barátság különös, egymásba folyó keveré-
ke tartja össze a hármast szép, őszinte közösség-
gé — és ennek bemutatásában Bajié nem volt elég fi-
nom —, de csak ideig-óráig: a konszolidáció itt belül-
ről, a fiú és a lány életszemléletébe, sorsképzetébe 
beépülve tör felszínre és teszi megintcsak vesztessé 
Filipet. 
Nagyon ügyesen egy harmadik szál is végigfonódik 
a filmen, egy kósza hír „megelevenedésének" formá-
jában. Arról szól, ahogy egy fiú összeütközésbe kerül 
a rendőrséggel. A film legszebb jelenete játszódik le 
az ő rszobán: a rocker típusú fiú (ezt korántsem leki-
csinylő  értelemben mondom) találkozik szeret őjével, 
egymásnak esnek, egymásba fonódnak, a kékinges 
karhatalom vasmarkai rángatják szét őket (Žarko 
Laušević  és Elizabeta Ćorevska remeklése). A film 
vége felé ez a fiú motoron menekül a rend őrök elöl, 
akik szirénázva üldözik. Bajié éles vágásokkal törte 
meg helyenként a Filíp-történetet s montázsolta köz-
be az utóbbi szálat, minden „átmenet", magyarázat 
nélkül, merészen. A következtetések levonása a né-
zőre tartozik. Én annak jelét láttam ebben, hogy, a 
„rockerok" és az értelmiségi fiatalok problémái tulaj-
donképpen identikusak, csak az érintkezés hiányzik 
a két réteg között. 

A film egy másik sikerült epizódja egy igazi m űvész-
nőt mutat be. (Filipnek kell róla filmet készítenie.) 
Diszkrét, de tipró irónia! Indiaias tógában egy révült 
festőnő  meditál valamilyen fluidumokról, a kozmosz-
ról meg az enyészet poráról, s még a kameramozgás 
is sznob: az ablakon keresztül lassú zum a m űvész-
nő  arcára. 
Mindezek után, az ironikus, komikus, lírai, doku-
mentáló jelenetsorok végén, a film a fájdalom és a 
tehetetlenség képével fejez ődik be. A vereséget 
szenvedett Filip arcát látjuk: majdnem sír. Amíg ezt a 
gyermekien őszinte fájdalma miatt önmagára harag-
vó, a sírást visszafojtó arcot néztem, Csorba Béla 
verssorai jutottak eszembe (Vacogunk kicsit): 

„ Végtére is egy pozitívrögeszme, 
dermedt szintagma-magma mindig megteszi, 
hihessem: közösség. Szóval, 
hogy hihessek egyet-mást. 
Szóval, hogy fi hihessek egyet-mást. 

Te is. Te sem." 

ÉLŐ  ADÁS (DIREKTAN PRENOS) 
Írta és rendezte: Darko Bajié 
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Pazar színek víllogó tüzébe kerül a néz ő , aki Fujkin 
István szürrealista képeit szemléli. Dermesztő  kék 
hófehér átmenettel omlik a harsány pirosba, miköz-
ben közvetlen közelrő l a zöld szín dob a kompozíció-
ba egy kis nyugalmat, egy kis merengést, ellen-
súlyként a megszerkesztett feszültséggel szemben. 
És ha néhol teret kap a barna, az egész villódzás 
mintha egy harmadik dimenzióba süllyedne, a bölcs 
meggondolás, a filozófiai érvek és ellenérvek régió-
jába. 
A színek egymással szembesülve, és egymás mel-
lett megbékélve, ellentétként a magasba csapva, és 
azonosulásként elcsendesülve, különös ritmust, kü-
lönös vibrálást kölcsönöznek az alkotásnak. És a 
türelmes szemlélőben egy idő  után felcsendül, feldü-
börög a zene, belerobban tudatába a melódia, mely 
a m űvészt is inspirálta a m űvek megalkotásakor. 
Mert az itt kiállított alkotások egy része úgynevezett 
zenei kép, mellyel a művészeknek egyedüli szándéka 
egy már meglévő  műalkotást, egy-egy rock-szimfó-
niát új, merőben más eszközökkel visszaadni, más 
formában megszólaltatni. A kürt, az oboa, a szaxo-
fon és az üstdob ez esetben már nem hangokban, 
hanem színekben szólalnak meg. 
A zene formává és színekké történ ő  áttranszformá-
lása a szürrealizmus eszközeinek segítségével tör-
ténik. A szürrealizmus mint kifejezési forma lehet ő -
vé teszi a valóságon túli dolgok megragadását, kom-
munikatív szinten történ ő  megfogalmazását is. Ez az 
irányzat szerzőnk esetében — az ő  bevallása szerint 
— egyéniesülve, nagyon is közel van a rációhoz, 
az értelem régióihoz, és vajmi kevés köze van az 
álomvilághoz, a tudatalatti rejtettségekhez. „Konst-
ruált szürrealizmus" — ahogyan Fujkin István egyik 
nyilatkozatában megfogalmazta. 

A megszerkesztettség ma már — az alkotói szellem 
szabad szárnyalására esküv ők nagy szomorúságá-
ra — korkövetelmény. A világ hatalmi erő i gyilkosan il-
leszkednek egymásba, és jaj annak az egyénnek, 
aki errő l nem vesz tudomást. Jaj annak az individu-
umnak, mely a hatalmi konstrukciók totálisblokádjá-
ban szellemi kalandokba bocsátkozik. Mert a más-
ság már egyfajta bírálat, és az egyéni út átkosan 
nem kívánatos. 
Mégis — és ez mindannyiunk számára öröm — a m ű -
vész felveszi, alkotva veszi fel a küzdelmet, minden 
egyes m űve maga a tiltakozás. Én vállalom a mássá-
got, vállalom a különállás minden keservét! —üzeni 
a közönségnek, ezzel tiltakozva a szabványosan 
megkövetelt kontemplatív életforma ellen. 
Nem nehéz felfedezni a bíráló szándékot, a kritikai 
magatartást Fujkin István alkotásainak másik ciklus 
sóban, az urbanizáció magasra csapó hulláma, a be-
tonrengeteg azonosulást követel ő , erőszakos ter-
jeszkedése ellen tiltakozó m űveiben. És vajon ki 
nem érzi a tiltakozást a Predestinatio érett gyümölcs-
höz hasonló, hullni kész, izzó gránátjában, és a vö-
rös lepel rejtette örök Madonnákban, az örök érvé-
nyű  szenvedések jelképében? Nem a világ rettenete 
ellen tiltakozó m űvész ítélete ez? 
Amikor Fujkin István alkotásai elé lépünk, próbáljuk 
meghallani, megérteni a m űvész üzenetét, melynek 
lényege a követelés: „ha én merek teljes ember-
ként állni a világban, és merek arról gondolkodó 
emberhez méltó módon vallani, akkor építsd ki te is 
személyedet, hogy ellent tudj állni a valóság draszti-
kumának, a világi hatalmak gorombaságának". Mert 
csak így szerezhetünk tudomást a látvány felszíne 
mögött megbúvó tragikus valóságról. 
* Elhangzott 1982. november 25-én Kanizsán, Fujkin István tárlatának megnyitóján. 500 



501 

bicskei 
zoltán 

Iv. 
újvidéki 
jazz-napok 

A legutóbbi ljubljanai jazz-fesztivál kapcsán azt írtam,,,hogymi, az 
Újvidéki Jazz-napok szervezői, csak álmodhatunk egy ilyen teszti-
válгól". Azóta befejeződtek az Újvidéki Jazz-napok, és úgy t űnik, 
hogy „álmaink" egy részét nekünk is sikerült megvalósítanunk. 

X. 4., hétfő  

Az első  est az amatőrök estje. Nálunk nincs szervezett jazz-okta-
tás, a fiatalok számára ezek a találkozások az igazi iskolák. Az L 
Jazz-napok sók rock és j azz-rock együttese után az ideire 20 jazzt 
játszó együttesnél több jelentkezett. Ezek közül léptek fel a vá-
rosi sportközpont kistermében, a fesztivál új színhelyén: 
New Man Dixieland Band (Zenta) 
B.T.S. kvintett (Szabadka) 
Smerkol-Chicco duó (Ljubljana) 
„Makedonka MK" jazz-kvartett (Stip) 
Super duše (Nis) 
Paskvelija (Szkopje) 
Muao Dib (Újvidék) 
A szlovén Matevž Smerkol (jelenleg ő  a Sončna pot bőgőse) és 
Renato Chicco (zongora) kettős volt a legérettebb amatő r együt-
tes, bár ők is többször „elúsztak" ritmusban, és a szenvedélyes-
ség is hiányzott játékukból. Smerkol bőgőjátékában nincs igazi 
„drive", amit nem róhatnánk fel neki, ha nem azt er ő ltetné, ahe-
lyett, hogy saját képességeire támaszkodva csiszolná kí játékstílu-
sát. Az amatőrök jam sessionjét a sportközpont k őkertje mellett 
tartották. Igazi session hangulatot két nagyon tehetségés szólista, 
a zentai Trapcsik József klarinétos (1965) és a szkopjei Goce Mi-
lanov (1958) tenorszaxofonos temperamentumos játéka teremtett, 
rajtuk kívül Lévai Laura szép fuvolaszólója és Jovica Miloše-
vic-Fitzgerald éneke maradt meg emlékezetemben. Azé a Jovica 
Fitzgeraldé, aki 1961-ben Belgrádban a pódiumra rohant és meg 
ölelte, megcsókolta Ellát; Jovicáé, akinek apró, barna zakós 
alakját minden jazz-fesztiválon ismerik. Az újvidéki mozik lelkes 



gépésze roggyant térddel, szívre szorított kézzel, teljes beleélés-
sel üvöltötte, rekedten és falsul: Ella is my mother... 

X. 5., kedd 

ART ENSEMBLE OF CHICAGO 

Lester Bowie — trombita, cseleszta, basszusdobok stb. —1941-ben 
született . Az AECM egyik alapító tagja és vezetője. A hetvenes 
évektő l az AECH mellett más együ tteseket is vezet; a Jack deJoh-
nette New Directionsszel, Leo Smith -szel, Archie Shepp-pel stb. 
lép fel. Legutóbbi oktettjével (1. a Symposion 210. számában) 
Ljubljanában és Martborban is járt . 
Lemezei: Numbers 1&2 
Fast Last 
Rope-a-dope 
African children 
The Great Pretender stb. 

Roscoe Mitchell (1940) — szoprán-, alt-, tenor- és basszusszaxo-
fon; klarinét, pikoló, fuvola, gong, csengettyűk, dobok stb. — zene-
akadémián baritonszaxofonozni és klarinétozni tanult. 1961-ben 
csatlakozik Richard Abrams Experimental Bandjéhoz. Az AECH 
párizsi tartózkodása alatt (1968/69) Roscoe kompozícióit az ottani 
konzervatórium vonósaival együ tt  adták elő . Szeptettjével az idén 
Győ rött is hangversenyezett. 
Lemezei: Nonaah 
Duets (Anthony Braxtonnal) 
Quartet 
Old/Quartet 
Sound stb. 

