
I  

: йЃ 	 :.• ќіј1і!..'  

.. ..  ‚::..'т .  І.'а:'*.1•. 	•. 	 .„.. .. 	 ‚ . 

іјјјјіќ7 





I 
TÁRSADALMI, MÜVÉSZETI 
ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 

MEGJELENIK HAVONTA 

1985/5-6 
XXI. ÉVFOLYAM, 233-234. SZÁM 

ALAPITI: a Vajdasági Szocialista 
Ifjúsági Szövetség Tartományi Vá-
lasztmánya 

KIADITANACS: Gion Nándor (el-
nök), Bagi Ferenc, Bartuc Gabriel-
la, Bognár Antal, Egeresi Sán-
dor, Jung Károly, Komáromi Akos, 
Ködmön Emese, Margusics Károly, 
Molnár Aranka, Sándorov Francis-
ka, Tari István, Vékony Károly 

KIAD: Forum LKNYM, Újvidék 
IGAZGAT: Fehér Kálmán 

FI-és FELELOS SZERKESZTŐ : 
Purger Tibor 

SZERKESZTбSEG: Gulyás János, 
Kerekes László (múvészeti szer-
kesztб), Lantos László, Margusics 
Károly, Szombathy Bálint; Stefđn 
Oszkár (grafikai szerkesztб), Turi Ti-
bor (lektor), Sebestyén Árpád és 
Bada Tibor (titkárok) 

CIM: Új symposion, Forum, 21000 
Novi Sad, Vojvode Miši ća 1.  Telet 
fon: (021) 56-832 vagy (021) 
611-300 (49-es mellék) 

ARA: egyes számé 50 dinár, kett бs 
számé 70 dinár 

ELŐFIZETÉS: 1 évre (12 szđm) 
400 dinár, külföldre 800 dinár, a 
kđvetkezó folyószámlára: Forum, 
Lapte гjesztб  és Aruforgalmazó 
TMASZ, SOK Novi Sad, 65700-
601-14861. Külföldi olvasóink a 
megfelelő  intézmények (Magyar-
országon a Posta Központi Hír-
lap Iroda) közvetítésével vagy köz-
vetlenül Jugoszláviában eszközölt 
befizetéssel fizethetnek elб . 

FORUM NYOMDA, Újvidék 

20  

11 

2 
 Bálint Béla 

ELŐKÉSZÜLETEK A DARABHOZ 

Bosnyák István 
IRREALISAN REÁLIS CONFITEOR 

 Andrási Attila 
KUSZA GONDOLATOK EGY JÓLFÉSÜLT FESZTIVÁLRÓL 

22   Tone Partlji č  
APÁM, A SZOCIALISTA KULÁK 

4 2 Farkas István 
VERSEK 

48 

46 

44 
 Boris Kulenović  

VERSEK 

Mirtse Ágnes 
VERSEK 

Q Kovács István 
QUODLIBET... 

Keczeli Klára 5 VÉGLETEK KÖZÖTT 

56 

54
A   Jugoszláv kőszövetség IX. kongresszusa 
SZEMELVÉNYEK 

Antonio Glessi 
MONDÉN GÉPLEGÉNYEK (képregény) 

6 5 Fekete J. József 
A ZSILETT-PRÓZA METSZÉSPONTJAI 

66   s
pitzer Éva 

KAPASZKODVA .. . 

6 	Kerekes László 
MILYEN KÖNYV EZ? 

BELSŐ  BORIT6: Csoór József rajzai 

60 Art Lover 
Q DEKORATÍV INSTALLÁCIÓK HÁTLAP: Boldizsár Iván metszete 

(scraper board) 

70 FOLYÓIRATSZEMLE 

FEDбLAP: Kollázs Bora Vojnovi ć , Otos 
András és Sok Kornélia fotóiból 
(Tanyaszínház '85) 

71   REZIME (na srpskohrvatskom jeziku) 

1 



aiavetve, aesyeti 
e ►•n  1esy,

lе  fénykeP 
inteyis n semmife 

syínhay ~ 
sta~aimaг  

" 	 mariпett~ 

~ • • ának, ne ény~ 
lesy • ' ' 

'~ie9emet, öntö ►~ 

atérđ , 

п~rtha °~ 
v\ssг  

дđ  КеР  , 
пeréber\ 

е9у  {o\~ ~smé~\
đ  sZ~~ ha 	sebb • 

a terebe\ye 
 

Két tO\9y\vnK t~V̀  \K tđ 	
er t

đ  е9у 	
ö9°tt  {г\ K\в1 

tö19`1,еК  nt~ tO"es 	
m~лt egy 9~°п  а  {O\y°me  

há
aoa °\yU SZenaK~a\\a\ 

9°O~ me\\Kas 	SZér~;e\\at  

hérÓт  ~a\. a {c\ss 

d~д~ro Sá9b®e\hetđ • 	 erdđ , a\ gha ér2éK e\yé~ 
°{rKusl SZe9e\y 

a  hattér 
Ко 

 etđ  ls2~mb  
\ bt 

é\. \öKese~~eK 

 

2 	 т  sZere е  a  s2 
Келу  en9edv 
\е~9 

Folyб
irator anYagána uk nyomd 

`Пeglelenés еlоп  ~п  а  F т  Könyvkiadбnál. 
éba  kerulбse pillanac8ban Bđ lint Ве 1а  köte te 

~ 
i 

д 
 O~~F gRqeyóг  TF~ 



észrevétel: 

elónyös a minél sokrétűbb díszletelemek használata, így 
a feszített díszletek, kisebb mozgatható elemek, több 
sorban belógatott ívek, idomemelvények és kiváltképpen a 
papírból kasírozott térplasztikák jöhetnek számításba. 

a jelenetek illúziбkeltó hatása szükség esetén fokozható különböző  technikai berendezések alkalmazásával is. 

a színhely elképzeltetése céljából alkalmazhatunk a lát.. 
ható kulisszákat pótló hanghatásokat, hangkulisszákat. 

másrészt, mindez elmaradhat. 

ekkor: tizenöt бra tizenhat perc, cse Пgó szólít fel 
az ülóhelyek azonnali elfoglalására. 
a nézőtér 
elsötétítése és gongütés 
jelzi 
a játék 
kezdetét . a szín elóterében (háttal az olvasónak), most mint nézők, ZsOKA és én. 

valahol félúton , a szín háttere 
és mi, nézők között (hiszen az összeseregl ő  sokaság, a magukat kívülállóknak érz ő  dologtálanok 
tömege is hányszor részese a komédiának) egy 
íróasztal mögött 
DUDЉs ül. ingujja felgyűrve, kimért lassúsággal lapoz. 

DUDAs: (már hosszabb ideje lapoz) 

függöny. 

2. kép 

tizenöt óra huszonegy perc. 
a szín 
egy Percig 
koromfekete. gyakorlatilag elegend ő , ha gyszerűen sötét. a drámai időmúlás ez esetben 

egybeeshet a naturális 
időmúlással, 
a darab 

további lefolyásában azonban, váltakozó 
törvényeknek 
engedelmeskedve, 
annál hol gyorsabb — hol lassabb. 
tizenöt бra huszonkét perc. a szín 

két oldalára díszítđmunkások érkeznek. 
DÍSZ T61,MUNКАSOК 

 (gyors egymásutánban be) 
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észrevétel: 

a díszletváltozások történhetnek a szünetekben vagy fel-
vonás közben, tetszés szerint, le ro ttszínpadongoa közönség 
mögött vagy függöny nélkül — ny 
szeme láttára. 
sokképes darabról lévén szó, különös gonddal válasszuk 
meg a színpadmestert. 

feltétlen működjön együtt a külön csoportot alkotó vilá-
gosítókkal, összehangolva azok munkáját a díszít

ők fel-

adataival. 
 amint 

munkamodor a 
nek kényszerít k ranka nem 	l va1ttva ki csa 	ó dást  

azt a köгülme y 
az így már közismert elvárások terén sem. 

tizenöt óra huszonnégy perc. 
előttünk 
az alföldi puszta 
egy, a tájba aligha illó 
úttörőotthonnal - vagy talán 
a táj 
hibáztatott volna І . 

0n0R6K: (még függönyemelést megel őzően távoznak) 

az üttörőotthon előtti 
sík 
betonfelületen, a küzdőtéren, emberek 
kisebb csoportja 
tesz-vesz . kilencszáznyolcvan nyara : meghatározatlan 
irányból 
lakodalmi zene közeleg , az izzó talaj 
és a pusztai délibáb 
között 
vibrálva , szinte észrevétlen . az  elszabadult 
akkordok körbejárják 
a színt, 
mint ahogyan a kiömlött 
tus 
terpeszkedik 
az érintetlen papírfelületen. 

arrébb, a szín mélyén 
három félreeső  
viaszfigura, DUDÁS, ZSOKA és éП . 

DUDÁSsaI a tér egyik 
hintaoszlopának támasztva 
állunk mereven, ZSOKA viaszujjperecei 
a hinta 
láncszemeit markolásszák görcsösen. 

ZS0KA VIASZFIGURÁJA : (a sebesen lengő  hintában ; hajában csat, almafigurával , idő rő l-
időre mintha telis kacagna izgalmában) 

csupán 
ügyesen megszerkesztett, elhelyezett 
viaszfigurák -önkéntelen ELLA heverđjére 
gondolok, 
mikor szennyes, meztelen 
testünket csavartuk 
habfehér lepedőbe, 
mozdulatlan fekve , akár két 
szándékosan ottfelejtett 
csutkababa. 
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SARAH СANR1617. 

észrevétel: 

a darab itt még feltétlen igényli a közönség jelenlétét, 
másrészt a közönség jelenléte igényli a cselekmény zártságát. 

a közönség figyelmének lekötése érdekében törekedjünk a 
feszültség minél el őbbi megteremtésére, fenntartására 
és fokozására. 

egyéni képességektő l függően. 

az úttörőotthon előtti küzdőtéren 
mind 
népesebb a tétlenked ők 
tömege. a színre 
minden bizonnyal tévesen bekalauzolt 
vérátömlesztési osztag 
lelassítja 
ormótlan járm űvét, észlelve 
a sokaságot (a katonák arca felvidul a két 
jutalomnap hallatán). 

viasztekintetem elkalandoz, ZSÓKA viaszfiguráját 
követem: mind 
kisebb ívben 
leng 
az éles hangon nyikorgó, fel-felsíró 
hintában. 
a tömeg ujjongása 
közben lankad, míg végül 
teljesen meg nem reked a lárma. a hirtelen 
támadt csendben 
csak a 
hinta 
egyre bántóbb, nyugtalanítóbb könyörgése. 
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3. kép 

három kilométernyire 
vízfolyásnak fel 
gyerekek homokból gombócokat 
gyúrnak a parton. arrébb röplabdázók. 
a szín 
központjában, a csárda tornácán, a csomókkal 
teli fakerítésnek 
dő lve (a göbös faoszlop egy túlméretezett 
olvasófüzérre emlékeztet) DUDÁS, ZSÓKA és én. 

SANORO Cl/A 

6  

ekkor a díszítőmunkások 
nagy robajjal 
egy BG rendszámtáblás 
narancssárga taxit görgetnek 
a színre. a gépkocsiból 
egy piros fürdő ruhás 
dizőz száll ki kénye9mesen, feltartóztatva 
az e célra 
rögtönzött forgalmat. 

egyszeriben hangzavar támad, neheztelő  
tekintetek, 
indulatos kézmozdulatok, 
végül már 
határtalan 
a felháborodás, a feltorlódó 
villamosok, 
városi autóbuszok vezető i 
szitkozódnak a 
leghevesebben. 

mire a z ű rzavar görbéje kulminál, a néz őnek 
már-már 
az az érzése, mintha 
nem is a 
folyóparton lenne. 

észrevétel: 

a jelmezek és kellékek képszerűen, beszédesen utaljanak 
az általunk tolmácsolt gondolatokra. 

az elvont fogalmakat igyekezzünk képek formájában 
feltárni. 

tizenöt óra harminc perc. 
a színen 
lassanként helyreáll 
az egyensúly, szétoszlik 
a tömeg — a szokványos 
tanulságok végezetül és 
egyebek. POTTYEs, a 
fehér-fekete pöttyes 
kutya 
tekintetével 
a vízpartról mindvégig követi 
az alágördül ő , 
széteső  
homokgombócokat — mintha a csárda tornácán 
mi sem 
történt volna. 

függöny. 



SVABY Lf1 Jo5 

azonban: valami pörög, mozog — majd mégis 
imbolyogva 
lassan vetületével azonosul a 
forgás. 

centroprom, cent r O  p r o m. 

kép 

mintha búcsúzóul ketten integetnének 
egy folyton távolodó bérház 
pincelakásának 
ablakából. már az els ő  sorokból is 
alig vehetők ki 
az ablak mögött állók körvonalai. 

fiatalasszony, mellette balról 
leánygyerek. mintha könnyeznének vagy csak a 
lengő  függöny vet 
árnyékot komor arcukra. 

tizenöt óra harmincegy perc — csak ha 
mozdulatlan vagy már gondolat hiányában is 
hol a test: embertelen, mikor 
az ember, 
ellentmondva ugyan a nyelvtani formának, 
önmagára leginkább hasonlítana. 

végül is 
ponttá tömörül a távolodó bérház, csak a 
rakpart 
marad csupaszon, három horgászó kölyökkel. 

függöny. 

kép 

egy óra, toronyóra. 
tizenöt óra harminckét perc. 

6. kép 

rakpart ősszel, a rakparton 
DUDÁS esőkabátban. egy sű rűn átlyuggatott 
fémcsőbő l 
vizet permeteznek a színre, kellő  
megvilágítással valódi eső  illúzióját keltve. 
itt-ott 
időnként gesztenye hull 
a gesztenyefákról. 

a víz felszíne kihalt — bezzeg a folyó 
virágzásakor szárny szárnyat ér, 
nyüzsög a sárga rovarraj, egyikük 
épphogy lerázza lárvatokját, a másik már 
elaléltan hull alá, szinte forr, pezseg 
a folyó vize. másnap, 
harmadnap újra — majd 
mindennek vége, tiszavirág-életünk. 
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7, kép 

előzetes megjegyzés: szoros összefüggésben az el őző  képpel, 
szükségtelenek a függönymozgások is; 
a díszletmester vezetésével a díszít ők 
állítsák be előre a díszletet és pró-
bálják ki a díszletváltozás lebonyo-
lítását; felhasználható az iménti rakpart, 
DUDÁS el, a gesztenyefák maradnak. 

tizenöt óra harminckilenc perc. 
a hatodik kép folyamán még 
DUDÁS által 
hosszú ívben elröpített 
s mindeddig 
a zsinórmester hídja alatt lebeg ő  
gesztenyelövedék 
végleg 
eltűnik a nézđ  szeme elől. csak a későbbi 
csobbanás, a szertefutó 
körhullámok 
árulják el: vizet ért. 

függöny. 

‚- 
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8. kép 

előzetes megjegyzés: a közönség a lineáris rendben felsorakoztatott díszletsorozat el őtt 
haladva el kísérje figyelmesen az 
időben egymásután következ ő  jelene- 
teket. 

három kerékpározó 
viaszfigura, DUDÁS, ZSÓKA és én. egybehangolt 
ütemben 
nyomjuk 
pedáljainkat — az erő ltetett 
túrában 
fel-felhasad, repedezik 
dermedt viaszbő rünk 
merev 
viaszízületeink hajlataiban. 

újra a homokpartra 
keveredve (széljegyzet helyett: amíg ti 
ettetek, nevettetek, vártatok, vitáztatok 
rohadó élettel tömtük a vásznat 
a gátakon), a füzes 
közepében 
ember-koszorúból kör. kerékpárjaink 
mi is összetámasztjuk, 
nehézkesen 
térdre rogyunk: meglehet imánkat 

a vízbeveszettekért 
elmormolni 
vagy csupán a kör közepére 
a lábak között 
kíváncsian 
belesni. továbbhajtunk. 

dohányföldek, munkások-asszonyok. 
a vízhordó 
tűnik fel, négy kulacs a derekán, 
sorban 
madzagra kötve 
látszólag mind (minden) a maga 
helyén, csak a 
kis gömböly ű  
a bal szélen billen ide-oda. valaki 
pihenyt kiált, 
kelletlen 
gazra dő l a népség, 
leáll, 
vízbe pillant az árnyék. 
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miért nő  ekkorára a dohánylevél, kérdi 
ZSбкА  csodálkozva, 
az első  kerékpárról tekintve vissza. 
továbbhajtunk. 

a városba érve 
már féktelen a vigadalom : karcsú lábszárak 
topognak súlytalan, 
legénykéz kezet tör. petárdák, 

9. kép 

érzékszerveink itt 
megcsalatkoznak — álzörejek , villanások, 
bizonytalanság . önkéntelen 
a visszafojtott 
szavakra 
összpontosul figyelmem: 

HANG:(...)  
ELLENHANG: (...) 
HANG:(...)  

(a drámai cselekmény színpadi megvalósítása , a színészek fizikai és pszichikai mozgása 
ez esetben elmaradhat) 

hangfüggöny. 

utólagos megjegyzés: a színpadot a néz őtértđl elválasztó 
függöny mintájára zenei akkordokat, 
zajkulisszát , avagy zene -zörej montázst 
használjunk hangfüggönyként; esetleg 
úgynevezett mínuszhang, azaz csend 
jelezze a hangfüggöny helyét. 

az utolsó kép 

az alföldi puszta , az úttörőotthonnal. 
a színen 
(továbbra is ) az iménti kép 
folyamár} 
kiképzett csend. 

a küzdőtéren a tétlenkedők 
látszólag 
egybeálló halmazában hangtalan, d 
feltartóztathatatlanul 
tör elő re —nyomában 
széjjel-széjjelhajlik 
a képlékeny sokaság , mint karcsú nádszálak 
a mocsárban 
gázolók után. 

arrébb három viaszfigura . makacs 
viaszmerevségük 
képtelen 
a megnyíló tömeg jobbra -balra ingásával 
egybelengni — csak 
derékon ne törjön, 
törjék 
viasztestük. 

függöny, 1540. 
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BOSNYÁK ISTVÁN 

IRREÁLISAN REÁLIS CONFITEOR 
A „KÉTSZÁZ ÉVES  sINK6IsAGR6L" 
Slobodan Šnajder: Con fiteor In: Prolog 1983/58 — Belgrádi Nemzeti Színház, 1985 

(1) Afféle prolegomena, avagy jegyzet a bemutatóról 

Korszerű  és kor-szintű  hiteles drámát írni, amely XX . száza-
di történelmi motívumokra variál , miközben e világtörténelmi 
reményekkel és kataklizmákkal egyaránt megáldott -megvert szá-
zad valóságos történelmi és irodalmi figuráit viszi színre: ez 
nyilván két alapvető , látszólag összebékíthetetlen drámaírói el-
járással, módszertípussal lehetséges. Vagy egy „kemény", az 
úgynevezett „kegyetlen színház " hagyományát is kamatoztató 
dokumentarizmussal , vagy pedig egy radikális „meta -realizmus-
sal", mely a dokumentáris anyagot végs őkig szabad , szabadon 
felhasználható drámaköltő i eszköznek tekinti csupán , ám vég-
eredményében , hatásában voltaképp ugyanazt éri el, mint a „ke-
gyetlenül" valóságos és valószer ű  dokumentarizmus: mélységei-
ben és magaslataiban , poklaiban és meg-megtépázott remé-
nyeiben „ utoléri " az e századi valóságot , melynek fantasztikusan 
valószerűtlen „belsejét " ki akarja fordítani, a színre akarja terí-
teni.. . 

Slobodan Šnajder Confiteorjának a belgrádi Nemzeti Szín-
házban bemutatott szövege ez utбbbi alkotómódszerrel íródott. 

E jobb híján s egyel őre „ meta-realistának" is mondható drá-
mai játék , mely maga is sikeresen rehabilitálja a régi jó, ám ko-
runkra kissé megkopott „drámaköltészet " fogalmát és alkotói 
méltóságát , történelmi motivikája tekintetében két e századi for-
radálóm гa s ugyanakkor két postforradalmi id őszakra épül: az 
1919-es Magyar Tanácsköztársaságra és a népfelszabadító há-
borúnkra, illetve a lenini Október s a mi 1945-ünk (és 1948-unk) 
utáni időkre. Szereplőgalériájában pedig ugyancsak számos tör-
ténelmi és alkotóértelmiségi figurát vonultat fel: Kun Bélát, „Ko-
vács elvtársat", alias Korvin Ottót (a Tanácsköztársaság belügyi 
népbiztossága politikai osztályának vezet őjét), „Lányi Józsit", 
alias Révai Józsefet (a magyar zsdánovizmus avagy „zogovićiz-
mus" majdani tragikus figuráját), Lányi-Czóbel Sarolta költ őnőt, 
I. E. Babelt és Sadrt , vagyis a szocrealizmus „ Michelangeló- 
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ját"... S persze Sinkót és Sinkóné Rothbart Irmát. 
E történelmi és életrajzi értelemben is reális motivikához SIo-

bodan Šnajder teljes drámakölt ő i — hangsúlyozzuk: költői — sza-
badsággal viszonyul. Drámai játékának cselekménye, szerepl ő i 
és konfliktusai ennek folytán egyaránt m esek a realista drámai 
dokumentarizmus jegyeitб l;alkotói mód 	• • ek következetesen 
végigvezetett irányelve a stilizálás, illetve 	.-dokumentarista 
tipizálás. A Magyar Tanácsköztársaság és 	.szláv népfel- 
szabadító háború és népi forradalom, illetve " 	t és jugo- 
szláv postforradalmi id ők „történelmi couleur 	- - 	' helyett 
az e századi For..- •,, ,• és Postforradalom d 	Hja, 
ja  es  tragikomikuma ' ` 	:os szereplő-mo Ilek pozi 
életrajzi realizmussal tö rten• 	nítése hely egyféle „es 
szenciális realizmussal" valo remé h' _ .adás- 	aConfiteor 
szövegének alapvető  erénye. 

A belgrádi előadás szcenikája és egész 	-t•iája sike- 
res együttrezgést teremtett ezzel az alapvet ő  ,

á  _. 	énnyel, 
szövegjelleggel. A színpadkép (Mindrag Taba čki) és a oreográ-
fia (Damir Zlatar-Frey), s nem kisebb mértékben a kosztümterve-
ző i munka is (Dor. Kristi ć) mentes mindennem ű  pusztán helyi, 
földrajzi, topográ ikai értelemben vett „realizmustól 
illetve naturalista meg 	Amikor az indítás egyik jelene- 
tében a készül ő , ígéretesen 	.filágforradalmat — a szöveg 
metaforikus szóhasználata szerint: г~, és Európa az Ég és Föld 
„lakodalmát" — jelképező , Internacioná 	erű  „csárdás " stili- 
zált táncként, s nem pedig „igazi", naturali' 	csárdásként 
kerül színre, a néz ő  nyilván eleve lemond a törté ``-Imi, földrajzi 
és etnikai „couleur locale" igényér ő l, hogy aztán a darab máso-
dik felében már egészen logikus — a szerző i, szcenográfusi és 
koreográfusi közös alkotólogika értelmében logikus — megoldás-
nak találja: a stilizált Hattyúk tavában stilizált GPU-legények ver-
nek szét a fekete/fehér hattyúk között... Nem naturalisztikus, 
csupán stilizált, s mégis húsba maró és csontig hat• ó kegyetlen- 
séggel. Az i en értelemben „irreális" — nem nat ' 	tikus és 
mégis eges- ‚ .szerű  és konkrét néző i asszoci 	ivál- 
tó — szcenikai_=sok másik remek példája a 	ai 
Kommunista Planetá 	telezése is, amely a sző  
tósa szerint csillagos égbo 	„ ik, az előadásban visz 
bibliai cethal stilizált bendojér= 	•ciáltat, melyben • 	erep- 
lőnk, az e századi Jónás egziszte 	vergđdése 	... 

Janez Pipan, a rendez ő  ezt a köve 	tesen stili 	színi te- 
ret és hátteret ugyancsak konzekvensen ' áló szí 	i játék- 
kal tölti ki, népesíti be. Predrag Manojlovi ć  kú 	+rama 	iai kis- 
tanulmányt érdemlő  Sinkó-figurájában a Líriku- •rra már, a 
Baloldali Hamlet, a Forradalom Szolgálóleánya—` 	mond- 
juk: tragikus Értelmiségi Utcalánya — s a Ma rtin Bub: 	etafizi- 
kai Zsidó típusa egyaránt remekül adva van. Mint ahog Predrag 
Ejdus tüneményes Babeljében is a sztálini éra Taktikus írójának 
rendkívül összetett — ama egymásba illeszthet ő  orosz játékbabák-
ra asszociáltató — sok arcú, tragikusan kontroverz típusa kel életre. 
Mirjana Karanović  Költőnő-stilizációja az első  részben a Pán-
poézis, Pánforradalom és Pánerotika hiteles szintézise, a máso-
dik részben pedig a Forradalmár Hiv ő  tragikus-groteszk figurájá-
nak a megtestesítése. Rajtuk kívül jó játékot nyújt a Kun Béla és 
a jugoszláv Komisszárius kettős szerepét játszó Petar Božovi ć  
és a Lányi Józsit — a Gy 
Hivatalnoka stilizációját 
Rothbart Irma (Aleksandra Niko 
társ (Vladan Gajovi ć) szerepe minth 
kínálna nagyobb lehetőséget a kiemelke 

Mivel a szöveg és a színi játék egyaránt 
historiográfia, mind az irodalomtörténet poz'ivista faktog гбfiá 
jótól a Confiteor előadása nem a közönség egzakt-racionális 
tudásával, történettudományi és irodalmi ismereteivel teremt 
együttrezgést, hanem intellektuális és esztétikai, morális és poli-
tikai szenzibilitásával. A T. S. Eliot-i befogadásesztétika követel-
ménye — a befogadó történelmi, m űvelődési és esztétikai él őta-
pasztalata — természetesen ezúttal sem tárgytalan követelmény, 
azonban még a legszerényebb efféle tapasztalat sem zárja ki a 
Confiteorral való tevékeny és termékeny kommunikációt. Az eset-
ben, természetesen, ha adva van a század- és immár ezred-
végi emberi érzékenység, amely szinte fiziológiai averziót vagy  

elemi szolidaritást vált ki mindennel szemben és minden iránt, 
ami alatta van az emberiség „igazi történelmét" ígér ő , s mind-
abból oly katasztrofálisan keveset megvalósító XX. század emberi 
lehetőségeinek. 

szerencsés adottságú szerencsétlen befoga-
nem is túl gyér balkáni-pannón szenzibilis 
ozzá szólhat. 

intellektuális-esztétikai és etikai-politi-
el sze " a:_,. a Confiteor szövege és belgrádi 

jndvégig ny f 4  odalmi és színi szerkezet marad. 

	

indenekelött: 	ellenpontozó komponálásmód- 

	

ámai játékban 	;; - nis szinte minden szituáció, 

	

atív vagy per i 	-; me, szerepl ő i sajátság, han 
és konflikt_ y  "megkapja a maga ellenpontját, olykor 
t-sorát is. ' övegben, rendezésben, szerepl ő i ala- 

kítáš• 	s..` ránt. A 
az absz 	komiku 
legkülönfélébb vált 
mént', a poétikus pá 
hil árnyékolja be, é 
árnyalódik, más- é 
kritikai distanciája 
den ellen-eszme 
vánul meg tehá 
lenpontozás гб  

Mialatt, ter ` észetesen, a 
vető , s ez „ke9yetlenül" kiterje 
remek példája 
öletni vagy se 
fok a szöveg s 
ellen zendülő  
ellenforradalmi 
életre ítélni: „ 
foka, a Kim 
találtam magu 
fogalmilag.' Minden csütörtökön órát adok maguknak ko 
ta etikából, minden szombaton Dosztojevszkijt olvasunk,  L.  i 
elv{árs pedig a nemzetközi proletariátus igazságért és szabad-
ágért folyó harcának történelmét fogja el őadni maguknak."** 

E folyamatos, olykor szark.:' F kusan kritikus ellenpontozás 
dгбnye egyrészt az, hogy.' e századi forradalmak és post- 

almak negatív mitoló• ~ " al szemben a Confiteor nem egy 
ve• 'szta „pozitív mitol., ;` 	érvényesít, hanem — ama neveze- 
tes i i rležai szálloig 	értemében — egy radikális-kritikai antimí- 
toszt ''° srészt visz. , de közel sem utolsósorban, az követke-
zik e k '-ekvens e ;'pontozás szöveg- és,játékbeli techniká јб-
ból ho• dara• múgy is sokrét ű  jelentés-struktúrája végig 
nyílt mar.; se s'3 Э' se zárul le véglegesen.;>A Confiteor még a 
zárórészb= e estál, s főként nem erőszákol a nézőre sem 
holmi „pess ' a", sem holmi „optimista' tö nelem- és (orra 
dalomszemle etet, csupán még egyszer felmulatja ama oiochi —
a darabban előzetesen már százszor IeromboltQs százszor újra-
affirmált —remény elve nyitottságát. Amikor zárórészben a 
„mennybe szállt" főszereplő  — aкáresak a neveztes weimari tit-
kos tanácsos annak idején a maga ifjúkori lovas ototípus бval —  
ѕzеmbеtaіб lКоziК  ifjonti, a Történelem mocskáv ;; még be nem 
szennyezett gyerekemberi másával, aki épp e mu č  sok miatt ta-
gadja meg öt, a történelem poklain és „mennybe t toltat"; a né-
ző  számára aligha maradhat kétséges: e naiv, tünri kis e szá-
zadi Ahasvérus maga is meg fogja járni — da cap': — a történő  
történelem poklait és mennyeit... Poklokkal t- šhes meny-
nyelt, mennyekkel terhes poklait. 

eredetiben itt egy nehezen visszaadható szójáték szerepel, 
amely •dott szövegkörnyezetben jócskán meghaladja a „vitában le-
bunkózni, ledorongolni valakit" szótári jelentést: ,, ... proglašavam vas kri-
vim s djela sabotaže protiv Komune, te odlu čujem da vas ubijém — u Pl. 
jam".*  . 

' Szövegünkben a Confiteor hosszabb idézetei Saffer Pál kéziratos 
fordításából valók. 

i Forradalmár avagy a Forradalom 
Bogdan Diklić  is. $inkóné 

nősen pedig Kov. s elv-
árna szövegében em 

ínészi alakítás 
gaszkodik min 

A Confife 
dók nem túl 
táborához szó 

S ezzel 
kai érzékenys 
megjelenítése 
Elsősorban é 
nak hála. E 

inden ún. 
ti tartalo 

len 
ra groteszk, a tragikusra tragikomikus, 

z elégikusra szarkasztikus következik a 
okban, a történelmi reményt ellen-re-

sz ritka felvillanásait viszont az éjfekete Ni-
fordítva; minden át- és átértelmez ődik, újra-
többjelentésűvé válik. A szerző  és rendező  
inden szereplővel, minden eszmével és min-

t sz- ,‚ben nem annyira explicit módon nyil-
anem denekelőtt e folyamatos, állandó el 

finnek a kecskeméti 
morális dilemmájával 
rint salamoni ítéletet ho 
rasztokat — amúgy verbá 
g — fogalmát... Eleven meg': ,  
Sinkó Ervin, a vörös Kecskemét 
ellen elkövetett szabotázs b űnébe 
s úgy döntöttem, hogy mindnyájukat I 

veg kritikai funkciója az alap- 
szereplőnk tipizálására is; 

net, melyben az embert 
zködő  városparancs- 
bunkózni aKommün 

n... Likvidálni az 
tesítő it pedig — 

' rosparancs- 
űnösnek 

item — 
nis- 

i 

12 



(2) Továbbra is prolegomena, avagy glossza az 
életrajzi „irrealitások" lappália-voltáról és 
tárgytalanságáról 

Sinkó Ervin és Sinkóné Rothbart Irma, Lányi-Czóbel Sarolta 
és Iszaak Emmanuilovics Babel meg Kun Béla... A Confiteor 
szereplőgalériájának e legkiemelkedőbb hiteles egyéniségei a 
darab nézбjében vagy a Prologban közölt szöveg olvasójában. 
nyilván történelmi drámát, esetleg kortörténeti dokumentumdrá- 
mát elő legeznek, az olyan szerepl ők viszont, mint Lányi József, 
Kovács elvtárs, Sadr, Jonov és Mme B. csupán a Sin Кб-életm ű  
közelebbi tsmerбjében kelthetnek afféle elvárást, hogy e törté-
nelmi (dokumentum-)drámában a hiteles szerepl ők mellett a sin-
kб i opus egyes belletrisztikai vagy úgyszintén valóságos; de ke-
vésbé közismert figurái is szerepet kapnak, § amazokkal együtt, 
közösen hordják majd ki azokat a XX. századi, >mindenekelött 
kortörténeti ta гtaіггаt, amelyek korunk magyar és jugoszláv 
progressziója, m47аг és délszláv irodalma jeleš 'írójának is 
egész életre szóló lét-tartalmakat jelentettek... 

Micsoda csalóka anticipáció! A Confiteor szövegének első  
lapjai s az etőadás`'Iső  jelenetei is erőteljes sokkoló hatással 
rombolják le az olvasđ/nézi ilyenféle esetleges elvárásait. 

A Nyugat halk е  ztétizmusától rajtoló Lányi Sarolta például a 
darab indításában á `Pánpoézis-Pánfo ггadalom-Pánerotika stiti-
zált szintézisének harsány mégtestesít őjeként toppan a palicsi 
színre, s már ugyanotffősze гeplбnkhбz társul, mintha csak szintén 
szabadkai lenne, Lányi Józsi, alias Révai József is, és kett őjük 
közös Múzsája lesz Sarolta — nem pedig a szabadkai Lányi-ház-
ba az „életben", a „valóságban" ekkortájt lejáró Czóbel Ern őé, 
akit fбsze гeplбnk — megint csak a „valóságban" az „életben" — az 
Apa, vagyis a magánórákat is adó Lá Пyt Ernő  diákjaként ismer 
meg... 

S aszóban forgó elvárások esetleges birtokosát nem kisebb 
olvasói/néző i meglepetés éri akkor is, amikor az egyik tanácsk ő  
társasági képben Lányi Saroltát aktív kommünárként, puskáv 
kezében látja viszont, aki aztán a darabban Sinkóval együtt d іsz-
szidál Bécsbe, Moszkvában pedig több jelenetben is egyitf sze-
repel vele... Holott — a „valóságban", az „életben" — sem a kül-
földre távozás,. sem a moszkvai emigráció idején nem is látják 
egymást.. . 

S a Confiteorba az Optimistákból átvett, onnan modellált Lá-
nyi Józsi sem csupán a színjáték indításában szerepel — a „való-
ágnak meg nem felelő" módon — Stn Кб  afféle famulusaként s 
gyszersmind ciceronéjaként, hanem a tanácsköztársasági jele-

netsorban is, amikor —kvázi — épp ő  a vörös Kecskemét város-
parancsnokának anti рбdusa, s nem pedig a regénybeli Blaha 
elvtárs... Nem is szólva arról, hogy a Confiteor Lányi Józsija, 
alias Révai Józsefje még Moszkvában is egyfélé ciceronéja Stn-
kónak, nöha a „valóságban", az „életben" ott már végleges volt 
a húszas évék Grinzingjében bekövetkezett szakításuk... 

S az olvasót/nézőt — ha netán aszóban forgó el őzetes elvá-
rások tartják fogva —nyilván az is meglepi, hogy az Optimisták 
Kovács elvtársa, alias Korvin Ottója a Confiteorban egyúttal a Le-
nin-fiúk parancsnoka is — Dani, alias Cserny József helyett... 

Sorolhatnánk az efféle életrajzi „logikátlanságokat", ám a 
fenti példákból is nyilvánvaló — s ezt az olvasó és néző  is csakha-
mar felismeri —, hogy a Confiteor a szereplőválasztás és alakfor-
málás tekintetében is szándékoltan és következetesen fiktív do- 

. kumentumdráma, melyben a valóságos — történelmi és irodalmi —
figurák is a drámaköltői s nem pedig a dokumentumdrámai alko-
tóeljárás eszközei.' 

* Az egyik legjellemzőbb példa ilyen szempontból a darabbeli Anna 
— Lányi Sarolta és Czóbel Ernó gyermeke —alakjának megformálása. 
Hozzá a szerző  a legminimálisabb dokumentum-anyagot, a szöveg írá 
sakor még csak kisebb részletében megjelent Lányi Sarolta-napló egyet-
len, filológiailag is valóságos motívumát használja fel: Czóbel Ern б  be-
börtönzése után kislányukat kizárják a Komszomolból... S e motívum-
nyi dokumentum-foszlányból a drámaköltб  S. Šnajde г  remek gyermekfi-
gurát kreál; természetesen: ál-dokumentáris, „kitalált" figurát. 

Ennek következtében a Confiteor valamennyi szereplője töb-
bé vagy kevésbé stilizált és tipizált, a történelmi és életrajzi konk-
гétumok jó részétől szándékosan megfosztott/megszabadított 
figura — ahogy erre egyébként szerzőnk jó előre figyelmeztet is, 
szerepl~galé гiáját „személyek és jelenségek" („osobe, pojave") 
meghatározásával vezetvén be... Meghatározott típusok ők vala-
mennyten, természetesen nem a „nagy"-, s még kevésbé a „szo-
cialista" realizmus típus-fogatmának értelmében, hanem, mond-
juk, a balladai hősökhöz hasonlóan. Azzal a lényegi különbség-
gel, hogy Slobodan Šnajde г  „balladai” hősei közel sem egy-, ha-
nem rendre több dimenziós alakok, akik saját típusuk megtestesí-
tésének dramaturgiai funkciója mellett általában arra is hivatottak, 
hogy komplementáris vagy kontrasztos viszonyt teremtsenek egy-
más között, mialatt lazán összefügg б  és rokonulб  típuscsaládot 
is létrehoznak: Sin Кб , Sinkбné , Babel és Sarolta az értelmiségi 
forradalmár lírikus, „hamleti" típuscsaládját, Kun Béla, Lányi Jó-
zsef, Kovács elvtárs, Mme B., Jonov és Sadr viszont a gyakorlati for-
radalmárét, illetve a forradalom hivatalnokainak a típuscsaládját 
képviseli. Ebből kifolyólag dramaturgiai, egyszersmind néz ő i 
szempontból is merő  lappália, hogy „életbeni másuk", valóságos 
modelljük hogyan viszonyul Confiteor-beli irodalmi alakjukhoz, s 
kétszeresen is lappália e viszony kérdése az esetben, amikor az 
egyes szereplбknek már a modellje is irodalmi, mint például 
Kovács elvtárs és Lányi Józsi esetében. 

Hisz végtére is miért kellene a kedves néz őnek feltétlenül is-
mernie az Optimistákat, s ha netán ismeri is, miért kellene feltétle-
nül tudnia, hogy a regénybeli Kovács elvtárs életbeli modellje 
Korvin Ottó, Lápnyi Józsié pedig Révai József volt? Elég, ha a 
színjáték azt tudatosítja benne — s ezt könny űszerrel meg is teszi 
—, hogy két e századi gyakorlati forradalmárról van szó, aki a 
darabban ilyen és ilyen típus hordozója, s ilyen és ilyen komple-

táris viszonyban van a többi gyakorlati forradalmárral, illetve 
zel és ezzel a sajátsággal képvisel jellemkontrasztot a másik, 

a „hamleti" típuscsalád egyes tagjaival szemben... 
S ugyanígy, vajon miért kellene a Confiteor szenzibilis olva-

sбjának/néz6jének egyúttal és feltétlenül az Egy regény regénye 
jó ismerбjének is lenni? Az aktív élményi befogadáshoz miért len-
ne szüksége, például, annak tudására, ismeretére is, hogy a 
Confiteor Kun Bélája az egyik moszkvai jelenetben nem önnön 
„életbeni" mását, hanem az Egy regény regénye majdani zágrábi 
szerzőjét idézi a nevezetes axiómával, miszerint nem könny ű  for-
radalmárnak lenni a gy őztes forradalom országában... S vajon 
azáltal kevésbé intenzív lesz-e a nézi befogadása, ha története-
sen nem tudja, hogy a színjáték főszereplője úgyszintén nem a 
maga életrajzi modelljét, nem'a „valóságos" Sinkó Ervint, hanem 
az emlékirat Garat Károlyát-Kürschnerét, a moszkvai Deutsche 
Zentral-Zeitung sztálini konclágerban végz ő  szerkesztőjét para-
frazálja, amikor arról blablázik, hogy a kommunista értelmiségi-
nek itt és most, a harmincas évek Moszkvájában nem szabad ok-
talanul magára terelnie az államhatalmi szervek figyelmét, hisz 
van azoknak amúgy is elég sok teend őjük... S miért kellene 
tudnia a Confiteor olvasójának/nézőjének — ezt még feltételezni 
is komikus! —, hogy  színjátékban Jonov néven szerepl ő  moszk-
vai szerkesztő  az Egy regény regényében — és az „életben" is 
— Otto Bork német kommunista emigránssal volt azonos, aki — a 
szintén valóságos Jonovval együtt — ugyancsak a „csisztkák" 
áldozata lett? — A kedves néz ők és nyájas olvasók, vagyis a drá-
maszöveget dráma-olvasóként befogadó, a színjátékot színház-
kedvelőként néző  publikum mindezt az aprólékos filológia tudást 
könnyű  szívvel átengedi a filofógusok és színikritikusok, az iro-
dalom- és drámatörténészek szakmai szektájának — amolyan 
szakmai csemege gyanánt... Anélkül, hogy ezzel bármiképp 
is megcsonkítaná saját szellemi/esztétikai befogadása mértékét 
és mélységét. 

De nemcsak „sinkotógusnak", hanem — egyebek között — „lu 
kácsolбgusnak" sem kell lennie annak a néz őnek vagy olvas-
nak, aki befogadásesztétikai kapcsolatot akar teremteni a Confi-
teorral. Teljesen szükségtelen, például, tudnia, hogy a színjáték 
Saroltájának afféle beceneve, a „Ljena" mögött egy másik való-
ságos személy, ti. Jelena Andrejevna Grabenko (1883— ?) uk-
rán forradalmár és fest ő  áll, aki Lukács György első  felesége volt 
1914 és 1919 között, a grinzingi emigrációban pedig Révai J б- 
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zsef élettársa lett ... S aki Sarolta életbeni modellje — Lányi 
Czóbel Sarolta — férjéhez , vagyis Czóbel Ernőhöz hasonlóan 
szintén megjárja a messzi Északot, egyféleképp nagyon is azo-
nos sorsú tehát a színjátékbeli Saroltával, s a két név tudatos 
vagy öntudatlan szerz ő i egybemosását , „összekeverését" a 
Confiteorban nyilván ez a körülmény is indokolja. S az vajon ki-
nek másnak , mint csupán és csakis a „ lukácsológia " szakértőjé-
nek lehetne fontos, hogy a Confiteorkrisztiánus Sinkója a bécsi 
katedrális-jelenetben voltaképp a forradalomvállalás lukácsi do-
kumentumát , a közismert Taktika és ethika hebbeli aforizmáját 
variálja — „És ha Isten közém és a nekem rendelt tett közé a b ű nt 
helyezte volna — ki vagyok én , hogy ez alól magamat kivonhat-
nám?" —, a Confiteor Kovács elvtársa viszont az egyik tanácsköz 
társasági jelenetben Lukács György nevezetes , a KIMSZ 1919-es 
kongresszusán tartott beszédének híres tételét parafrazálja ama 
lángról, amelynek a forradalmi avantgarde , az ifjúság körében 
egészen tisztán , minden megalkuvás nélkül , mocsoktalanul kell 
lobognia nemcsak az ifjúság , hanem a proletariátus érdekében 
is... De nyilván akkor is csak a Lukács - kutatók emelik fel fejüket 
— esetleg a „filológiai képtelenség " döbbenetével —, amikor a 
Confiteorban nemcsak Kovács elvtárs, alias Korvin Ottó, de egy 
helyütt még Kun Béla is — Lukácsot idézi... Méghozzá pozitív 
jelentésű  kontextusban... Ha nem is az „életb ő l ", a „valóság-
ból", de — az Optimistákból. Mégpedig a Szovjetház regénybeli 
Vértes elvtársa , alias Lukás György szavait variálva —saját utol- 

taságának megő rzése a Confiteorral színre vitt forradalmár-nem-
zedéknek valóságos, elemi, egzisztenciális problémája volt, s 
ezek a létkérdések magában a drámában is relevánsak s alkotói-
lag hitelesek, függetlenül attól, hogy melyik szerepl ő  mikor s mi-
lyen helyzetben fogalmazza őket újra... 

(3) A történelmi „irrealitások" realitása 

A szereplőformálás technikájához hasonlóan , a Confiteor 
történelem-megjelenítése is következetesen kitér a dokumen-
táris realizmus módszere el ő l; nem történelmi eseményeket ad 
vissza több-kevesebb valószerűséggel, hanem történelmi hely-
zeteket rekonstruál , amelyeknek historiográfiai fedezetük is van, 
ám alkotói megformáltságuk mégis mentes mindennem ű  poziti-
vista történettudományi küls őségtő l. Korszellemet tolmácsol te-
hát a szöveg , s feni kortörténetet vázol a szerepl ők mögé; a 
Magyar Tanácsköztársaság , az 1917-19 utáni európai emigrá 
ció világa , a harmincas évek Moszkvája és Párizsa, a népfel-
szabadító háború és népi forradalom korduni epizódja, valamint 
az „a mi második forradalmunkat " — 1948-at — megelőző  és kö-
vető  idők egyaránt és csakis karakterisztikus szellemiségükkel 
állnak elénk, s nem pedig pozitivista tényhalmazukkal. 

A történelmi helyzetrajz alapvet ő  eszköze e drámában — 

i 

só, ténylegesen elhangzott tanácsköztársasági beszédében, 
az immár elbukott forradalom kirobbantásának etikai alibijeként: 
„Hol hibáztunk ? Ha Lenin és Trockij csak nézték volna , svájci 
menedékük ablakából, hogyan esik odakint az es ő , vakon bízva 
a történelem vaslogikájú szükségszer űségében, vajon hol lenné-
nek most a Szovjetek?" 

A kedves néző  és nyájas olvasó számára mindezekb ő l a fi-
lológiai „ képtelenségekb ő l " és életrajzi „valótlanságokból ", mind-
ezekbő l a „felcserélt" és „összekevert" szerepl őkbő l, „össze-

kúszált " tézisekbő l és „téves " idézetekbő l meg parafrázisokból 
egyedül és csakis az a lényeges és befogadás -esztétikailag 
fontos, hogy a „forradalomcsinálás " etikai kockázata , a tevékeny, 
a „véres " forradalmiság vállalásának erkölcsi dilemmája, a vá-
lasztás ontológiai kényszere s a forradalom ama ifjonti lángja tisz- 

E filológiai „önkény" kérdésére érdekes fényt vet a Confiteor egyik, 
Sinkó Ervinnel elmondatott József Attila-idézete is; a Sinkó-életm űben 
ti. mindeddig nem akadtunk nyomára annak, hogy írónk már a harmincas 
években, a párizsi —moszkvai—párizsi emigrációja idején megismerkedett 
volna József Attila költészetével. Ám Slobodan Šnajder mégis idézteti 
főszereplőjével — 1935-ben!  —a  Költő  1936/37-es utolsó verseinek egyi-
két, nem tudva , nem tudhatva , hogy a József Att ila költészetét ekkortájt 
legvalószín űbben még nem ismerő  Sinkó E rv in ekkoriban maga is ír —
meglehetősen József Attilás léthelyzetben —józsefattilás töredéket: 

Mindenki magának boldog, 
Mindenki magának boldogtalan. 
Maholnap tán kereket oldok 
A semmibe, a nincsbe, hogyha van. 

(Moszkva, 1936. арг . 15.) 
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akárcsak az alakformálásé is — a stilizálás/tipizálás. Vagyis, az 
adott történelmi pillanat jellegzetes tartalmának kinagyítása — a 
részletek, a konkrétumok hasznos mellőzése révén. 

Ennek az elvonatkoztató, karakterizáló és általánosító alko-
tóeljárásnak a Confiteor helyzetrajzai esetében is —éppúgy, 
egyébként, mint az alakformálásnál — a karikírozás a szélsősé-
ges eszköze; a tipizálásnak ama sarkított formája, amely a grafi-
kai karikatúrához hasonlóan e drámai játékban is sokkal éleseb-
ben tudja kidomborítani a lényegest, a jellemz őt, az esszenciáli-
sat, mint akár a „legéleth űbb" realizmus is... Amennyiben tehát 
a Confiteor már említett „meta -realizmusának" szinonimájaként 
— nem kis joggal — az „esszenciális realizmust" akarnánk meg-
tenni, akkor erre nem utolsósorban épp a történelmi helyzetek 
stilizáló/karikírozó megjelenítésmódja adna alapot. 

Egy-egy történelmi pillanat esszenciális tartalmának meg-
ragadása közben a Confiteor szívesen él a politikai, morális 
ontológiai vagy személyiségontológiai résztartalmakat inkább 
csak sugalló, sejtető , semmint racionálisan közlő  jelképes-meta-
forikus beszéddel. 

Már a darab első  ilyen történelmi pillanata is — a lenini Októ-
ber palicsi „elđszele", „vihara" — ezzel a szimbolikus szóhaszná-
lattal, metaforikus beszéddel kap érzékletes hangot. „A távolban 
kivehetően felcsendül egy harmonika: kicsit hamisan és vontatot-
tan, de azért felismerhet ően játssza az Internacionálét" — szól 
az utasítás, majd az ezt követ ő  párbeszéd a „furcsa csárdás", a 
„részeg lakodalom", illetve „Ázsia és Európa, az Ég és Föld 
menyegzбje" metaforáival jelzi, sugallja, anticipálja az egyete-
mesnek ígérkező , nemcsak nemzeti, de kontinensnyi, sót plane-
táris kiterjedés ű  Forradalom közeledtét... Hogy aztán a Világfor-
radalommal létrehozandó Kánaán korra jellemz ő  és csakhamar 
tragikusan szertefoszló reményének ironikus-kritikai megszólal-
tatása is ugyanezzel a technikával történjék, immár f őszereplő ink 
pesti párbeszédében: 

„SINKÓ: Nézd, hogyan lesz a Dunánkból Tejút, a Tejútból pedig 
hatalmas folyó. 
IRMA: Szép a világ, ugye, most még csak sok mézet kellene 
hozzá szerezni. 
SINKÓ: Valamilyen galaktikus méheket... 
IRMA: Reggel óta a Kommün rendeletére minden gyerek fél liter 
tejet kap. 
SINK0: Képzelj el egy kozmikus tőgyet: Budapesttő l Moszkvá-
ig .. 
IRMA: Remélem, Berlinen és Münchenen át, ahogyan a mieink 
gondolják..." 

Ez a jelképes, és mégis egészen konkrét történelmi asszo-
ciációkat kiváltó beszédmód a Confiteor számos jelenetében 
politikai-intellektuális halandzsába, olykor pedig valóságos törté-
nelmi happeningbe csap át, amikor is a „valótlan" tirádák, „képte-
len" szövegmontázsok, „irracionális" blabla-futamok sodrásában 
századunk valószerűtlenül valóságos baloldali történelme go-
molyog, faktog гбfiai tekintetben teljesen valótlanul, esszenciáli-
san viszont nagyon is valóságosan: e halandzsákban a Történe- 
lem halandzsál! Eszel ősen, agyalágyultan, meg fantasztikusan 
szép emberi reményeket is hirdetve — és temetve is csakha-
mar... A Confiteor történelmi jelentésének rétegez ődése köz-
ben így érvényesül a sajátságos alkotásmódszertani paradoxon: 
absztrahálással, stilizálással, karikírozással, jelképességgel és ha-
landzsa- meg happening-szerű  „mellébeszéléssel" éri utál a szö-
veg — és a belgrádi színi megjelenítés is — az e századi forradal-
mak, ellenforradalmak és retrográd konszolidációk realitását... 
Azt a meglehetősen elterjedt, egyebek közt a korszer ű  történelmi 
epikára, kis- és nagy-, dokumentáris és ál-dokumentáris törté-
nelmi prózára is jellemző  alkotásmódszertani felismerést példáz-
va a maga módján, hogy e fantasztikus század fantasztikus törté-
nelmérő l a hagyományos realizmus módszereivel egyre kevés-
bé lehet hiteles, esszenciálisan igaz irodalmi képet festeni. Eset-
leg csak faktog гбfikusan „igazat". 

Illusztráljuk a történelmi pillanat e nem realista módszerü, 
és mégis — vagy éppen ezért — igaz valóságának megragadását 
a Confiteor néhány képével. 

Az egyik tanácsköztársasági jelenetben például a fehérek 
már állítgatják gépfegyver-kordonjukat a Központi Szovjet épüle-
te köré, miközben odabent két anonim szónok — a belgrádi el ő-
adásban: Sinkó és Lányi Józsi — sz őrszálhasogató szofizmussal 
arról halandzsázik, vajon helytálló-e vagy sem a tézis, miszerint 
„a forradalmi Für-sich-Sein-bő l nem vált An-sich-Sein, vagyis 
a létet nem hozták mozgásba, amiért is a mozdulatlan egyediség 
maradt, vagyis az osztály magánvaló léte nem jutott el a ma-
gáért való létig, sem pedig az osztály magáért való léte nem ju-
tott el a létig mint olyanig..." A Tanácsköztársaság Központi 
Munkás- és Katonatanácsában — a drámaszöveg szerint: parla-
mentjében — természetesen soha és semmilyen körülmények kö-
zött el nem hangzott efféle szópárbaj, tehát a fiatal Lukácsot re-
mekül karikírozó halandzsa filológiailag és történelmileg egy-
aránt „valótlan" ... Ám közel sem az a kortörténeti pillanat szelle-
miségének megragadása tekintetében! Hisz ez a karikatu гб lis 
Lukács-parafrázis arra a kétségtelen történettudományi tényre 
asszociáltat, hogy a Tanácsköztársaság túl rövid életszakát a 
meddő  szellemi-ideológiai csatározások is meghatározták, és 
hogy majdan az Optimisták kéziratával ismerkedő , s olvasói 
impresszióiról Sinkбnak lelkes levelet író Romain Rolland nem jár 
messze az igazságtól azzal a benyomásával, hogy „Európa 
egyetlen forradalmában sem volt az intellektuális elem ennyire 
túlsúlyban; nem volt arányban a proletár vagy egyszer űen a tuda-
tos népi elemmel; ez az aránytalanság szükségképpen idézte fel 
a pusztulást. Nem hiszem, hogy akár Nyugaton is, ahol az intel-
lektualizmus oly bőséges, a szellemi problémák körüli viták ily 
mértékben hatalmasodnának el ott, ahol a cselekvés a fel-
adat..." 

Vagy egy másik, filológiailag a fentinél is „képtelenebb"jele-
net: a Magyar Tanácsköztársaság összeomlásának 1919-es epi-
zódjában a felfegyverzett (!) Sarolta nem mást, mint — 1968 Eu-
rópájának ifjú forradalmárait idézi, az ő  majdani, szállóigévé 
váló jelmondatukat hirdetve: HATALMAT A KÉPZELETNEK... 
Ami e tanácsköztársasági jelenetben, természetesen, kiabáló fi-
lológiai nonszensz; ám a történelmi pillanat bels ő  tartalma, a Ta-
nácsköztársaság egyetemes-emberi távlatai, a minden sz űkkeb-
lű  és talajszinti pragmatizmust tagadó, az emberi élet totalitását, 
s nem csupán termelési, vagyonjogi és politikai szféráit ostromló 
és aközben ama forradalmi láng tisztaságára is esküvő  tizenki-
lences magyar értelmiségi nemzedék szellemi karakterológiája 
tekintetében ez a „történelmietlenül el őrefutott" jelmondat na-
gyon is hiteles és helyénvaló! 

Vagy ott van Kun Béla nagy beszéde a bukás el őestéjét fel-
idéző  jelenetben. A Tanácsköztársaság historiog гбfusai nyilván 
egyetlen ilyen intonációjú —elégikus — és ilyen szóhasználatú —
metaforikus — Kun-beszédr ő l sem tudnak, azonban minden filoló-
giai „hiteltelensége" ellenére benne van e beszédben a magyar 
tizenkilenc egész dramatikája s a „seregtelen vezérség" szemé-
lyi drámája is; Jancsó-filmek kísér őzenéje, vagy pedig — miért 
ne? — az ekranizált Optimisták elnyújtott, sírva-reménykedő  és 
elő re is „vígan" temető  Tamássy-rapszódiája kívánkozik mögéje 
adekvát hangháttérként... 

(4) A „valóságos" Sjnkó-életrajz dramatizáÍása 
helyett: a „kétszáz éves sinkói's g" drámai 
fenoménje 

A Confiteor lazán és mégis szervesen kapcsolódó képso-
rában halványan bár, de körvonalazódik f őszereplőnk életútjá-
nak kronológiája is, Apatintól egészen Zágrábig. Ez a biográfiai 
vázlat azonban a drámai játék egész koncepciójából, egységes 
alkotómódszerébő l következően csakis stilizált lehet. Sinkói hely-
zetek sora áll tehát elénk, amelyekben szinkronban vagy aszin-
kronban ama másféle, történelmi helyzetekkel, nem az életrajz 
többé-kevésbé realisztikus dramatikája bontakozik ki, hanem egy 
tipizált — voltaképpen már önmagában is tipikus —értelmiségi 
magatartásé. 

E sajátságos entellektüel-attit űd alapvető  meghatározója az 
a körülmény, hogy az o ~.osz és európai Október értelmiségi nem- 

15 



zedékének tagjáról van szó. Vagyis annak a generációnak a tag-
járól, melynek az els ő  világháború üszkein a marxizmus világ-
történelmi ígéreteinek realizálásamint valószerű  és aktuális tör-
ténelmi feladat jutott osztályrészúl. Mégpedig egy deteologizált 
és demisztifikált osztály-messianizmus förmban, melyet e kor -
osztálynák`nem kellett „kitalálni", csupán kiolvasni 'és, végs ő  kon-
zekvenciáivaÍ aktualizálni — a Kiáltványból... 

A Sinkó-életrajz faktog гáfiájáról јđ  előre lemondó s az'éiet-
rajz néhány esszenciális vežé гmotívumával megelégedő  Confité-., , 
or e nemzedéki messianizmust mint á „sink6iság" egyik alapis- ` 
mérvét domborítja ki. „Hogy a világtneszűnjön, egészében és 
részleteiben, és aztán valami új elv szerint ismét összeálljon" —
hirdeti ifjú főszereplőnk az egyik tanácsköztársasági jelenetben, 
a „Reszkess, régi világ! i=s szűnj meg!" már előzetesen megfo-
galmazott tömény követelményére variálva, illetve „az ezredév 
eljön" nem sokkal később ismét csak ő  áltata hangot kapó mes-
sianisztikus nemzedéki reményt részletezve. De Sink б  komple- 

osztályelidegenültség gyakorlati felszáinplását, a „szabadság 
birodalmának" egyetemes valóraválását $méli. „Vonjatok be. 
Adjatok feladatot. Számítsatok rám" — fogalmazódik meg ez a 
jellegzetes sinkб i/nemzedéki imperativus an egyik moszkvai kép-
ben, s előtte is, utána is megannyi változatbán variálódik újra, 
még ott és akkor is —például a Tanácsköztársaság vereségét kö-
vétó bécsi katedrális-jelenetben —, ahol és amikor a Forradalom 
mint Átiszolútum irreálisnak bizonyul, s helyette `a metafizikai Ab-
szolútum kínálkozik a szolgálat egyetlen objektumaként: „Ha a 
forradalom nem született meg, hogy van az, hogy,én élek? (...) 
Úgy látszik, Te szereted a csügged őket. (...) Adjáf.nekem meg-
bízatást. (...) Szükséges akarok lenni. Tartozni akarok valaho-
vá"... Mindezek utánialkotóilag egészen logikus — mert e jelleg-
zetes sink6i/nemzedéki"imperativus szívós és el nem csitítható 
voltát tanúsítja —, hogy főšzereplőnk a darab „paradicsomi" záró-
jelenetében is a feladatválÍálással viaskodik: „Mi azén felada-
tom? Van-e s a j á t feladatom,' vagy csak feladat létezik?". 

mentáris szereplö-párja a darab els ő  részében, vagyis a pánfor-
radalmi extázisban égó Sarolta szintén ezt az Októberrel való-
szerűvé lett világtörténelmi reményt anticipálja a szenvedélyes 
létkérdéssel: „...elkezdődik-e végre az új ezredév, elindul-e az 
új millenáris menet"... S a darab nyitányának e messianisztikus 
nemzedéki vezérszólamaira felel majd, immáг  гnéfy rezignáció-
val, az egyik moszkvai jelenet Sinkója: „...egy dologban egyfor- 
mák vagyunk valamennyien. Mindannyiunkat a mflléniumi láz ve-
tett a földre. Valamennyien az embепi tályvbbantdnk lángra"... 

A másik jellegzetes nemzedéki imperativus, mély ugyancsak 
vezérmotívumként vonul végig a drámán, a baloldali értelmiségi 
szolgálatkészsége, vállalás-kényszere. Voltaképpen arról a „to-
tális transzcendenciáról" van szó, amely az Abszolútumként tétes 
lezett Forradalom feltétlen szolgálatával a másik értelmiségi-Ab-
szolútum, a Művészet szolgálata min őségi túlhaladását véli meg-
valósulni, miközben az így és ekként vállalt Forradalomtól az 

A „sinkóiságnak" e vezérmotívumát er őteljesen kijátsszva, a 
Confiteor egyúttal érzékletesen jeleníti meg azt is, hogy a lasi ć i 
„totális transzcendencia" keresése közben a baloldali értelmiségi 
szükségképpen jut el egy újabb — a Forradalom-vállalással át-
hidalni akart, régidét-úctfelváltó —egzisztenciális hiányhoz. Amint 
ugyanis a Forradalmat mint, emberfeletti Entitást, mint Abszolútu-
mot vállalja és akként azonosul vele, az emberi élet totalitását 
magára a pragmatikus és intranzigens történelmi harcra sz űkíti 
le, önmagát pedig a harc puszta észközévé degradálja. Ponto-
sábban: súlyos meghasonlások árán beletörődik abba, hogy ma-
ga a FГai'c.,fokozza le đt puszta eszközzé -- saját lét-hiánya azon-
ban mеgiѕіПгаd. Főšzereplőnk a forradalmi Pesten és Kecske-
méten, majd Mošzkveban és Párizsban, a Kordunon és Zágráb-
ban is e fatális hiánnyal megterhelt, megzavart éšvsszássá tett 
vállalással küszködik, miközben voltaképp mindvegig önnön 
öregkori — a drámában el nem hangzó — aforizmájánal гagikus 
igazságát példázza: Nem lehet embernek s nem forradalmárnak, 
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a forradalom elkötelezettjének lenni, s nem lehet másként forra-
dalmá гnak maradni, mint a tudat elviselésével, hogy nem az em-
ber uralkodik a forradalmon, hanem a forradalom az emberen... 
UPOTREBA I;OVEKA — AD DIES VITAE! 