Joseph Jarman (1937) — szoprán-, szopraninó, alt-, tenor- és ba-
ritonszaxofon; fuvola, cseleszta, gongok, sípok, furulyák, kagyló, 
hang stb. — saját vallomása szerint: „a kozmikus tanulás és a tejes 
elengedettség" híve. Irodalommal is foglalkozik, két könyvét, a 
Black Case Volume f§LL és a Return From Exile címűt az AECH 
Co. adta ki 1977-ben. Behatóan foglalkozik színházzal, ő  az 
együttes színpadi szakértője. Többször szerepel Famoudou Don 
Moye-jal duóban. (Húgom J. fantasztikus szóló-performanszát lát-
ta a nyáron Nickelsdorfban.) Újvidéken a szopránszaxofonjára pi-
ros, a tenorra kék, a baritonra pedig sárga és narancssárga sza-
lagokat kötözött, hátán szablyát viselt. 
Lemezei: Egwu-Anwu (Don Moye-jal) 

Sunbound 
Song for stb. 

Malachi Favors Maghostus (1937) — bőgő , basszusgitár, citera, 
cintányér, xilofon, balofon, konzervdobozok, kazoo, gong, dobok, 
fadobok stb. — az egyetem elvégzése után Freddie Hubbarddal, 
Dizzy Gillespie-vel, Archie Shepp-pel,; Jimmy Lyonsszal és má-
sokkal játszott. Az afrikai rituálék érdeklik: „az a mód, ahogy az 
erdőben, bokrokban, szavannákon játszanak". 
Lemezei: Sightsong ( Muhal Richard Abramsszal) 
Natural§Spiritual stb. 	 ' 
Famoudou Don Moye (1946) — sun dobok, basszus-marimba, xilo-
fon, kagylófüzér, sípok stb. — a trombitás Charles Moore-ral tanult 
együtt a detroiti egyetemen. A Detroit Free J azz együttessel járt 
Marokkóban és Európában, Steve Lacyvel pedig beutazta Euró-
pát. Az első  AECH dobos, Phillip Wilson helyét foglalta  111969-
ben.  

Lemezei: Sun percussion 
Egwu-Anwu (J. Jarmannel) 
Sun song stb. 

GREAT BLACK MUSIC: „ANCIENT TO THE FUTURE" 

Nagy Fekete Zene: Az ősidőktő l a jövő ig, vagy az ősidőkbő l a jö-
vőbe, a jövő  őse — fordítgattuk barátaimmal a chicagóiak jelmon-
datát, sokszor viccelődtünk vele, egy esetleges újvidéki koncertjük 
merész tervével fűtöttük hangulatunkat. Még nyáron, a ljubljanai 
és maribori szervező  utaim után is csak tréfaként mertem említeni 
őket, magam i beleremegtem a reális lehetőség megmutatkozá-
sába. Augusztusban el őbb érkezni kezdtek a prospektusok, majd 
a szerződések is. Szerződésük több mint 10 gépelt oldalt tett ki, 
ezeregy apró kikötéssel, követeléssel: az együttes háta mögött 
nem lehet semmiféle zászló, politikai felirat, csak a fesztivál emb-
lémája; ha bárkit kizárunk politikai, faji vagy vallási különböz ő-
sége miatt a hangversenyükrő l, lemondják fellépésüket; csak a tel-
jes jelmondattal együtt szabad nyomtatni nevüket; svájci sajtot, 
orosz kaviárt és skót whiskyt kértek, amit mi lealkudtunk egy va 
csorára a Piros Csizma vendéglőben. Szaunát kértek, öltözőjükbe 
2 óriástükröt, 10 fehér, vasalt törülköz őt, 10 liter nemzetközi mi-
nőségű  ásványvizet (Knjaz Miloš) és gyümölcslét (Fructal) frissít ő-
nek. "Bliccel csak az ő  külön engedélyükkel szabad fotózni. Az A rt  
Ensemble elégedett volt a fogadtatással, elszállásolással. Saját 

bevallásuk szerint sokkal rosszabbra számítottak. A karcert el őtt 
egy órával mindannyiunkat gutaütés kerülgetett, amikor. nevükben 
tárgyaló Don Moye a hangverseny lemondását emlegette, ha nem 
fizetünk még 10 millió régi dinárt, vagy ha a tv 4:= tercnél többet 
vesz fel zenéjükböl. 10 perccel az el őadás előtt még senki sem 
tudta, mi fog történni. Bowie-ék ezalatt nyugodtan nevetgélve 
készültek a fellépésre, oda se fütyültek. Végül is a chicagóiak be-
széltek telefonon menedzserükkel, és lemondtak követelésük-
rő l. A hangpróba alatt átadtam Roscoe Mitchellnek és Malachi Fa-
vorsnak szénnel rajzolt portréikat. Roscoe régebben festett, rög-
tön el is rakta hangszerei közé a rajzot, azzal, hogy ő  becsüli és 
megőrzi az ilyen munkákat, nem úgy, mint Bowie, aki nyári turnéja 
utolsó repülőútján vesztette el a Mariborban átadott rajzomat. Le-
het, hogy az azóta is a levegőben kering valahol Európa felett. Az 
Art  Ensemble-nek az újvidéki volt az egyik els ő  európai koncertje, 
a nyár folyamán mindegyikük külön-külön saját együttesével járta 
Európát. 

Mit is lehet elmondani róluk annak, aki nem látta őket, hogyan le-
írni ezt az óriási élményt? 

Koncepciójuk megismerésében segíthetnek a Symposton 176. és 
210. számában megjelent interjúk. Bowie-val mi is elbeszélget-
tünk Újvidéken. 

B. Z.: Az óvatos Bartók Béla megkockáztatott egyszer egy olyan 
kijelentést, miszerint az összes népzene egy közös zenei ősten-
gerbő l származik. Egyetért-e ezzel a megállapítással, és ha igen, 
hogyan viszonyul ehhez az őstengerhez az Art Ensemble? 

LesterBowie: Természetesen egyetértek ezzel a megállapítással. 
A mi zenénk korunk népzenéje, amelyben minden együtt van, ami 
a jazz-ben történt a dixielandtő l az avantgarde-ig, de mindez vala-
hogyan a ma, 1982 nyelvén elmondva. Remélem, hogy a közön-
ség ezt a mai koncerten érezte és megértette. 

Szigeti Péter: Mialatt zenéjük egyre inkább a ma zenéjévé, nap-
jaink népzenéjévé válik, egyre csiszoltabbá, egyre professzioná-
lisabbá, egy kicsit talán túlságosan szórakoztató színpadi igény-
nyel lép föl, szemben a korábbi AECH-val. 

L. B.: Valóban van egy olyan szándéka az együttesnek, hogy szó-
rakoztató legyen, hiszen a színpad nem templomi szószék, de 
ugyanakkor ez a szórakoztatás egyben oktatás, nevelés, meditá-
ció is, éppen ezért nem áll az, hogy minden ízében ez a zene 
rossz értelemben vett profi munka, ami olykor talán meglehet ősen 
primitív, olykor meglehet ősen profi. 

SZ. P.: Az együttes vizuális megjelenése nagyon fontos tényezője 
a produkciónak. Vajon mi ebben a színpadon folyó színjátékban 
a szereplőknek a szerepe a kosztümeikkel, sminkjeikkel, és mit 
kívánnak alakítani velük? 

L. B.: Tulajdonképpen a közönségre bíztuk, hogyan interpretálja az 
egyes szerepeket, hiszen nekünk nincs külön szándékunk szájba 
rágni az értelmezést, mivel ez valami stilizált dolog. Az én fehér 
köpenyemet valaki doktoröltözéknek, valaki hentesköpenynek, 
míg a harmadik esetlég valami m űszerész öltözékének fogja nézni. 
Tehát interpretáció kérdése az egész. 

SZ. P.: A fehér köpeny valóban többféleképpen értelmezhet ő , 
de sokkal égyértélm űbbek a többi kosztümök, amelyek az első  
látásra valamilyen népviseletet idéznek fel az avatatlan szemlé-
lőben. Vajon ezek igazi népviseletek-e, vagy pedig a fantázia ter-
mékei? 

L. B.: Különbözően jelképezik azt, amit az AECH egész mostani 
zenéje képvisel: A jövő  ősei. Ezek a kosztümök az ősi népviselet-
bő l is merítenek, mai fantáziával átalakítva. Malachi Favors saját 
kosztümjét maga tervezte. Természetesen felhasznált különbö-
ző  eredeti népviseleti elemeket is. Ez az öltözék csak a zenével 
integrálva értelmezhet ő : a mi különböző  öltözékeink képviselik 
egyúttal a különböző  zenei stílusokat is, amelyek eddig léteztek, 
tehát visszafelé lapozva a beboptól Louis Armstrongig és minde-
nig, ami eddig volt. 

Kérdeztem Bowie-t, miért nem próbáltak Újvidéken összejátszani, 
kommunikálni a közönséggel, mire ő  elmondta, hogy ritkán csinál-
ják ezt, mert már több helyen volt rossz tapasztalatuk a közön-
séggel. Fontosnak tartom — különösen az olyan együttesek eseté-
ben, mint az AECH és a SUN  RA—,  hogyan kezdik el hangverse-
nyüket, sikerül-e beépíteniük valamit a kömyezetükb ő l, az embe-
rekbő l. Persze, szinte minden este máshol fellépni nagy megter-
helés, de az indító hang leütése meghatározó erej ű  lehet. Ujvi-
déken felemelt karral vonult be az AECH, Roscoe Mitchell kivéte-
lével (ő  a mai embert alakítja) mindannyian jelmezben, Malachi 
Favors díszes botot forgatott a feje felett, Jarman hátán kard volt, 
fejfedőjét tollak díszítették. A pódiumon a hangszereik mellé  611 - 502 



tak, kelet felé fordulva (a közönség profilból láthatta őket) és meg 
várták, amíg teljes csend lett a teremben. Akkor Jarman lehajolt és 
először halkan, majd egyre erősebben kezdte ütögetni gongjait, fo-
kozatosan bekapcsolódtak a többiek is — lassan beindult a chica-
gói „gépezet". A hangverseny előtt a technikusuk egy rajzot adott, 
amely pontosan jelölte a zenészek mozgásterületét, ehhez iga-
zodva kellett elhelyeznünk a hangszereket. Bowie-ék néha körbe áll-
tak, egymásnak „dobták" a hangokat, a kör szerint muzsikálva 
hullámzott zenéjük. Rakodásnál jól megnéztem a hangszereket. A 
dobon festett, stilizált napot láttam (Moye nap-hangú doboknak 
nevezi őket), a citerára egy fából kivágott, színes leopárdot szerel-
tek. Több más hangszer is ki lett pingálva. Hátuk mögött egy jel-
mondatokkal kivarrt nagyobb vászon feszült. Tetszett, hogy a 
festés, a hímzés és a hangszerek egy része is (több saját készí-
tésű , összeeszkábált hangszerük volt) még tükrözi a régi A rt  En-
semble indulását, közvetlenségét, nyerseségét. Tetszett, hogy a 
nagy dicsfényben mindez nem veszett el. Újvidékre kevesebb 
hangszert hoztak, mint régebben vittek máshová; nem volt velük a 
„legeslegjobb óriásdob" sem (beszakadt), az autókerék dísztár-
csák is hiányoztak, de így is rengeteg hangszínnel töltötték be a 
sportközpont kistermét. (Jovica Fitzgerald kimeredt szemmel, 
nyelvét öltögetve, cuppogva élvezte, nyalogatta a hangokat.) Dor 
mán László a Magyar Szóban ezt írja az AECH-ról:,,Írni azAECH-
ról, illetve aггól a zenéről, arról a valamiről, ami nem csak zene 
már, mert több annál, más minden megszokottnál: mozdulatok, 
színek, viselkedés, talán még világnézet is, nem lehet (...) Boldog 
lehet, aki egyszer is látta ezt az öt zenészt játszani. Tegnap óta 
a kossava mellett más szelek is fújnak a városban. Fújjanak csak 
sokáig." (...) Sok kritikus próbálta — felsorolva a használt stílus-
elemeket — meghatározni zenéjüket. A San Francisco Chronicle 
írta: „Próbálják elképzelni a természeti erők és az emberi kreati-
vitás kataklizmikus összeolvadását a színház, a játék és a zene 
keveredése által (...)" Mit írjak én, aki szintén boldog voltam, vé-
gigrezegtem a koncertet, akit lehengerelt és felemelt egyszerre a 
zenéjük. Ez tényleg Nagy Fekete Zene. Lehet, hogy van, akit itt 
Európában ingerel az AECH tudatossága, a fekete öntudat zenei 
Os  nem zenei kivetítődése, de engem nem zavart, sem az afrikai 
törzsfőnökökre emlékeztető  tartásuk (a pódiumon), sem a követe-
léseik nem zavartak, mert tudom, minek a következményei, és 
mert ezek a muzsikusok, abban a pillanatban, ahogy megérzik, 
hogy komolyan veszik őket, a lehető  legközvetlenebb, legegysze-
rűbb emberekké válnak. Viszont örülnék, ha a mi legjobb kelet-eu-
rópai „néger" jazz-muzsikusaink a felét is megkapnák annak az 
anyagiaknak és megbecsülésnek, amit fekete társaik kapnak. 