Hogy e tragikusan beteljesületlen Abszolútum-keresés és 
hiánnyal teli vállalás esetében nem a Confiteor főszereplőjének 
egyedi/konkrét életrajzi sajátságáról, hanem az értelmiségi forra-
dalmár egyféle „meta-történelmi", korhoz nem k đthető , illetve 
majd kétszáz éve minden korhoz kötődő  ontológiai jellegzetes-
ségérő l, értelmiségi princípiumáról van szó, azt Slobodan Šnaj-
der egy remek alkotóötlettel játssza ki drámájában. Nevezetesen 
azzal, hogy az Egy regény regénye konspiratívan és tapintato-
san csupán „Mme B."-vel jelölt anonymusából — valójában Henri 
Barbusse idős özvegyébő l afféle tórténe!emfölötti, ahistórikus 
figurát modellál, aki a drámaszöveg utasítása szerint vidéki birto-
kán „úgy fogadja Sinkót, mint valami királyn ő . Az ujjai tele brilián- 
sokkal, 6 maga nikotinizált, hisztérikus, valamivel id ősebb, mint 
a Nagy Forradalom" ... S aki aszóban forgó értelmiségi-forra-
dalmбn imperativus, az önkéntes, sót sóvárgott feladatvállalás 
kényszerének cinikus tudatában, s a Párt rendelkezésére hivat-
kozva, arra akarja rávenni „mon cher Sinko"-t — aki „aranyat ér 
„de csak egy_ feltétellel: ha együttm űködik velünk" —, hogy egy 
nyilvános előadás keretében magyarázza meg a francia kommunis-
ta ifjúságnak: a moszkvai pörök szükségszerűek... S a „nem egé-
szen kétszáz éves", a Nagy Forradalomtól — ti. az  1789-94-es 
franciál;polgári гevolúciбtб l — „valamivel idősebb" színi Fúria a 
„sinkбiság" szóban forgó sajátságát is id őtleníti, általánosítja, a 
forradalmak korának princípiumává teszi meg: „Nyomban felfog-
tam, hogy  On  a feladatok embere. És hogy ott fog magasba szök-
kenni, ahová állítják. (...) Sinkó... Sinkó... ha tudná, milyen 
sokszor találkoztam đnnel az utóbbi kétszéz év alatt!" S a Forra-
dalmi Feladat furi бzus kiosztója és a Totális Transzcendencia 
megszállottja a „kísértetiesen-kékes csehovi szalonban nagy 
egyetértésben. és könnyedén — táncra perdülnek... Háttérben 
Fortinbras korszerű  indulójával, a Führer rádióbeszédével... Az 
ember, mert ember — avagy forradalmár — akar maradni, hagyja, 
hogy puszta használati értékké degradálják. O tt, és azelőtt, 
és azután, mindvégig. Egyebek közt 1948-ban is. „Átértelmez-
ve" például, a korparancs szellemében, a Romain Rolland és 
a sztálini Szovjetunió viszonyáról 1948 e~ott leírt saját sorait is... 

A Confiteor „kegyetlen " kriticizmusának talán legradikáli-
sabb megnyilvánulása az, hogynemcsak „meta-történelmi", de 
egyúttal „kozmikus" distanciát is teremt a nemzedéki és nemze-
dékfölötti — XVIII., XIX. és XX. századi — „sinkóisággal". Három 
expresszív jelenetben ez különösképpen érvényre jut. 

Az elsó ilyen jelenet színtere a moszkvai Kommunista Plane-
tárium a világmindenség csillagködével, amelynek fénye „fél 
milliárd évig utazik Moszkváig", ahonnan viszont a legközelebbi 
čsillagig talán mindössze háromszor juthatott el „a Nagy Októbe-
ri Szocialista Forradalomnak, az Auróra tüzet okádó ágyúcsövei-
nek s a Téli Palota ostromának képe"... S a Nap, mely feltehe-
tóert,és legalább „még 33 milliárd évig fog ragyogni"! És a Tejút, 
amint „tökéletes közönnyel" tekint le a Földre, mely csak egy a 
sokféle planéta közül, s amely „pillanatnyilag betege az emberi 
ségnek"... Ilyen perspektívából aztán e beteg bolygó emberi 
nyüzsgése, akarásai, harcai is „istentelenül" relativizálódnak, 
történelmi patetikájuk egyszeriben szertefoszlik, a mindenség 
időtlen determináltsága magának az emberi létnek vacogtató 
determináltságát is sugallja: „Utazunk... a sötét ű rön át, a 
mennyboltozat pedig áll és néz bennünket", mialatt „bután és ön-
zően hunyorognak a csillagok s nem adnak feladatot", hisz vég-
tére is fik, „a csillagok választanak bennünket" s nem mi választ-
juk őket... Ilyen kontextusban a „majd kétszáz éves sinkóiság" 
metaforája — voltaképpen és végs ő  soron a „történelemcsinálás" 
lehetőségének optimista tudata, a társadalmi harcok révén be-
következő  egyetemes megemberiesülés történelmi reménye s az 
önkéntes harcvállalás rezonja — „eretnekien" nyílt kérdésként 
mered a planetáriumi jelenet nyájas olvasójára, kedves néz ője- 
re; a Planetáriumбr tézis-nyila ugyanis a „valamiféle új Út felra-
gyogásán" vagy „e gonosz kozmikus törpék", a közönyös csilla-
gok menthetetlen halott-voltán töpreng ő  Sinkó létébe, avagy ma-
gába a „sinkóiság" centrumába talál: „ÖLDÖSSÜK EGYMÁST, 

URAM, EGY PORSZEMEN"... 
Az újabb, fenti értelemben vett „eretnek" jelenet az odesszai 

tengerparton játszódik, az els ő  nyilvános monstre-pör napjaiban: 
a két főszereplő  és Babel, a tizenkét éves szovjet kislány Pravdá-
ban közzétett versét kommentálja, melyben a dühös kis szerz ő  
a fránya Zinovjev bácsiéknak, „e veszett kutyáknak" a f бbelövé-
sét követeli... S mialatt reflexiók cserélödnek a forradalomról, 
„amely hallgat", és Sztálinról, aki talán mégis „megkegyelmez-
hetne Zinovjevnek", a régi bolsevistának, és miközben szóba ke-
rül a „kellemetlen hasonlóság" is a „veszett kútyák" és a führeri 
zsidó-üldđzés objektumainak sorsa között, — e tengerparti jele-
netbena történő  történelem időszerű förtelmei a puszta termé-
szeti lét néhány jelképes rekvizituma által egészen más — radikáli-
san tagadó —perspektívát kapnak. E mély, gyökeres tagadás 
egyik ilyen szimbolikus drámai eszköze a tengeri kagyló, melynek 
házában a zúgás olyan e гбs, hogy „lakója egészen biztosan 
semmi mást sem hall"... A másik ilyen eszköz pedig maga a 
Nap, amely, Iám, továbbra is ragyog az odesszai strand fölött, hi-
szen „nem olvas újságot"... És végül a tenger, „amely ezelőtt is 
létezett, létezni fog ezután is"... A pörök, a Pravda, a kellemetlen 
hasonlóság és a tizenéves halálvers-írók ellenére! 

A jelzett harmadik kép egyúttal az utolsó is a darabban: a 
„Mennyországban" játszódik, ahonnan f őszereplőnk visszatekint 
evilági útjára, s amint újra affirmálja a maga és nemzedéke egyik 
legfőbb lét-eszményét, ti. a Forradalom, a forradalmi Ifjúság ama 
tiszta lángját, egyúttal szembenéz a mindvégig megszállottan só-
várgott vállalás szörnyű  árával is: „Olykor úgy tűnik, mintha a leg-
magasságosabb angyalok közt szállnék (...) olykor meg ellenke-
ző leg, mintha nyomorúságos csirke volnék, melyet végtelen futó-
szalag visz elбгe, más nyomorultak reszket ő , pihés masszája se-
gítségével (...) A futószalag az Isten hatalmas szája elé sodor 
bennünket, a száj elé, mely úgy beszél, hogy közben felfal min-
ket... hogy aztán formulációinak nyála- és véreként mindnyá-
junkat kiköpjön" — hallucinál a megtett utat összegez ő  főszerep-
lőnk a forradalom felfalja tulajdon gyermekeit figurájára asszo-
ciáltatva, s metafizikai távlatból kimondja a végs ő , nagyon is 
evilági sommát: „Öldököltek mindnyájan. Mindnyájan öldököl-
tünk. Akkor is, amikor nem öltünk. Öltük az ölést, öltük önmagun-
kat. Ik viszont megölték az álmot." 

A kérdésre, hogy kik voltak azok, a Paradicsomban sem 
adódik felelet. 

A TÖBBI, NÉMA CSEND... 

(5) Záradék, avagy műfajtipológiai kísérlet: 
pikareszk-dráma? ál-dokumentáris dráma? 
neoexpresszionista dráma? 

Amennyiben az ún. Schelmenroman olyan „naturalisztikus 
történet, melynek kalandorhőse megjárja az élet legszörny űbb 
mélységeit, némelykor magasra is emelkedik, s ha erkölcsi tekin-
tetben nem is, tapasztalás és emberismeret tekintetében kit űnő  
iskoláztatáson megy át" — akkor a Confiteort a drámai történet és 
a főszereplő i életút jellege szempontjából akár Schelmen-drá-
mának, pikareszk-drámának is tekinthetnénk... Hisz f бszereplő-
јбnek a színen kibontakozó életútja voltaképpen nem más, mint 
folyamatos és önkéntelen egzisztenciális kaland — igaz, nem na-
turalisztikus, hanem stilizált kaland —, melynek során századunk 
baloldali tört$nelmének e szándéktalan kalandora ugyancsak 
megjárja az élet szörny ű  mélységeit és ritka magaslatait, eg-
zisztenciális poklait és illanékony mennyeit, hogy a tapasztalás 
és emberismeret — s tegyük hozzá: történelem- és mozgalomis-
meret —szempontjából maga is kiváló iskoláztatáson menjen 
át... Olyannyira, hogy „paradicsomi" szerepének zármonda-
taiban, az autentikus személyi feladat latolgatása közben a tiszta 
lobogású láng újravállalásán kívül ez az egyetlen lehetséges lét-
alternatívája: „Hogy egyedül legyek, körülhatárolva azzal, amit 
tudok"... 

Ugyanakkor fiktív dokumentumdrámának is nevezhetnénk a 
Confiteort, ugyanolyan értelemben, amilyenben annak idején a 
Borisz Davidovics síremléke elbeszéléseit minösítettük fiktív do- 
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kumentarizmus alkotóeredményének... Hisz láttuk, Slobodán 
Šnajder szintén nagy leleménnyel vegyíti a valóságos és „kita-
lált" vagy „összekevert" dokumentáris anyagot, amihez aztán 
ugyanolyan kreatív szabadsággal viszonyul, mint Danilo Kiš 
a maga epikus anyagához. 

Eközben Šnajder is szívesen él a montázstechnikával: a sin-
kói belletrisztikából és emlékirat-irodalomból s más forrásokból, 
illetve a „valóságból" model ►ált szereplő inek fel-felcseréli bizo-
nyos alkati jellemz ő it, egyes „életben!" szereprészeit és írott 
dokumentumait is, mégpedig olyan szuverén alkotószabadság-
gal, hogy a valóságos nevükön szerepeltetett h őseinek és ellen-
hőseinek jogörökösei akár egy kis izgalmas „plágiumpört" is ka-
varhatnának... Feltéve, természetesen, hogy ugyanazzal a 
„realista" irodalmi logikával élnek, mint a Borisz Davidovics sír-
emléke „plágiumszakért ő i" annak idején... 

S még egy vonatkozásban szembeötl ő  a módszertani-tipo-
lógiai rokonság a Confiteor és a Kiš-epika között: szín јбtékszer-
zőnk is nyilvánvalóan annak az elterjedt alkotófelismerésnek a tu-
datában modellálja alakjait, hogy korunk jobb- és baloldali törté-
nelmének „valóságos" szereplő it az ún. „valóságban" sem a régi 
jб , klasszikus lélektan erkölcspszichológiai motívumai irányítják 
immár; sokkal inkább a drasztikusan „meta-pszichológiai" meg-
határozottságok és kényszerek... Ami azt is jelenti, hogy a XIX. 
századi, még úgy-ahogy integrális személyiség szükségképpeni 
meghasonlása és felbomlása után a pszichológiai realizmus ha-
gyományos hőstípusát ma már az irodalom egyetlen m űnemé-
ben sem lehet továbbéltetni. Illetve lehet, de csak a történelmi és 
antropológiai valószer űség ellenére ... Vagyis, a korhű  és hiteles 
megjelenítés rovására... 

A Confiteor, végezetül és egyúttal, neoexpresszionisztikus 
drámai játék is, legalábbis olyan értelemben, hogy alkotásmód-
szerével felújítja és átértelmezi a korai és érett expresszionizmus 
néhány sajátságát, m űfaji/irányzati jellegzetességét. 

Vonatkozik ez, mindenekelőtt, a darab tematikájára, amely, 
mint láttuk, a generalizáltság és fogalmi absztraháltság jegyeit 
viseli magán, elsősorban annak következményeként, hogy szer-
zőnk a naturalisztikus életrajzi felszín alatt meghúzódó lénye-
gest, tipikust, általánost, korra és nemzedékre jellemz őt vetíti ki 
a jobb híján „esszenciális realizmusnak" is nevezett alkotóeljá-
rásával. 

S a szereplők is az expresszionista színház figuráira emlé-
keztetnek némely jellegzetességükkel. Hisz láttuk, jórészt stilizált 
/tipizált/karikírozott eszme- és magatartástípusok ők, ákiknek 
konfliktusa nem annyira egymás között, hanem inkább a testetlen 
Főszereplővel: a hideg-rideg, embertelen és emberidegen Korral 
való szembeszegülés vagy megalkuvás következményeként 
bontakozik ki. S a drámai realizmus értelmében vett egyediségük-
től, konkrétságuktól is jórészt megfosztottak ők — némely jelenet-
ben a Baloldali f гб , az kőfeleség, a Forradalmi Vezér, a Szocrea-
lista Szobrász, a Lírikus Forradalmár, a Praktikus Pártmunkás 
stb., stb. tartalmas absztrakciói els ősorban —, ám nem olyan mér-
tékben, hogy a hagyományos expresszionista tézis-dráma jelleg-
zetes figu гб ivá absztrahálódnának. Alakjuk mögött mintha állha-
tatosan ott kísértene a Hamburgi dramaturgia klasszikusának alko-
tásmódszertana elvárása is: generalizált karakterek ugyan, ám nem 
vesznek bele egészében a perszonifikált általánosságba, meg-
tartanak valamit egyedi konkrétságukból... Legalábbis olyan 
mértékben, hogy nyilván ama másik, bölcseleti és ideológiai 
Klasszikus sem feddné meg őket a túlzott, a „shakespeare-izá-
lás" rovására véghezvitt „schillerizálás" miatt... 

A Confiteor szerkezeti építkezése, komponálástechnikája 
ugyancsak tipológiai rokonságot mutat az expresszionista drá-
ma bizonyos hagyományával. A játék négy tétele —Élek; Haldok-
lok; A Pokol tornáca; A Paradicsom — az ún. stációdráma szer-
kesztési elvét, vagyis a f őszereplő  drámában megtett útjának 
megállókra bontását idézi fel, az egyes stációkon belül pedig a la-
za képfüzér a szerkesztés alapeszköze. S e képsorban, mint már 
utaltunk is rá, nem a hagyományos lélektani motiválás és az arra 
alapuló hagyományos konfliktus fűzi össze az egyes képeket, ha-
nem az alapeszme — a „kétszáz éves snkóiság" metaforájával 
jelölt eszmekör — határozott kivetitésének alkotószándéka. 

Ebben az expresszionisztikus szerkesztéstechnikában fon- 

tos szerep jut az ismétlődéseknek és paralelizmusoknak; a gon-
dolati és érzelmi motívumok, tartalmi egységek vissza -vissza-
téгбsбnek, vezérmotívum-szer ű  funkcionálásának, ami nem csu-
pán a tartalmi nyomósítás, meger ősítés és elmélyítés eszköze, 
hanem úgyszintén az alig érzékelhet ő , diszkréten elfedett kom-
pozíciós erővonal továbbvivésének az instrumentuma. Egyúttal 
pedig a szemantikai ellenpontozásé is. 

Mert például mennyire más a jelentése Sarolta messianiszti-
kus, az új ezredév közeledtét sürget ő  léthimnuszának a paticsi je-
lenetben — és a moszkvaiban, az immár „megvalósult ideálok" 
honában! S milyen lényeges új jelentésárnyalatot kap ugyanez 
a léthimnusz, amikor A Pokol tornáca stációjának happening-jele-
netében Kovács elvtárs, a Kommün politikai rendó гfđnöke paraf-
razálja... S micsoda fontos jelentésmódosuláson megy át a 
morális tetemrehívás többször is alkalmazott retorikai eszköze, a 
„miféle emberek vagytok ti" kérdése! Ezt első  ízben Sinkó, a 
krisztianizálбdott tegnapi forradalmár szegezi szembe a Tanács-
köztársaság egykori résztvevőjével, az emigráció illegális moz-
galmának névtelen harcosával, amikor elemien гáгémül a Ta-
nácsköztársaság vezérkarának unszolidáris, a leginkább „komp-
romittált" harcostársakat cserben — vagyis a „fehér" Budapesten 
— hagyó gesztusára. Másodízben viszont a kis Cz бbel Anna teszi 
fel e kérdést Moszkvában, éspedig a hiv ő-forradalmári létében 
cudarul megcsúfolt édesanyjának, hogy végül magával a sokat 
és sokfélét vállaló Sinkóval és szembeszegezze e vádló kérdést 
— tulajdon egzisztenciális famulusa, vagyis Lányi Józsi, a Forra-
dalom még többet vállaló fegyelmezett Közkatonája... És meny-
nyire más a jelentése ama tiszta lángnak is, amelyet a Tanács-
köztársaság és a Világforradalom igézetében még a Kommün 
politikai rendő rfőnöke, Kovács elvtárs is lelkesen idéz — s mennyi-
re más az a láng, amely után az agonizáló főszereplő  mint az 
evilági „valóságban" tárgyát nem lelt forradalmári princípium 
után sóvárog, a Paradicsom s egyúttal az egész darab záróké-
pében! 

Külön lehetne s kellene is szólni arról a lírai és konfesszioná-
Iis nyelvezetről, amely a maga egészében a szerepl ők heves 
vagy fagyosan ironikus, állandó vagy pillanatnyi, de m!ndenkép-
pen intenzív érzelmi/tudati tartalmainak a kitöréseit hivatott el ő-
segíteni, egyebek közt az impulzív kinyilatkoztatások, extázisok, 
kétségbeesések, s a csömör és undor magatartásformáinak is 
hangot adva. Márpedig, az ilyen funkciójú nyelvezet szintén az 
expresszionista dráma eszköztárára emlékeztet. 

Ennek behatóbb vizsgálata helyett szóljunk végül arról, hogy 
nemcsak a tematikában, a szerepl ő i jellegben, a komponálás-
technikában és a nyelvezetben, de a drámai játékkal átfogott, tör-
ténelmi és emberi matériához való egész viszonyulásban is az 
expresszionizmus bizonyos jegyeit véljük felismerni. Hisz a Confite-
teor mikro- és makrokozmoszát az emotív és akarati tényez ők 
uralják, s nem a racionálisak, és a szerepl őgaléria külvilág iránti 
viszonyát is az intenzív, sőt igen gyakran az explozív érzelmek 
fémjelzik. Miközben a darabban hangot kapó forradalmiságban 
szintén van valami elemi, egész embert követel ő , egész egzisz-
tenciát átható, valami fiziológiai és ösztönéleti is; például Sarolta 
szerepének els ő , a Pánforradalmat, Pánpoézist és Pánerotikát 
egyesítő  részében mintha fel-feltünedeznének a Forradalom 
Wilhelm Reich-i reflexei is. A drámai játék ilyen értelemben vett 
„expresszionizmusa" voltaképpen nem is más, mint a Forrada-
lom nemzésének, vajúdásának, kérészéletének és agonizálásá-
nak, majd újabb születésének s újabb haldoklásának ritmikus 
kivetítése. 

A belgrádi előadás szcenikája erőteljesen kidomborítja a 
szöveg — mondhatnánk — „immanens expresszionizmusát". Le-
mond ugyanis a „valóság" illúziójának színi létrehozásáról, 
s egészében az általánosított, absztrahált és tipizált jellemek, 
szerepek és helyzetek pontos szcenikai tolmácsolására koncent-
rál. Mialatt a stilizált cselekmény színteréül következetesen abszt-
rakt játékteret biztosít, mindenekel őtt az expresszionista színház 
tipikus —körhorizontú — és geometrikus alakzatokat is felhaszná-
ló színpadképével. 

A Confiteor embertelen és emberiességért vajúdó, dermesz-
tő  és olvadást sóvárgó világának a rendezés és színpadkép-ter-
vezés így adja vissza irreálisan reális lét-terét. 
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Felgördül a függöny. Muzsikaszó. Be-
vonul a tisztikar. Radeczky-induló. Krleža 
megírta, Belov! ć  megrendezte. A Monar-
chia rothadt rendszerének társadalomkri-
tikáját a katonai elnyomóapparátuson ke-
resztül bemutatva, szerelmi fájdalommal 
fűszerezve. 
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Mármint ebből a hú~z_harmincéves isszatekingetésbő i. Most azt néztük, mi 
történt anegyvenes-ötvenes években. Ab_ 
ban az időben nyilván azon zsörtölődtek az akkori nézők, hogy mi történt a húszas- 
harmincas években

. A húszas harm!nca- 
sokban viszont azon merenghettek, mi tör-
tént a nyolcvanas-kilencvenes években. 
Abban viszont most már egészen biztos vagyok , hogy  a nyolcvanas -kilencvenes 
években az volt fölfedezés, hogy mi tör- 
tént a negyvenes-ötvenes években. Most 
itt meg is állhatunk, száz év elég, hogy lás- suk: az , ami a színházzal történik , ciklikus 
folyamat. Hogy a ciklusnak ez évi termésé- bő l mi marad fenn , azt majd megmutatja a jövő . 

Idén láthattuk mindazt , amit az elmúlt 
években nem láthattunk, és ez amennyi-
ben önmagában esetleg örvendetes ese-
mény , olyannyira káros a színház eszté-
tikájára nézve . Ez a tematikai fölszaba-
dulás ugyanis , amely lehetővé tette a Tá 
jékoztató Iroda körüli események boncol-
gatását , elő idézte a színm űvek csupán fa-
buláris nívóra való besz űkülését . Politika 
jelenségeket magyarázott ez a fesztival, 
de a politikáig, mint jelentségig nem jutott 
el. Az életnek csupán a társadalmi vetüle-
te mutatkozott meg, és ez károsan hat a 
színészek játékstílusára: ellaposodnak, 
nincs alkalmuk felvetni a végs ő  egziszten-
ciális kérdéseket. 

Az Ifuúságl 
S21nPad és ahol az 

esztétikai í ötleteket 	a KіЅЅzјnраd 
mint 	csornörrel fo artuk ugyanolyan 
találkoztunknnei гnar gadott b 

ennünket, 
akadé 	A Ilubljananaes színpadon „  
sonlít 

mra 
hnmövendékei ol a szko 

tétfikájára
, ho

rtak tanáraik  csömannyrra  ha - 

Volt  nézni. gY azt egmszer  ° mördús esz- 
uen botrányos 

Talán az egész fesztivál igazi ese-
mény nélkül múlik el, ha a Kugla glumište 
együttese nem lép fel. Hasítás az égen 
című  pródukciójuk messzemenően a leg-
jobb előadás volt, a színház élett ő l duz-
zadó, vonszolt kolonccal nem terhelt, de-
rűs, fiatalos és erős meglátása . Ez a cso-
port tudta egyedül elkerülni a szubvencio-
nált színházak befutott és azóta agyonfut-
tatott sablonjait. Azt, hogy milyen mérete-
ket öltött az agyonelégült középszer űség 
az idei Játékokon , az mutatja a legjobban, 
hogy a Hasítás az égen volt az egyedüli 
darab , amelynél két hang futott egyszerre, 
egymás mellett, s hozzá aszinkron moz-
gás a színpadon . A Kugla glumište szaba-
dult meg egyedül a színházi eszközök 
pusztán narratív használatának béklyói-
tól, anélkül , hogy a darab érthetősége kárt 
szenvedett volna. A többi trupptól eltérő -
en a Kugla nem mesélte el az el őadást, 
inkább asszociációs játékokat választott 
kifejezésmódul. És mindezt „amat őrök" 
tették! A „profik", mint alkalmunk volt lát-
ni, ilyenről még nem hallottak. 
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SZEMÉLYEK: 

APA — Kis József (40 éves) 
ANYA — Kis Mária (38 éves) 
OLGA — a lányuk (17 éves) 
ÖCSI — a fiuk, a „költđ" (10 éves) 
PAP 
PLÉBÁNOS ROZA 

MEDVE — a földmúves 
TAN (TÓN6 
FRÁNYÓ — népbizottsági tag 
RENDŐR 
JÁRÁSI ELVTÁRS 
ELNÖK 

A fordítás során mind a szereplбk nevét, beszédét, mind a helyszínt 
„észak-bácskaiasítottuk" — a fordító megjegyzése. 
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I. HAZATÉRÉS 

Szegényes vityilló, a konyha és az udvar egy részét látjuk. Ha 
rбd van rá, a színpadképet állandóan javítgatni kell az el őadás 
folyamán . A falon . egyszerű  szentkép ; nem valamiféle túlzott 
vallásosságra utal, hanem csupán a falusi házak megszokott 
tartozéka , ahonnan nem hiányozhat a feszület és az élénk 
színiekkel ábrázolt Szüz Mária a kis Jézussal. A „nappalinak" 
használt konyha bútorzata: asztal, láda, esetleg kredenc... Az 
udvarban egy tuskó és fúrészbak, de lehet kerítés is az udvar 
és az út között... Esteledik, a gyerekek a küszöbön ülnek. Olgi, 
a seгdülб  korú lány és öccse — olyan fiatal, amennyire csak lehet. 

OLGA: Mámma nem gyün. 
đCSI: Mé nem? 
OLGA: Mer nem kбbászol a sötétbe. 
đCSI: Mé nem gyühetne éppen estére? 
OLGA: Mer nem lehet, mostanába veszéjjes sutétbe járkáni. 
Mindég úgy képzetem, hogy regge fog meggyünni... anya az 
asztalra teszi a tejet... megy kifelé és amikó ajtót nyit ... ott áll —
apa... 
đCSI: Lehet, hogy mégis meggyön. Még nem sütét еdеtt be 
telessen... A nap még fönn van. 
OLGA: Nem sokájig. 
đCSI: Még égy darabig. Mijen j б  azoknak, akik abba a faluba 
laknak! 
OLGA: Mé? 
đCSI: A tetбrű  elérik a napot... 
OLGA: De okos vagy! Aszt csak úgy látni. 
đСSI: És ha sose gyün haza? 
OLGA: Ne hüjéskeggy! Eszt meg ne hajjam még eccé! 
đCSI: De a többi, a Zemkó, a Kürti, a Muller se gyütt vissza! 
OLGA: Persze, de meggyült a sürgöny, hogy elestek a  fronton...  
Apa nem esett e, te is tudod, átszökött az oroszokhó. 
đCSI: A németek úgy tuggyák, hogy et űnt. 
OLGA: Etúnt..., de nem halt meg, érted? Etúnt, mer átszökött 
Sztáiinhó, mos má érted!? 
(Hallgatnak.) 
đCSI: Nézd, most má tisztára lement! A templomtoronybú még 
mindég látni. 
OLGA: Gyerünk be! 
đCSI: Ne, várjunk még! Mos má meg k бne hogy gyűjjön. Éhes 
vagyok. 
OLGA: Maraggy békin, mai hoz valamit. 
đCSI: Mé nem gyün má? Te montad, hogy éccaka veszéijes 
kбbászбni. 
OLGA: A Medvéjékné dógozik estéllig. 
đCSI: Valaki gyün. Pszt! 
OLGA: Mi van? 
đCSI: Lépked valaki. Lehet, hogy apa. 
(Hallgatóznak.) 
đCSI: Apa... te vagy az? 
FRÁNY6: Ki az ott? Halál a fasizmusra. 
đCSI ÉS OLGA: Aggyisten! 
FRÁNY6: Majd adok én nektek Aggyistent! Most má így kö-
szönnek: — Halál a fasizmusra! Amire aszt k б  mondani: — Sza-
badság a népnek ! Megértettétek ? No, prбbájjuk ki: — Halál a 
fasizmusra! 
đCSI és OLGA: Szabadság a népnek! 
đCSI: Aggyisten! 
FRÁNY6: Majd adok és neked aggyistenezni ! Olga, legalább te 
tudhatnád, hát nem vagy ifjúsági tag? Nem látlak a szednicákon. 
OLGA: Anya aszonta, hogy most jobb ha nem megyek, amég 
meg nem gyün apa... Haggyam az aktívát ... Lehet , hogy nem jб  
szemre néznének rám, mer apa a németekné v бt katona! 
FRÁNY6: Hogy az Isten... de inkább Isten nék ű ... 
đCSI: Halál a fasizmusra! 
FRÁNY6: Hát tik teljesen d!lingósak vagytok? Az apátok a 
németekné vбt, de erбszakka vitték katonának. Átszökött a 

--- _ _ --- . 
Vöróѕ : . .Hшsereghб , Sztálin atyánkhбl Értitek? Lehet, hogy úgy 
ešeft'é, rrjrtt bolsevik! Lehet, hogy v бt neki ojan szerencséje! 
OLGA: Mit bészész! Megmondom anyának! 
FRÁNY6: Ja, de hun is az anyátok? 
OLGA: A Medvévé. 
FRÁNY6: A Medvéné? Minek? 
đСSI: Hogy hozzon valamit enni. 
OLGA: Tejet meg kinyeret. 
FRÁNY6: A Medve az kulák... Figyejjétek meg, kulák! Mindent 
eveszünk tulle... Mink bolsevikok, mink komonisták! Mon-
gyátok meg anyátoknak, hogy ne hajcson térgyet-fejet a kulá-
kokná. Kolhozokat csinálunk, azé lesz a fбd, aki megműveli. 
ANYA: (megérkezik a sötétben) Akkб  majd a te kolhozod aggyon 
nekem tejet meg kinyeret. Hogy ne k бjiön a kulákokná dбgozni. 
Dumáva nem lehet jб lakni! 
FRÁNY6: Lesz minden, Maca lesz minden... Nem csak ki-
nyér, tej, hús, hanem villany meg puding is; mindenkinek szük-
ség szerint. Csak mink most még... az átmeneti peri6dná va-
gyunk... Útba a komonizmus felé... Nélkülözés csak most van... 
még át nem térünk... Tíz éven bel ű  nem lesz semmiféle nesz-
tasica. Nélküözés helyett Macám komonizmus lesz! 
ANYA: Tisztára összezavarták a fejed ewe a süket dumáva! 
FRÁNY6: Miféle dumáva? Eggy, de legkisúbb két év múva min-
den lesz... Hússa fogunk haiigál6zni... 
ANYA: Ijesmi nem is vбt, nem is lesz... 
FRÁNY6: De lesz! A komorizmusba hússa fogunk hajigál6zni. 
ANYA: Gyerünk be... Hagy csinálom a vacsorát. — Gyerekek... 
(Anya bemegy, Frányб  utána, a gyerekeket feltartóztatja.) 
FRÁNY6: Várjatok egy kicsit! Négyszemközt akarok valamit 
megbeszéni .. . 

(Bemegy a házba, miközben egy csomag húst vesz ki a ka-
bátja alól.) 