Amikor az Art Ensemble az európai zene hatásáról beszél, akkor 
tudnunk kell, hogy ők ezt is sajátos módon értelmezik, hogy náluk 
az európai tapasztalat is abszolút feketévé válik. Az AECH most is 
Ot, teljesen nyitott, modorosságoktól mentes muzsikusokból áll. 
Tizenöt éves fennállásuk alatt nem menekültek sablonokba, még 
mindig van erejük merész vállalkozásokhoz, ma is képesek új 
játékmódokat kitalálni és alkalmazni. Nem viaskodnak, birkóznak 
már többé úgy az anyaggal, mint azel őtt (talán erre gondolt Szi-
geti Péter, amikor az együttes túlzott csiszoltságát emlegette), a 
megtalált saját hangnak egyre tökéletesebb, sallangmentesebb 
megszólaltatása acéljuk. Nem érezzük ugyan a saját-hangra-ta-
lálás döbbenetét, ami minden alkotói korszak legfontosabb, leg-
súlyosabb pillanata, de a tiszta zenére való törekvés intenzitása 
változatlan. Mindez talán meglep őnek tűnhet, ha tudjuk, hogy az 
Art Ensemble nem művészetet akart csinálni, nem csiszoltságá-
val, kerek egészre való törekvésével t űnt fel, hanem nyerse-
ségével, életszagával volt új jelenség a j azz-zenében. De be kell 
látnunk azt is, hogy idővel ez (programként) hazugsággá, pózгá 
vált volna. 

Akármihez nyúl ez az öt zenész, minden csörrenésük, rezzenésük 
zene lesz: felvételüket többször visszahallgatva látni csak, milyen 
tökéletesen áll össze egy egésszé ez a sok apró részlet. Szaba-
don játszhatnak, mert a közös boltozat összetartja zenéjüket. Töb-
ben közülük gyermekkoruktól kezdve együtt n őttek fel, ismerik egy-
mást, abszolúte együtt lélegeznek muzsikálás közben is. „Barátok 
vagyunk" — mondja Bowie. Lester Bowie ezúttal kevesebbet moz-
gott a pódiumon, mint máskor. Amit viszont trombitájával csinál, 
azt nem lehet elmondani. Balázs Attila barátom nevette elragad-
tatottan: „(...) amit Bowie játszik, az maga a hang, az ő  trombitája 
maga a trombita, keze maga a kéz..." Esetében nincs külön szó 
vagy kíséret, glisszandóival, recseg ő  trombitahangjaival, éles, rö-
vid staccatóival állandóan böködi, hajtja a többieket. Páratlan rit-
musérzékkel rendelkezik, nagy mestere a szüneteknek, kihagyá-
soknak, tudja, hogy a két hang közötti csend végs őkig való feszí-
tésében van az igazi ritmus ereje. Trombitája ő  maga, egyként él-
nek, beszélgetnek, rikoltoznak. Don Moye üt őhangszereit Sun-
percussionsnak nevezi. Az afrikai dobok b őreit a nap melege fe-
szíti ki, Európában hősugárzókkal pótolják a hiányzó meleget, 
enélkül nincs átütően rezgő  hangja a doboknak. Nem véletlen, 
hogy az egyenlítőhöz közel élő  — a naphoz legközelebb álló—népek 
zenéjében legkihangsúlyozottabb, leger ősebb a ritmus. A nap 

503 	éltető , mozgató erejének legközvetlenebb tükrözését, mondhat- 

Пбm zenei megfelelőjét látom a ritmusban. Ezt hirdetik tudatosan 
a mai néger muzsikusok is. Don Moye, Sun Ra és mások. Moye-t 
többször kellene látni, közelr ő l tanulmányozni. Keze villámgyor-
san cikázik a cintányérok közt — a legyeket kapkodja, mondta vala-
ki —, különösen gazdag, változatos dobolása nem hagy kétséget 
afelő l, hogy zeneileg m űvelt, széles látószög ű  — tehát vérbeli —
muzsikussal van dolgunk. Roscoe Mitchell hosszú klarinét, tenor-
és basszusszaxofon futamai sehol sem ismétlik önmagukat. El őre 
meredő  szemmel, befelé figyelve fújja hangszerét, a keleti me 
ditatív zene erős hatását érzem játékán. Jarman hozta sípjaival, 
furulyáival a legtöbb afrikai „dzsungel" hangszínt; beszélt is, kia 
bált, sípjaival emberi hangot utánozott. Fantasztikusan kifinomult 
érzéke van ahhoz, hogy mikor melyik hangszert szólaltassa meg. 
Utólag úgy tűnik, más hang vagy hangszín nem is jöhetett volna —
és ez nagy zenészre vall. Malachi Favors mozog a leglátványo 
sabban az öt zenész közül, ősi afrikai mezben, először csíkosra, 
majd fehérre festett arccél jelenik meg a pódiumon. Interjúiban el-
mondta, hogy játék közben őt afrikai szellemek, az ősi Afrika al-
kotó szelleme látogatja meg. Mi európaiak — legjobb esetben is —
csak szimbolikusan vagyunk hajlandók ezt elhinni. Malachi ki 
is figurázza az európai ember túlzott racionalitását. B őgőjét tépte, 
húrjait cibálta, akár az íjat, feszítette, dobüt ővel verte Oket. Mély 
bőgőhangjai selymesek vagy kemények, de mindig telítettek, 
magával ragadóak. Hangszerveivel különös módon érintkezik, 
élő lényként kezeli őket, olyan párbeszédet folytat velük, ahol 
mindketten egyenrangú felek. Sokszor humorosan karikíroz, pl. 
amikor az egész zenekar ütóshangszereken játszott (ezeket a ré-
szeket tartom legerősebbnek az Art Ensemble-nél) a nagy dü-
börgés közepette ő  egy pici cintányért birizgált, megafonjába 
a Tarzan-filmek üvöltését utánozta. Ekkor mindenki érezhette, 
hogy a ritmus a zene rituális eleme, hogy a chicagóiaknál a ritmus 
Afrika forró lehelete — némi iróniával vegyítve. A ráad бskéпt ját-
szott jazz-rockos ritmusú számban Malachi basszusgitárján há-
rom ismétlődő  hangot puffogtatott hatalmas grimasszal az arcán, 
míg a fúvosok a paródiából komolyra váltottak, megmutatva, hogy 
ha kell, ők ezt is át tudják alakítani. 

Az újvidéki közönség először megdöbbent, nagyon kevesen is-
merték az AECH-t, a szólókat eleinte gyér taps kísérte. Fokoza-
tosan oldódott a hangulat, a hangverseny végén 1500 ember kö-
vetette talpával ütemesen dobogva, üvöltve (soha nem látott ová-
cióval) a chicagóiaktól, hogy játsszanak még ráadást is. 

Nem szeretnék lebecsülni egyetlen komoly hozzáállással játszó 
zenei stílust sem, de pl. az Art Ensemble-hez viszonyítva milyen 
sápadtnak, vékonynak t űnik az ún. avantgarde zene számos kí-
sérlete. Valahol majd az utóbbiak tapasztalata is hasznosnak 
bizonyul (ahogy az már többször is bebizonyosodott), de szerin-
tem a játékhoz való viszonyulásuk többnyire téves. A racionális 
megközelítésben, a számítgatásokban, az еqу-бtlеt-kбzроntй -
ѕбgban látom a legnagyobb bajt. Mindez az invenció-nélküliség, il-
letve a személyiség-nélküliség jele. Az AECH a XX. századba 
csöppent feketék magukra találásáról tanúskodik. Tudatosan pró-
bálják kiépíteni a modern ember rituálját. Az ember közvetlen kap-
csolatát a világgal, földdel, az emberekkel már csupán a civi-
lizálatlan népek kis csoportjai őrzik ideig-őriéig. A szerintem egyik 
legjobb Art Ensemble-lemezen, a Bap-tizumon (1972-es koncert-
felvétel), fémhulladékkal, szemetesládákkal, autóalkatrészekkel 
veszik körül magukat. Üvöltve, teljes erőből csapkodva szaladgál-
nak e fém szeméttelep roncsai között. A szemét dzsungeljében, 
a világvárosokban —civilizációnkban — a fekete ember fázik. Tilta-
kozva, teljes erőből üvölt, megpróbálva kicsikarni a maximumot 
környezetéből: fellobbantani azt a meleget, ami az embert élteti. 
Az AECH egyik utolsó lemezének címe: Urban Bushmen. (Városi 
busmanok) 

Jó otthona volt a sessioneknek a sportközpont hajnali háromig 
nyitva tartó kaszinója. Minden éjjel Goce Dimitrovszki kvartettje 
kezdett. Nem hittem volna, hogy az Art Ensemble eljön a session-
re, márpedig Bowie és Moye játszott Dimitrovszkiékkal. Bowie 
játék közben segített a muzsikusoknak, fennhéjazás és nagyké-
pűség nélkül tette ezt — a jobb zene érdekében —, ahogy azt csak 
igazán nagy zenészek tudják. Forró, igazi jam session hangulat 
volt. 

X. 6., szerda 

Elsőként az újvidéki RTV tánczenekara játszott. Nem big band, 
hanem tánczenekar, mitöbb: rossz tánczenekar. A hangszerelé-
sek legalább 30 évesek, de még ezeket is rosszul játsszák. Nem 
jazz-fesztiválra való együttes... Lala Kova ćev nemzetközi együt-
tese a zongorista Paul Grabowsky és a tenorszaxofonos Jovan 
Miković  nélkül lépett fel. Vojin Draškoci b őgőzött, Ljuba Dimitrijevi ć  
különböző  népi hangszereken, furulyán, dudán, zu г lбn és tehén-
szarvon játszott, Nenad Jeli ć  volt az ütőhangszeres, Günter Klatt 
szoprán és tenorszaxofonozott, Lala Kova čev pedig dobolt. Kicsit 
féltem, hogy Balkán jazzt hirdetve az együttes a szokásos dekora- 



tív módon (azaz sehogy se) közelít majd a folklórhoz. Teljes 
mértékben ezt most sem sikerült elkerülni, de Kovačevék lénye-
gében leütötték az originális délszláv j azz elsó hangjait. Zenéjük 
ritmusában érezni ezt a legegyértelm űbben. A 9/8-as és más 
asszimetrikus ritmusképletek jó kiindulópontnak bizonyultak. Az 
ütős Jelié, Lala és a zurlás Dimitrijevi ć  néha olyan izzó muzsikát 
produkált, hogy balkáni dübörgésük az afrikaiakkal vetélkedett. 
Sajnos, a szerzemények felépítésében még mindig a régi sablon-
hoz (téma —improvizáció — téma) igazodnak, pedig ezt kellene 
felbontani, árnyaltabbá tenni. Lala dobolásában mindig benne volt 
egy szabadabb játékmód csírája, állandó „díszítései", „ki-ütései" 
a szabályosból, az egyenletes ritmusból, el őrejeleztek egy asszi-
metrikusabb ritmushoz való közeledést. Jó volna, ha Lala Kova čev 
tudatosan is vállalná és végigjárná a megkezdett utat. 

Nagy csalódásom volt Sam Rivers. Két éwel ezelőtt Dave Hol-
landdel és Steve Ellingtonnal trióban hallottam őt Ljubljanában —
akkor lenyűgözött. Úgy látszik, két év elegendő  volt ahhoz, hogy 
egy ember megtörjön, megöregedjen. Az 52 éves Rivers ős-óriás-
fejét és hatalmas lábát összeköt ő  összeaszalodott, vékony testé-
vel kígyóként tekeregve facsarja hangszerét, de igazán megrázni 
nem tudja. A szabadabb improvizációkat jazz-rockos, egyszer űbb 
dallamos részekkel kombinálja. Bár másokhoz viszonyítva ezt is 
keményebben játssza, nekem nem tetszik régi Rivers halvány 
mása csupán. Volt egy szép fuvolaszólója, ahol a fuvola feler ősí-
tett felhangjaihoz szájával egy másik dallamot dúdolt. Éreztem, 
hogy Rivers hattyúdalát halljuk. Egyik utolsó szép szólóját hagyta 
nekünk Újvidéken emlékbe. Kvartettje csupán fiatal muzsikusok-
ból áll. A bőgős Santi Debrianóról még biztos hallani fogunk, már 
most remek zenész. A gitáros Alain Dinape keveset játszott, ő  
utólag csatlakozott az együtteshez. A dobos Steve McCraven volt 
a legfeketébb és a legalacsonyabb néger zenész Újvidéken. Jazz-
rockos, primitíven puffogtatós stílusával ő  volt a leggyengébb 
a kvartett tagjai közül. A fiatal muzsikusok érezhet ő  tisztelettel és 
szeretettel viszonyultak az öreg mesterhez, aki a 60-as években 
Miles Davisszel, Cecil Taylorral is játszott, s aki kés őbb a New 
York-i ún. padlászenészek egyik vezet ő  alakjává lett — stúdiója, 
a Rivbea, az avantgarde zene otthonává vált. Err ől a stúdióról kér-
dezte Riverset Neda Radovanovi ć  az újvidéki hangverseny után: 

— Mondana valamit a Rivbea stúdió m űködésérő l? 

s. R.: Az 1972 és 1980 közötti id őszakban majdnem minden este 

szerveztünk hangversenyeket. Ma sok hasonló stúdió van, ami 
ugyanazt csinálja, mint én kórábban. Egy nagyobb helyiség kelle-
ne, mert ez a mai csak 250 embert tud befogadni. Azok, akik a 70-
es években itt felléptek, id őközben maguk is nagy zenészekké vál-
tak: Chico Freeman, Hamiet Bluiett, Oliver Lake, Julius Hemphild, 
George Lewis, Anthony Braxton... Én hoztam őket a stúdióba, a 
producerek meghallgatták és szerződtették őket... Úgy érzem, 
egyrészt azén érdemem, hogy ma ezek a zenészek nemzetközi-
leg is ismertek. 

— Mi inspirálja, mely filozófia képezi zenéjének alapját, mit üzen 
nekünk? 

S. R.: Ez bonyolult kérdés. A zene bel ő lem jön. Megpróbálom 
kifejezni az összes érzelmet, és az érzelmek intenzitását, amelyek 
a zenével együtt jönnek. Zeném az emberségességet, a humani-
tást üzeni a hallgatóknak. Az emberi lény érzelmeinek a zenéje ez. 

— Hasonlítsa-e valamelyik jazz-stílushoz zenéjét, pl. a free jazz-
hez, vagy a fúziós jazzhez, esetleg valami máshoz? 

s. R.: Nem, én arra törekszem, hogy zeném többé-kevésbé mind-
azoknak a zenéknek az összessége legyen, amelyeket eddig ír-
tak, és amelyek még csak ezután íródnak... 
A sessionen Riverset meleg tapssal invitálták. Rivers pár percig 
kínlódott a silány pianinóval, azután szelíd mosollyal meghajolt 
és fiatal társainak kíséretében, jellegzetes járásával „e/úszott" 
az éjszakában. 

X. 7., csütörtök 

Az Ernst Ludwig Petrowsky trió elfoglaltsága miatt lemondta rész-
vételét. A Gut—Markovié szextett kezdett. Milivoje Markovié alt-
és tenorszaxofonozott, Stjepko Gut trombitált és szárnykürtön ját-
szott, Nikola Mitrovi ć  flugabonozott és ventilpozánozott, Miša 
Krstić  zongorázott, Miša Blam bőgőzött és Lazar Toši ć  dobolt. 
Guték forrón és a maguk stílusán belül (mindig hiányzott egy jó 
hard bopot játszó együttes nálunk) jól játszanak. Ujvidékre Szi-
bériából érkeztek, elöszö г  le is akarták mondani fellépésüket, de 
végül mégiscsak eljöttek. Ez este fáradtan, enerváltan játszottak, 
nem jött be igazán egy szóló sem, még a ritmusban is voltak elto-
lódások. Én inkább a jazz népszer űsítése, mintsem a zenéjük 504 
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miatt szimpatizálom őket, kell egy ilyen együttes nekünk. De amint 
az ilyen népszerű  együtteseknél lenni szokott, id ővel a legújabb 
divatok is lassan beszüremlenek játékukba. Az idén megszületett 
az első  kommercionális számuk, a jazz-rockos Mr. Kuku. Jó lenne, 
ha ez is maradna az egyetlen ilyen kompozíciójuk. 

A Gut-Markovié szextett után következett a fesztivál utolsó együt-
tese - és legnagyobb meglepetése -, az angol siger small Band: 
George Haslam - tenor- és baritonszaxofon 
Pete McPhail - altszaxofon és fuvola 

' ' Tony Moore - bögö 
steve Harris - dob 
Nem sokat sikerült róluk megtudnom, s Gonda János Jazz-köny-
ve, se a Jazz-lexikon nem említi őket. A bőgős Tony Moore Kenny 
Wheelerrel muzsikált, Haslam Magyarországon is járt, vendég-
szólistaként játszott Jávori Vilmos és Lakatos Antal együtteseiben, 
ateve Harris először rock-együtteseknél kezdte (egy picit érezni is 
bal kezén), de amióta hallotta él őben Art  Blakeyt játszani, csak 
jazz-zenével foglalkozik. A sessionen mesélte, hogy ír is, tehát 
egyszerre zenész és irodalmár. Az együttes talán leger ősebb 
egyénisége a szaxofonos Pete McPhail, akinek a siger small 
Band mellett van még egy önálló triója is. Nagyon kemény, nehéz 
modern jazzt játszottak az angolok. A koncert alatt azt gondoltam 
magamban, hogy ha ezt is befogadja az újvidéki közönség, akkor 
megnyertük a játszmát. Felesleges volt aggódnom, a siger small 
Band zenéjével lehengerelt mindenkit. Ez a négy csendes, szim-
patikus, szerény angol a pódiumon az els ő  perctő l kezdve négy, 
önmagával viaskodó, óriási összpontosítással, teljes erőbeve 
téssel játszó muzsikussá változott. Hosszú kompozícióikban a két 
fúvós szinte állandóan játszott, szabad improvizációik alatt a b őgő  
és a dob néha finoman, stilizáltan jelezte a jazzes lüktetést. Külö-
nös kapcsolat létezik a játékosok között, különösen .Haslam és 
McPhail között. A nehézkesebb, monotonabb baritont szenvedé-
lyes fuvolajátékkal vagy sikoltozó, hörg ő , az emberi hanglejtést 
utánzó altszaxofonozással egészíti ki McPhail. Haslam vissza-
fogottabb, befelé forduló baritonmormogása és a saját hangjáért 
küzdő  McPhail vívódása alatt Moore er őteljes bőgőjével a dobos 
Harrisszel beszélget. Egy-egy zenei csomópontnál, egymással 
ellentétes irányba indulván, ritmikailag kemény, feszes „hálót" 
húznak a viaskodó fúvósok alá. 

Két kísérő  rendezvénye is volt a fesztiválnak. Az egyik Dormán 
László 71 jazz-fotóból álló kiállítása a sportközpontban, a másik 
az én ljubljanai ihletésű  jazz-rajzaim a Nolit kónyvkereskeoes-
ben. A rajzokról a következőt írtam a fesztivál m ű sorfüzetébe: 
Nem a jazz hangulatát vagy a jazz rám gyakorolt hatását p гó-

bálom megrajzolni, portré/m pszichológiai portrék, nem is a ze-
nészek karakterét igyekszem megrajzolni. Persze, mindez benne 
van valamennyire a rajzokban, de a fő  hangsúly a zenélő  emberen, 
pontosabban mondva az alkotó ember erőfeszítésén, az alkotás-
hoz való viszonyán van." Hasonlónak érzem Dormán Laci meg 
közelítését is, ezért mondtam ei itt ezt még egyszer. Dormán 
jobb fotós a nyugati jazz-lapokból ismert fotósok legtöbbjénél, 
műveltsége, látásmódja megkülönbözteti őt az egy szemszög-
bő l láttatóktól, az egy szemszögbő l fotózóktól. „Sokféleképpen 
szere čném zenészeimet fotózni. Ennyi az egész" - mondja 
Dormán a tőle megszokott egyszer ű séggel. Tolnai Ottó írta róla a 
Bayer-fotók kapcsán: „Megszoktuk már, Do гmánt minden egyes 
jazz-fesztiválon, ja77-koncerten ott látjuk a színpadon: úgy mozog 
ott, olyan otthonosan, mintha ő  is tagja lenne az éppen játszó ze-
nekarnak. Figyeljük meg, lábával munka közben is állandóan veri 
a ritmust. Ezért éppen ezért fújnak olyan forró szelek az ő  fekete 
jazz-poгtélгól..." 

Amikor október 8-án éjjel 3-kor az utolsó hang is elhalt a városi 
sportközpontban, kábult fejjel léptünk ki a hideg, szeles utcára. 
Nemcsak akkor, de most is ki merem mondani: európai szín-
vonalú fesztivált hallottunk. Megérdemli, hogy megemlítsem: a fő  
szervezője az Ujvidéki Zenekedvelő  Ifjúság volt. 