FRÁNY6: Fogjad Macám! Azé, hogy ne mongyad, hogy nincs 
hús... Még ha ez csak átmenet is... 
ANYA: Mit teszed magad! Hunnan hosztad? 
FRÁNY6: Hunnan? A Pölhéjék feketén vágtak... Atták — hogy 
hallgassak... nem akartam elfoganni, magamnak nem... neked 
hosztam Macám. Szeretném megmutatni, hogy gondoskodok rul-
lad meg a gyerekekrú , még a Jóska nem gyün haza... 
ANYA: Frányó, eszt meg ne hajjam többet... err ű ... 
FRÁNY6: Hát a Jбozsi kért, hogy sеgíccsek rajtad, ha ű  nem 
lessz .. . 
ANYA: A húst jб  hogy hosztad, más sеgíccségre nincs szűk-
ségem. 
FRÁNY6: Macám, mé vagy ijen... Várhatok én még tíz évet is, ha 
akkб  se kerül elб ... 
ANYA: Olga, đcsi... befelé! (jönnek) 
đCSI: Mé minta Frányб  bácsi, hogy ne gy űjjünk be (belépnek). 
ANYA: Csak úgy... politikárú beszét... el бttetek nem lehet. 
OLGA: Hát mos má, hogy vége lett a háborúnak, politikárú csak 
négyszemközt lehet majd beszéni? Sugdolózva? 
FRÁNY6: Ne haraguggyá Macám, de okosabban nevedd a gye-
rekejidet. Látod miket kérdezgetnek. Máma nagyon kő  vi-
gyázni, hogy mit beszél az ember. Még köszönni is úgy k ő , 
ahogy montam. 
ANYA: Mit teszed má magad megint! Mijen köszönés? 
FRÁNY6: Nem lehet esztán úgy köszönni, hogy Aggyisten! 
ANYA: Hanem hogy? (bemutatja) 
FRÁNY6: Ide figyejjetek : — Halál a fasizmusra! 
OLGA és đCSI: Szabadság a népnek! 
ANYA: (nevet) Aggyisten! Te komonistább vagy a komonistákná! 
FRÁNY6: (lelkesedve) Igaz, hogy nem vagyok komonista, de 
aktivista vótam... Most is az vagyok, meg odbornik... sokat 
tehetek én értetelč  teérted .. . 
ANYA: Fгányó... mai kibirjuk valahogy! 
FRÁNY6: Macám , legyen hát ... hagy mongyak valamit a gye-
rekek elбtt. Nagyon óvatosnak kб  lenned ebbe az átmeneti 
peгiódba ... minnyájan óvatosabbak kб  hogy legyünk, amég nem 
érkezünk a komonizmusba... tán aszt hiszed, hogy nem kér-
deszték meg az odborba tüllem, hogy az urad, az onókatestvé-
rem hogy kerűt a német hadseregbe... 

23 



ANYA: De átszökött az oroszekhó! 
FRÁNYA: Tudom, persze hogy tudóm, montam nekik... akkó 
meg aszt kérdezzék , mé attá a németeknek vizet , amikб  mene-
kűtek a határ felé... Itt könyörögtek, te meg attá nekik. 
OLGA: No, és ha apa kért vóna valahun Németországba vizet? 
FRÁNYO: De hát azok okku$torok, !mper!al!sták vótak... 
ANYA: Tudod mit Frányб, azok a meneküli szeginy katonák nem 
vótak imperialisták... A bulgárok nem kérdeztek semmit, hanem 
vitték, amit mozdítani tuttak , a németek legalább megkérdezték... 
Éppen arra gond бtam, amit az Olgi mondott... Lehet, hogy azén 
Jóskám is ugyanígy kért vizet valahun Németországba, Magyar-
országon vagy ne aggy isten Oroszországba, oszt nem attak ne-
ki... megsajnátam űket, nem mint németeket, hanem mint embe-
reket. 
FRÁNYO: No, ez szép vбt tülled, de a politika Macám, az politika. 
Most mindenkinek óvatosnak kб  lenni... Neked is! Az Olgát is 
küdd el az omladinába , ha nem máma , de mingyá hónap... 
Te se menny többet dбgozni a kulákokhб . Ha valami kő , szójjá 
nekem, majd én elintézem. 
ANYA: Télleg jб  vagy hozzánk Frányó, de mink nem élhetünk ab-
bú, amit nekünk hozó... Vigyázz magadra, nehogy ráfizess. A 
k!nyé г  meg a tej mindennap kő , amég a Józsi nem gyün haza, 
eljárok a kulákekhó dógozn!. Mit ér a hús, ha a gyerekeknek 
imádkozni kб , hogy e ne moлgyák... 
đCSI: Jé, hát húst hozott? 
OLGA: Hun kapta Frányó bácsi? 
ANYA: Csak csöndbe gyerekek, mit érdeköl az benneteket? Sen- 
kinek egy szót se. Most az átmenetbe vigyázni kб , ugye Frányб? 
nyó? 
FRÁNY0: Te csak gúnyológgy! Kinyeret meg tejet azt télleg nem 
adhatok, de azé gondoskodhatok rullatok. Majd én megadom az 
irányvonalat, érted, a helyes orijentác!ót... Mennem kell! Ülése-
zik az odbor, Halál a fasizmus' 
đCSI ÉS OLGA: Szabadsáy'& '.ipnek. 
(Fгáпyó elmegy, az anya csés2é tejet és szelet kenyeret ad a 
gyermekeinek.) 
ANYA: Egyetek, asztán meg alvás! 
đСSI: Ugye, a Frányб  bácsi tényleg kapta a húst? És elhozta 
nekünk? 
ANYA: Hát persze. 
đCSI: Akkó mé nem ehetünk húst? 
ANYA: Mai vasárnap. 
OLGA: Hun szerezte? 
ANYA: Nem tudom, ne kérdezzétek. Minél kevesebbet kérdez-
zetek! A Frányб  bácsi az á!lásáva jáccott, amikó elhozta nekünk! 
OLGA: Mer szeret téged... 
ANYA: Olga, eszt meg ne hajjam mégeccé. 
OLGA: Hát ha igaz... Tudom; hogy te nem szereted... De annak 
se örűné, ha apa hazagyiinne a háborúbú. 
đCSI: F гáпyó bácsit mé nem vitték e a háborúba? Mé a mi 

apánkat? 
OLGA: Nem látod, hogy bicegós? 
đCSI: Minden aktivista bicegós? 
ANYA: Csönd legyen és egyetek! Olga te hónap velem gyüssz 
a Medvéhő . Mos van legtöbb munka a fбdеken, fбradalom ide 
vagy oda, ez a putri még az övé. Má kérdezte, hogy mé nem 
gyüssz. Amég nincs az apád, nem lehet egy szavunk se. Az đcsi 
itthun marad és várja. 
OLGA: A Medve az kulák, kizsákmányoló. Én inkább emék az 
összejövetelre. 
ANYA: Gyere te velem hónap kapáni! 
đCSI: Frányó bácsi aszonta, hogy a Medve kulák, és evesz-
nek tülle mindent. 
ANYA: Lehet, hogy télleg kulák, de most zabájj! Zabádd a kulá-
kok kinyerét! Ha nem teccik, tedd le! 
đCSI: Mind megeszem... A kulákokat ki kб  nyírni! 
(Eszi a kenyeret.) 
ANYA:  (01 65  nézi őket.) Má mindenki visszagyütt, csak még apá-
tok nem. Má két hónapja vége a háborúnak. 
đCŠI: Olvasd e nekünk apa levelit, aszt az ut бsбt. 
ANYA: Hanyaccó olvassam? 
đCŠI: Csak olvasd. 

ANYA: (Kihúzza a flákbбl a levelet és olvassa.): „Drága Macám! 
Nem érek rá, mert most minket is bevetettek. Az oroszok má 
egész köze vannak . Aszt csinálom , amit neked is montam. Lesz, 
ami lesz! Mintha valami aszt mondaná, élve maradok, mer nálam 
a Szűz Mária képe. Várd ki még hazamegyek. Vigyázz magadra 
és a gyerekeinkre, Olgára és az đcsire. Remélem, hogy levelem 
jó egéssigben tanál és nem éheztek. Ha nagyon rosszú mén, 
szójj Frányónak, megígérte, hogy segít. Most be k ő  fejeznem, 
mer má megint itt vannak aSztálin-orgonák. Cs бkótatom a gye-
rekeket. A te Jóskád." 
(Csend.) 
ANYA: Hogy írhatott ijesmit? Ha a németek elóvasták, megtutták, 
hogy meg akar szökni , lehet , hogy ezé ki is végezték. Az is lehet, 
hogy az oroszok lúték le, mer német egyenruhába szökött. De az 
is lehet, hogy még el бbb elesett... 
OLGA: Lehet, hogy még orosz fogságba van? 
ANYA: Hárman má hazagyüttek onnan is. Lehet, hogy má rég 
nincs. 
(Sírva fakad.) 
OLGA: Anya! 
đCSI: Meggyön majd valamelyik este, amik б  mén le a nap, mink 
meg itt ülünk mind most és alvásra készülődünk. 
OLGA: Nem, regge érkezik, amikб  főkelünk... Mai te nyicc 
ajtót .. . 
ANYA: Mindegy, hogy mikб , regge vagy este, csak meggyünne 
élve. 
đCSI: Hát persze hogy élve... Hogy gyühetne halva olyan mesz-
szirű , ugye anya? 
ANYA: Mos má gyerünk alunni. 
đСSI: Halva csak éccaka gyühet, az ablakon kopogva, hogy 
megijesszen bennünket. 
ANYA: Fogd be, gyeriink alunni. Most ojan id ők járnak, hogy 
jobb ha nem látják a lámpavilágot. 
(Elfújja a petróleumlámpát, alváshoz készülődnek.) 
(Valaki megkocogtatja az ablakot.) 
ANYA: Jézus Mária! Csak nem amit montá az ablakrú!? 
(Hallgatóznak, az anya az ujját a szája elé téve mutatja, maradja-
nak csendben.) 
ANYA: Nem nyissuk ki, mindenféle csavargók lófrálnak, rablók, 
szökött katonák, bujkálók... 
đCSI: Szökött katonák? 
ANYA: Pszt! 
(A másik ablakot is megkocogtatják.) 
ANYA: Ki az? 
HANG : Hé! Itt laknake -e a Kisék? 
ANYA: Ki az? 
(Csend: A sötétben egy férfi körvonalai rajzolódnak ki, aki az ajtó-
hoz közeledik, kopog.) 
APA: Macám, Macám! 
(A szobából ösztónđs felkiáltások hallatszanak.) 
ANYA: Józsi, Jóska, Jóska! 
(Ajtót nyit, odarohannak, összeborulnak, a nevükön szólítják egy 
mást. ) 
ANYA: Csak hogy életbe marattá. 
APA: Mind megvattok? Egisségesek vattok? 
ÖCSI: Apa! 
OLGA: Aszittem, hogy regge gyüssz! 
APA: Gyalog gyüttem a határt ű . 
(Bemennek a házba, se vége se hossza a lelkesedésnek.) 
APA: Hagy lássalak benneteket... Két éve nem vOtam a saját 
házamba. Ha nem is a mijenk, még akkó is j б  vót гбgondóni. 
(Mellételepednék a padra. Szeretgeti őket, a feleségével együtt 
sirva fakad. Ki tudja mitől, a boldogságtól. Majd nevetnek.) 
đСSI: Ugye most má velünk maracc? 
APA: Veletek. 
đCSI: Akkó mé sírtok? Anya mé nemór űsz? 
ANYA: Má hogy ne ön nék. 
đCSI: Akkó meg nevess! Ha valaki vidám, akkó nevet, ha meg 
bánatos, akko ni. Ugye így van apa? 
ANYA: Má megint járatod az eszedet. 
đCŠI: Kitanátaгn neked egy verset. Mingyá emondom! 
APA: Hajjam! 
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OLGA: Csak aszt ne. 	
al)i J 

APA: Csak hagy mongya! 
ÖCSI: (Hozzákészül a szavaláshoz.) 

Hazagyütt az apuka, 
mosojog a fakutya! 

ANYA: Nem tora, mi van veled. Mindig valami versek járnak az 
eszibe. Te meg biztos éhes vagy. 
APA: Dehogy vagyok. 
ANYA: Csak tej meg kinyér van, edd meg az enyimet, a Medvé-
jéktű  van, hónapra hús lesz. 
APA: Hús? 
ÖCSI: A nagybácsi hozta. Nem szabad megmondani senkinek. 
APA: A Frányб? 
ANYA: Pölhéjék feketén vágtak, oszt attak neki belülle, hogy hall-
gasson. 
OLGA: Frányб  bácsi most odbornik lett. 
APA: Odbornik? 
OLGA: A népbizottságba. 
APA: Hogy kerűt oda? 
Р  NYA: Aktivista vбt. 
APA: Míndég tuttam, hogy eccé a kakasül бre kerül majd. Az vбt 
a szerencséje, hogy még katonának se köllött. 
ANYA: Ne legyé má ojan. 
APA: Tuggyátok mit mondok én?... Én eszt a katonaságn ő  ta-
nútam. Ha csak három fбtt krumpli jut is napjára, inkább legyen 
béke. Csak legyen három fбtt krumpli, az nekünk elég. 
ÖCSI: Dehogyis, lesz hús is, dobálózni fogunk vele, aszonta a 
Frányб  bácsi. 
OLGA: Hát persze, majd a komonizmusba. 
APA: Szбva igy... 
ÖCSI: Ugye átszökté az oroszokhб . 
APA: Montam má. 
ANYA: Mé nem írté? 
APA: írtam Budafokní, de az oroszok nem vitték sehova a p бs-
tát. 
ANYA: Rossz vбt náluk? 
APA: Nem. Éngem még szerettek is. Nem is v бtam fogolytá-
borba. 
OLGA: Nem v6tá? 
APA: Nem, mer megtutták, hogy Jugoszláviábú való vagyok. 
Minthá az ú katonájuk lettem vбna , bolsevik lettem , a Sztálinná 
szógátam. 
ANYA: Mé nem gyűtté hamarább? 
APA: Nem engettek. Ott  akartak fogni. 
ANYA: Mai hónap beszégetünk. Apa fáratt. 
APA: Dehogy vagyok, az a fontos, hogy most má itthun vagyok. 
Hogy megnyбt ez az Olga ! Nagylány lett belüile . Nézegeted-e 
már a legínyeket? 
OLGA: Csakhogy hazagyütt. Nem k б  nekem legíny, ha má apa 
hazagyiitt. 
APA: Olga, az én Olgám... Esztán nem is Olgának hílunk, ha-
nem Volgának. 
OLGA: Hála istennek, hogy nem marattá a németekné, hogy 
átmenté a bolsevikekhó. Most má mehetek az ifjúsági gy ű lé-
sekre. 
APA: Menny, oszt mond meg mindenkinek, hogy most má nem 
vagy Olga, hanem Volga! 
ÖCSI: Mi az, hogy Volga? 
ANYA: Haggyátok'á neveket úgy, ahogy vannak! 
APA: (énekelni kezd.) 

Volga, Volga, maty rodnaja, 
Volga, russzkaja reka. 

(Nézik  ‚m nem gydznek csodálkozni.) 
APA: Tik is énekбjjétek! 

Volga, Volga, maty rodr'aja, 
Volga, russzkaja reka. 

{A gyerekek kedvébe járnak, az anya mosolyogva bólogat. ) 
ANYA: most asztán lefekvés! Milyen hideg vagy, majd átmele-
gítelek. 
(C)sszenéznek, majd a szín elsötétül.) 

KÖZJÁTÉK A SÖTÉTBEN 

(Suttogás) 

APA: Macám! 
ANYA: Józsi! 
APA: Nagyon vártó? 
ANYA: Tudod má. Csak téged. 
APA: Jaj nem birom tovább... 
ANYA: Várj, a gyerekek! 
APA: Má alszanak! 
(Az ágy nyikorogni kezd.) 
APA: Ez a rohatt ágy! 
đCSI: Apa, én még nem alszok. 
APA: Aluggy fiam, aluggy! 
ANYA: Pszt! Vigyázz! 
APA: Jó. 
ÜCSI: Apa, mire mongyák aszt, hogy Sztálin-orgona? 
ANYA: Ehallgass, apád álmos. 
đСSI: Akkб  hagy aluggyon. 
ANYA: Fogd be má a szád! Te hatokos! 
APA: Aluggy má. 
đCSI:  El  mondhatok még egy verset? 
APA: Mongyá, csak rövidet! 
ÖCSI: Most, hogy kiütött a béke, 

apám csak krumplit ehet félve. 
ANYA: Akkб  legyen má béke és aluggy. Jбéccakát! 
đCSI: Jбéccakát. 
(Csend van, csak lélegzésük hallatszik. Az ágy ismét nyikorogni 
kezd.) 

II. ÁTNEVELÉS 

A gyerekek az udvarban ülnek. Olga egy kis brosúrát tart a kezé-
ben és öccsét vizsgáztatja. 
OLGA: Milyen jogai vannak a Jugoszláv Pionírszövetség tagjá- 
nak? 
đCSI: Hol is hagytuk abba? 
OLGA: A 18. szakasznál. 
đСSI: „18. szakasz – bekapcsolódni saját szervezetünk mun-
kájába. 

szakasz – tagsági igazolvánnyal rendelkezni. 
szakasz – a pionirok jelvényeit viselni és pionír módra 

köszönni. 
szakasz –részt venni... a... a..." 

OLGA: Részt venni a kirándulásokon, rendezvényeken és ün-
nepségeken. 
ÖCSI: És a Pionírszövetség által szervezett ünnepségeken, 
vagy amelyeken az részt vesz! 

szakasz –részt venni a pionírok kirándulásain és tá-
borozásain ..." 

OLGA: Jб , csak ismétбdd át még a 21. szakaszt. J б  vagy, csak a 
szabályzatot ismerni kб . 
(Egy pap lép be az udvarra. Idбsebb tömzsi ember. A gyerekek 
zavartan nézik, nem tudják eldönteni, hogyan köszönjenek neki. 
Majd Olga nekibátorodik.) 
OLGA: Halál a fasizmusra! 
đCSI: Halál a fasizmusra! 
PAP: Dícsértessék a Jézus Krisztus! 
đСSI: Szabadság a népnek! 
PAP: Gyermekeim, hol az édesapátok? 
đCSI: Apára gondol? A ház mögött gödröt ás... 
PAP: Szóljatok neki! 
OLGA: M!ngyá. Apa! Apa! 25 
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PAP: Fiacskám, hogy hívnak? 
đCSI: öcsi. 
PAP: Miért nem jársz a templomba? 
đСSI: A baгátnбm aszt minta, nincs Isten. 
PAP: Van fiam, van Isten. 
öCSI: A ba гátnбm aszt minta, hogy még senki se látta az Istent. 
PAP: Az isten létezik, s már látták is — a kiválasztottak... 
đCSI: Maga látta-e má? 
(Megérkezik az apa:) 
APA: Mijen hüjeségeket kérdezgecc đcsi? Jó napot kívánok, 
plébános úr! 
PAP: Dícsértessék a Jézus Krisztus? 
APA: Gyűjjön be, plébános úr. Tik ketten meg mennyetek a ház 
mögé és tegyetek rendet. 
(Az apa és a pap bemennek, a gyerekek hátraszaladnak. A pap 
helyet foglal.) 
APA: Mi járatban, plébános úr? 
PAP. Amikor te, Kis József szabadságra jöttél a frontról, gyónni 
jöttél hozzám. Emlékszel-e még mit mondtál, hogy ki mentette 
meg a fronton az életedet? 
APA: Tudom, a Szűz Mária! 
PAP: Hát akkor miért гejtбzködöl most elб le? 
APA: Nem rejtбzködök! Nem rejtegetem, itt van a képe... (Köz-
ben megmutatja a nyakában hordott medaliont.) 
PAP: Éš ígértél-e még valamit? 
APA: Hogy rendszeresen járok a misékre. 
PAP: Ps miért nem látlak? 
APA: Megint a vasúton vagyok, gyakran még vasárnap is d б-
gozok... 
PAP: Minden vasárnap? (Az apa zavartan hallgat.) Tudod-e fiam, 
milyen vasárnap lesz holnap? Milyen ünnep? 
APA: Hát hogyne, Nagyboldogasszony. 
PAP: És mit ígértél neki a fronton? Fiam? 
APA: Hogy miden évben gyertyát gyútok neki... 
PAP: Holnap lesz az a nap... 
APA: Efelejtettem gyertyát venni... 
PAP: Elfelejtetted te fiam az Istent... Gyertyát majd veszel ma-
gadnak, lesz ott a templom el бtt. 
APA: Jó, hát ahogy parancsójja... 
PAP: Fiam, én semmit sem parancsolok. Én csak segíteni akarok 
rajtad. Fogadalmat tettél... Ha azt megszeged, nem lesz nyu-
godalmad. Nem lehet nyugodt a lelkiismereted, a sátán tesz 
próbára... Ezért holnap reggel egész családoddal vegyél részt 
a búcsújáráson. Ne feledkezz meg a gyermekeidr бl, vajon imád-
kozni tudnak-e? Csak ezt akartam mondani neked. Ennek meg 
találj helyet a házadban. (Szentképet húz elб  reverendája alól). 
Mostanában semmibe veszik az ég szavát... Hallottad-e, hogy a 
kommunisták levették a ke гesztrб l frissen átfestett Krisztu-
sunkat? Ilyen id бket értünk meg! A háborúban végig a mi ügyünk 
mellett voltam, a németek kitelepítettek, együtt éreztem a felsza-
badítókkal, most meg lásd... A vörösök ki akarják üldözni az 
Istent országunkból, azt akiben az emberek máz ezer éve hisz-
nek. A vörösök most azt mondják: — Vége, nincs Isten... Mind-
annyiukat utoléri fiam a sors keze! Ne hagyd el hát hited! Találj 
helyet ennek a képnek. A mi hitünk szépre és jóra tanít, a 
hitetlenség bűnbe sodor. Holnap majd látjuk egymást a búcsú- 
ban. Úgy lesz? 
APA: Úgy, megígértem... 
PAP: Ne az ígéret miatt... 
APA: Nemcsak a plébános úrnak, neki, a Szüz Máriának is ígere-
tet tettem. 
PAP: A gyermekeidet meg küldjed hittanra , fiam. Dícsértessék a 
Jézus Krisztus! 
APA: Dícsé гtessék a Jézus Krisztus! plébánoš úr. (A pap el-
megy, az apa a küszöbig kíséri.) 
APA: đcsi! Volga! 
(A gyerekek odafutnak.) 
APA: Űjjetek le és figyejjetek! 
(A tuskóra telepednek, miközben apjuk tétovázik, hogy kezd-
jen mondókájához.) 
APA: Imátkozni tuttok-e? 
OLGA: Én tudok, de má efelejtettem. 
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APA: Hogy felejtette е  7' ` 	s  
OLGA: Mer nincs Isten. 
APA: Ki monta aszt neked? 
OLGA: Az omladinában az elnök. 
APA: Az meg ki? 
OLGA: Hát a rendár. 
đСSI: Az afiatal? 
APA: Ez így nem lesz j б ... Van Isten. Imátkozni meg muszaj. 
Hallottátok? 
đCSI: Én tudok! 
APA: Mit tucc? A Miatyánkot? 
đСSI: ASZT! „Mi atyánk, leesett a gatyánk, 

le nem esett vóna, gólya se gyütt vóna..." 
APA: Befognád a szádat?! Ehallgassatok! Én is ilyen v бtam a 
háború előtt. Akkб  mindenki járt a templomba, majnem mindenki, 
de én jobb szerettem kocsmázni mind templomba járni. Asztán 
kivittek a frontra, de mielótt még az arcvonalba kerútem vóna, 
indulásk6 Erlangenbe aszonták, hogy nem ússza meg senki. 
Odamentem a paphb, aszittem, hogy tán utójára! Mondom neki 
mijen vбtam a háború elбtt, hogy nem imátkoztam. Eszt a 
medállt kaptam tüllé a Szűz Mária képivel, a hátújján aszt írja, 
hogy aki viseli, élve marad. Akkó összeszedel5zköttünk... 
đCSI: Milyen pap? Német vagy orosz? 
APA: Hát német, te félkegyelm ű . Akkб  még a németekné vбtam. 
Kivittek bennünket a frontra, ahun csak úgy potyogtak a grá-
nátok, meg éneketek a Sztálin-orgonák. 
đCSI: ASztálin-orgonák? Az meg mijen hangszer? 
APA: A halál jáccik rajta. 
OLGA: Hallgass má, te hétokos! De mi lett a medália? 
APA: Elesett az egész szakasz, csak hárman éltük túl. Amikó 
megláttam a másik kett őt, azok is aszonták, hogy nekük is van 
lien Szúz Máriájuk. Az mentett meg bennünket. 

OLGA: Téllég? 
APA: Ha én mondom! Akkó megfogattam, hogy minden Nagybol-
dogasszony napján gyertyát gyútok. Hónap lesz a búcsújárás. 
Mit szótok hozzá, emennyek-e? 
OLGA: Hát, ha megfogattad! 
đCSI: Persze hogy megyünk! Alig várom a búcsút. 
APA: Imátkozni tuttok, a templomba majd !mátkozunk. 
OLGA: Tudom még a Miatyánkot, de ha megtuggya az elnök az 
ifjúsági aktívába... Aszonta a gy ű lésen, hogy nincs Isten és 
a vallás csak ópium a népnek. 
APA: Opium a népnek? Hát ez meg mi? Gyerünk Akk б  kipró-
bájuk: „— Mi atyánk Isten, ki vagy a mennyekben, szenteltessék 
meg a te neved..." 
OLGA: „jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mi-
képpen mennyben..." 
đCSI: „azonképpen itt a földön is..." Apa hát mink ezt tugyuk. 
OLGA: A templomba énekönek is? 
APA: Persze hogy, a búcsújárók hónap ének бnek, de én má e-
felejtettem. Csak még egy jut eszembe, egy Mária-ének. Amikó 
részegek vótunk akkó énekögettük anyátoknak, a Macának. 
OLGA: Apa, hogy tik mijenek vótatok. 
APA: Úgy kezd ődik, hogy: 

Szűz Mária, mennyek 
Gyöngyös ékessége... 

OLGA: Eszt én is tudom, anyáva ének őtök, amikó még nem vót 
kend itthun. Te đcsi ne dünnyögj itt. 
APA: Énekđjünk Volga! 

„Tiszta szeretetnek 
Aranya szépsége. 
Szeretlek és áldlak, 
én szívembe zárlak. 
Mária, Mária! 
Bűnösök szószólója! 
O Mária, tenger 
csillaga, est fénye 
szegény gyarló ember 
második reménye!" 

FRÁNYÓ: (Lopózva jön, hogy a Kisék ne lássák, szinte nem hisz 
a fülének és a szemének) Jóska, te tán tisztára megbolondútá! 
Mit bolondozó? Mi az istennyilát ének őtök? 
OLGA: Mária-éneket! 
FRÁNYб : Jóska, te mindent el akarsz rontani. Tán az od-
borra akarsz újjat húzni. Vagy azt akarod, hogy az UDBA ba-
szogasson? Sztalin katonája vótá, vagy tán a fehérekké harcótá? 
APA: Mijen odbor? Miféle UDBA? Mit ijeszgecc? 
FRÁNYO: Elvtársaim, mostanába nagyon óvatosnak k ő  lenni. 
Gyerünk be, mer akarok valamit mondani. A Maca hun van? 
APA: Dбgozik a Medvéné, én meg nem érek rá, éccakai m ű -
szakba vagyok. 
FRÁNYO: Gyerekek híjjátok haza az anyátokat, mer ű  is kő  hogy 
tuggya. Gyerünk be Jóska. (A gyerekek elmennek, 6k meg be-
mennek a házba.) 
FRÁNYO: Jóska, te mos má nagyon szarsz! Hogy az istenbe ;  a 
háború előtt nem v6tá templomjáró, mos meg imátkoz6 meg 
kántász! 
APA: Hónap megyünk a búcsúba, a gyerekeknek se árt, ha meg-
tanúnak imátkozni meg ének őri! 
FRÁNYÓ: Mai megmondom, hogy hová mész, ne szarjá itt ne-
kem! 
APA: Ekö mennem... Megígértem a Szúz Máriának. Ű  mentette 
meg az életemet, mindenki elesett csak... 
FRÁNYÓ: Tudom már fejbü, csak tik hárman marattatok meg az-
za a medália. De tudod te, hogy most itt mi történik? Nem olva-
só újságot? Nincs rádiód? Hát ezé kaptá az álomt ű  áramot? Hal-
lottá te má az agrárreform гС ? Te inkább a feleséged kűdöd a ku-
lákokh6 dógozni, hogy támogassa az uralkodó osztáj mara-
dékait a fáradalom ellen. Hát te nem hallottá semmir ű? Mijen 
bolsevikok vótak azok, akikné katona vótá, ha nem tanították meg 
veled, hogy kik a kulákok és minek az agrárreform? 
APA: Fasza gyerekek vбtak azok a bolsevikok, itták a spirituszt. 
Nem értelek komám, mit beszész? 
FRÁNYб : A jб  istenit, hát nem tudod, hogy fedet osztanak? F б -
det, amennyit akarsz! Te is kapsz. 
APA: Ugyan kitű? 
FRÁNYO: Tüllünk, az odbortú! Én verjem a fejedbe, hogy most 
kezdődik az agrárreform? Eveszik a fődet a kulákoktú és 
odaggyák nektek. Ez a gunyhó se lesz a Medvéié... Megkapod 
te, örökre. Meg a f ődet is. (Az apa néz és nem érti.) Pontossan 
Igy lessz! 
APA: Eveszik a fődet? Kitű ? 