~ 

505 



centripetális 
farok 

páter 
gregoriánusz 
olvasmányaiból 

A benzinjegy továbbra is összeegyeztet-
hetetlen a problémák önigazgatási meg-
oldásával, mint két évvel ezel őtt is, ami-
kor szabad utat kapott egy köztársašági 
politikai szervezetben, ami miatt mi is 
azt írtuk, hogy senki sem kapott ebben 
az országban megbízatást az ország 
alapjainak lerombolására. Mint egy év-
vel ezelőtt, a külföldre való utazás megfi-
zettetése ma szintén annak a felfogás-
nak a kétségtelen jele, hogy a nép a b ű  
nös, ezért nemcsak az ellen ő rizetlen 
külföldi eladósodásnak, hanem a köl-
csönök ésszerútlen felhasználásának 
árát is köteles megfizetni. 

Ilyen helyzetben illuzórikus azt várni, 
hogy a parciális lépések, még ha ma-
gukban alkalmazkodnak is az önigazga 
tási viszonyokhoz, a szokásos eredmény-
nyel fognak járni. Mert, közgazdasági ki-
fejezéssel élve, ahol nincs piac, ott a 
gazdaságpolitika legpiacibb intézkedé 
sének is teljesen bizonytalan a kimene-
tele. Mit ér például a pénztömeg moz-
gásának havonkénti ellen ő rzése és az 
elfogadott hitel- és monetáris politika 
szigorú betartása, ha fedezékében éven 
te egyszer elkerülhetetlenül ugrásra 
készen áll mindenki melléfogásának 
általános szocializálása. 

(Mi újság?) 

A HKSZ KB-nak az eszmei épít őmun-
káról és a káderpolitikáról folytatott vita 
jában Branko Puhari ć  alább következő  
fejtegetése is elhangzott: 
„Néhány szót a szövetségi káderekről 
folytatott bizonyos eszmecserékről. A mi 
valós helyzetünk ma körülbelül így fest: 
mindenki, aki a saját köztársaságát a 
szövetségben viselt valamilyen tisztsé 
gen képviseli, munkájáért kizárólag a 
saját köztársaságának, vagy még helye-
sebben szólva saját köztársasága politi-
kai vezetőségének tartozik felelősség-
gel.  Ha eljön a választások éve, teljesen 
mindegy, mit gondolnak a munkájáról a 
többi köztársaságban vagy egyáltalán a 
jugoszláv közvélemény. Tehát már a 
kezdet kezdetén abszolúte megvan a 
káder politikai színezete, és magatartó 
sának alapvető  szabálya arra való alkal-
masságában merül ki, hogy minél sike-
resebben érvényesíteni tudja saját köz-
társaságának érdekeit a föderációban. 
Ebből a politikai bölcseletből származik 
az a valós helyzet is, hogy a szövetségi 
szinten hozott döntések kompromisszu 
mot képviselnek, azaz az egyeztetési fo 

lyamatnak azt a pontját, amelyen min-
denki megtalálja még minimális érdekét. 
Ezekkel a döntésekkel tehát mindenki 
elégedetlen, mert senki sem érte el a 
legtöbbet, a legkevesebb pedig nem 
szolgálhat semmilyen különösebb elé-
gedettség okául. 
A probléma természetesen sokkal éle-
sebb, én itt csupán a káderpolitika szem-
szögéből vizsgálom. Nagy és nyitott kér-
dés, hogy egy modern és civilizált or-
szág szilárdan fejlddhet -e  olyan politikai-
filozófiai alapon, amely lehetet/enné teszi 
az optimális, azaz a legjobb megoldáso-
kat. " 

(Káderek) 

Az energetikai szükség aktuális felosz-
tása, legalábbis ezen a téren, e rendszer 
bizonyos alapvető  posztulátumainak csu-
pán az emlékét hagyta meg, de úgy lát-
szik, hogy energiánál és rendszernél 
még kevesebb — a józan ész. Az ab-
szurdumok legkönnyebben „apróságok-
ban" ismerhetők fel, a kivételezettségi 
jegyzékek, a jegyek és bizonylatok töm-
kelegében. 

A polgárok mindenféle módon megpró-
bálnak ügyeskedni, a legeredetibbek 
egyike a csónaktulajdonosoknak kiadott 
községi bizonylat arról, hogy a csónakju-
kat a munkahelyükre való utazásra 
használják, aminek alapján fölkerülnek a 
kivételezettségi jegyzékre. 

(Amiből az áramnál is kevesebb van) 

„Amikor a munkaszervezetünknek ká-
belekre volt szüksége — mondta a minap 
a Szénbányák Egyesületében tartott ta- 
nácskozáson a Kolubara nevű  bánya 
képviselője, Milan Seničanin —, közvetle-
nül a kábelgyárhoz kellett folyamod-
nunk. Ott  azt mondták, hogy csak akkor 
kapunk kábelt, ha mi meg rezet adunk 
cserébe érte. Akkor elmentünk a rézter-
melőhöz, akinek megint csak valami 
másra volt szüksége. De szerencsére ez 
a valami más — szén volt, mi pedig azt 
termelünk... " 

(Cserebere) 

Leghevesebben azokat a véleményeket 
védelmezzük, amelyek elő ítéleteken 
alapszanak. 

az idézetek helye: EKONOMSKA POLI-
TIKA, 1982. október 18. 

(Lincoln) 
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alkonya 

tó, éppúgy, mint ahogy Lengyel-
országgal kapcsolatban minden 
vitatható. Nemcsak azért, mert 
a történések különböző  bemuta-
tása lehetséges — ebben a szám-
ban is az egyik írás szerint a 
Szalidaгitás nem is gondolt kor-
mányalapításra, a másik szerint 
a kormány teljes listája is meg-
volt —, hanem azért is, mert 
kétséges az események minden 
megítélése. helyeslés — ame1 ' 
mindent kü3 $ d"i akna•muпkának 
tekint, tehát a hadsereg közbe-
Јepe t szüksegesnek  m4nősíti  
—, ugyanis  éppúgy vitatható, 
mint az elitéГeš, amely vаT-  lami 
lyen tértől eš idož'oi fй'ggеtіеn 
eszme nevében mond vélemény 
Mert a népek fna'géd іala sem 
vonható ki a görög tragédiák 
szabá1y alól — tragédia  csak 
ptt van, ahol egyförman eros  
igazságok üöznek össze. 

egy 
kommentátor 
nem 
gyđzi 
kapkodni 
a 
fejét 
(b-t: Jegyzetek az Új Symposion lengyel 
számához. K!látó, 1982. november 6.) 

Zeusz és Prométheusz, Kreón ás Anti-
goné, Aigiszthosz és Élektra... Valóban 
egyformán erős igazságok megtestesí-
tő i lennének ők? Ejnye, be rosszul m ű -
ködik kommentátorunk emlékezete, mi-
helyt a klasszikusokra tereli aszót! És 
ugyanezt mondhatjuk - per analogiam -
a lengyel helyzetre vonatkozóan /š. 
Hogy egyformán erős igazságok ősz 
szecsapása okozta volna a tragédiát? 
Furcsa elképzelése lehet kommentáto-
runknak az igazságok tekintétében. S 
fölöttébb relativista is, ha már egyszer 
minden annyira, de annyira vitatható. Ki-
véve, persze, az „álbaloldali eszmefut-
tatásokat" - mint kommentátorunk írá-
sából a későbbiekben kiderül - hiszen 
kommentátorunk óhajától eltérően mind 
ez ideig még adósak maradtak azzal, 
hogy „megírják a tábornokot, akinek vál-
lalnia kellett az ipar megszervezésének 
felelősségét, a katonát, aki a munkások 
közé lőtt" (..:) Megírás és megírás kö-
zött lehet némi különbség azért.  El  tu-
dom képzelni, mennyire csóválná a fejét 
kommentátorunk, ha a javasolt penzu-
mot mégis az általa „álbaloldaliaknak" 
tartott értelmiségiek tollából látná vi-
szont. (K(і lönben meg ki dönti el, hogy ki 
az álbaloldali? Egy idejétmúlt politikai 
zsargon szerint mindig az a másik, aki 
éppen nem azén baloldalom. Beszél-
jünk már adekvátabb nyelven!) 

Hogy kommeпtátoгunk irodalmi ízlése 
507 kissé konzervatív, azon már meg sem 

lepődünk. S hogy - miként a folyóirat-is- 

mertetés utolsó passzusában mondja -
a lengyel szám modern versei „semmit 
mondók" és „érthetetlenek", azon sem 
illetődünk meg olyan nagyon. Számára 
valóban érthetetlenek lehetnek a versek, 
hiszen máskülönben nem igyekezne 
azokat egyes-egyedül aktuálpolitikai ref-
lexióik alapján minősíteni. S minthogy 
ez nem is olyan könnyű  - különösen 
néhány olyan versnél, amely már eleve 
nélkülöz minden politikai dimenziót -, 
kommentátorunk leszűri a sajátbejáratú 
cinikus tanulságot: „Mire a következő  
lengyel válság bekövetkezik, már a pró-
zаггбКatsem kell deportálni, írásaik úgy-
sem mozgósítanak, de nem is váltanak 
ki sem politikai sem más ellenhatást, 
mint most a modern versek." 

Ismerjük már ezt a parlagi „esztétikát", 
ami a vers, az irodalom értékének elsőd-
leges ismérvét annak napipolitikai funk 
ciójában - a mozgósításban - szándé-
kozik felismerni. Kifejlett, vérbő  formá 
jában úgy hívták: szocrealizmus. Bármit 
is gondoljak kommentátorunkról sava-
nyu szájízű  cikke kapcsán, azt mégis 
nehezen hiszem, hogy a szocrealizmus 
ósdi elvárásait kívánta volna átmeszelni. 
Azt hiszem, egyszerűen csak arról van 
szó, kommentátorunk megszokta, hogy 
verset is úgy olvasson, mint ahogy kö-
zönséges ember kommünikét. S ez bi-
zony mosolyra ingerel... 