FRÁNYÓ: A Flajsmantú, a Medvétű , a Fбditű , az Ivandékicstú .. . 
Az összes kulákt ű . A papi fődeket is fölosszák. Mai tik kapjátok. 
Hogy is mongyam, majd mink. Még nem hallottad aszt, hogy an-
nak a fődet, aki m űveli? 
APA: Hunnan veszed, hogy a Medve, a Fődi, a Flajsman megen-
gedi, hogy evedd a fбggyüket? 
FRÁNYÓ: Nem kérdezi őket senki. Most cocilizmus van, aszt csi-
náhatunk a fбdde, amit akarunk. Evesszük és fölosszuk. Ez az 
agrárreform. 
APA: Asszed, hogy én is kaphatok? 
FRÁNYO: Ha lessz eszed, akkó te is. Ha rám hallgacc, és nem 
lógsz a pap seggibe, ha a lányodat elengeded az omladinába, ha 
te is ejársz a munkaakciókra. Most olyan id đk járnak, hogy na-
gyon muszaj vigyázni. 
APA: Jи  van, de azé hónap még irigyek a búcsúba, ha má 
megfogattam. 
FRÁNYO: Kinek fogattad meg? 
APA: A Szűz Máriának. 
FRÁNYO: Má megint szarsz, miféle Máriának? 
APA: A plébánosnak is megígértem. 
FRÁNYO: A plébánosnak? Hát vótá a templomba? 
APA: Á, dehogy, együtt hozzám. 
FRÁNYO: Légyé észné Jóska, rám hallgassá. Nyugoggy meg, 
oszt nézd aszt, hogy hogy juthatná fódh б . 
(Az apa leül, Fránуб  közben leszedi a szentképeket a falról és 
berakja a szekrénybe. A helyükre két transzparenst ragaszt ki: 
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tern ennyire semmibe. Az Isten tuggya, hogy tik vörösök meddig 
lesztek, jб  gyühetnek még azok a szentek is, érted tán? 
FRÁNYÓ: Na jб  van, a Maca emehet, de meg ne lássa valaki. 
ANYA: No, de kitett fogadamat a Szúz Máriának, én vagy te? 
APA: Most a fődгб  van szб , nem szabad eszalasztani az alkal-
mat. 
FRÁNY6: Ne hallgass a nőkre Jóska, érvám figyelj! 
OLGA: Nem lesz az úgy jó, mink is egyenrangúak vagyunk ami-
úta a rend ő r monta, tuggya az az ifjúsági elnök. 
FRÁNYÓ: Nekem most be k ő  mennem az odborba. Annyi mun-
kám van, hogy má a fejem tetejin gyün ki. Le kő  számónunk az 
ellenséges propagandáva, a vallásša, a feketén vág бkka, a ku-
lákokka, annyi a dógunk, hogy aszt se tuggyuk, mit csinájjunk. 
Nektek meg megmontam amit akartam: f ődet csak akkó kaptok, 
ha meggyön az eszetek, oszt rám hallgattok. Halál a fasizmusra! 
OLGA: Szabadság a népnek! 
ANYA: Dícsértessék a Jézus Krisztus! F гбnyбkám. 
FRÁNYÓ: Csak baszkбggyá Maca, csak baszkбggyá. 
ANYA: Hónap megyek zarándokóni, hejettesítem eszt a 
igénylő  elvtársat. 
APA: Maca, most nagyon kб  vigyáznunk, mer mos van az át-
meneti periбd. Ugye Frányó? 
FRÁNYÓ: Hát persze! Most, amikó mindenki szabad, nagyon 
óvatosnak kб  lenni... (Frányó elmegy.) 
APA: (Felhúzza a vasutas egyenruhát.) Mék a is. 
ANYA: Várd meg a vacsorát. . 
APA: Ne haraguggy Macám, nekem se könny ű . Amikб  fogadal-
mat tettem a Sz űz Máriának, még nem tuttam, hogy a v đrösek 
győznek, oszt mai fődet osztanak. 
ANYA: Mindegy, hogy hogy van, majd én emegyek, lehet, hogy a 
Frányának télleg igaza van. De nekem valahogy furcsa azokka a 
jelszavakka. Sokba ker űhet ez még eccé itt. De neked is! 
APA: Eppen jб  lenne, ha fődet kapnánk. Ha a mijenkbe lennénk. 
A saját kinyerünket ehetnénk. Tá п  csak nem aszd takarod, hogy 
egész életünkbe csak krumplit zabájjunk!? 
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APA: Frányó, te nem vagy észné! Legalább a Szúz Máriát akazd 
vissza! 
FRÁNYÓ: Jó, a Szűz Máriát, de csak eszt a legkissebbet. Hogy 
nyugott legyen a lelkiismereted. A többit hadd úgy, ahogy csi-
nátam. Érvám hallgass, most olyan id ők járnak, hogy mindég vi-
gyázn! kб , hogy a vonalon maraggyá. Mink most szabadok va-
gyunk! De akár egy rossz szóié is bedutyizhatnak! 
APA: Te asszed, hogy mai ezeké a jelszavaké kapok f ődet? 
FRÁNYÓ: Ezé az als бjé bisztos: Azé a föld, aki megm űveli! Most 
kezdődik az agrárreform. El бszб  mai a partizánok ker űnek sorra, 
asztán meg gondolom, hogy a harcosok, meg mink, az aktivisták, 
utánunk meg tik, a szegínyek, meg a v бt béresek. A végin meg a 
többiek. Kár, hogy a vasúton dógoz б , mer kaphatná többet is. 
APA: A hivatal, az hivatal. Ha a vasút ért valamit a régi Jugo-
szlávijába, az újba mai még többet fog... A vasutasok mindég 
urak vбtak, most is azok leszünk. A fődet majd mellette m űve-
lem a Macáva. Akkб  ne mennyen többé a Medvéjékh ő? 
FRÁNY6: Isten az atyám, hogy máma van ott utójjára. Szeren-
cséd, hogy az oroszokná vбt. Megvan még a papírod a Vörös 
Hadseregtű? Mutasd! 
APA: (Keresgél a fiókban.) Itt van. 
FRÁNY0: Ez az, ijen kб ! A Vörös Hádsereg harcosa... Erre úgy 
vigyázz, mind a szemed fényire. Most az a legfontosabb, hogy 
jбt írtak terullad az oroszok, hogy j б  vбt a Sztálinná. 
(Az anya megérkezik a gyerekekkel.) 
ANYA: Jб  estét! Mi ez itt megint? Megint ezek a ragasztások? 
Tán meggeгgúté Frányó? 
APA: Haggyad, ne macerád... f ődet kapunk! 
FRÁNY6: Nem kб  többet a Medvéné dógoznod, hanem a sa-
játodon. Hallod? 
ANYA: Valamit magyarásztak a Medvéjéé... Kihajítanak bennün-
ket még a házbú is! 
FRÁNY6: Mđ  hunnan! Kulákok, mai mink az odborba megmu-
tassuk a kulákoknak, hogy mi a cocilista poljoprivreda. 
đCSI: Anya, hónap minnyájan menyünk a búcsúba. A misén meg 
mai énekölünk. 

Szúz Mária, mennyek 
Gyöngyös ékessége... 

FRÁNY6: Te öcskös, nem ilyen nóták kőnek nekünk, hanem 
másfajták. 
đCSI: Tán az, hogy: Volga, Volga, maty rodnaja... 
FRÁNYÓ: Az! Ai! 
APA: Macám, indulok dбgozni. 
ANYA: Várj, hogy aggyak enni... Hoztam a Medvétú. 
APA: Hadd az evést, ha hónap neked kбne ott lenned hejettem... 
amikó fődet osztanak. 
ANYA: Mi? Nem értek semmit! 
FRÁNYÓ: Mai megérted! Se ű , se a Volga nem mehet a búcsú-
ba. Hónap udárnikok leszünk. Etakaríttyuk a romokat, új hidat 
építünk. A németek robbantották f б , amikó menekútek... amikó 
vizet attá nekik. 
ANYA: Frányó te teljesen belezavarottá abba a politikába. 1=n 
meg minek mennyek búcsúba, nem engemet merített meg a 
Szúz Mária a fronton. Minek hallgacc rá Jóska? 
FRÁNYÓ: Hát hogyha tik így, akkó többet nincs mi гű  beszégetni. 
Megyek is, tik meg asztán spekulájatok, hogy hunnan kaptok fő -
det, marhák! „Isten álgya!" Majd a Sz űz Máгiátú kaptok... 
Mennyetek a templomba és fínyesíccsétek a lépcs őt. Tüllem SS- 

egyenruhába is bújhattok és ordibáhattok, hogy Hej Hitler, egyá-
talán nem érdeköl. Csinájjatok amit akartok, szeggyétek le ezeket 
a falakrú, rakjátok vissza a szenteket, legyetek továbbra is cse-
lédek meg béresek. Baszok én rátok, ha nem akartok emberek 
lenni, ahogy a partizán nótába van, új ember a régib ű . Tüllem 
még Berlinbe is utánna vihetitek a németnek a hideg vizet! Kö-
szönöm szépen az ilyen rokonságot, sose ismertük egymást! 
APA: Ne őrjöngi nekem itt, nem látod, hogy meg akarunk érteni? 
Akkó se szótam semmit, amikó leszakítottad a feszületet a fal-
cú. Vedd úgy, hogy nem szótam semmit, én itthun maradok, a 
Volga emén udárnicskiba, a Maca meg a búcsúba. Muszaj ek ű -
denem, mer a Szüz Mária mentette meg az életemet, nem vehe-
ti 

ANYA: Hát akkó zabájj! Tik meg mosakonni és alunni!" 
đСSI: Apa, emondhatok egy verset, most tanátam ki. р  
ANYA: Elég vбt a hülyéskedésb ű  mámma. 
APA: Hagyd csak! 
đCSI: 

Nem lesz apa búcsújáró, 
aszonta a Frányó bátyó. 
Kiütött a béke, beütött a krumpli, 
ha hallgatunk a sógorra, malac lesz a lábosba. 

APA: Elegem van belülled, takaroggy! Má megint ezekkel aver- 
sekkel gyüssz! Ahejett hogy okosabban törnéd a fejedet. Még 
egy kгumpli гavalót se keresté az életedbe! 
ANYA: đcsi, nem megmontam, hogy alvás! 
(Fülönfogja és a szobába vezeti.) 

III. FÖLDOSZTÁS 

Az apa mezsgyekarókat hegyez az udvarban, Olga az anyja 
segítségével tanulja, ismételgeti a beszédet, amit majd föld-
osztáskor mond el. Az apa a konyhába megy akarókkal, hogy 
zászlót erősítsen rájuk. 
OLGA: „Ma tehát valóra váltjuk parasztságunk évszázados har-
cát, megvalósítjuk Dózsa György és Gubec Máté álmát. A mai 
Dózsa Györgyök, Gubec Máték földhöz jutnak. Amit nem sikerült 
elérni a h űbéri és a tókés rend évszázadai alatt, az valóra válik a 
szocializmusban kilenc hónap alatt... 
ANYA: Na, fojtazsd csak! 
OLGA: Hogy van? 
ANYA: „Ez a föld..." 
OLGA: „Ez a föld, amely  ma  a kulákok birtokából azokéba megy 
át, akik megm űvelik, ezerszeresen fog teremni, otthon érezzük 
magunkat rajta mindannyian, szabad, vidám és boldog emberek. 
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Ez a vér és veríték . atta o tavas a I,a,munka dalát, összel a 
bб  termés énekét zengedezi r иajđ 	~{. 	' ; 
APA: Ez pont úgy hangzik, mintha az ocs! ^szбnokóna. 
ANYA: Ne beszéjj ijeneket, ezt a tanítónéni írta. 
OLGA: A rendбг , az !fjúság! elnök is átnézte! 
APA: Nekem ugyan szépen hangzik, de semmit nem értek be- 
lülle, miféle Dózsák _meg Gubecek, meg bб  termés zengede- 
zése? 
OLGA: Ez azé van, mer nem бvas könyveket. Eppen szép. 
APA: Nekem is szépnek tűnik, ahogy te szavalod, örülök hogy 
téged választottak, hogy azén gyermekem lép föl. 

r'ANYA: Szeretnék ott lenni, amikó megkezdik az osztást. Sze-
retném látni , hogy mijen pofát vágnak a Flajsmanok , az Ivandé-
kicsok , a Medvéјбk , amikó a napszámosok leütik a mezsgyeka-
rót a fóggyükbe. 
APA: Nekem mindegy, én egyátalán nem tartok tüllük. 
ANYA : Én se félek , de má hány száz éve az övék vбt... 
OLGA: Gyere anya, ismétбjjük e még eccé. Nagyon izgulok. Az 
egész ifjúsági aktíva ott lesz és nekem k б  beszédet tartani. „Ma 
tehát valóra váltyuk parasztságunk évszázados harcát , megvalб-
sittyuk Dózsa György és Gubec Mété álmát..." (Megérkezik 
Medve, a tehetбs paraszt, egy kicsit hallgátбzik az ajtó elбtt, az-
után önérzetesen benyit.) 
MEDVE : Jó napoán politikai óra? 
APA: Jó napot!' 
ANYA: Jó napot!. 
OLGA : Halál a fasizríibsгa! 
MEDVE: A fasizmus az má bekгepát... Hát te Jóskám mit csi-
nász? Minek ezek a karók? 
APA: Mezsgyének. 
MEDVE: Mezsgyének? Tán nincs valami fбded? 
APA: Még nincs. De hónap kapok. 
MEDVE: Aha? Kitú? 
APA: A fбdosztб  b!zottságtú . Én is é гdekбve vagyok. 
MEDVE : Vagy úgy ! A fбdosztó bizottság az hun kap, hogy 
oszthasson? 
APA: Medve uram, ez má engem nem é гdeköl. 
MEDVE : Jóska , gondбdd meg jб , másnak a fбggy !t nem fogad-
hatod e. Má kérdeztem , hunnan lesz a fődosztб  b!zottságnak 
föggye? 
APA: Ezt maga jobban kéne hogy tuggya. Kantú vették e, mer 
aszongyák , hogy ez má „földtulajdon többlet ", meghalaggya a 
„maximumot". 
MEDVE: Te is úgy gondolod? Itt az új rendszer, megérkeztek a 
vöгбsбК , akik aszongyák a birtokosoknak , hogy ami évszázada 
kin át a tijetek vбt, arгú mos má tegyetek le, mer a mijenk, a f бd-
osztбké... Azt gondolod, hogy ijen egyszer űen oda is aggyuk? 
APA: Kendnek úgyis mindegy, marad még húsz hektár , asse birja 
egyedű  megműveni. 
OLGA : Hát nem hallotta ,még aszt a szocialista jelszót, hogy 
„Azé a föld, aki megm űveli"? 
MEDVE : Am!kб  a felnőttek beszének , a gyereknek hallgas a ne-
ve. 
OLGA : Az a kapitalizmusba meg az imperializmusba vбt. Mos 
má máskébb van, ma má mi lányok is a szocialista társadalom 
egyenrangú tényezб i vagyunk. 
ANYA: Olga! Tessék, üljön Ie Medve úr. 
MEDVE: Kđszőnöm, inkább nem... Osztán mive fogsz szántani 
Jóska? 
APA: Lesz mai valahogy . Veszünk egy tehenet , a szántást meg 
maievégzi a zadruga ` traktorja! 
MEDVE: Tuttam, hogy mást nem tucc kitalálni. Tudod mit mon-
dok én erre? Elбszб  csak a traktorukka szántacc , asztán szép 
lassan a fódedde együtt behajtanak a zadrugába . Majd aszon-
gyák, ha má a traktor közös , mé ne lehetne a főd is az... Kolho-
zokat cs!nának és minden emegy a büdös picsába. 
APA: Hát 41-ben is bebaszott minden, ha nem lettek vбna a vбгö-
sek meg a kбhozok akkб ... 
MEDVE: Jóskám, te asszed, hogy minden olyan egyszerűen 
megy? Vegyük úgy, hogy te m űveled a tapsos fбdet, te, aki nem 
vagy paraszt , hanem vasutas , de mi lesz a többijekke ? Asszed, 
hogy azok a napszámosok, akiknek eddig semmijük se v бt, mos 
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mai szántanak , kapának , öntöznek , ganézzák a fбdet ..., hogy 
maj úgy szeretik a fбdet, ahogy én? 
APA: Hát én azt nem tudom, az nincs törvénybe írva. 
MEDVE : Ugyan miúta бvasoáte a törvényt , te kis Józsika? Nézd, 
én nem veszekenni gyüttem. Emlékszó, én egy szót se szбtam, 
amikó a házamban marattatok. 
APA: Magunk csinátuk meg, hogy élhessünk benne, el бtte csak 
egy fészer vбt. 
MEDVE: Nem szótam én semmit, mos se azé gyüttem, hogy 
veszekeggyünk. Mink ketten mindég jó megértettük egymást. 
Hadd Jóska te azt a fбdet! Ne fogadd e, ha az enyimet aggyák. 
APA: Ha én nem fogadom e, akad másik . Csak a mi sorunkon 
akad 36 igénylб , kiosztásra pedig alig van ötven hektár. 
MEDVE: Ne felezsd e, hogy az esztergájos m űhelybe jobban 
fizettelek, mind a többijeket. 
APA: De többet is dógoztam szokná. 
MEDVE: Tán visszatartottalak , amikó a vasutra akartá menni? Ki 
gondoskodott a családod гú , amikб  a fronton vótá? 
APA: Hát megdбgoztak azé... A Maca, az Olga , még az đcsi 
is — a teheneket бгizte. Mindég nektek dógoztunk, most má sze-
гetnénk otthun lenni a sajátunkon. 
MEDVE: A Jó Istenit, miket beszész!? Ki vágta f б  a nyelvedet? 
APA: A bolsevikok, a Sztálin! 
MEDVE: Majd megelégeled te még a vörösöket. 
APA: De Iegelбbb a kulákok! 
MEDVE: Jб l van Jóskám, ne veszekeggyünk. O tt  vannak mellet-
ted a papi fódek ... A plébánosnak nem nagy szüksége van rája, 
úgyis megkap tüllünk mindent. Ha nem jelentkezik más, te se 
kapadozz az én fódemé . Mongyad , hogy aggyák neked a plé-
bánosét. Lehet, hogy akkó engem békin hannak. Tedd meg 
Jóskám a barátságunké . Mongyad azt , hogy a Medve főggyin 
van a házad, fбdet meg papibú aggyanak... 
APA: Jб , nekem tök mindegy, csak hogy valamit kapjak . Ha a pa-
pi fбdеt kínájják, efogadom. 
MEDVE: Hát akkor megegyeztünk. Ha így lesz, jelentkezz ná-
lam a tehéné , ha közeleg a szántás. 
APA: Jб l van. 
MEDVE: Isten áldjon Jóskám, meg tikteket is! 
(Elmegy) 
OLGA : Ilyenek a kulákok . Amig az öntudatlan proletariátust sa-
nyargatták és a vérét itták, csak a korbácsot és a profitot ismer-
ték, most meg hízelegnek. De mi felírtuk október zászlajára, 
hogy : „Azé a föld, aki megműveli! " Ha most kend visszalép, akkor 
közvetetten a kulákokat segíti. 
APA: Az istenfáját, hát nem ismerek гá erre a lányra. Hunnan 
veszed az ilyen beszédet? 
OLGA : Az ifjúsági aktíva elnökétбl tanultam. 
ANYA: Attú a rend őrtű? 
OLGA: Hát persze. 
ANYA: Csak vigyázz rá, nehogy mást is tanújj tulle. 
OLGA: Anya, mi elvtársak vagyunk... Nincs id б  az érzések гe, mi 
az embert akarjuk Emberré tenni! A kis e betűst nagy E betűs- 
sé! 
APA: M!kб  érkeznek? Együtt megyünk az iskoláig. Ott  lesz az 
osztás. Nekem tökmindegy, efogadhatom a plébánosét is. (Kopo-
gás.) 
PAP: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
ANYA: Jб  napot! 
OLGA : Halál a fasizmusra , szabadság a népnek! 
PAP: Hát már mindenki elfelejtette a rendes köszönést? Jóska, 
talán elfelejtetted, hogy ki mentett meg a fronton. Ezek a jel-
szavak itt a falon azt mondják nekem , nemcsak a Szűz Máriá-
ról, az Atyaistenrб l is megfeledkeztél. 
OLGA: A vallás ópium a népnek! 
PAP: Fiam, te a gyermekeidet nem neveled keresztény szel-
lemben. 
APA: Má tizennyóc éves ... Mostanába más szelek fújnak. 
PAP: Látom, hogy mégy, előkészítetted a karókat. 
APA: Hova? 
PAP: A földosztásra. 
APA: Há persze. 
PAP: Hát te is egyezel velük? 
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APA: Kivel? 
PAP: (Újságot húz elő  és olvassa.) „A templomok, kolostorok és 
egyházi intézmények földbirtokait a gazdasági épületekkel és gé-
pekkel együtt kártalan!tđs nélkül elveszik..." 
APA: Esse én tanátam ki. 
PAP: Neked is kell? 
APA: Hogyne kбne. 
PAP: A papi földek is? 
APA: Amit annak. 
PAP: Jóska fiam, ezzel az Istent lopnád meg. Azaz Isten földje, 
Isten kegyelmével jutott hozzá a plébánia, Isten segedelmével 
műveljük. 
OLGA : Nem az Isten , hanem a napszámosok segedelmével. Ma-
ga senkinek sem dolgozott ! Most az a szocialista jelszó, hogy 
„Azé a föld, aki megm űvel!!" 
ANYA: Nem fogod be miПgyá! 
APA: Úgyis meghannak még tíz hektárt, azza se tunnak mit 
cs!náni. Nekem két gyerekem van, a pl đbános úrnak meg egy se. 
OLGA: Azt nem lehet tudni! 
PAP: Száradjon el a nyelved leányom! 
ANYA: Olga, mos má télleg elég vбt! 
PAP: Jóska , ha elfogadod a plébánia földjét , tudd meg, hogy 
pusztulás vár a teheneidre , ha ott legelteted бket, elveri a jég a 
termésedet. 
APA: Enne asztán nem ijeszt meg! 
OLGA: ópium a népnek! 
PAP: (KÓzelebb megy Kishez és megfogja a gallérját) Jбs-
kám, gondolj csak arra , ki mentette meg az életedet a fronton. 
Gondolj csak arra , hogy megfeledkeztél a Sz űz Mágiánknak tett 
fogadalomról . Az asszonyt küldted el gyertyával , talán azt hiszed, 
nem tudom . Nagy bűnbe estél, megtagadtad az Istent , vigyázz 
nehogy az is téged. Megbúnh6dsz te még ezért! 
APA: Nem vagyok én istentagadó , csak szeretnék az életbe én is 
egy kis födet. Ha a komonisták aggyák, azoktú fogadom e. A 
plébános úrtű  nem kaptam sose semmit, csak föloldozást. 
PAP: Apage Satanas! Nagy b űnbe estél fiam! 
APA: Mongya hát, hogy mit akar tüllem ? Mé nem hagy má 
békin? 
PAP: Csak azt akarom , hogy ne az én földem fogadd el, hanem 
a Medvéét. Ámen. 
OLGA : Ez aztán a propaganda... 
(Ebben a pillanatban jelenik meg az udvaron Frány б, a rendár, a 
tan  [tбnб, a népfelszabadító bizottság elnöke, a járási elvtárs, 
meg Ócsi, aki kđveti dket. Frányб  harmonikázik, táncba hívja a 
népet. ) 
FRANYO: Hé Jóska, gyerünk kulákfődet osztani! 
PAP: (Megy kifelé.) Az Istentagadók! 
RENDŐR: Hogy kerül ide? Tđn ellenséges propagandát ter-
jeszt? 
TANITÓNŐ : Kis elvtárs, maga földigénylő , Kis elvtđгs, mehetünk. 
OLGA: Indulunk. 
NÉPBIZOTTSÁGI ELNÖK : Plébános elvtárs , Ön mi járatban? 
Hallottuk , hogy a házakat járja és fenyegetőzik . Fel fogjuk jelente-
ni. Tán megfeledkezett arról, hogy az egyház különv đlt az đ !-
lamtбl? 
PAP: Hagyjanak békén , istentagadók! (Gyorsan tđvozik, Frányó 
lép be a házba. ) 
FRÁNYO: Induljunk Jбskđm! Mit keres nálad ez a fekete ördög? 
APA: Nem mék én sehova! 
FRÁNYO: Tán megbolondutá? Most kб  ott (enni! A nép má 
összegyütt . Csak minket várnak . Majd én he гmonikáva kísér-
lek benneteket. Ne baszkбggy Jóska. 
APA: Mennyen a Maca! 
FRÁNY6: Tisztára meghüj űté! 
APA: De micsinđjjak?... Az elébb megígértem a Medvé-
nek, hogy a papi födet fogadom e, most meg a plébános azza 
gyün, hogy a Szúz Mária mentett meg. De hát én meg se 
érdemlem, német katona is vбtam. 
FRÁNYO: Lófasz a seggedbe, te a bolsev!kokná vót đ . 
ANYA: Hagyd Frányб , mai megyek én. 
APA: Úgy , úgy, hagy mennyen a Maca. 
ELNÖK: Mi van Kis elvtárs? Megyünk! 

ANYA: Hát én nem vagyok jб? Mink nбk nem vagyunk egyen-
rangúak? 
TANITONÖ: Brávó Kis elvt đrsnб ! Megyünk! Tudod-e Olga a 
beszédet fejbő l? 
OLGA: „Ma tehát valбгa váltjuk parasztságunk évszázados har-
cát, megvalósítjuk D5zsa György és Gubec Máté álmát..." 
FRÁNYO : A forradalmi páгasztság álmát . Gyerünk , gyerünk, fel 
szegények! (Frányб  harmónikázik, a tđbbiek énekelnek.) 
APA: (Szalad a mezsgyekarókkal.) Maca , itthun felejtetted őket! 
ЕIjen a népfelszabadít6 bizottság! Éljen a diics б  Vöгđs Hadsereg! 
MINDANNYIAN : É ljen! 
APA: (Odasúgja anyának.) Két hektárnő  nehogy tđbbet elfo-
gaggy! 
ANYA: Értem. 
(Zajosan vonulnak, énekelnek, egy nagy zászlót lengetnek. Az 
apa egy tuskóra telepszik.) 
PLÉBÁNOS ROZA (A kerltés túloldaláról.) Na, mi van Jóska, 
nem menté e? Mai megdícsé ііek a plébános úmá. Most m đ  csak 
te 
APA: Hordd e magad! 
PLÉBÁNOS RÓZA: falég szemtelen is vagy? A feleséged kút- 
ted, mer féted a bбгбdst? 
(Elmegy. Abban a pillanatban berohan őcsi és ledobja tás-
káját. ) 
ÖCS!: Apa! Apa, gyerünk mink is! 
APA: Hova? 
ÖCS!: Ahun osszđk a födet ! Mámora nincs iskola, mer a tanító 
néni is a komiszijбba van. Kend nem mén? 
APA: Nem. 
ÖCSI: Mé nem? 
APA: Mit törбcc vele? 
ÖCSI: Fél kend? 
APA: Úgyan kitű?... Ement anyád! 
ÖCSI: Mehetek én is? 
APA: Ti  csak maraggy itthun , nem gyereknek való az. 
ÖCSI: A Volga is ement. 
APA: Ú má nagy. 
ÖCSI: Nagy, hát persze. Tán azé, mer a rendár útközbe fogdos-
sa. 
APA: Mit ugacc? Aszt akarod, hogy szétverjem a pofád? 
ÖCSI: Hát akkб  inkább hallgatok. 
(Egy darabig csendben ülnekes.) 
ÖCSI: Megint k!tanátam egy verset. Emondhatom? 
APA: Éntüllem... 
ÖCSI: Ha nem haragszik meg érte. 
APA: Mé, tán én is benne vagyok? 
ÖCSI: A, dehogy , csak a fбdosztás. 
APA: Na , hajjam! 
ÖCSI: 

„Amég a fődet mások osztik, 
apám tuskón tökölód!k! 
Helyette az anyám 
fódosztásná bog őz..." 

APA: Te taknyos, mai mingyđ  megmutatom én neked, hogy ki 
tökölődik, meg verset fabr!kđni is... (Szalad utána, a fülénél fog-
va vonszolja az udvarban. A gyerek elkezd bőgni.) 
ÖCSI: Jaaj! Aszonta , hagy nem haragszik meg! Az én apám 
néphős, Sztálin katonája, az én apám... Engeggy e! 
APA: Mai ha kiverem a fejedb ű  ezeket a st гбfđkat ... Te taknyos! 
Adok én neked pofázni! Ki ül itt a tuskón? 

IV. A SZOCIALISTA KULÁK 

Olga egyedül van otthon. Készíti az ebédet... Levest, krumplit, 
salátđt . Kiviszi az udvari asztalra, melyre egy leborított edényt is 
odatesz . Kimegy az udvaггб l és a többieket is szólítja. 
OLGA: Apa, anya! Kísz az ebéd! _ 
APA: (MesszirбL) Megyek! 
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OLGA: Gyorsan, mert kihű l! (Visszamegy a házba, vizet tölt a 
korsóba és elmossa a poharakat. Éppen arra jár kerékpárján a 
rendőr.) 
RENDOR: Hát engem nem hívsz? 
OLGA: Szevasz ! (Belevörösödik.) Anyámat meg apámat! 
RENDŐR: Énrám ugye nem gondolnál? 
OLGA: Hát ha akarod ... Majd megkérdezem apát meg anyát. 
RENDŐR: Csak vicceltem. Nem érek rá... Egész éjszaka fđnn-
voltam . Csupa fontos feladat , tudod már ! Neked azért elárulom, 
az esti tábortúm!att jöttem. Biztos elgyere! Meg kell beszélnünk 
a versenyt. K гumpl!bogáг-szedési versenyt kell szerveznünk az 
akt!vistákkal . A kapitalisták meg akarják semmisíteni a szocialis-
ta mez6gazdaságot, és most bevetették a krumplibogarat. A 
szomszéd sor fiataljai 18 krumplibogarat és 80 petével tele leve-
let találtak . Nekünk legalább 20 kolorádóbogarat , meg 100 pete-
rakást kell találnunk . Érted már?... Amíg én vezetem az ifjúsági 
aktívát, a legjobbnak kell lennie! De megyek is már! 
OLGA: Várj, .hát nem jđssz be ebédre? 
RENDŐR: Szó se lehet róla! Hivatalos k đzeg nem ebédelhet 
akárhol . Ha valamit kapok is, azt útközben fogyasztom el. 
OLGA: Várj csak , itt ez a darab hús, kenyérrel. 
RENDŐR: Hús? Az meg hunnan? 
OLGA: Fogalmam sincs , alighanem Fгбnyó, a nagybácsi hozta. 
RENDŐR: A Fгбnyб , az aktivista? 
OLGA: Igen kérlek , azt mondta , hogy megmaradtak a jegyei... 
RENDŐR: Volga, tudod hogy azt is ellen бriznđm kб , ki mit eszik. 
A feketén vágás mijatt. De ha rullatok van szó , akkб  temijattad 
nem érdeköl... 
OLGA: (Kezébe nyomja a szendvicset, két szelet között a húst.) 
Fogjad! 
RENDŐR: Kđszönöm Volga, de nézd csak, mit adok én neked! A 
Pravdát . Olvasd el benne ezt a csodálatos cikket Akulina Mihaj-
lovnárб l. Estére majd beszélgetünk róla. Lehet, hogy Akulina Mi-
hajlovnának szenteljük a versenyt. Hálás köszönet az uzsonná-
ért, szerbusz elvtársnб . 
(Átadja az újságot és elbiciklizik. Olga hosszasan néz utána.) 
OLGA: Szevasz, majd estére... 
(Készülбdik, miközben vidáman dúdolja a Sej, haj Rozi, vasárnap 
kirándulunk kezdetű  dalt. Ekkor lép be az apa egy nagy láda 
krumplival, mögötte az anya és бcsi is egy ládát hoz közösen.) 
APA: Má a tizedikné tartunk. Akkorák ezek a krumplik, mint egy 
tök. Láttam a Márkбjét meg a Zemkбjét , az övéké a mijenkhő  
képest akkora mind egy szilva. 
(Kezet mosnak az udvaron.) 
OLGA: Gyertek ebédóni, mert kih ű l. 
ANYA: Ki vót itt? Hallottam, hogy beszégetté valakive. 
OLGA: Az ifjúsági aktíva elnöke. 
APA: Az a kopó? Látta, hogy mit fбzté? 
OLGA: Nem. 
APA: Megbaszta az isten , ha látta a húst , mer akkó még mámma 
fбjelent bennünket fekete vágásé! 
OLGA: Nem, csak egy Pravdát hozott , hogy olvassam e, mit ír 
Akulina M!hajlovná гú . Majd fölolvasom. 
ANYA: Együnk, mer kihű l. 
(Asztalhoz ülnek, merik a levest.) 
APA: Ha majd a húst esszük , vigyázzatok , mer gyühet valaki. Ha 
дvalami gyanús , gyugjátok e. 
VСSI: Apa, mé kб  a húst titokba enni? 
APA: Mer jegyre kapjuk, oszt a mijenket má ehasznátuk. Disznót 
feketén vágni nem szabad. 
ÖCSI: Mi az, hogy feketén? Fekete teheneket, fekete disznókat? 
ANYA: Hallgass, oszt egyé. 
APA: Nemsokára mink is vághatunk , láttad , hogy meghízott a ma-
lacunk? Télire levágjuk, disznótort csinálunk, lesz saját kбbá-
szunk, húsunk. 
ÖCSI: Mink is feketén vágunk. 
APA: Dehogy, egyet le szabad vágni, csak többet nem. 
ÖCSI: Eszt én nem értem. 
ANYA : Én se, van amit úgy kó efoganni , hogy nem érted. Lehet, 
hogy úgy jobb is. 
APA: Majd megérted, ha fóny бsz. 
ANYA : Hát a te darab húsod hun van Olga? 
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ha vóna Isten, akkó neki is. Az elnökünk aszonta, hogy amíg ű  
vezeti az aktívát, elsők kб  hogy legyünk. 
ANYA: Nehogy betegye a kaput neked az az ifjúsági aktíva, meg 
az elnök, Olga! 
OLGA: Nem vagyok én Olga, hanem Volga! Még ezt a kis örömöt 
is eveszitek. 
APA: Na jó van Volga. Csak túlzásba se szabad esni, azok a kol-
hozok nekem egyáltalán nem teccenek. 
OLGA: Megyek készűni, estére lesz az összejövetel. 
(Elkezd készülбdni.) 
APA: Na látod Maca, igaz az, hogy aki szereti a f ődet, annak so-
kat ad. Nézd eszt a krumplit, ez az elsó termés a födünkön. 
ÖCSI: Apa, most hogy van krumplid meg főded, kulák vagy-e? 
APA: Hát persze... Nem vagyok igazi, hanem csak cocilista 
kulák. 
ANYA: Má megint férebeszész! 
APA: Tán csak nem? Nincs mos má úgy, mind a régi Jugoszlávi-
ába, azok a kulákok rábasztak. Én mostani vagyok, maji coci-
jalista kulák. 
(Felemeli a krumplisládát és kiviszi a házból. Ekkor halad el a ház 
elбtt Medve, aki megáll a kerítésen kívül és figyeli.) 
MEDVE: Vasárnap van, de akik f ődet tapsótak maguknak, most 
is dбgoznak. 
APA: Dógozni kő , muszaj! Egész héten a vasúton, vasárnap meg 
itthun. 
MEDVE: Hát persze! Mijen szép is ez a cocilista krumpli! 
APA: Akkorák, mind egy tök. Biztos azé, mer a mijenk, mer azé, 	r 
aki kapáta. -' 

OLGA: Nem birtam ki, oszt megettem, am!kó megfőztem, nem is 
vagyok éhes. (Esznek, Olga gondba esik, nem eszik.) 
ANYA: Mi van veled? 
OLGA: Nem vagyok éhes, montam má, hogy ettem. Apa, tugy- 
gya-e, hogy ki a legnagyobb ellensége a szocialista mez đgazda- 
ságnak? 
APA: A kulákok? 
OLGA: Nem, hanem a krumplibogár. Az ifjúsági aktivónk krumpli-
bogár-szedési versenyt szervez. Megel őzzük a szomszéd sor fia-
taljait. Legalább 20 krumplibogarat meg 100 lá гvatelepet kб  ta-
nóni. 
ANYA: Jó van, egyetek. 
(Olga olvassa a Pravdát.) 
APA: Volga, ebéd közbe nem szoktak бvasni. 
OLGA: Csak egyenek, én majd közbe hangosan olvasok. 
APA: Hát mit montam? 
OLGA: Én má ettem... 
APA: Akkó csinájj amit akarsz, aki erre jár, hagy lássa, ebédelünk 
meg olvassuk az újságot. 
OLGA: „Ilyenek a nők a Szovjetúnióban. Amikor egyszer mély-
séges csend honolt a harctéren, Csernih, a géppuskás elgondol-
kodott. Gondolatban a szül őfalujában kalandozott, visszatért sa-
ját házába, a családjához..." 
APA: Ilyenek a katonák. Amikó legrosszabb nekik, hazagondó-
nak. 
OLGA: „Vajon mi történhet otthon? – gondolkodott. A fele sem 
tréfa, öt gyermek és az asszony, mert a kolhozban csak az asz-
szonyok és a gyermekek maradtak. Az egyik levelében elpana-
szolta feleségének, hogy milyen súlyos gondolatok rajzanak a fe-
jében. Hogyan aggódik érte és a gyerekeké гt, milyen lehet a 
munka a kolhozban és mennyire hiányoznak a segít б  kezek." 
ÖCSI: Apa, mik azok a kolhozok? 
APA: Nem tudom,... A Sztálinnak a mez бgazdasága! 
ÖCSI: Lesznek nálunk is kolhozok? 
APA: Hunrían tuggyam? Jobb így, legalább tuggyuk, mi a mijenk. 
A kolhozba semmi se a tijed, minden közös. 
OLGA: De a szocialista öntudat magasabb fokán... 
ANYA: A гendőr aszonta... 
OLGA: (Olvas.) „A feleségétő l azt a választ kapta: Köszönöm a 
jóságodat, hogy aggódsz a családodért, de felesleges gondba es-
ni. Mindannyian jól eszünk, szépen öltözködünk, jól megvagyunk. 
Ne felejtsd el, hogy elmúltak a régi id ők, most kolhozban va-
gyunk, s ezzel már mindent elmondtam. A kolhozokra ugyan-
olyan gondot fordítunk, mint a háború el őtt..." 
APA: Én a Sztálin pá гtyán vagyok, de a kolhozt nem kívánom. 
OLGA: „A harcosra ezek a szavak megnyugtatóan hatottak. Ke-
ze biztosabbá vált tekintete élesebbé. Csak úgy hullottak a né 
metek, amikor elkezdett kattogni gépfegyvere. Hazáját és a kol-
hozok életét védve tisztességgel kaszálta őket. Akulina, a fele-
sége brigádvezető  volt a kolhozban. „– A mi brigádvezet őnk szi-
gorú, de igazságos – mondták róla a kolhozban dolgozó n бk. –
De még mennyire ért a fegyelmezéshez. Vele öröm dolgozni! Mi 
érjük el a legjobb hozamokat!" Egyik-másik kolhoz tagja meg is 
kérdezte tő lük: – Hogy érhettek el ilyen kit űnő  eredményeket? 
Tán csak nem valami csodával? – Dehogy – mosolyog Akulina 
Mihajlovna – nem tudok semmiféle csodatételrő l, amellyel meg-
babonázhatnánk a földet, de ismerjük Sztálin elvtárs szavait, aki 
azt mondta, hogy hazánkban a munka becsület, dics бség és hб-
siesség dolga. Dolgozzatok becsületesen és tisztességesen, 
segítsétek egymást, tartsátok tiszteletben a rendet és a kolhoz 
érdekét! Ezekkel a szavakkal lehet elvarázsolni és gazdag ter-
mésre bírni a földet..." 
ANYA: Igen, de mé nagyszerű ? 
OLGA: Kentek egyáltalán nem tunnak lelkesedni! Tuggyák, hogy 
ki vót az az Akulina Mihajlovna? Kend se hallott rulla? 
APA: Öö. Sose. 
OLGA: A bolsevikoknál vót és nem hallott Akulina Mihajlovnáról. 
Az ifjúsági elnök aszonta, hogy az esti összejövetelünkön edön-
tyük, hogy a versenyünket neki szentбjjük. Hát ez nem nagysze-
rű ? 
ANYA: Mé szentölitek neki a versenyt? 
OLGA: Hogy-hogy mé? Mink mindenkinek versenyt szentöl nk, 

MEDVE: Akkó mégis igaza lett annak, aki megj бsбta, hogy kinek 
jut majd a legnagyobb krumpli. 
APA: Csak te baszkóggyá Medve öcsém! Nem segít az rajtad 
semmit. Ez most a mi krumplink, a mi fedünk, a mi munkánk. Lá-
tástű  vakulásig dógozok, de јб  érzem magam, mer magamnak 
dógozok. (Elviszi a krumplit.) 
đCSI: Tuggya-e, hogy most má az én apám is kulák? Cocilista 
kulák! 
MEDVE: Ha-ha-ha! Hogy montad? 
ANYA: Nem fogod be a szádat, takonyfészek! Befelé a házba! 
ÖCSI: Apa is eszt monta! 
MEDVE: Ha-ha-ha! Esse hallottam még! 
ANYA: Nem montam, hogy befelé?! 	 ~1 
ÖCSI: Apa is eszt monta... 	

R~ 

MEDVE: (Az apához fordulva, aki a másik láda krumpliért jön.) 
Mit hallok, hogy te szocialista kulák vagy? 
APA: Mi? 
MEDVE: Szocialista kulák. Ha jó emlékszek, eppen4te csa-
hótá legjobban a kulákokra. 
APA: Nem tuggya ez a gyerek, mit beszél! 
MEDVE: Tudod mé gyüttem? Szón!, hogy egy kicsit jobban vi-
gyázz a kölködre. 
ANYA: Tán valami baj van? 
MEDVE: Még hogy baj! Ez a taknyos kölök lerázta az almát a fó-
rú zбden. Az ágak benубnak hozzám a mezsgye fölött, de ne-
hogy valamejitek гб  merészájje tenni a lábát a fődem гe. Hallod 
Jóska? Hallod mit montam? 
APA: Nyugott lehet Medve elvtárs. 
MEDVE: Nem vagyok én neked semmilyen elvtárs, hanem úr'. 
OLGA: Úr? Urak a kapitalizmusban vótak, mos má nincsenek. 
Tanújja meg, hogy mindenki elvtárs. 
ANYA: Olga, te is be a házba! Gyorsan! Te meg apa ne vitatkozz, 
nem látod, hogy figyenek a szomszédok? 
APA: Akkó meg mi van? Hagy hajják! Azé van a cocilizmus, hogy 
nekünk is legyen fánk, mindenkinek jusson alma. 
MEDVE: Csak jusson. Ha má ekaptátok a f ődem, elégeggyetek 
meg avva. Ne lopjátok az enyimet! Kiabálok, hogy mindenki hajja. 
Tapsosok! Lopók! 
APA: Nem baj, hagy hajják, hagy hajja az egész ucca. Mink nem 
lopunk. Ha az ágak áthajlanak, attú még nem a kendé a termés. 
Az a fontos, hogy hun van a fa gyökere. Én nem tehetek rulla, 
hogy ferdén nубt. 
MEDVE: (Kiabálva.) Jó van, akkó úgy szedd le a gyümöcsöt, hogy 
ne gyere át a f ődemre. De még az ágakon se mássz át azén 
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felemre. Eszt mond 	a$yerekeknek is, [her. vadáSzpuskáva 
zavarlak e benneteket! Hallóttad?lla átféšžéd á Íábod a mezs-
gyén, szitát csinálok belülled! Hallottá mindenki? P г6bájia csak 
meg valamejik szocialista betenni a lábát a „kulákéra"! 
đСSI: (ВеП trбl.) Most má azén apám is cocilista kulák! 
ANYA: Hallgass! 
APA: Figyejjen csak ide Medve! Most má nincs a régi világ, most 
szocializmus és bolsevizmus van, Kérdezem én, kiié az alma, 
azé-e akih8 behallik a fa áfa, vagy akiné a gyüke гe van? Nem 
fogsz te többé ki rajtam kedves Medve barátom, még az almáva 
se, nemhijába vбtam Sztálin katonája. Aszt a kurva istenit! 
MEDVE: Dögбjj meg átkozott komonistája! (Elmegy.) Szocialista 
kulák! Ha-ha! Hogy verné ki a jég azt a csöpp eszedet! 
ANYA: Apa ne kiabájj annyira, kicsit csöndössebben! Nem látod, 
hogy mindenki minket figyel? 
APA: (Ordít.) Haggy hajfák! Most a kúdusok is valakik! 
ANYA: Van nekünk itthon almánk, mi a fenének még!? 
APA: Nem az alma bassza a csбrömet, hanem az igasság! Oda-
adom én nekik, oda az összes almát, csak meg akarom nekik 
mutatni, hogy tuggyák kijjé! 
ANYA: Ne idegeskeggy má! Emlékszó, mik б  aszontad, hogy 
megelégszб  főtt krumpliva is? Mosmá van krumpli, amennyit 
akarsz, meg dijб  is! 
APA: Megelékszek én is a krumplival, de ha majd mások is csak 
krumplit esznek, mer most egyformák vagyunk. 
ANYA: Hagyd Jóska... Ne akarj most máskébb beszéni, mind 
amikó nem vбt senjnn!nk. Mink egyformán szegínyek vagyunk. 
OLGA: Miféle szegínyek? Egyenl бség van! A szocializmusban 
nincsenek szegények és gazdagok! 
ANYA: Téged nem kérdeztelek! Ez mind propoganda! 
APA: Nem propoganda! Volgának van igaza! Egyformák va-
gyunk! Ez a Medve semmivé se több, mind én! 
ANYA: Mehetünk ki a f бd гe, te meg Jóska feküggy le egy kicsit, 
hogy ne aluggy el az éccaka az állomáson! Minek idegeskecc 
annyit, minek veszekszó a szomszédokka! 
APA: Hogy nem érted meg, hogy ez most az enyim, az enyim! Ha 
kő , éjje-nappa dógozok, vagy beledöglök, de akkб  is megmuta-
tom, hogy nekünk is van valamink. 
ANYA: Kinek akarod megmutatni? Haggyad űket! 
APA: Éntüllem bukfencбhetnek is, csak nehogy asziggyék, hogy 
különbek! Senki el бtt nem akarok térgyen csúszni! 
(Frányó érkezik kerékpáron. Mérges.) 
FRÁNYÓ: Végre! 
ANYA: Jб  napot! Frányó sógor gyere ebédón!, maratt még egy 
kicsi. 
FRÁNYÓ: Má megint hüjeségeket csinátok! Hun a Volga! 

X 	OLGA: Mi van? 	' 
FRÁNYO: Te attad a húst a гendбгnek? 
OLGA: 1=n, azén szeletemet. Kinyé г  közé téve. 

/ 	APA: Mijaz, hát az elóbb hazuttá? 
ANYA: Olga, nem megmontam... ј» APA: Nem hallottad, hogy mit montam? A húst e k б  gyugni! Tán 
be akartok záratni!? 
FRÁNYÓ: Nem téged, hanem engem. Amint bementem az od-
borba, látom, hogy ott ül a гendбг , oszt eszik. Jб  darab hús 
két kinyér köszt. Amikб  kérdem, tán nem feketén vágott, гám-
szót, hogy ehalgassak, mer majd ű  kérdezi meg, hunnart hordom 
a Kisékhб  a húst. Aszt is monta, hogy tülled kapta. Most asztán 
vége, mer házkutatást tartanak, oszt kivágnak az odborbú. Mind-
eszt mijattatok... Így van ez, amikб  az ember túl jб  valakihб . 
ANYA: Látod Olga! 
OLGA: Ne kiabájjanak, nem mongya az meg senkinek, nem ojan. 
Aszontam neki, hogy kend a húsjegyit atta ide, mer nincs csa-
lággya, azé atta az anyámnak, mer kedveli. 
APA: Mi? 
OLGA: Hogy minnyájunkat szeret. 
ANYA: Mosmá mindenki megbolondút? 
FRÁNYÓ: Tik vattok bolondok! Mindent megteszek értetek, tik 
meg Igy csinátok! Eccé még mai börtönbe juttattok! 
OLGA: Nem lesz abbú semmi! 
đCSI: Frányó bátyó, mé kб  a húst gyugva enni? 
FRÁNY6: A magad dógáva tö гбggy, te taknyos! 

OLGA: Estére megyek az omlad!nába, ott mai megin megmon-
dom neki, hogy jegyre vót a hús, és hallgasson. 
FRÁNYO: Jó, de nehogy túlzásba vidd, hogy gyanús legyen. 
ANYA: Mosmá asztán gyerünk d бgozni! A krumpliva nem lehet 
várni! (Anya, Olga és öcsi megindulnak az üres ládákkal.) 
FRÁNYÓ: Jóska, vá хjá csak! 
APA: Asszed, hogy ebbú baj lesz? 
FRÁNYÓ: Lehet hogy lesz, lehet hogy nem is. Most az átmeneti 
peгiódba vagyunk, itt a szabaccság. Szabaccságba sose lehet 
tunni, hogy mit lehet, mit nem. A diktatúrába legalább sejti az em-
ber, hogy mi tilos. A szabadságba sose tunni, hogy m!kó beszész 
jó vagy rosszú. Ezé legyé te is ovatos. Aszt akartam mondani, 
hogy most te is úgy viselkecc, mint valamiféle kulák. Az emberek 
í rígyбnek. 
APA: Mer nagyobb azén krumplim, mind az övéké. 
FRÁNYÓ: Az elóbb is a Medvéve veszeketté. A fél falu hallott 
benneteket. Szépen dógozzá és hallgassá. Mindent csak ovatos-
san. Mostanába nem emlegeted Jugoszláviját, a Szovjetúniót, 
Titót, Sztálint. Hallottam, hogy az oroszok a szemünkre vetik, 
hogy nem csinálunk propagandát a Szovjetúniónak meg a bol-
sevizmusnak. 
APA: Ha a Sztálin kolhozokat akar, én az enyimet nem adom! 
FRÁNYÓ: Hagyd a kolhozokat... Ha Sztálin akarja, nálunk is 
lesznek. Errü asztán senkinek egy szót se, mer tíz év jár érte. 
Ami Titónk is orosz... Az odborba hallottam teanap... Tudod, az 
igazi Titót még a háború el бtt... Tudod, asztán meg ekúttek egy 
hasonlót. Asztán az az orosz cs!náta eszt az egíszet. 
APA: Ez nem lehet. 
FRÁNYO: Bisztos helyrú hallottam. Azé vagyunk ilyen jóba az 
oroszokka. Azé van ez az átmeneti periód. Meg a nesztasica. 
Érted? 
APA: Nem. 
FRÁNYÓ: Hogy-hogy nem? Csak aszt akarom neked mondani, 
most az a kursz, hogy minné többet kő  emlegetni az oro-
szokat. Egy nap se mújjon e anék ű , hogy ne emlegezsd valaki 
nek, hogy a Sztálin katonája vбtá, hogy az egész világon a vörö-
sök uralkonnak mai. A gyerekeket tanícsd meg a Katyusára, éne-
kбjјбk, hogy Volga, Volga maty rodnaja. 
APA: Azt má tuggyák. 
FRÁNYÓ: A gyerek is miné többet mongya az iskolába, hogy az 
apja a Sztálin katonája vót, tudod má... 
APA: Hogyne. 
FRÁNYÓ: Sztálin, asztán megin Sztálin... Halál a fasizmusra. 
(Fölül a kerékpárra és elmegy.) 
đCSI: Tuggya-e apa, hogy mé mén a Frányó bátyó mindég bi-
ciklive? 
APA: Mé? 
đCSI: Hogy ne lássák, hogy biceg! 
APA: Akko mennyünk... 
đСSI: Anya aszonta, hogy tegyük f б  a kocsiódalakat. 
APA: Ja persze, a kocsi! (Megy érte.) 
ÖCSI: 

Az én apám 
hej, haj huj, 
az én apám 
Sztálin katonája 
hej haj huj. 
Vörös kulák hej 
tapsos paraszt huj! 

Hohó, néha még г ímöl is! 

MÁSODIK KÖZJÁTÉK A SÖTÉTBEN 

(Éjszaka van, mindenki alszik.  De  nem is, apa és anya sugdolбz-
nak.) 
ANYA: Az Olga még nem gyütt? 
APA: Csak hazagyűjjön, mai megkonfe гencijáztatom! 
ANYA: Hát mink engettül e' eddig. 
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APA: Eddig a főd mijatt. 
ANYA: Gyere má közelébb. 
APA: (Az ágy megcsikordul.) A szencségit, má megin csikorog, 
megkбne zsírozni. 
(Kinn esik az esб, zörög az ég.) 
APA: Esik az esső . 
ANYA: Hál' Istennek. 
(Jégveréstől csörömpöl a tető.) 
APA: Jég! 
ANYA: Má hunnan! 
APA: Figyedd csak, ez csak jég lehet! Jégess б ! 
(Kiugrik az đgybб l, vilđgossđgot gyújt, a küszöbre đ llva nézi, hogy 
esik a nagyszemű  jég, közben villámlik.) 
APA: Hogy a jó annyát baszná meg, épp ez köllött a krumplinak, 
a kukoricának, a gyüm6csnek! 
OLGA: (Berohan, miközben a villám fényénél l đ tni, hogyan rohan 
el a réndбr az esбben.) Jégessб ! Tisztára átáztam! Még a tábor-
tüzet is elбtotta, a tábortüzet! 
APA: Majd adok én neked tüzeskenni! Hát nem látod, hogy mind 
leveri a kukoricát, a di јбt, az almát, a lugast. Nem marad egy be-
tevб  falat a szánkba. Istenem, micsinász velünk... Sz űz Mária! 
Igaza vót a plébános úrnak. A Medve cs!náta eszt a jeget. Meg-
átkozták a juttatott fődet! Szegínyebbek leszünk mind vбtuПk... 
6CSI: Mi van apa? 
APA: Esik a jég. 
ANYA: Gyere be, ezen má nem segíthecc. 
APA: Mi lesz a gyümóccse, a kukoricáva, a sz б lбve? Akkorák 
mind egy tyúktojás. A kurva isten baszná meg az annyát! 
ANYA: Ne ká гomkoggy, nem segít asse! 
(Még jobban zuhog a jég, ítéletidő  tombol.) 
APA: Mai megmutatom én nektek... (Kiveszi a szekrénybбl a fe-
születet és a Szűz Mária képét) Verjen e' benneteket a jég, amit 
rám kűttetek! Nem mentem a búcsúba, és rám kúttétek a jeget. 
(Viszi dket az udvarra.) 
ANYA: Csöndösöggy má! 
APA: Hát nem látod, micsinának?! Mindent ever a jég, semmink 
se marad. Nem engedik, hogy vigyem valamire. Rám k űtték a je-
get. Hogy verné el az Atyaúristen a Szúz Máriát, a plébánossa 
meg a Medvéve együtt! 
(Magatehetetlenül leroskad.) 
APA: Hát nekem sose lesz szerencsém a juttatott f бdde? Nekem 
semmim se lehet? Ez az átkozott jégess б ! 
ÖCSI: (Az apja mellé ül a küszöbre.) Apa, ne szekírozza 
magát... Kend csak cocilista kulák... 

1FÉLTÉKENYSÉG 

Az apa és a fia a küszöbön ülnek. 
APA: Mámma magunkra marattunk, ének đgessünk egy kicsit. 
6CSI: Mikб  gyün haza anya? Hoz-e valamit a városbú? 
APA: Mai estére, tudod hogy mit hoz... Vet őmagot - ütetni, ne-
ked meg lehet hogy köbászt is. Figyejj csak! 

F!aszcvetali jablonyi i grusi 
poplüli tumani nad rekoj 
vihogyila na bereg Katyusa 
na viszokij na bereg krutoj... 

6CS: Ez meg mi? A Katyusa? Az iskolába hallottam má. 
APA: Ргбbájjuk meg együtt. 

Raszcvetali jabionyi i grusi, 
poplüli tumani nad rekoj 
vihogyila na bereg Katyusa, 
na viszokij na bereg krutoj... 

(Öcsi hirtelen meglát valamit és el akar rohanni.) 
APA: Mi van? 
ÖCSI: A tanító néni... 

TAN(T6N6: Szerbusz Kis elvtárs! 
APA: Jó napot! Alighogy magát meglátta... Micsinát má megin 
az iskolába? 
TAN(T0N6: Éppen azért jöttem. Beszélgetnünk kell, Kis elvtárs. 
APA: Ugyan micsinát? 
TAN(T0N6: Nem csinált ugyan semmit, de mindig baj van vele. 
Meg kellene beszélnünk a dolgokat. 
APA: Gубjjön be... Nem muszaj mindenkinek hallani. 
(Bemennek a házba.) 
APA: Megkínáhatom valamive? 
TAN(TÓN6: Foglaljon csak helyet, Kis elvtárs, üljön ide mellém... 
A maga fia nem rossz diák, a tanulással nincs baj, de mindig mo-
toszkál valami a fejében. Ma éppen a házi feladatokat javítottam, 
az Úi hajnal hasad cím ű  fogalmazást, amikor véletlenül meg-
fordítom a füzetet. Hát mit Iátok az utolsó oldalon?! Nézzen ide! 
SSSR -Szürke Szamár Sza гik Rád; - FNRJ - FeNe RágJa a po-
fádat; JDZ - Jut-e Disznó Zsír... 
APA: Hunnan szedi ezeket? Ijesmit itthun biztos nem hall. 
TAN(TÓN6: Ez még haggyán, viccelбdésnek is vehetjük, de ezt 
már nem: VKV - Vigyázz Kommunista Veszély, vagy AFŽ - ÁI-
lami feneketlen Zsák. Ez már nem viccelódéš, Kis élvtárs. Mi lett 
volna, ha ezt például valaki más találja meg. Azt mondhatná, 
hogy erre otthon tanítják... „Az én apám -Sztálin katonája - hej, 
haj, huj - vörös kulák, hej - tapsos paraszt, huj!" Az egyik órán 
felállt és azt mondta, hogy ma is vannak kulákok, mert az apja 
szocialista kulák. A legborzasztóbbat nem is merem kimondani. 
APA: Szarházi! Micsinájjak vele, ha mindég ijen szamárságokon 
töri a fejit!? 
TAN(TбN6: Aztán itt van Sz_ tálin, meg a bolsevikok, akiket min-
denbe belekéver. Ilyeneket mond: „ Sžtálin atyánk, csalatkozni 
benned nem fogunk..." Ez még valahogy érthet б , hiszen baráti 
viszonyban vagyunk a Szovjetunióval, de nem minden a Sztálin; 
van nekünk is elnökünk, sokkal humánusabb... Ez az állandó 
skandálás már mindenkinek az idegeire megy, bohócot csinál 
magából az iskolában. 
APA: Tuggya, lehet hogy ezé én b űnös vagyok, mer a F гбnyó, 
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ugye ismeri, az . odborn~í c~aѕzon a hogy ne mullon e nap a 
Sztálin mg a Szovjetún!б  né ~ 4  
TAN[TONO: Azt a vén bakkecskét m Ћdja?'J6 `aktivista, csak ép-
pen túlzásba viszi, nem tudja, hol a határ. Nincs értéke. Szóval 
legjobb, ha megmondja a fiának, többet ne irkáljon ilyen versiké-
ket, ne játszadozzon a betűkkel. Hagyja a politikát! Tudja, most 
nagyon óvatosnak kell lenni, nem mindegy, hogy ki mit beszél. 
Nekem most ezt, tudja – jelentenem kellene. 
APA: Hát akkó mai elófogom . Mai teszek ruha. Efoganna tüllem 
valamit? Mos nincs itthun a felesígem, a lányom meg megirt 
munkaakción van. 
TAN  ІТ6Nб : Ugyan mit kínálgat, Kis elvtárs! Nem arról van szó... 
APA: Hát mos nekünk is van, amióta megkaptuk a födet... Na 
nézze, fogja eszt. (Elővesz a rejtekhelyrбl egy nagydarab búst és 
becsavarja.) 
TANÍT6N0: Kis elvtárs, én nem fogadok el semmit, nem azért 
jöttem. 
APA: Ne vegye sértésnek, de nehogy megmongya valakinek, kit ű  
kapta. Mostanába nincs hús. Ha mai vágunk, kúdök belülle. 
TAN(T6N6: Dehát mondom már, hogy nem fogadhatok el sem-
mit. 
APA: Most a cocilizmusba minden m!ndenkijé. Vagy nem j б  
mondom? Hát nem azé kaptam a f ődet, hogy másokon se-
gíthessek? Ha maga nem lett v бna a kom!szijбba, biztos keve-
sebbet kaptunk vóna. 
TANÍT0N0: Szerbusz! Nagyon vigyázzatok, a gyerekre is meg 
magatokra is. Szerbusz. (Az apa magára marad, vár. Amikor a 
tanítбnб  elmegy, szólítgatni kezdi a fiát.) 
APA: đöcsi! đcsi! Gyere ide! 
đCSI: (Kisvártatva megjelenik.) Mija? 
APA: Gyere csak ide eléb еm! 
đCSI: Itt maradok. 
APA: Mit montam?! 
đCSI: Mit akar? 
APA: Ki? 
đСSI: A tanító néni. 
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APA: Gyere közelebb, mai emagyarázom! 
đСSI: Így is hallom. 
APA: Gyüssz ide mingyá! 
(Č)csi közelebb lép.) 
APA: (Megragadja a fülét) Mondd csak, mi az hogy AFЕ? Ki ta-
nát: ki, azt hogy Vigyázz Komonista Veszéjj!? Taknyos, az бгo-
dat se tudod гбndössen megtürűni! Tudod te, hogy kik a komonis-
ták? Tán aszt akarod, hogy visszavegyék a juttatott födet, hogy 
börtönbe kerűjjek. Mijen kulák vagyok én? Vörös kulák? Nesze 
neked, vörös kulák! 
(Fülénél fogva cibálja a gyereket) 
đCSI: Nem csinálok ijet, apa, nem csinálok soha többé ijent, én 
csak jáccottam. 
APA: Szarházija, mé nem fratykáva, nyilla, küvekke, klikkerekke 
jáccó, mind a más gyereke! Neked a bet űk köllöttеk. Csak tun-
nám, ki az istenre ütött. 
(A veszekedés közepén megjelenik plébános Roza) 
PLÉBÁNOS ROZA: Csak aprícsd! Csak verd! Rászógát! 
APA: (Elengedi a gyereket) Neked meg mit ártott? 
PLÉBÁNOS ROZA: Lerázta a díj бt még zбden. 
APA: A dijót, mejik diiбt? 
PLÉBÁNOS ROZA: O tt  a mezsgyén, asszem a mijenket, a plé-
bániájét. 
APA: Ha csak a d!jót rázta, akkó j б  van. Aszondom neked, hogy 

. az a dijб  a mijenk! Az én fбdemen van! 
PLÉBÁNOS ROZA: (Kiabálva – a „szabadtéri elбadás" folyta-
tбdik.) Az a dijб  a mijenk, nem a tapsosoké! A plébános úr k űdött, 
hogy neked is megmongyam. Legalább ne lenné lopó, ha má 
telhetetlen istentagadó komonista vagy! 
APA: Mit montá? Tán csak nem awa van bajod, hogy az oro-
szokná vбtam?! A plébános uradnak meg mondd meg, hogy az a 
dijб , drágalátos Rozikám az álomé, a társadalomé, a kolektivá-
jé, a kolhozé. Ha oda is akarnám anni, akkó se tehetném. Az 
álom rám bízta. 
đСSI: Ezaz, apa! 
PLÉBÁNOS ROZA: Miket összehordasz, tán csak nem ment az 
eszedre!? Jóska! Hagy hajja az egész falu, az összes szom-
széd, hogy te nem vagy paraszt, hanem közönséges lopó. Még 
a ződ dijót is lopjátok! 
APA: Csak te visítozz, plébános kurva, altú még a dij б  a mijenk! 
PLÉBÁNOS ROZA: A mijenk! 
APA: A mijenk! 
đСSI: A mijenk! 
APA: Nem elég nektek, hogy a dógos népet annyi idejig az бpi-
jumba tartottátok, mos még a mi dijónkat is ennétek. De mos 
má nem! Amijúta az állom ev őt az egyháztű , a dijó az enyim, 
nincs mit keresnetek azén f бdemen. 
PLÉBÁNOS ROZA: Vigyen e' az ördög! 
APA: Az ember a legnagyobb kincsünk, aki ha eccé aszongya 
hogy nem, akkó nem. Én most a plébánosnak mondom eszt. 
PLÉBÁNOS ROZA: Csak kijabájjál te átkozott istentelen ! Tuggyuk, 
hogy a Hitlerné szógátá. 
APA: Еn a Sztálinná vótam, van rulla papírom is. 
PLÉBÁNOS ROZA: Persze, német egyenruhába! 
APA: Átkozott templom-kurvája, én a Sztálinná meg a mi Titónk 
бdalán harcótam, :még te a plébános бdalán aluttá. Tuggyuk 
mink, hogy hány evеtétt magzatodat vitte el a kanális! 
PLÉBÁNOS ROZA: (Egy pillanatra megdermed, aztán amikor 
visszatér a lélekzete, újra támadásba lendül) Te ócska topron-
gyos! Hogy a jég verné e' mindenedet, a szöllót, a kertet, a kuko-
ricát, a gyümócsöst! Te magyarázó énrullam!? Hát az mi v бt, 
amikó te odavбtá a fronton, oszt a Macád kör ű  úgy gyülekeztek a 
német katonák, mind a méhek a kas kör ű ! A Fгбnyб  úgy alutt 
nálatok, mintha a saját házáná lett vóna! Hát ehhó mit sz бsz!? 
APA: (Altig hallhatóan.) Mit montá? 
PLÉBÁNOS ROZA: Csak tuggya meg mindenki, hogy hogy v бt! 
Még te mesész itt rullam meg a plébános úrrú! Inkább söprögess 
a saját küszöböd előtt! 
(Az apa már rég elhagyta a „ küzdбteret" és bevonult a házba. 
Bent ül szótlanul. A fia nem tudja, hogy mitév б  legyen.) 
đCSI: Csak hogy tuggya kend, a mi anyánk j б  vбt m!ndenk!hó! 
(Az apa tovább hallgat, kisvártatva kimegy az udvarra, a fia 
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đCSI: Hogy itt aluttak, hogy mindent megattá nekik, amit apának 
is. 
ANYA: M!rű  beszété még? 
đCSI: Hogy a Frányб  bátyó is itt sündörgött, meg itt is alutt. 
ANYA: Szerencsétlen h űje! De az apád is az, ha ijesmit ehisz! 
Legszívesebben ió evernélek! Menny a kocsmába, oszt szójjá 
neki, hogy te tanátad ki az egísszet! 
đCSI: Besötétedett, de azé emegyek. 
ANYA: Csak fél napra teszem ki a lábom a házbú, oszt má min-
den fejtetőre ál! Az Olga fojton-fojvást valamilyen gy ű lésekre 
jár, az udárnikokka eszi a fene... 
ÖCSI: Alighanem gyün apa. 
(A sötét udvaron át jön valaki, végül kiderül, hogy a Frányó: 
FRÁNYÓ: Halál a fasizmusra! Szabadság a népnek! 
ANYA: Jó estét! 
FRÁNYб : Mi van? Úgy áltok, mintha karót nyeltetek vóna. Van 
számotokra egy újságom! A Volga munkát kap a zádrugába. Ű  
könyveli majd a mateo'ijált a raktárba. Mindent elintéztem, mit 
szótok hozzá? Hun a Jóska? 
ANYA: A kocsmába. 
FRÁNYÓ: Miúta kocsmázik? Persze, mos má ű  is birtokos... 
Örülök, hogy siker űt a Volgának. Én az odborba, az Olga a 
zadrugába, te meg Macám rávethetnéd magad az AFŽ-re. Ha ; 
most beférkőzünk, akkó sokáig fönnmaradunk. Én aszt akarom, 
hogy féjjenek tüllem, a kurva istenit! Ha én eccé f őkerülők, tik is 
ott lesztek... Én nem feledkezek meg a rokonságrú, ha lesz 
belüllem valami. Mindég szerettelek benneteket... 
APA: (Gyorsan, dühösen érkezik, egyáltalán nem ittas. Belép 	j 
a konyhába.) 
ANYA: Jóska, Jóskám! Hogy beugrattak! 
ÖCSI: Én tanátam ki az egísszet! 
APA: Hát te, Frányó, hogy ker űsz ide? Nem vót elég a háború 
előtt, amikó idejártá alunni az asszonyhó? Mos megint szabad 
lesz. Megyek mingyá, csak összeszedem, ami k ő . 
ANYA: Jóska, hát megbolondútá? 	Ј  	У  
(Odamegy hozzá, de ellöki magától és bemégy á szobába.) 
ANYA: Jóska! 
(Apa magára zárja az ajtót.) 