1982. nov. 6. 	 cs-a 
(pontosabban: Csorba Béla) 

A lírikus korszer űtlen. Fölösleges lény. 
Nem olvassa senki. Haszontalanságot 
tud. Nem az idő  a hibás, hanem a lírikus 
maga, miután úgy, ahogy ma van, ahogy 
magamagát szükségessé teszi, avult, 
kisérteties világok maradványa. Elhasz-
nált. Kifacsart. Ismétli magát. Sokan 
vannak, egyik a másikat utánozza. A lí 
rikus nem akar semmi hasznosat. A mal-
ter- és cementvárosokban s a beton te-
lefonpóznák alatt még mindig furulyával 
jár. Rózsaszínü a bocskora. Kedvese 
egy fellegvárban lakik, az élet és a törté-
nelem mai üzemében nem rólunk be-
szél... A nyakkendőm, a harisnyám, a 
kalapom gyárakban készült. A szalámi 
is, amit vacsorára eszem. Előző leg villa-
mossággal ütötték agyon a marhát. 06-
pekkel szeletelték s hosszú rudakban fu-
tott egy részlete felém, g őzzel és olajjal 
hajtott vonatokon. Egész nap g őzekék 
és elevátorok árnyékában loholok. Házi-
asszonyom gyerekeinek iskolakönyvei 
drágák $ a lírikus még mindig régi árui-
val kereskedik. Azzal, amib ő l már az 
iskolában .is bevásároltam. Tele vannak 
vele a polcaim. De ő  még mindig e tisz-
teletreméltó haszontalanságokról be-
szél. (...) Pedig itt jár velem a földön. 
Ebben az időben. Táplálkozik és él. 
Anyagi gondjai vannak. Ha a nap sze-
mébe süt, hunyorít! Rádiót hallgat. Ma-
yongozik. Érti a kettős könyvvitelt. Még-
is el akarta hitetni velem, hogy láthatat-
lan kék szakálla van, s egy orgonasíp-
ban alszik. Kunigunda a kedvese. Mi kö-
zön hozzá! Társadalmi hajtóereje zéró. 
(...) ... Vannak eszméik is. Azt akarják, 
hogy gondolkodjam. Meg kell állapíta-
nom, hogy rossz emberismer ők. Gon-
dolkodom én is. Vannak eszméim is. 
Mindenkinek. Tele vagyunk mi is epe-
déssel, bánattal és szomorúsággal. De 
ne törődjön velünk. Beszéljen arról, ami-
rő l szó van... (...) 

gaál gábor 
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GABERJ E 
GYERTYÁNOS  

NOVO ORAHOVO 
NOVO ORAHOVO 
ROBE OPAXOBO 

GENTERO'JCfl  
GÖNTÉRHÁZA  

útszéli 
opportunizmusaink 

Néhány helységnévtáblákat ábrázoló 
fénykép fekszik előttem, valamint egy 
tavalyi Tanjug-jelentés. A helységnév-
táblák közül kettő  (NOVO ORAHOVO 
és OBORNJACA) a Vajdaságban, kett ő  
(GENTEROVCI — GÖNTÉRHÁZA és 
GABERJE — GYERTYÁNOS) Szlové-
niában, a Muravidéken látható. A két 
vidék a nagy távolságok ellenére egy-
ben-másban hasonló: többek között ab-
ban, hogy mindkettő  több nemzetiség 
által lakott tája országunknak. A négy fa-
lu — mert falvakat jelölnek ezek a táblák 
— mindegyikében élnek magyarok... 

A Tanjug hírügynöksége jelentése a 
Magyar Szó 1981. július tizedikei szá-
mában olvasható, s a Vajdasági Kom-
munista Szövetség Tartományi Bizott-
sága Elnökének nemzetek közötti viszo-
nyokkal foglalkozó bizottságának egy 
nappal korábbi ülésérő l tudósít. Az ülé-
sen többek között megállapították: 

„A KSZ alapszervezeteiben és a he-
lyi közösségekben nem folytatnak 
megfelelő  módon vitát a nemzeti 
egyenjogúság politikájának megvaló-
sításáról és gyakran a pátszervek 
kezdeményezésére várnak. Elfogad-
hatatlan az olyan felfogás, amelyre 
van példa, hogy felesleges szervezett 
vitát folytatni a nemzeti egyenjogú-
ságról, «mert nálunk minden rendben 
van«. " 

A továbbiakban pedig ez áll: 

„Sokkal nagyobb figyelmet kell szen-
telni annak, hogy a települések, az 
utcák, az intézmények nevét a nem-
zetek és nemzetiségek nyelvén is fel-
tüntessék, annál is inkább, mert gyak-
ran nem tartjuk tiszteletben azt, amit 
elvként a községi statútumokban meg-
fogalmaztunk." 

A bizottság ülése tavaly volt. A képek 
azóta készültek. Idézhettünk volna 
máshonnan is. Hivatkozhattunk volna 
hazánk fundamentális dokumentumai-
nak nem egy tételére. S igaz, az is igaz, 
hogy illusztrálhattuk volna, bizony, van-
nak pozitív példák — és nemcsak Szlo-
véniában de Vajdaságban is. Csak ép-
pen nem a kellő  számban. Sőt szinte 
túlságosan a kellő  szám alatt. És nem is 
mindig a kellő  színvonalon. Mintha még 
mindig „nem tartanánk tiszteletben azt, 
amit elvként a községi statútumokban 
megfcga/maztunk". Mintha nem a köz-
ségi képviselő-testületekbő l, hanem 
Szent Pétertő l várnánk a megoldást. 
Mintha kissé opportunisták lennénk... 

1982. november 22 	csorba béla 



letve német nyelvű  szöveg van előttünk, 
egy vállalat katalógusából (az igazság-
nak tartozunk annyival, hogy az illető  
vállalat a legkevésbé vétkes a megrefor-
mált szedésben), amelyet angol és né-
met üzletembereknek szántak. 
Hogy mennyire bilincselte le ez a kata-
lógus a nevezett üzletfelek figyelmét, azt 
elképzelhetjük. Ez az írás már fölér an-
nak a kérdésnek az ötletével, hogy 
hogyan is hangzana az angol nyelv szö-
gedi nyelvjárásban. 
Az sem lehetetlen, hogy kacifántos he-
lyesírásuk reformálásának gondolata 
merült fel bennünk. Valószín ű leg az járt 
közülük rosszabbul, aki ismeri a cirill 
írást, mert elhű lve ízlelgethette a (ma-
gyar átíráshoz folyamodom) a „nyill" (a 
will) a „nyurde" (a wurde helyett), s őt a 
Nyunszche (Wünsche helyett) féle ala-
kulatok rejtélyes zamatát. Ez utóbbiban 
feltűnik egy betű , az Y, amely már az 
eddigi cirill ábécé kit ű nő  ismerő it is meg- 
hökkentené. 
Mindezt a sok játékosságot a szed ő  jobb 
ügyhöz méltó leleményességének kö-
szönhetjük, a „ha nem találok, majd csi-
ná/ok"-féle jelszavánák. A végeredmény 
itt van előttünk, valami hibrid betűte-
nyészet, amely olyasminek az érzékelte 
tésé гe alkalmas csupán, hogy miként 
nézne ki a Pista bácsi, ha történetesen 
Julis néni lenne bel ő le. 

рарр  gyöгgy 

Телепхон :  024-871-03. Tenet: 151ö;! уу  гиккнз  
1 кн  фацторџ  њас  ествблискед  ин  1982 вс  парт  Оф  БуМлдиЧгсметерилл  фпцто lq 
г4ррипус  хендм •де  ертицпес  фор  уое  внд  двцорпион  api продуцеЧ  фN'м  u rr', 
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kik  КннгижЈ  ОІYP «Кервмииг  — Церемицс  тил• фвцтору ,  24420  Квнрини  ‚1v ‚" 'таИнл  
Тепепкон : 024-871 -820, Теле 1: 16163 иу  гиккил  

Tue фацторџ  њвс  естаблисхед  Чн  1979 IC  ларт  оф  ГИK Кам l и .же  
Ит  пр - дуиРс  циремиц  њапп  тилес , цврвмиц  Флоор  тилec —  аинтерљувпиту . н lоссилпи  , ,  

оф  тхв  6yUepc њилп  бе  текгн  инто  uoucuAep.TuoH 
Г  ИК  канјижв  ÚOYP .41отисје « — БауматериалфадрЧи  24420 Канјижа  иу (.кпањн rn. 

Тепефон : 024 -871-303 , Теле 1: 1 б183уу  гиккнз  
R u ' Фи /,рик  њY1,Лн  им  Jgxpe 1902 гвгрундет  унд  хеуте  ист  cue  им  Рвхмен  рон  I ИK Кагцич ',, tt,ay v i  

Индустриекомбинат ) 
Ихр  Продуктионспрограмм  умфасст : 

— Версцхиедеие  Сортен  cii Дацхзиегвлн  уЧд  Фирстэиегепн  
— Хохпелвменне  унд  Двцкотеине  

ГИ K Канјижа  ООУР  ..Потисје " PJ -МајолЧке . — Зиеркерамисцхе  Фабрик  24420 Камјижа  Југоспањиг  

Телефон : 024 871-303, Теле 1: 15183 иу  гиккнз  

Дие  Фабрик  њурде  им  Јахре  1982  uw Рехмен  cii ГИK Канјижа  ( Бау -унд  Индустриекомбинат ) гегрунпе  
ui uxpeM Продуктионспрогремм  синд  мвхрере  СортеЧ  iii  хендгемвцхтен  3иерге + ин ," ииди  

Дие  њунсцхе  Alp  к1lуФер  њердеи  њеитгехенд  деруцксицхтигт . 

ГИК  Канјижа  ООУР  «керамике » — Фливсенфадрик  24420 Канјижа  
Југослањиен  

Тепефон : 024-871-820 Телв 1: 15163 Уу  гиккнз  
Дис  Фабрик  њурде  ам  28. 11. 1979 им  Рехмеи  iii  ГИK Квн )ижв  (Бву -унд  Индустриокомбииат ) 

гегрqндет . 
Им  Прпдуктионспрограмм  сЧнд  њеидфпЧвовЧ , Абмвооунгвн  16 х  16 цм  унЛ  

боленфлиисен -СинтерљувлитАт , Абмвссунгвн  10 х  20 уид  20 х  20 цм . 
Дие  Керсгеллуиг  np Фпиесен  ерфолп  нецх  nip  модернстеи  Тецхнопигие  Ди  Fb ~lнcrtxu дар  Кггуф »ч ' 

њерден  њеитгехенд  беруцксЧцхтигт . 

rejtélyes 
betűtenyészet 

Vessen egy figyelmes pillantást erre a 
szövegre a kedves olvasó! Benyomását 
saját „olvasmányélményem" alapján 
akár elöre is prognozálhatom: jónéhány 
figyelmes pillantás után is értetlenül me 
гedhetünk a sorokra, amelyeknek „jel-
rendszerét", külső  burkát nem könny ű  
feltörni, megfejteni. Neki-nekilódu! az 
emberi elme, hogy a többségben cirill 
betűjelekhez valamilyen hangokat és 
valamely, az írásrendszerrel kapcsolat-
ba hozható nyelv arculatát rendelje hoz-
zá. Hasztalanul... 
Kisded közvéleménykutatásom során 
kaptam olyan válaszokat, hogy ez orosz, 
illetve ruszin nyelv ű  szöveg, mások in-
kább valamely kisázsiai (mondjuk ör-
mény) nyelv átírt mondataira gyanakod-
tak Bennem például bizarr fantáziájú fel-
találót idéz fel, akirő l az derült ki, hogy tu 
catszámra készített értelmetlen, hasz-
nanics gépeket. Egyik például önm ű kö-
dően kinyitott egy fiókot, de miel őtt bele 
lehetett volna nyúlni, egy kar be is rán-
totta. 
Pedig a megfejtés igen egyszer ű , csu-
pán néhány mozzanatos. Elég, ha tu-
dunk cirillbetűket olvasni, ismerjük az 
angol, illetve a német nyelvet — és ami a 
legfontosabb — van bennünk egy kis in-
tuíció, kombinatív játékosság. Kezdők 
nek az sem árt, ha elő re tudják, mit 
szándékozott a szöveg kifejezni. 
Nekünk, egyszerűbb olvasóknak nélkü 
lözhetetlen néhány információ: több- 
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üdvözlő lap, 
a 
valóságirodalom 
atyjához 
címezve 