FRÁNYÓ: Hát ez meg mi?! Ez asztán beseggőt! ' f  
ÖCSI: Dehogy itta le magát, én montam neki, hog_ y a háboru alatt 
idejárt anyáva alunni. 	

N 

FRÁNYб : Tán megbolondútá? 
ÖCSI: Meg akartam dícsérni anyát. Apa most nagyon mérges. 
FRÁNYб : (A zárt ajtó felé közeledve.) Jóska, ne bolondozz< 
Nem vót semmi, én nem vagyok hibás... 
APA: (Kinyitja az ajtót, majd ismét becsukja és magára zárja.) 
Tunny e, mer agyoncsaplak! 
FRÁNYO: Ne bassza meg az isten, asszed hogy megijedek?! 
(Gyorsan elsántikál, biciklire ül és elt űnik.) 	 гд  
ANYA: Jóska, nyisd má ki! Tán csak nem h!sz ő  e ijesmit? Nyis 
ki, hogy beszégessünk! 
ÖCSI: Apa, én kevertem össze, anya nem adott nekik semmit, 
asszem csak vizet... 
ANYA: (Zörgeti az ajtót) Nyis ki, Jóska! 
APA: (Belülről) Fölakasztom magam! 
ANYA: Ne bolondozz, hallgass meg, hogy mit mondok, asztán 
cs!nájj amit akarsz, csak el őbb hallgass meg! \n  
APA: (Ajtót nyit) Mit akarsz még mondani? 
ÖCSI: Apa ne haraguggy, én aszt akartam, szóva, én nem akar-
tam... 
ANYA: Most aztán Öcsi, mars befelé! Mai megtanulod, hogy 
mikó beszész megint hüjeségeket! Alvás! (Belöki a szobába, fog-
ja a kulcsot és rázárja kívülr ő l.) Jóska, te meg még hisz ő  e' ijen 
hüjeségeket? 
APA: Tunni akarom, igaz vót-e vagy nem. 
ANYA: Asse tudom, mit kérdez ő . 
APA: Hogy a németek ki-be jártak a házba. 
ANYA: Aszt meg ki monta neked? 
APA: A Roza, asztán meg a gyerek is. A gyerek az nem hazudik! 
ÖCSI: (Veri az ajtót belülről.) Én tanátam ki apa, k!tanátam, hogy 
ne haraguggy anyára! 

ANYA: Jóska, nyis ki! 

vállára teszi a kezét és a szemébe néz. Olyan mint egy meg-
sebzett madár.) 
APA: Mongy e' mindent, úgy ahogy vót! 
ÖCSI: Mit? 
APA: Anyádrú. 
đCSI: Tán haragszik rá? Mé? 
APA: Annyi katona vót itt a ház kör ű ? 
ÖCSI: Hát persze, hogy vótak. 
APA: Anyád kedves vót hozzájuk? Adott nekik valamit? 
ÖCSI: Persze. 
APA: Mit? 
ÖCsi: vizet. 
APA: Vizet. Semmi mást? 
ÖCSI: Nem tora. Mindég aszonta, hogy mindenit odaanná nekik, 
mind ahogy neked is... Aszt is monta, hogy tán Németországba 
most a mi apánk is vizet kér valamejik asszonyt ű . 
APA: Oszt mit adott még nekik? 
ÖCSI: H~nnan tuggya?... Mindent, mer jó vót hozzájuk. 
APA: Betártak a házba is? (Öcsi hallgat.) Nohát bejártak-e vagy 
nem? 
đCSI: Be. 
APA: Nállunk is aluttak? 
đCSI: Hát persze hogy itt aluttak. Anya mindent megengedett ne-
kik. 
APA: Egy, kettő , vagy tíz? 
ÖCSI: Száz is. 
APA: Éccaka? Anyádná? 
ÖCSI: Aszt nem tom. Éccaka is, mos má emlékszek. 
APA: A Frányó sógor is? 
đCSI: Az is. Aszonta, hogy te montad neki. 
APA: Mikó? A németekké együtt? 
ÖCSI: Persze, ha jó tudom, együtt. 
APA: Aszt a kurva istenit!... Megyek, megyek a házt ű , mondd 
meg, megyek, hogy berúgjak. Asztán meg összeszedem a cók-
mókomat, oszt többet se láttok! 
(Elmegy, szinte futva hagyja el a színpadot.) 
ÖCSI: Apa, hát mi van? Tán má megin nem jó csinátam valamit? 
Apa, ne menny a kocsmábal... Akármit mondok, minden rosszú 
sül e'. Apa! Apa! 
(Utánaszalad. ) 
(Kis idő  múltán megérkezik az ünnepl őbe öltözött anya, degesz-
re tömött szatyrát az asztalon hagyja.) 
ANYA: Јб )estét! Hát tik hun vattok? Itt valami nincs rendbe. (Ki-
megy az udvarra.) Jóska! Öcsi! Érdekes. (Visszamegy a házba 
és rendet rak.) (gy, ez az őszirózsa, ez a székf ű ... ez a téli sa-
játa magja. A kóbász estére, meg hónapra a Jóskának. Cukor az 
Öcsinek, a kendő  az Olgának... De hát hun vannak? 
ÖCSI: (Lehangoltan) Jó estét. 
ANYA: Te meg hun lődörögsz? Hun az apád? 
ÖCSI: Aszt nem tom. Az elébb még itt vót. 
ANYA: Ez a cukrod. Vacsorára kóbász lesz. Nem a legdrágább, 
de még ez a legjobb. 
đCSI: (A kezében tartja a cukorkát, bele se kóstol.) Jó. 
ANYA: Mi van? Mi történt? 
ÖCSI: Semmi! 
ANYA: Itt valami nincs rendbe. Hun az apád? 
ÖCSI: A kocsmába. 
ANYA: A kocsmába? Minek? 
đCSI: Aszonta, hogy fölönt, asztán meg emén. 
ANYA: Hogy az istenbe!? Tán csak nem vették vissza a f ődet? 
đСSI: Dehogy. A Roza gyütt a diójé, oszt nagyon összevesztek. 
Emeséte neki, hogy a németek bejártak hozzánk, amikó még 
nem vót itthun. 
ANYA: Tán csak nem hitte e' neki? 
ÖCSI: Nem. 
ANYA: És? 
ÖCSI: Akko meg elővett engem. 
ANYA: Te mit montá neki? 
ÖCSI: Én jót akartam, dícsértelek, hogy mijen jó vótá, megitattad 
a szomjazókat, mind ahogy a pap is taníti. Aszittem, hogy apa 
inai még jobban fog szeretni. 
ANYA: Montad neki, hogy bejártak hozzánk a németek? 
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APA: A Roza az bi t š nem tanáta~ 
ANYA: Üjj má le... Mirű  bešžétet Rózává, tán csak nem ve-
szekettetek4 
APA: A szemibe vágtam, hogy tuggyuk, hánszó vetét e' a plébá-
nos úr mijatt. 
ANYA: Na látod, oszt hunnan tudod, hogy úgy vót? Tuggya aszt 
valaki? Mások mongyák rá, hogy mocskójják. Minket is össze 
akarnak veszíteni, hogy szétmennyünk. 
APA: Hát mé hazunnának nekem? Ártottam én nekik valamit? 
ANYA: Hogy értessem meg veled... Nem látod, hogy mindenki 
frigy ránk? Mink sose veszekszünk. Mások verik, mink meg sze-
ressük egymást. Ez idegesíti üket. Nem tom, hogy mé ijen írí-
gyek, de nehogy asszidd, hogy örünek annak, amit a juttatott 
fődön elérté. Annak, hogy két hektáron több termett mint másnak 
ötön. Eszt frigylik! 
APA: Mé? 
ANYA: Honnan tuggyam? Ezek mindent evisenek, csak aszt 
nem, ha valakinek jó mén, hozzá ha még szegény is. Akkó ki-
gondónak valamit. Csak annyi igaz az egíszb ű , hogy vizet attam 
a menekülő  német katonáknak. Eszt mindenki tuggya. De ebbe 
mos valami rosszat is akarnak tanóni. 
APA: Hát akkó nem igaz? 
ANYA: Mi nem igaz? 
APA: Az...  Ma  úgy megijettem .., mind akinek kicsúszott a föd 
a Iába alú. 
ANYA: Ne legyé má féleszű , jobban meg kő  hogy b zzá bennem, 
meg saját magadba. Mink ketten tuggyuk a legjobban, hogy hogy 
ának a dógok. Hogy ki mit beszél, az nem fontos. 
APA: De mi van Frány6va? Nem ker űgeti túl sokat a házunkat? 
ANYA: Te kérted rá, ű  meg asszitte, hogy a nőknek mindég 
szükségük van férfira is. Nekünk sokka könnyebb nékületek. 
Semmise igaz abbú, amit te gondósz. A Frányó egyáltalán nem 
teccik, még asse, hogy annyit barátkozó vele. Megjácca, hogy va-
laki. Az elébb azé gyütt, hogy megmongya, ehelyezte az Olgát a 
zádruga raktárába. Jó tette, de jobban megvónák az ű  segíccsé-
ge nékü. 
APA: Munkát kapott a Volga? Jobb ha emén dógozni, mintha itt 
tekereg le-fő . Estére mai egy kicsit megpirongatom. Nagyon e' 
van foglalva avva a rend ő rre. 
ANYA: Tizenkilenc éves. Egyáltalán nem teccik, hogy az a rend-
őr kísírgeti. 
APA: Ha jobban meggondójuk, olyan id ők járnak, hogy nem árt 
egy rendőrre ismereccségbe lenni. 
ANYA: Apa, nézz a szemembe! Mos má hiszö nekem? 
APA: Hiszek, ne haraguggy... 
ANYA: Gyerünk vacsorázni. 
APA: Macám, tudod hogy megijettem, többet ne hozzá ijen 
hejzetbe. 
ANYA: Eszem ágába sincs, te csak egyé nyugottan. 
đСSl: (zörög az ajtón) Anya, én is ennék köbászt! 
APA: (Nyitja az ajtót.) Gyere abbú a fogdábú, te esztelen! 
ANYA: Egyetek, asztán meg takarodó. Majd én fódozgatok, 
amég meg nem gyün az Olga. 
APA: Ű jj le, egyé velünk! 
đСSI: (Teli szájjal.) Hiába a nagy szóbeszéd, egyed ű  alszik 
anyánk most is még .. . 
APA: Hát nem megmontam, hogy ehagyod az ijen h űje be-
szédet? Most vót itt délután a tanító néni... (Nyílik az ajtó és 
belép Olga, egészen megváltozva.) 
OLGA: Jó estét., 
ANYA: Jó estét°.1-iát neked fontosabbak az udárnikok, mind a 
munka itthun? 
OLGA: Az összes fiatal ott vót. 
APA: Munkát kapta a zádrugába. 
OLGA: Tudom, minta má a Frányó. 
ANYA: Egyé. Még csak asse mondhatom, hogy aggyanak va-
csorát ott ahun dógoztá, mer nincs nekik. 
APA: Egyedű  gyű tté ebbe a sutétbe? 
OLGA: Q, dehogy. Az ifjúsági elnökke. 
ANYA: Avva a rendő rre? 
OLGA: Persze. Aki most megszervezi a versenyt. 
ANYA: Mire vársz, egyé. 

'OLGA: Nem vagyok éhes. 
ANYA: Hogy lehet, ami Кб  nem etté semmit?! Mi van veled? 
OLGA: Anya én olyan szerencsés vagyok. 
APA: Attú még ehecc. 
OLGA: (Sírva) Ó, anya, megtörtént, megtörént. (Berohan a szo-
bába, a szülők meglepetten nézik.) 
đCSI: Mi történt meg? 
APA: Na, hát ez vót az a nagy munkaakció. 
đCSI: Mi lett vele, anya? 
ANYA: Mit törőcc te vele, menny alunni! 
đCSI: Hát én mos má télleg nem értek semmit. 

VI. A POLITIKA 

Reggel van, anya hallgatja a rádiót. Látszik rajta, hogy nagy 
gondban van. Egyedül van, mert Olga munkába ment, az đcsi 
iskolában van, az apa még nem ért haza a vasútról. 
Rádió: „A Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottságának 
az ülésérő l adott helyszíni jelentésünk folytatásáig forradalmi 
és munkásdalokat közvetítünk... Rövid szünet után folytatjuk a 
Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottsága rendkívüli ülé-
sének közvetítését..." 
„Szólít a zászló elvtársak..." Lehalkítja a rádiót, de továbbra is 
gondterhelt. Az apa vasutas egyenruhában érkezik a munkából. 
APA: Jó reggelt. Tán van valami? 
ANYA: Nem tudom, de mintha valami nem vóna rendbe. Ülésez-
nek a pártba. Itt a faluba is minden a feje tetejire át. A Frán убПб  
házkutatást tartottak. 
APA: Ugyan mé? 
ANYA: Hunnan tuggyam? 
APA: Szerencsétlen Frányó... Leszaggatta a Jézuskákat a kö-
rösztrú, oszt itt gyugdosta őket nálunk. Evette a parasztoktú 
a húst, asztán meg idatta nekünk. Még mai mink húzzuk a rövi-
debbet. 
ANYA: De mi lehet vele most, aszt mondd meg! A Frányó min-
dég aszt csi Пбta, amit az odborba kitanátak. 
APA: Lehet, hogy a hús mijatt. A Volga adott annak a rend ő rnek. 
Még aszt is megmonta neki, hunnan kaptuk. Ezé minket is meg-
tánсбtatnak. Mostanába mindenki b űnös valamijé. 
ANYA: Hallgass! Mai mingуб  mongya a rádijó! Reggel úta mon-
gyák, de nem értek belülle semmit. Közbe meg mennek a par-
tizándalok. 
APA: Nagy kurva a politika! 
ANYA: (Felerбsíti a rádiót.) 
RÁDIÓ: „Elvtársak, mi ezeket a vádakat nem ismerjük el. Nem 
ismerhetjük el, mert a Tájékoztató Iroda határozatában szerepel-
nek, amelynek aláíróit egyáltalán nem érdekli az objektív való-
ság, pedig jól tudják, mi az objektív és mi a szubjektív igaz-
ság. Úgy vélik, hogy a JKP KB-hez és az objektív igazságot tük-
röző  tényezőkhöz való viszonyulásuk marxista—leninista meg-
alapozottságú, de éppen ellenkez őleg áll a dolog... Ez nem 
marxista és leninista (taps), hanem a legkevesebb köze van ah-
hoz, amit nem nevezünk lojalitásnak és objektivitásnak a pár-
tunkhoz és államunkhoz való viszonyulásban... (Elhalkul) 
APA: Értesz belülle valamit? 
ANYA: Csak aszt, hogy valaki támad bennünket. Ha jó gondolom, 
az oroszok. 
APA: Asse hiszem. 
ANYA: Halgass csak! 
APA: Az igasságot úgy se mongyák ki! 
RÁDIÓ: „Elvtársaim, ezúttal nincs szándékomban vitába szállni 
a Tájékoztató Iroda határozatával és a Prágából, Varsóból, Szó 
fiából, Bukarestbб l és Moszkvából érkező  támadásokkal. Ez a 
valódi igazság. Ezt hazánk minden állampolgára tudja, mert 
nálunk minden ember tisztában van azzal, mi az igazság és mi 
nem. Minden emberünk világosan tudja, hogy nálunk nem a 
kapitalizmus erősödik, hogy nincsenek kulákok a falvakban, ha-
nem éppen ellenkező leg, a szocializmust építjük, igen gyors 
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ütemben. A továbbiakban azzal is vádolnak, hogy opportunisták 
vagyunk..." 
(Kisírt szemmel, futva érkezik Olga) 
OLGA: Apa, apa! A Frányó sógort bezárták az opstinába, evitték 
kihallgatásra. 
ANYA: Hát te nem vagy a zádrugába? 
OLGA: Senki se d бgozik, valami baj van. 
APA: Mi? Ugyan mi? Aszt mongyad! Rossz lehet az nekünk? 
OLGA: 1=n aszt nem tudom, az oroszok támadnak bennünket. Két 
miniszterünket leváltottak és bezártak. Hallottam a rend б rtú, 
amikб  aszonta az odborba az elnöknek, hogy Sztálin err ű  semmit 
se tud, hogy minden a háta mögött történik. Amik б  megkérdez-
tem, hogy mi van a Frányó sógorra, nagyon foghegyr ű  beszét 
velem, mer hogy az én apám kulák meg informbír бs. 
APA: Mi vagyok? Informbí гбs? Az mi? Én csak aszt ismerem e', 
hogy Sztálin katonája v бtam. 
OLGA: Hát micsinájjak? Szóba se akar áni velem. É rted? Még 
csak rám se néz. 
APA: Ha falhó állítanak bennünket, a Frányó húsa mijatt, akkó 
tudom, hogy temijattad, meg a rend б röd mijatt van. 
OLGA: Nem a hús mijatt. Hanem a politika... 
APA: A hétszencségit, tán csak nem az đcsi baszott be má me-
gint. Az iskolába olyan verseket irkát, hogy Isten őrizz... 
OLGA: A rendő r mos má szóba se akar áni velem. Hát nem ér-
ted? 
APA: Nagyon is érdeköl a te rendбröd. Most fontosabb az, 
hogy... 
(Ebben a pillanatban megérkezik egyenruhában a rend őr —jöhet 
pótkocsis motorkerékpáron, kerékpáron, vagy akár gyalog —, hi-
vatalosan kopog, bár maga is kellemetlen helyzetben van.) 
OLGA: Te vagy? Mondd már, mi történik?! 
RENDŐR: Szevasz. Hivatalból jöttem, Kis elvtárs velem jön az 
opstinába, a helyi népbizottság elé. 
APA: Minek? 
RENDŐR: Ott  majd közlik. 
OLGA: Kérlek, legalább a kapcsolatunkra való tekintettel mondd 
meg — ha nem más mint ifjúsági aktivistának —, hogy mi baj van 
velünk. 
RENDŐR: Én most a számodra hivatalos közeg vagyok! 
ANYA: Jézus Mária, tán csak nem tartóztatik le? 
RENDŐR: Most még nem, csak kihallgatják, egy bizottság 
előtt. 
ANYA: Miccsinát? 
APA: Mongya má, minek visznek? 
RENDŐR: Nem tudom, majd megmondják. 
APA: Fogalmam sincs, hogy mé. 
ANYA: Vigyázz magadra. 
APA: Vigyázok. Ha má élve hazaker űtem két háborúbú, tán 
csak megúszom eszt a kihallgatást is. 
RENDŐR: Indulás! 
APA: Meglássátok, dére má itthun leszek. Legyé nyugott, kí-
szicsd az ebédet. Ugye jó mondom, elvtárs. 
FIENDŐR: Majd meglátjuk! Szevasz! 
APA: Legyetek nyugottak, tudom, hogy ártatlan vagyok. Asse 
tudom, mi a politika. 
ANYA: Isten álgyon Jóska. 
C)LGA: (A rendőrhöz.) Én nem tehetek semmirő l, ne légy ilyen 
hozzám, tudod, hogy gyerekem lesz tő led... 
RENDŐR: Hagyjál, már montam. Hivatalból vagyok itt. 
OLGA: Jajj nekem, megölöm magam, öngyilkos leszek! 
ANYA: Olga, ne cirkuszójj most itt, menny vissza dógozni. Ha 
nem akar veled szóbaáni, nem is érdemli meg. 
OLGA: Nem láttad, szóba se állt velem. 
ANYA: Dehogy nem láttam. 
OLGA: Azé gyütt, hogy evigye apát. 
ANYA: Pedig aszt se tuggya szegíny, hogy mit csinát. Hánsz6 
megmontam neki, hogy kerűjje aszt az ajjas Frányát. (Megérke-
zik Ócsi.) 
đСSI: Mé vitte e' a hekus apát? 
ANYA: Hogy kerúlsz te ide? Hát nem vagy az iskolába? 
đСSI: Nincs tanítás, a tanító néni odavan valami bizottságba. 
ANYA: Hát ű  is? 

đCSI: Hun van apa? (Anya hallgat; ) 
ANYA: Hova vitték apát?! 

A KIHALLGATÁS 

A helyi Népfelszabadító Bizottság irodájában a  tan  ѓtбnб , a bi-
zottság elnöke és a járási elvtárs ül. A falon Sztálin és Tito képe. 
A jelenet azzal kezd ődik, hogy a népbizottság elnöke az asz-
talon áll és leveszi a falról Sztálin képét. A kályha melletti ládába 
dobja... 
TAN (TŐNŐ : Reggel az iskolánkban is levettük Sztálint a falról. 
ELNÖK: De hát Tito elvtárs beszámolója végén még egyszer 
felkiáltott, hogy éljen Sztálin, a rend ő rök pedig azt mondják, hogy 
Sztálin semmit se tudott a Tájékoztató Iroda határozatáról. 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Pontosan úgy volt, Titónak ezt meg kellett 
tennie, hogy ne sértse meg a mi embereink érzéseit. Egyéb-
ként pofon egyszerű ; Sztálinnal végeztünk. Többet aligha mu-
togatja nekünk a bajszát. Biztosra vehetitek. 
RENDŐR: (Belép.) El6állítottam Kis Józsefet. Itt vár a folyosón. 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Ülj csak le, majd behívjuk, ha sor kerül rá. 
Hol is van a dossziéja? 
ELNÖK: Itt. 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Aha, aha, a Vörös Hadseregben szolgált. A 
szovjeteknél. Egy napot sem volt hadifogoly. Másokat évekig ott 
tartottak. 
TAN(TŐNŐ : De hát ennek fogalma sincs a Tájékoztató Irodáról. 
Igaz, hogy az orosz hadseregben volt, de enyhít ő  körülmény-
nek számít, hogy a németeknél is szolgált. 
ELNÖK: Földet juttattunk neki, de mást se csinált csak henyélt 
meg állandóan azt hajtogatta Sztálin, Sztálin, Sztálin... katonája 
voltam. 
TAN (TŐNŐ : Fogalma sem volt arról, hogy az mit jelent. Erre ami 
kedves Frányó „barátunk" tanította! 
JÁRÁSI ELVTÁRS: De hát együttm űködött a Frányával? Vagy 
nem? Milyen rokonságban vannak? 
ELNÖK: Frányának se sok gőze van a politikához. Azt hitte, most 
6 a hatalom, mert odbornik lett. Túllépte hatáskörét. Az Inform-
bíró kifejezést ki se tudja mondani. 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Nem tudom, miért vagytok olyannyira oda 
ezért a Kisért és Frányáért. Talán csak nem vagytok velük egy 
bűnszövetkezetben? Miféle familiaritás ez? Azért küldtek a vá-
rosból, hogy felkutassam a helységben az informbírósokat. Én 
biztos leleplezem őket. Ha ti nem vettétek észre őket, az annak a 
jele, hogy nem voltatok eléggé éberek, s jól el tudták leplezni ma-
gukat. 

 
 

ELNÖK: Hát akkor majd szorosabban megmarkoljuk. Majd kide-
rül, mit tud! 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Valamit fel kell mutatnom az UDBA főnö-
kének. Tán csak nem mondhatom, hogy kiránduláson voltam a 
falutokban. Minden emberi lényt ellen őrzés alá kell vonni, mert az 
ember a mi legnagyobb kincsünk. Az ellenségnek az acélja, 
hogy behatoljon rendszerünk minden pórusába. 
RENDŐR: Úgy van, nekem ez a Frányó mindig gyanús volt. Meg 
a többiek is. Kis családjával csak azért kerültem közelebbi kap-
csolatba, hogy kontroláljam őket. 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Vezesd be... Ti majd kikérdezitek. Az elv-
társnő  meg kérje vissza a fiának az iskolai jegyzeteit és olvassa 
fel, ha arra kérem. Minden elérzékenyülés nélkül. 
(A rendőr bevezeti Kist az irodába, akinek földbegyökerezik a 
Iába a meglepetéstől.) 

ELNÖK: Szevasz! 
APA: Halál a fasizmusra —szabadság a népnek! 
ELNÖK: Elvtársnő , vezesse a jegyzőkönyvet! 
(A tanítónő  átül a másik asztalhoz.) Kis barátom, mi mindent tu-
dunk. Mondd csak el szépen, hogy is történt! 
APA: Mi? 
ELNÖK: Hogy kerültél a szovjet hadseregbe, mit csináltál ott 
és miért nem voltál hadifogoly? 
APA: Megszöktem, hát tuggyák... Hogy micsinátam? Krumplit — 
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kartoskát főztem. Ećet ~~gol•t`knlet!: đе  aizegуk se:a 
másik ódalon. 	 _/ 
ELNÖK: De mondd csak, kinek is voltáG a katonája? Úgy isten-
igazából ... 
APA: A Sztálin katonája vótam, van ruha papírom. 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Milyen papírod? 
APA: Elbocsátó levél az orosz hadseregb ű . Hogy a járő rök en-
gedjenek továbbmenni hazafelé. 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Add csak ide! 
APA: (Keresgél a pénztárcájában.) De eszt senkinek nem adha-
tom oda... 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Miért nem? Ki mondta ezt neked? 
APA: A Frányó emlegette, hogy ez még jó gyühet nekem. 
ELNÖK: (A tanítónőhöz.) Jegyezze! 
RENDŐR: (A járási elvtárshoz.) Közbeszólhatok? (Az udbás 
bólint.): Mondja csak, hogy hívják a lányát. 
APA: Hát nem tudod? Olga, Olgi. 
RENDŐR: És maga hogy hívja? 
APA: Volgának. 
RENDŐR: Na látják. 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Volga, miért éppen Volga? Miért emlegeted 
mindig azt, hogy Sztálin katonája voltál? Miért foglalkozol annyit 
a Szovjetunióval, miközben alig ejtesz szót Jugoszláviá г6l. Na 
mondjad! Miért mindig csak Sztálin és sose Tito? 
APA: Hát a Tito is orosz! 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Mit, mit beszélsz? írjátok. Ki orosz? 
APA: (Körülnéz.) Pszt. 
TAN  ЃТбN0: Ugyan már Kis (nevetségesnek tűnik neki) 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Magyarázd csak el, ki az orosz? 
APA: A Tito... Tuggyátok, hogy a mi igazi Titónk régebben, még 
a háború elбtt Oroszországba vót. Osztán az oroszok, de lehet 
hogy maga Sztálin, tuggyátok má hogy szokta, sipirc valamelyik 
lógorba. Akkó meg nekünk ekű ttek valakit, aki szakasztott ojan 
vбt, mind ű . Fojton kapcsolatba vótak vele, oszt így lett, hogy 
egy orosz vezette az egísz harcot, a fáradalmat és az agrár-
reformot. 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Ki mesélte ezt kendnek? 
APA: A Frányó, az odbornik. Biztos vagyok benne, hogy itt hallot-
ta. 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Elmesélted ezt azóta valakinek? Mondjad! 
APA: Senkinek, csak maguknak. De nehogy tovább mongyák. 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Hajja, kend mos baszkódik velünk, vagy? 
APA: Mé? 
ELNÖK: Jól van Kis, de most már mondd el, milyen kacsolatban 
voltál a Frányával? Miket beszélt nálatok? 
APA: Semmi különösset. Hogy legyünk vörössek, meg az oro-
szok ellen, hogy a vallás ópijum a népnek. Én azt gondótam, 
hogy jó beszél. Tuttam, hogy nem lesz jó, hogy hozza a húst a 
házba, de te is etté belülle rend ő r koma, meg magának is attam 
belülle tanító néni. Ha nem stím őt vóna, biztos nem fogatták vó-
na e'. 
ELNÖK: Jól van Kis! 
JÁRÁSI ELNÖK: Milyen húst emlegetett? 
RENDŐR: Semmi az egész. 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Kaptál t ő le valamilyen röpcédulákat is? 
APA: Hát hogyne! 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Milyeneket? Halljuk! 
APA: Azé a főd, aki megm űveli! Ez vót, amelyiké födet kaptam. 