Tiszteletem, Podolszki József! 
Lassan egy éve már, hogy a próféták 
buzgalmával taposod, hogy a Te sza-
vaiddal éljek, az „avantgarde vadhajtá-
saival" benбtt jug. magy. irodalom neve-
zetes kásahegyeit, nem nézel se jobbra, 
se balra, előtted csupán egy rög, egy 
eszme: VALOSÁG! Lassan már egy 
újabb mártírantológiát töltenének ki a 
7 Napban, a Hídban, a Magyar Szóban, 
a Képes Ifjúságban, a Kilátóban, a Rá 
dióban föl-föltűnő  intelmeid. (me pél-
dául a legutóbbi, novemberi rádiónyi-
latkozatod egy részlete: 
„Én most mđr azt fájlalom, hogy az 
utóbbi időben egyre kevésbé izgatja a 
fiatalabb nemzedéket a társadalom 
helyzete, đllapota, perspektívája, renge-
teg vontakozása. Inkább ilyen beszá-
moló stílusú gondolkodđsra hajlamos az 
ifjúság. A kö/tészetben viszont egy telje-
sen elvonatkoztatott, egygyökeretépett, 
egy nem tudom én milyen lбtásmodhoz 
vonzódik. És ezt viszont bajnak tartom. 
Hogy szót értsünk: én nem azt akarom 
mondani, hogy csak az a költészet, 
amelyik a valósággal foglalkozik, illetve 
csak arra való a költészet, hogy a való 
sággal foglalkozzon. De a költészetnek 
kétségkívül kell hogy legyen egy ilyen 
vonulata is, és ezt az ist hangsúlyozom, 
l=s ha ez hiányzik a költészetből, akkor 
félelmetesen elszegényedett az a köl-
tészet. " 

Elfogy az ember türelme. Édes uram, az 
isten áldjon meg, hát igazán nem fogod 
föl, hogy boldog emberek lennénk vala-
mennyien, ha tudnánk, mi az a „való 
ság"? Amit Te „valóságként" az orrunk 
alá dörzsölsz, tudod micsoda? — Nesze 
semmi, fogd meg jól! Azt mondod erre: 
tények? Már az impresszionisták, száz 
évvel ezelбtt, leszámoltak a tények ma-
gától értetődőségével, már náluk is köd-
be borul elfátyolosodik, körvonalait vesz-
ti ez a Te „valóságod". Az egész husza-
dik századi m űvészetben és irodalom-
ban a valóságért folyik a harc, csak a 
szocrealizmus időszakában írták elő , 
hogy íme, a valóság, és ezt tessék 
tükrözni! 

Ezt én írom neked, aki a szóakciós, ha 
úgy tetszik, a politikus irodalom híve va-
gyok, de jobban féltem a szóakciót egy 
Podolszkitól, mint az avantgarde legva-
dabb hajtásainak egész erdejét ő l! 

És mit jelentsen az, hogy „az utóbbi idő-
ben egyre kevésbé izgatja a fiatalabb 
nemzedéket a társadalom helyzete, ál-
lapota.....? Hogy ha már a költészetünk-
ben és a prózánkban nem látsz „való-
ságtartalmakat", lapozd át az Új Sympo-
sjon centripetális farkait! Amikor Lo-
soncz Alpár a politikai giccsr ől ír, annak 
nincs „társadalmi vonatkozása"? A Ma-
rat, a forradalmunkból mondd mi lett cí-
m ű  színházi beszámoló sem vonatkozik 
a mi társadalmi valóságunkra? 

Persze, neked még a lengyel szám sem 
elég „valóságos". 

м ,лои ,лА  st6 

Cy7ar~уarorszáј  г1е,►г~ i єреІе  
illyёs Gyu l a  szüle sрар já7 
Magyarország méltó módon meg-

ünnepelte Illyés Gyula, a legna-
gyobb élő  magyar költő, próza-
és drámaíró 80. születésnapját. 
Illyés Gyula a népi írók egyik 
legkiemelkédőbb és utólsö egyéni-
šége, a Kossuth-díj, a legnagyobb 
magyar irodalmi díj kétszeres tu-
lajdonosa, ezenkívül számos kül-
földi kitüntetés, dí j, köztük a Her-
der-díj tulajdonosa is. đsszegyűj-
tött műveit másodszor adják ki 
Magyarországon, sok műve külföl- 

legkiemelkedőbb, 
Vagy 
utolsó 
egyénisége? 

Lehet, hogy címzetes fordítónk kissé 
megkésve a népi-urbánus vitában az ur-
bánusok pártján áll, de azért Illyés 
Gyula nem éppen utolsó még a népiesek 
között sem! Sőt... És ezt még a korabeli 
(urbánus) kritika is elismerte. De ha 
esetleg új irodalomtörténet íródik... 
netalán magánhasználatra, abba ugye 
nem szólhatunk bele? 

papa ver 

tisztelettudó 
válasz 
egy 
kritikus 
kérdés(é)re 

A felsrófolt problémaérzékenység min-
dig példaadó. Jelen sorok írója azonban 
elő re is mentegetőzne: nem fenemód fo 
gékonyságáról szeretne hozsannázni, 
holott az elő re mutató példákat mindig is 
nyomós okokból respektálta. 

„Mit kezdtek nélkülem odalenn, az üгes 
ség közepén?" — kérded. Én pl. minden 
reggel itatóspapírt csúsztatok a b ő röm 
alá. Vécéket takarítok — próbaid ő re. 
Hogy olümposzi nagyságodat ne árasz-
sza el a rút, ne tarkítsák bő rkiütések. Él-
je túl az ezredfordulót, egészségben! 
Különben szabályosan vedlek. Füleim 
hátraszögezve lapítok valami homokpa-
don. Füleim szokatlanul aránytalanok. 
Rokonságot érzek a nyulakkal. Ingerel-
nek a felhangok és rikácsolások e „pan-
non fateknőben" sportfenomének diadal-
ordításai békémet és köreimet zavarják. 
Mondhatni: túlérzékenységem társasá-
giatlanná tesz. A köteles, hódolatteljes 
tiszteletnél többet ezért ne várj t ő lem. 

Hegymagasságú itt a piszok. Majd csak 
elboldogulunk vele valahogy — ha lehal-
kítod hangodat, s babérjaiddal még föl-
jebb emelkedsz a leveg őégbe. Vajda-
ságod még a régi. Hiányozni fogsz na-
gyon. De hát: semmi sem tud annyira el-
hallgatni, mint a rés. 

(Mottó, utólagosan: Kinek nem inge, ga-
tyája, ne vegye magára!) 

üdvözlettel Radics Viktória p. nagy istván 510 
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milutin 
C011c 
a 
cenzúra 
cenzúrája 

Melyek azok a filmek, amelyeknek be-
mutatását betiltották? —Miért nem mu-
tatják be azokat, amelyeket a cenzúra 
jóváhagyott? 

Eltérő , sőt ellentétes reakciókat váltott ki 
az a petíció, amelyet Jugoszlávia Elnök-
ségéhez intéztek azoknak a filmeknek a 
bemutatásáért, amelyeket a filmellen ő r-
ző  bizottság nem hagyott jóvá. Egyesek 
(Vjesnik) a követelésben politikai felfor-
gató tevékenységet látnak, míg másokat 
arra késztetett, hogy a filmek vetítésé-
nek követelése mellett a szerzők iránti 
felelősség kérdését is felvessék. Véle 
ményük ugyanis az, hogy ezeknek a 
szerzőknek, és ezzel együtt a jugoszláv 
filmnek is, megkárosították.alkotói foly 
tónosságát (Slobodna Dalmacija). 
Azonban, amikor ezekrő l az inkriminált 
filmekrő l van szó, arról, hogy miért vita-
tottak, és hogy vajon továbbra is lakat 
alatt kell-e maradniuk, mint ahogy a kö-
vetelés aláírói mondják, úgy véljük, el 
kell mondani a következ őket: 
A háború utáni játékfilm-gyártásunk har-
mincöt éve alatt 605 film közül a követ-
kező  15 volt vitás: Kata anyja, Ciguli-mi-
gul/ Éjszaka/ kirándulás, A város, Korai 
munkák, Leshely, Családom szerepe a 
világforradalomban, Daliák, Amikor az 
orosz/đn jön, A Mester és Margarita, 
Képek a rohammunkások életéből, W. 
R., avagy a szervezet titka, Tőke, Mű-
anyag Jézus és a Viszontlátásra a kö-
vetkező  háborúban. 

N. Popovié Kata anyja (1949) cím ű  
filmje Markosz partizánjairól szól. Ké-
nyes politikai helyzet idején készült (az 
Informbüró rezolúciója után), és közvet-
lenül a tárgyalt görögországi felkelés si-
kertelensége után fejeződött be a forga-
tás. A cenzúra nem tiltotta be a filmet, de 
érthető  a filmforgalmazó elhatározása, 
hogy ilyén nemzetközi viszonyok között 
visszavonja. 

B. Marjanović  Ciguli-miguli (1956) ko-
médiáját könnyedén paszkvillusnak mi-
nősítették. Alapjában véve naiv és meg-
lehetősen gyönge film, amelyért, mint 
annak idején is megállapítottuk, túl nagy 
hűhót csaptunk. Néhány évvel ezel őtt 
azonban a filmet a nyilvánosság előtt is 
bemutatták, méghozzá a televízión. 

M. Grober Éjszakai kirándulás (1961) 
cím ű  filmje Carné Csalójának hazai vi-
szonyokra méretezett változata, amely 
ráijesztett a moralistákra. Rövid ideig be 
volt tiltva, de nem sokkal kés őbb bemu-
tatták. 

Z. Pavlovié, K. Rakonjac és M. Babac 
közös filmje A város (1963) három me-
sébő l  6 116  omnibuszfilm, amelyet, mint 
állították, „va/óságunk hazug és komor 
bemutatása" miatt állították bíróság elé. 
A közvádló a másolatok megsemmisí-
tését követelte, de a bírósági tanács el-
utasította ezt a követelést. 
M. Popovié filmje, a Daliák (1968) a 

háború áldozatairól szól, akik nem tud-
nak a békebeli élethez alkalmazkodni. 
Nem tiltották be, Pulán be is mutatták, 
majd Ljubljanában is, a hazai filmek 
szemléjén, de a mozikba soha nem ke-
rült él. 

Ž. Žilnik Korai munkák (1969) cím ű  al-
kotása politikai esszé , a marxi gondola-
tok korszerű  asszociációinak parafrázi-
sa. Rövidebb ideig be volt tiltva, ám ké-
söbb engedélyezték bemutatását. A ber-
lini fesztiválon , ahol filmgyártásunkat 
képviselte, megkapta a fesztivál nagy-
díját, az Aranymedvét, ami pedig eddig 
még egy filmünknek sem sikerült. Mégis, 
később egyes városokban levették a 
mozik műsoráról. 

Z. Pavlovié Leshely című  (1969) alko-
tása a háború szkeptikus vetülete. A 
cenzúra bemutatási engedélyét meg-
kapta, szerepelt a pulai fesztiválon (ahol 
megkapta a zs űri különdíját), néhány 
hadseregotthon moziműsorán, de Belg-
rádnak (a 71-es FEST-et kivéve) és sok 
más városnak az országban ennek elle-
nére nem volt alkalma megtekinteni! 

B. čengić  Családom szerepe a világ-
forradalomban (1971) című  filmje B. Ćo-
sić  regénye alapján készült „forradalmi 
burleszk" egy fajtája azokról, akik úgy 
gondolják, hogy az „emberi vér a törté-
nelmi gépezet legjobb kenőolaja". Az 
antidogmatikus indítékú film bemutatá-
sát éngedélyezték. Részt vett a pulai, 
majd a velencei nemzetközi filmfeszti-
válon, aztán kivonták forgalomból! 

B. Hladnik filmje, az Amikor jön az 
oroszlán (1971) afféle szerelmi játék. 
Bemutatták a pulai fesztiválon, de ké-
sőbb egyeseket gondba ejtett és még 
annak idején kivonták a forgalomból! 

D. Makavejev: W. R, avagy a szerve-
zet titka (1971) — antisztálinista politikai 
bohózat. Legelőször Párizsban mutat-
ták be, majd több országot bejárt, eljutott 
a cannes-i fesztiválra is. Nálunk nyil-
vánosan nem mutatták be, de nem is til-
tották be — jobban mondva, nem is kér-
tek engedélyt a nyilvános vetítésére. 
А . Petrović  A Mester és Margarita 

(1972) cím ű  alkotása Bulgakov híres 
művének filmváltozata. A velencei fesz-
tiválon képviselt bennünket, ahol CI-
DALC-díjat kapott, Franciaországban 
felkerült az évad tíz legjobb filmjének lis-
tájára. Pulában — Arany Aréna; Belgrád- 
ban nagy nézősérege akadt, később 
azonban visszavonták a forgalomból. 

A Képek a rohammunkások életéből  

(1972) B. Cengić  alkotása — dráma a 
bányászokról. Bemutatták a pulai feszti-
válon, majd több más városban is, ám 
később kivonták forgalomból. 

Ž. Žilnik filmje, a Tőke (1973) soha 
nem lett befejezve és így természetesen 
betiltva sem, jobban mondva zárolva; a 
forgatás valószín ű leg, a szerzővel folyta-
tott vita miatt szakadt félbe. 

A Műanyag Jézus (1972) — Z. Stoja-
nović  filmje — tulajdonképpen vizsgaal-
kotás, amit a cenzúra nem láthatott, te-
hát nem nyílt alkalma betiltására sem. A 
filmet nem mutatták be nyilvánosság 
előtt, hanem a tanács döntése alapján 
a filmgyártási vállalkozó kivonta a for-
galomból. 

Z. Pavlovié filmje, a Viszontlátásra a 
következő  háborúban (1980) visszaem-
lékezés a háború borzalmaira. Bemutat-
ták Pulán, nemrég pedig Cannes-ban 
szerepelt nagy sikerrel. Nyilvános be-
mutatását jóváhagyták ugyan, de ké-
sőbb eltűnt a mozik m űsoráról. 

Tehát a tizenöt film közül kett ő  (Éjјe/i 
kirándulás, Ciguli-miguli) hosszabb-rö 
videbb tilalom után megkapta a bemu-
tatási engedélyt. Négy filmet (Kata any-
ja, W. R., avagy a szervezet titka, Tőke 
és a Műanyag Jézus) a cenzúra nem lá 
tott, tehát be sem tilthatott . Bemutatási 
engedélyt — „zöld lapot" — a Korai mun-
kák, a Leshely, a Családom szerepe a 
világforradalomban, a Daliák, az Amikor 
jön az oroszlán, A Mester és Margarita, 
a Képek a rohammunkások életéből és 
a Viszontlátásra a következ ő  háborúban 
című  filmek kaptak. 

Ezek szerint a fent említett filmek 
nincsenek betiltva. Mégis, a nézők nem 
láthatják őket. A mozik és forgalmazók 
utólagos döntései a betiltásukról bizo-
nyos módon a cenzúra cenzúráját jelen-
tik, ami amellett, hogy szokatlan, még 
szabálytalan is. Az adott társadalmi lég 
kör és a politikai meggondolás vonta ezt 
maga után, de lehetséges, hogy ezekkel 
az utólagos betiltásokkal egyes szemé 
lyek vagy egyes csoportok manipuláltak, 
leszámolvá így az említett filmek szer-
zőivel. A filmeket felülvizsgáló állami bi-
zottság valójában csak egy filmet tiltott 
be: A várost. igy ez az egy film, önhi-
báján kívül, oka a többi film zárolásának 
is (mint ahogy annak a másik csoport 
filmnek az esetében is, amelybe a Kata 
anyja és a W. R. tartozik). Hatszázöt film 
közül egyet betiltani — olyan eredmény 
ez, amellyel kevés ország filmm űvésze 
te dicsekedhet. 

Cenzúránknak a filmek iránti ilyen vi-
szonyulását szem el őtt kell tartanunk; 
másrészt, mint láttuk, nálunk is létezik 
a cenzúrálásnak más formája is. Abban 
az esetben is , ha a tilalmak annak ide-
jén indokoltak voltak, nem vagyunk ben-
ne biztosak, hogy ezek az érvek ma még 
mindig helytállók, legalábbis néhány 
Olyan film esetében nem, amelyeket a 
mai mozilátogatóknak nem áll módjuk-
ban megtekinteniük. Nem könny ű  ar-
ról meggyőzni a mozilátogatókat, hogy a 
sóját érdekükben jobb, ha nem nézik 
meg ezeket, mert ezek a filmek egyes 
forradalmi és erkölcsi szabályainkat és 
elveinket is veszélyeztetik. Azon a vé-
leményen vagyunk, hogy minden olyan 
filmet, amelyet a filmeket felülvizsgáló 
állami bizottság jóváhagyott, be kellene 
mutatni. Miért kellene még ma is helyte-
lenítenünk törvényes határozatait? Az 
nem természetes, hogy ezek a filmek 
közül többet bemutattak a pulai fesztivá-
lon, vagy nemzetközi szemléken képvi-
selték hazánkat, most pedig saját néző-
ink elől rejtegetjük ugyanazeket. (...) 

ford. nđгay Iva 



Illyés gyula* 

egy mondat 
a zsarnokságról 

Hol zsarnokság van, 
Ott  zsarnokság van, 
nemcsak puskacsőben, 
nemcsak börtönökben, 

nemcsak a vallató szobákban, 
nemcsak az éjszakában 
kiáltó ör szavában, 
ott zsarnokság van 

nemcsak a füst-sötétben 
lobogó vádbeszédben, 
beismerésben, 
rabok fal-morse-jében, 

nemcsak a bíró h űvös 
ítéletében: bűnös! 
ott zsarnokság van 
nemcsak a katonásan 

pattogtatott „vigyázz"-ban, 
„tüz"-ben, a dobolásban, 
s abban, ahogy a hullát 
gödörbe húzzák, 

nemcsak a titkon 
félignyílt ajtón 
ijedten 
besúgott hírekben, 

a száj elé hulltan 
piszt jelző  ujjban, 
ott zsarnokság van 
nemcsak a rács-szilárdan 

fölrakott arcvonásban 
s e rácsban már szótlan 
vergődő  jajsikolyban, 
a csöndet 

növelő  néma könnyek 
zuhatagában, 
kimeredt szembogárban, 

ott zsarnokság van 
nem csak a talpraálltan 
harsogott éljenekben, 
hurráhkban, énekekben, 

hol zsarnokság van, 
ott zsarnokság van 
nem csak ernyedetlen 
tapsoló tenyerekben, 

* Illyés gyula 80 éves 

kürtben, az operában, 
épp oly hazug-harsányan 
zengő  szoborkövekben, 
színekben, képteremben, 

külön minden keretben, 
már az ecsetben; 
nemcsak az éjben halkan 
sikló gépkocsizajban 

s abban, 
megállt a kapualjban; 

hol zsarnokság van, ott van 
jelenvalóan 
mindenekben, 
ahogy rég istened sem; 

ott zsarnokság van 
az óvodákban, 
az apai tanácsban, 
az anya mosolyában, 

abban, ahogy a gyermek 
idegennek felelget; 

nemcsak a szögesdrótban, 
nemcsak a könyvsorokban, 
szögesdrótnál jobban, 
butító szólamokban; 

ez ott van 
a búcsúcsókban, 
ahogy így szól a hitves, 
mikor jössz haza, kedves; 

az utcán oly szokottan 
ismételt hogy-vagy-okban, 
a hirtelen puhábban 
szorított kézfogásban, 

s ahogy egyszercsak 
szerelmed arca megfagy, 
mert ott van 
a légyottban, 

nemcsak a vallatásban, 
ott van a vallomásban, 
az édes szó-mámorában, 
mint légy a borban 

mert álmaidban 
sem vagy magadban, 
ott van a nászi ágyban, 
előtte már a vágyban, 512 
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mert szépnek csak azt véled 
mi egyszer már övé lett; 
vele hevertél, 
ha azt hitted, szerettél, 

tányérban és pohárban, 
ott van az orrban, szájban, 
hidegben és homályban, 
szabadban és szobában, 

a cellafal-fehéren 
bezáró hóesésben; 
az néz rád 
kutyád szemén át, 

s mert minden célban ott van, 
Ott  van a holnapodban, 
gondolatodban, 
minden mozdulatodban; 

mert ahol zsarnokság van, 
mindén hiába, 
a dal is , az ilyen h ű , 
akármilyen Гn ű , 

mert ott áll 
eleve sírodnál, 
ő  mondja meg, ki voltál, 
porod is neki szolgál. 

 

 

(1950) 
mintha nyitva az ablak 
s bedől a dögszag, 
mintha a házban 
valahol gázfolyás van, 

ha magadban beszélgetsz, 
ő , a zsarnokság kérdez, 
képzeletben 
sem vagy független, 

fönt a tejút is már más: 
határsáv, hol fény pásztáz, 
aknamező ; a csillag: 
kémlelő  ablak, 

a nyüzsgő  égi sátor; 
egyetlen munkatábor; 
mert zsarnokság szól 
lázból , harangozásból, 

a papból, kinek gyónol, 
a prédikációból, 
templom , parlament , kínpad: 
megannyi színpad; 

hunyod-nyitod a pillád, 
mind az tekint rád' 
mint a betegség, 
veled megy, mint az emlék; 

vonat kereke, hallod, 
rab vagy, rab, erre kattog; 
hegyen és tenger mellett 
be ezt lehelled; 

cikáz a villám, az van 
minden váratlan 
zörejben, fényben, 
szív-hökkenésben; 

a nyugalomban, 
e bilincs-unalomban, 
a zápor zuhogásban, 
e égígérő  rácsban; 

mint víz a medret 
követed és teremted; 
kémlelődsz ki e körbő l? 
ő  néz rád a tükörb ő l, 

ő  les, hiába futnál, 
fogoly vagy s egyben foglár; 
dohányod zamatába 
ruháid anyagába 

beivódik, evődik 
velődig; 
eszmélnél, de eszme 
csak övé jut eszedbe, 

néznél, de csak azt látod, 
mit ő  eléd varázsolt, 
s már körbe lángol 
erdőtűz gyufaszálból, 

mert amikor ledobtad, 
el nem tiportad; 
s így rád is ő  vigyáz már, 
gyárban, mezőn, a háznál; 

s nem érzed már, mi élni, 
hús és kenyér mi, 
mi szeretni, kívánni, 
karod kitárni, 
bilincseit a szolga 
maga így gyártja , s hordja; 
ha eszel, őt növeszted, 
gyermeked neki nemzed, 

hol zsarnokság van, 
mindenki szem a láncban; 
belő led bűzlik, árad, 
magad is zsarnokság vagy; 

vakondként napsütésben, 
így járunk vaksötétben, 
$ feszengünk kamarában, 
akóra Szaharában; 