ELNÖK: Mi a fene, háj a rendszer ellen nem ágált? 
APA: Nem. Aszonta, hogy eztán mindenki úr lessz. 
ELNÖK: Nézzük csak, mi lett a földdel, amit kaptál. 
APA: Mi? Hát müvetem. Megszerettem, ganéztam, meg a töb-
bi... Minden fájé veszekennem köllött a kapitalistákka, a kulákok-
ka. 
ELNÖK: Hát persze, de te magad is úgy kezdtél viselkedni, mint 
valamilyen kulák. Belegondoltál-e valaha, hogy hogyan visel-
kedsz, amióta megkaptad a földet, hogyan élesztetted újra a ka-
pitalizmust a falun, hogyan támogattad a kulákokat? 
APA: Mijen kapitalizmust, mijen kulákokat? 
ELNÖK: Hallgasd csak meg, hogy mit írt a fiad az iskolában. Ol-
vassa fel elvtársn ő  a gyerek fogalmazványát. Jól figyelj! 
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TANITONI: (Füzetet vesz a kezébe és Kis elé áll.) 
„Apám, a szocialista kulák!" Az én apám nagyon jó ember. EI б -
ször a németeknél volt, azután az oroszoknál. Egy este meg-
gyült. Ez volt a legszerencsésebb nap az életemben. Most vasu-
tas és kék szeme van. Nemsokára földet kaptunk, amit az anyánk 
harcolt ki, mert apa egy tuskón ücsörgött, amikor a fedet osztogat-
ták. Három hektárt. Az én apám mindig jól föltalálja magát. Nekünk 
is azt mondja, hogy jól fel kell találnunk magunkat. Most, hogy van 
földünk, azén apám is kulák. Szocialista kulák. Most aztán meg-
baszhassa mindenkinek az annyát. Ak Кб  szeretem legjobban az 
apámat, am!kó vasárnap asztalhó ül és ismételgeti: „Most má én 
is kulák vagyok!" 
APA: Eszt ű  írta vбna?! 
TAN(TONI: A kedves fia. 
APA: Taknyos kölke... 
ELNÖK: No látod, Kis barátom, milyen nevelés ez? Haladó szo-
cialista szellemben neveled-e a gyerekedet, vagy a kapitalizmus-
nak a feltámasztására? 
APA: Miféle feltámadásra? 
ELNÖK: Most mindannyiunknak meg kell változnunk. At kell ne-
velnünk magunkat, belül is. At kell nevelnünk a szívünket  is.  
RENOIR: Nincsen most már Sztálin katonája, nincsenek bolse-
vikok, hanem majd a szocialista Jugoszláviát meg a JKP-t emle-
gesd. Megértetted? 
APA: Egy szót se többet a Sztálinrú? Most má nem fontos, hogy 
ha valaki Sztálin katonája vбt? 
ELNÖK: Semmit. Sztálin a legrosszabb... 
APA: Mi? A legrosszabb kurva? H ű  az istenit... 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Jól van no... 
ELNÖK: Most szépen menj haza és m űveld amit kaptál... És 
hallgasd a Frányó helyett a rádiót. 
APA: Jó, csak a Frányát megértem, a rádijót meg nem. 
RENOIR: Az Olga meg legyen megint Olga, ne Volga. 
APA: Majd megmondom neki, te meg aztán jelentkezz nálla, ha 
má főcsinátad. 
RENOIR: Ahogy montuk, mer ha nem úgy lessz, bent fogjuk 
kendet, mind a Frányát. 
APA: A Frányát bentfogjátok? Pedig aszonta, hogy most ű  van a 
hatalmon. 

ELNÖK: Mehetünk! 
APA: Tanítón ő  elvtársnő , ideanná aszt az írást? Hogy megbe-
széjem a kölökke? Az ördög vigye... 
TANITÓNI: Nehogy véletlenül bántalmazni merészelje, mert a 
testi fenyítés nem szocialista nevelési módszer. Jobban vigyáz-
zon, hogy mit beszél a gyerek el őtt. 
APA: Meg se szólalok elette! Soha! Halál a fasizmusra... (Áll 
még egy darabig, várja hogy szóljanak hozzá, aztán elkiáltja ma-
gát.) Szabadság a népnek! 
(Általános derültség közepette távozik.) 
JÁRÁSI ELVTÁRS: Ha ezt küldenénk be a városi udbára, végül 
még engem tartóztatnának le... Még hogy a Tito is orosz! Hogy 
miket ki nem találnak! 
ELNÖK: Ki legyen most a következi? 
JARASI ELVTÁRS: Elég lesz ez a Frányó. Megfizeti mások he-
lyett is. Alhíreket terjesztett, pánikot keltett, és igyekezett meg-
kaparintani magának a hatalmat. Pedig ebben az üj országban 
sem gyakorolhat éppen mindenki hatalmat, világos? 
ELNÖK: Világos... legalább ezt a Kist futni hagytuk. Elég lesz 
neki, ha megtudja, hogy elvesszük tőle a kapott földet. 
TAN(TINI: Mit? A földet? Miért? 
JARASI ELVTÁRS: Az oroszok okkal róják föl, hogy nem vittük 
végbe a kollektivizálást falun, hogy magántulajdonosi érdekek ju-
tottak felszínre. Éppen ezek a tapsosok viselkednek úgy, mintha 
a föld az övék volna, nem az államé. 
ELNÖK: (rásos végzés várja már otthon. Munkás zadrugákat 
hozunk létre, mez őgazdasági termel őszövetkezeteket. Most 
ezeknek a termelőszövetkezeteknek van jövője. Mindent elve-
szünk! 
rANITINI: Mezőgazdasági... termelő ... szövetkezeték. Ez 
I'gy egészen más! 
JARASI ELVTÁRS: Eddig még csak egy ! nformbírбs van a falu- 

ban, de legyetek résen, mert akadhat több is. Ha nem, akko 
majd kijövök még egyszer és elérángatjuk őket, vagy ha kell, cs!-
nálunk. Megértették? 
MINDANNYIAN: Meg! 

VIII. A HAZATÉRÉS 

Anya és a gyerekek a küszöbön ülnek és várakoznak. 
ICSI: Mos van a nap lemen őben. Mos kéne, hogy gyújjön. A há-
borúbú is ijenkó ért haza. 
ANYA: (Sír.) Szegíny аpátok, vбt a sváboknál, megjárta az oro-
szokat, oszt élve hazagyütt, most meg a mijeink viszik a fegyház-
ba. Pedig maga se tuggya mijé! 
OLGA: Dehogy viszik. A Frányó, a hús vagy a politika mijatt nem 
lehet baja. Apa semminek nem oka. Hát nem látja, hogy most oja-
nokat is becsuknak, akik még a légynek se ártottak? Eviszik azo-
kat is, akik most gyüttek a hadifogságbú, ha másé nem, azé mer 
élve hazakeverettek. 
ÖCSI: Fđboncsam aszt a kík levelet? Lehet, hogy abbú megtugy- 
gyuk? 
ANYA: (Nézegeti a levelet.) Én nem merem fбnyitn!. Ajállottan 
atták fő  apátok nevire. Mi lehet benne? Kik boríték, az odbornak 
a pecséttye, valami hivatalos. Félek az ijenekt ű . 
OLGA: Emennyek érdekl бnrli a faluba? Lehet, hogy tanákozok 
avva a gumibot-jankбva, és az megmongya. Tán csak van annyi 
esze... 
ICSI: (Feláll és az udvar közepe felé indul.) 

Aki apát bekasztlizná, 
ezerszб  is elátkoznám. 
Tuggya meg a fбtos gatyás, 
megette áll Sztálin atyánk. 	иΡ i гУ r 

ANYA: Nem hagyod... Elegem van má a Sztálinbú. Egísz-i'ap 
hallgatom a rádijót. Lehet, hogy az is vбt a baj, hogy az apátok 
ojan sokat emlegette. 
(Arra megy Plébános Roza.) 
ROZA: Dícsértessék a Jézus Krisztus. 
ANYA: Jó estét. 
ROZA: Mit búsúnak kentek, tán csak 
ANYA: Ne bolondozz itt! Mit akarsz? 
ROZA: Tán a cocolista kulák nincs itthun? 
ANYA: Mit akarsz vele? 
ROZA: Azé gyüttem, hogy megmongyam mit üzen a plébános úr; 
Mehettek a diójé, ami ott van a mezsgyén... 
OLGA: Haggyon bennünket! 
ROZA: Most asztán utóért benneteket is. Aki fönnhordja az órát, 
nagyot bukfencezik. Mos má fingani se tuttok a bolsevikoktú meg 
a KP-soktú, ugye? Tán csak nem sikkasztott e' valamit a coco-
lista kulák úr, hogy a dutyiba kerút? 
ANYA: Pusztújj innen! 
OLGA: Elég veszekedést csinát a mútkori hazudozása!va! 
ROZA: E' tudom képzeni ... Szegény Kisúr valam!féle vetéléseket 
emlegetett, tán csak nem lesz mos ijesmi nálatok is? 
OLGA: Miket össze nem zagyvál! 
ROZA: Az Isten mindent Iát, mindent tud! 
ANYA: Haggyá bennünket, megvagyunk mink néküled, mit 
akarsz még? 
ROZA: Úgy köllött neki! Csak hagy tegyék h űvösre! Téged sajnál-
lak, nem ütet. Hogy fбfújбckodott, mikó megkapta aszt a darab 
fődet! Ojan vбt, mind a kakas a szemétdombon . Még az Istenn is 
megfeletkezett. Aggyátok át az üdvözletemet, ha meglátogassá-
tok. Isten álgya! 
(Elmegy.) 
ANYA: Milyen bolđogok, ha mássa történik valami. 
ÖCSI: Ugye nem zárják be anya? 
ANYA: Nem! Gyerünk be. Ne lássák, hogy rossz' érezzük ma-
gunkat. 
(Felállnak és indulnak befelé, amikor megjelenik az apa.) 
APA: Hát nem vártok meg? 

nem halt meg valakijük?. 

‚. 
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ANYA: Apa! a lÍ) J 

OLGA: Apa! 
đCSI: Apa! Nem zártak be? 
APA: Majdnem; aszt is temiattad. 
ANYA: Gyérünk be, befelé. Éhes vagy? 
(Odabenn, amikor már az apa is leül.) 
APA: Aggyá valamit inni! 
ANYA: Van enni is... Itt az ebéd, minnyájan vártunk. Tuttuk, 
hogy meggyüssz... Senkinek se ártottá... 
APA: Úgy vettem észre, hogy a Frány бra haragszanak a legjob-
ban. Nagyon sokat járt a szája . Az oroszozásnak meg vége. Meg 
ne hajjam még eccé a házamba , hogy valaki a Sztálint emlegeti. 
ANYA: Mintha monták vбna... A rádij6 is bemonta. 
OLGA: Én se leszek többet Volga? 
APA: Mijen Volga? Ki az, aki így gúnyol? Olgának köröszt бtünk, 
hát Olga is maracc! 
OLGA: Éppen kend... 
APA: Mit én?! Mindég csak én! Egy szót se hajjak többet a kulá-
kokn se! Ez a taknyos meg többet ne irkafirkájjon. Aszt írta rul-
lam, hogy cocolista kulák v бtam . Majnem evitetté , te ostoba sza-
már. (Fülénél fogva megragadja a gyereket.) Ki tökölődött a tus-
kón, amikб  a fődet osztották?! 
đCSI: Jaajj! Hát éppen kend! 
APA: Ki minta, hogy írdd meg az igasságot?! 
ANYA: Ne bándd, hát csak az igazat írta! 
APA: Mai megmutatom én ennek a békanyálnak, hogy hogy írják 
az igasságot! 

đСSI: Egyátalán írhatok valamit, vagy megszólahatok? 
APA: (Elengedi.) Nem akarok semmi mást hallani a házba, csak 
aszt, hogy szocialista Jugoszlávia, meg JKP! De aszt minden 
nap! 
ANYA: Gyütt egy levél! Kík kovertába. Nem mertük f бnyitni. 
APA: Adde! 
(Amíg a levelet bontja, az utcáról egy kiáltás hallatszik: — Jбska, a 
rohatt anyádat! — ordítja torkaszakadtából Frányó, miközben a 
rendőr a vasútállomđsra kíséri. Mindannyian a küszöbre tódul- 
nak.) 
RENDŐR: Szevasz Kis! Te aztán megúsztad. đ rülj neki! 
APA: Mi van veled Frányó? Hát te odbornik vagy! 
RENDŐR: Viszem az állomásra, átadom arabkísér őnek. 
FRÁNY6: Te marha! Miket hortá rullam ott össze! Miket бvastá 
ott benn a fejemre? Mindég gondoskottam гúlatok! Mit dumátá az 
oroszok гú? Aszt, hogy ű  is orosz? Te zárattá be a fene egyen 
meg, téged is, meg a fődet is, amit kaptá! 
RENDŐR: Fogd be a pofád, infoгmbí гóš! 
APA: Tudod Frányó, most ojan id ők járnak, hogy jobb ovatosnak 
lenni. Most ebbe az átmeneti periбdba... Nehogy aszt gondód, 
hogy... én akartalak h űvösre tetetni. 
FRÁNYO: Jбska, ha netán behínak tanúnak, mongyad, hogy se-
gítettem rajtad, hogy nem vagyok olyan... Hogy mindég a mi 
ügyünké vбtam, hogy ki nem áhattam a Sztálint meg a kulákokat. 
Te is az vótá! Most meg mindent rémkenté. Dögujj meg te, rohatt 
cocalista kulák! 
RENDŐR: Indulás, nehogy lekéssük a vonatot! Ne sértegesd az 
embereket, te !nformbírós! Olga, kés őbb majd visszajövök. 
(Továbbmennеk. Kisék visszamennek a házba. Hallgatnak.) 
ANYA: Szegény Frányó, most még sajnálom is. Kár érte, az istál- 
lóját! 
APA: Asszed, én örülök neki? 
OLGA: Hallottátok? A rend őr megint szóba ál velem, majd vissza-
gyün. 
ANYA: Mi van a levélte? Tán csak nem az UDBA kútte? 
APA: (Széthajtja a levelet és olvassa.) „Tisztelt Kis József elv-
társ! A szocialista mez đgazdasбg fellendítése érdekében egy 
nagy mezőgazdasági termelőszövetkezetet hozunk létre. Az đn 
számára juttatott földterületen is hosszútávú talajjavítási mun-
kálatokba kezdünk. Ennek érdekében földtulajdonát közös m űve-
lés alá vesszük. A lakóház, amelyben él, továbbra is rendelkezé-
sére áll . Kis Mária еlvtáгsnб  számára az új mez őgazdasági ter-
melбszövetkezetben találtunk munkahelyet. A mi részünkrő l en-
gedélyezzük, hogy munkáját továbbra is végezze a Jugoszláv 

Államvasutaknál. A helyi mez őgazdasági titkárság határozata a 
kézhezvétel napjától számított egy hónapot követ ően lép életbe. 
Halál a fasizmusra - szabadság a népnek..." 
(Csend, hosszas csend. Az apa mintha megnémult volna.) 
ANYA: Evették, amit kaptunk. 
APA: Túl szép lett vбna ahhó, hogy sokájig tareson. Mos má lá-
tom, minden rendszer el őbb azé ad, hogy kisűbb legyen mit 
evenni . Megbaszta az isten, ha mégeccé aszondom , azén al-
mám, azén szilvám, a mi födünk. 
OLGA: Apa, a kollektivizálás a szocialista öntudat magasabb fo-
ka... 
ANYA: Olga! 
OLGA: Ez most minnyájunké lesz... Mindent a társadalomért, a 
kolhozért! Anya lehet most az új Akulina Mihajlovna! 
APA: Köztulajdon!... Ki dógozik mai, ha nem a sajáttyáé lesz? 
Te Olga inkább azon törd a fejed, hogy apja legyen a gyereked- 
nek. A kolhozokat, az öntudatot, a kolektivizáci бt meg hagyd a fe- 
nébe! 
OLGA: Apa, én... én ezzel nem értek egyet... Tik nem értetek 
semmit... (Sírva elrohan.) 
APA: Eppen most, amik б  má annyira megszerettem a fődet. 
ANYA: Ne töгбggy vele, az a fontos, hogy neked nem lett bajod, 
hogy megint itthun vagy, hogy együtt vagyunk. Látod, mások még 
asse érték meg. 
đCSI: (Elórelép és skandál) 

„A kik kovertát megkaptuk, 
cocilista kulákok 
má nem vagyunk!" 

ANYA: đcsi! 
APA: Ne bánd, hagy mongya. 

HARMADIK KÖZJÁTÉK A SÖTÉTBEN 

ANYA: Jбska! Jóska, mi van veled? 
APA: Semmi. 
ANYA: Mit bőgsz Jóska? Nem segít ezen má semmi. 
APA: Ott  vagyunk, ahun kesztük. 
ANYA: Nem eppen... Nekem osztón mindegy, esztán is a fődön 
dógozik, bent a zádrugába. 
APA: Akkó mi a fenének atták! Alighogy hozzászoktam... Mos 
mai mindenki röhög rajtam, vigyorognak... 
ANYA: Dehogy. Ezek a mijejink ojanok, hogy csak akkó í rígyken-
nek, ha van valamid. Ha j б  mén valakinek útájják, ha rosszú mén, 
vele együtt tű rnek. 
APA: Micsinájjak, ha hazagyüvök a munkábú? Hogy nézzek a 
fődre, amelyik mos má nem az enyim? 
ANYA: Ez is emúllik. Látod, a F гбnyót becsukták, sokan ott ma-
rattak a fronton, te meg itthun vagy. Úgy efelejcsük, hogy majd ar-
ra se emlékszünk, hogy eccé fődet kaptunk. Az Olga lebabázik, 
az meg má asse tuggya majd, mi a f đdosztás, ki vót Sztalin, mijen 
vót a háború. Asse hiszi majd e', hogy egyátalán vót háború. 
APA: De nincs igazuk, nincs igasság abba, hogy evitték a Frá-
nyát, hogy eccé fődet osztanak, asztán meg eveszik, hogy asse 
tuggyuk mirű  dumáhatunk, mirű  nem, nem igasságos, hogy ki-
hallgatásra visznek bennünket... Tudod mámma, a kihallgatá-
son hűjének köllött tetetnem magam, hogy hazaengeggyenek. 
Nem igasságos, hogy hülyének k ő  tetetnünk magunkat ahhó, 
hogy békin haggyanak... 
ANYA: Jóskám, mink ketten nem váltyuk meg a világot... 
(A sötétben lemegy a függöny) 

A forditб  megjegyzései: A szereplők beszédét jellemző  tájnyelvi.kбvetkezetlenség — a táj-
és a köznyelv váltakozása — szándékos. érzékeltetni pr бbđ ltuk vidékünk heterogén be-
szédmбdjđt, amelyben nemcsak a különböző  tájnyelvi elemek keverednek — legtöbbször 
egyetlen embernél is (6-zés, ú-zás, í-zés) —, hanem a köznyelvnek az iparosodással be-
következd tárhбdításđval mindezek az elemek fel is lazftottđk parasztságunknál a be-
szélt nyelvi normákat. Fordításunkban a megbomlott nyelvi normák Iegszálsáségeseb-
ben Olgđnak, az 'új társadalomba sietve beilleszkedő  Iđnynak a beszédét jellemzik: amikor 
az ifjúsđgi elnökkel társalog, akkor v đlasztékosan, köznyelven igyekszik kifejezni magát — az 
új, divatos kifejezések emlegetésével —, ha pedig a szüleivel beszél vagy csak egysze-
ruen megfeledkezik magáról — beszédében ismét a tájnyelvi kifejezésmód kerekedik felül. For-
dításunkban ezek a fellazult nyelvi állápotok — remélhet őleg — a dráma hitelességét szol-
gálják. 
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REGE 

Úgy mondják, 
Bulbulla varjjá változott 
Miután lelke elkárhozott 
És varjú képében 
Aggastyánoknak vájta ki a szemét 
Fiatal anyák felett károgott 
Míg ki nem apadt a tejük 
Csecsemőket marcangolt szét 
Az emberekre rontást 
A vetésre aszályt vagy árvizet 
Az állatokra dögvészt rikácsolt 

Öreganyám regéi még azt is mondják, 
Devla miután megelégelte 
Az égre csapó gonoszságot 
Bulbullát örök t űzbe kergette 
Hamva még ma is ott  izzik 
De akár a többi valamirevaló cigányember 

(Habár nem hiszek a Bulbullában 
Ma is irtózom a varjaktól) 
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Bendőm simogatom 
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Angalla 
A Parázson a hús 
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Angalla 
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Angalla, ban ankala 
Jóllakik az egész ógzsla 
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Angalla, bange, uaz enyém lesz 
A nyálam csorog gally 
Angalla 
Bendőm simogatom 
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KORUNK  zENÉJER~L А 
 ZA 	

Ez zene. 
KOR 	 Nem, ez „zene ". 

Ez zene és »zene".  
;v 

‚ 	Tanúk voltunk . Egyesek szerint tanúi voltunk a funkcionális 
tonalitásra és a hagyományos értelemben vett összhangzattanra 
épülő  zene újjászületésének. Mások ezt nem észlelik és egyben 
hiányolnak egy domináns irányzatot — valamilyen „ izmust" vagy 
ehhez hasonló unisono jelenséget — s a jelen kortárs zenét de-
kadensnek vélik. Az idei biennálén a két tábor képvisel бi voltak 
a legtürelmetlenebbek és a legelégedetlenebbbek. 

Manapság egyre nyilvánvalóbb , hogy a társadalomban, a 
tudományokban és a kultúrában végbemen đ  változásokkal 
szemben, a zenei alkotás —, mint bármely szellemi tevékeny-
ség — sem maradhat indiferens . A történelem kereke hátrafelé 
nem haladhat , s épp úgy , ahogyan a korszer ű  tudományok 
sem alapulhatnak az arisztotelészi vagy a newtoni törvényeken, 
mai zenénket sem alapozhatjuk kizárólag a múlt század(ok) 
összhangzattani rendszerére . Ezek szerint a zene újjászületése, 
mint a múlt kifejezőeszközeire és esztétikájára való visszatérés, 
tévhit . A mai zenében kézzelfoghatóan jelen vannak a múltra 
emlékeztető , asszociáló elemek és megoldások , amelyek 
természetüknél fogva indokoltak. 

Másfelől a múlttal mindenáron szakítani akaró tendenciák 

hanyatlása észlelhető ; végre belátták , hogy a művészetekben 
nem állhatnak be gyökeres változások . A forradalmi változás 
fogalma a múlttal való teljes leszámolást jelenti. Ez lehetetlen. 
Az új mindig egyféleképpen magában foglalja a régit . Az avant-
garde művészek az új, a szenzáció és a provokáció impera-
tívuma után kutatva id бnként megfeledkeztek hivatásuk értelmé-
rő l, zsákutcába jutottak, kifulladtak és bevallották , hogy a hat-
vanas évek avantgarde -ja tulajdonképpen a modern m űvé-
szetek gyermekkora . A leghangosabbakban is felmerült a kér-
dés: vajon kihez szól az a zene, amely senkihez sem szól? 

No, de az ötvenes és hatvanas évek gyakorlatában a zene-
szerzők sok tapasztalatra tettek szert ; a szerializmustól a zenei 
csendig. 

A fentiekrő l Zágrábban könnyen megbizonyosodhattunk. A bi-
ennále keretében megrendezett tribünökön a zeneszerzók is 
részt vettek; felmerült a mai zene helyzete és továbbfejl б-
désének lehetőségei. Egyben mindenki egyetértett: manapság 
az úgynevezett szintézis útján haladunk. A szintézisnek is azon-
ban a legkülönbözőbb tolmácsolását és meghatározását hallot-
tuk. Szerintem inkább szintézisekr б l beszélhetünk, mert tanúi 
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vagyunk annak, hogy minden egyes zeneszerz ő  egyénien viszo-
nyul e fogalomhoz. Mindezek a kisebb-nagyobb eltérések nem 
gátolják egységes megértésüket, s ennélfogva a különbségek-
ben való egybeesés jellemzi őket. Mivel a biennálén jelen voltak 
az ötvenes és a hatvanas évek avantgarde-fának a legkiemel-
kedőbb egyéniségei (John Cage, Jannis Xenakis, Luciano Berio, 
Krzysztof Penderecki, Dieter Schnebel és mások) a szintézis 
fogalmának legkülönbözőbb tolmácsolását közvetítés nélkül, 
élöben hallhattuk és láthattuk. Épp itt vált annyira kézzel-
foghatóvá az a tény, hogy napjainkban a kortárs zene megé гté-
séhez és teljes átérzéséhez nem elegend ő  csak a passzív ze-
nehallgatás; vizuális, auditív, filozófiai és kritikai képességeink 
teljes igénybevételét követeli. 

Adorno negatív ontológiájának premisszáját (mely szerint 
az elidegenült társadalom zenéje Is elidegenült) a mai szerz ők 
lassan elhagyják, belátva, hogy a hamis zenével való hamis 
társadalom-tükröz ődés — circulus vitiosus —, a körben forgó 
hibás érvelés abszurditása felé vezet. A zene többé nem tükröz. 
A szintézis a haladó, az értelmesnek bizonyult „új" és a régi 
egybeolvadását sürgeti. Itt eszembe jut Sztravinszkij elektro-
nikára vonatkozó megjegyzése; ő  csak az elektronika kifejez ő -
eszközeit túlságosan korlátozottnak vélte, hisz minden új 
hangszín feltalálása egyben új szerzeményt szült. A már fel-
fedezett hangszínek által szerzett m ű  nem felelt meg az akkori 
esztéták és zenészek számára. Hiányzott bel ő lük az „új". 
Századunk művészeteiben mindennapi jelenség volt az izmu-
sok váltakozása, az elért eredmények és tapasztalatok a priori 
elutasítása és rombolása. A m űvészek vakul hittek annak az 
elvnek, mely szerint az új az egyetlen és utolsó igazság, amelyen 
kívül más nem létezik, nem létezhet. Ennek értelmében szép 
példának tűnik Dieter Schnebel kijelentése, amely szerint 
provincializmus az olyan szerző i eljárásmód mely úgy vi-
szonyul egyes jelenségekhez, mintha sosem léteztek volna. 

A biennále keretében megrendezett tribunökön, mint már 
említettem, a zenei szintézis elvének számos különböz ő  ér-
telmezését hallhattuk, kezdve a banális és szó szerinti felfo-
gásmódtól, melyet Ruben Radica horvát zeneszerz őnk fejtett ki, 
egészen Dieter Schnebel tolmácsolásáig, aki Adornót túlhaladva, 
a freudi pszichoanalízisen keresztül a Bauermeister által meg-
határozott zenei kísérlet, experimentum intuitív értelmezéséig, a 
zenei alkémiáig jutott el. Visszatérve Radicához (és a hozzá ha-
sonlókhoz), aki a szintézis fogalma alatt a végtelenségig ízlés-
telen és leegyszer űsített mixtúráját érti a zenei tradíció (tézis) és 
a zenei avantgarde (antitézis) között. Ilyen ügyetlen koty-
vasztással teremtette meg a szerz ő  a Barocchiana cím ű  mű -
vét, a banális dialektikus ész torzszülöttjét. A teljes átszervezés 
technikájával íródott kompozíció keretében itt-ott beethoveni ko-
molysággal idézetek tűnnek fel egy-egy barokk mester m űvé-
bő l (Bach, Handel, Scarlatti). Még tréfának is ízléstelen! A 
szerző  szerint e kompozíció (inkább konstrukciónak mondhat-
nánk) értelmét és esztétikáját a négytagú sor határozza meg, az 
egyes, kilences, nyolcas és ötös számok, melyek a három mester 
születésének háromszázadik évfordulóját jelképezik, emiatt, a 
sornak a „jubiláris modus" elnevezést adta. 

A kortárs zene szorosan kapcsolódik korunk életéhez, szel-
leméhez, s ennek állandó ellenpontjaként van jelen. A kor-
társ zene és korunk szelleme komplementáris, állandó hatást 
gyakorolnak egymásra. Ebb ő l kifolyólag századunk zenéjét 
erősen befolyásolták különböző  kulturális, tudományos és tár-
sadalmi tényezők, mint például: a néger jazz (kezdve Sztra-
vinszkij Piano-Rag-Music cím ű  darabjától egészen Stockhausen 
Kreuzspeil-jéig, a népzene (Bagók, Sztravinszkij, Jana ćek), az 
egzotikus kultúrák zenéje (Debussy, Messien), a rock és a hindu 
zene (Riley, Glass, Eno), továbbá a különböz ő  ipari és tudomá-
nyos forradalmak (a futuristák által hirdetett gépzene — Russolo 
„intonarumori" berendezései, Schaeffer konkrét zenéje), az 
elektrónika lehetőségei (Stockhausen lírai szépség ű  Gesang 
der Junglinge című  szerzeménye, Xenakis komputer segítsé-
gével írt zenéje), elméleti és esztétikai téren a különböz ő  nyu-
gati és keleti filozófiai koncepciók (Hanslick, Busoni, Ha rtmann, 
Adorno, Bloch, Ingarden, Suzuki stb.), s végül nem jelentékte-
len mértékben a szubkultúra és a mediumok által gyakorolt ha- 

tósok. Ennélfogva korunk zenéje elveszítette els ődleges rendel-
tetését. A kortárs zene többé nem a kisebbség maroknyi elit 
rétegének szórakozása és privilégiuma. A modern zenei rendez-
vényeken mind kevesebb a zenéhez nem tartozó, de mindig 
jelenlévő  külső  manifesztáció, mely divatbemutatók alakjában 
még ma is kísérőeseménye az úgynevezett klasszikus koncertek-
nek. A kortárs zenében végbemen ő  demokratizálódó folyamat 
ma jobban érezhető , mint valaha; a modern zenei koncertek az 
operaházakból mindinkább az utcákra, modern m űvészeti mú-
zeumokba, az elhagyatott gyárakba, rock- és jazzfesztiválokra 
költöznek, lassan elhomályosítva minden különbséget a stílus-
irányzatok között, követve csak amin őség imperatívusát, mint 
az egyedüli létjogosult kritériumot. Így hát Cage a Collection of 
Rocks című  művét nem a Vatroslav Lisinski hangversenyterem-
ben, hanem annak el őcsarnokában adta el ő , szerző i estjére pe-
dig a kíváncsiskodó fiatalok egész sorát ingyen beengedte (ilyen 
feltételek közt a burzsoá sznob fölénye igazán nem juthat kifeje-
zésre). Xenakis szerző i estjén light-show berendezéseket és 
hangerősítőket használt, az Electric Phoenix énekes négyes 
hangversenyét a különböző  műszaki segédeszközök egészítették 
ki, Anestis Logothetis Daidalos cím ű  operája (ha egyáltalán an-
nak mondható) pedig igazi lecke volt a pe rformance világából. 

Most Yészletesebben kitérek egyes problémák taglalására, 
amelyek szorosan kapcsolódnak a kortárs zenéhez. Ismertetem 
azokat a zenefilozófiai koncepciókat, amelyek lényegesen kiha' 
toltak a mai zene fejl ődésére (helysz űke miatt csak az 1945 
utáni korszakkal foglalkozom), s nélkülük lehetetlen a kortárs 
zene megértése. E rövid áttekintés részben magában foglalja 
az idei biennále részvev ő inek munkásságát is; a manifesztáció 
Igazi visszatekintés a kortárs zene fejl ődésére a második világ-
háború óta. 

Adorno „hamis" zenéje 

A második világháború nagymértékben megváltoztatta az 
emberiség világnézetét. Míg az első  világháborút Európa-szerte 
nagy lelkesedéssel üdvözölték, kés őbb az expresszionisták egy 
része, belátván az egyén a repressziós államapa гбtussal szem-
beni elidegenülését és tehetetlenségét, rettegve tartott egy még 
nagyobb és borzalmasabb vilégégést ő l (gondoljunk itt Kafka és 
Musil regényeire, Berg Wozzeck cím ű  operájára). Marx, Freud 
és Einstein tételei pedig véglegesen megingatták az ideálisan 
berendezett világról szóló ilúziót, míg Spengler és Berdjajev 
a kultúrák alkonyát sejtették. A második világháború bekövetke-
zése csak a rossz sejtelmek szörny ű  beigazolódása volt. 

Ilyen történelmi körülmények közt fogalmazódik meg Adorno 
tö гténelemfilozófiája, mely szerint a totalitárius rendszer és a m ű -
szakilag magasan fejlett társadalom (a fasizmus társadalma) 
átvált az embertelenségbe és barbárságba. A felvilágosodás el-
kerülhetetlenül átcsap a mítoszba: a természet feletti uralom 
erősödése egyre inkább lehetetlenné teszi, hogy az ember úrrá 
legyen a társadalmi viszonyokon. Történelemfilozófiai koncep-
ciójával egyidej ű leg alakul ki zenefilozófiájának elmélete is. 

Adorno szerint a m űvészet megismerés, ennélfogva vagy 
igaz vagy hamis zenérő l szólhatunk. Két lehet őség áll fenn arra, 
hogy igaz zenéről beszéljünk: a zene egyéni diszharmóniájá-
val ismételje a világ diszharmóniáját, és egyéni berendezésével 
a társadalmi berendezést hazudtolja meg. Az els ő  esetben a 
valóság visszatükröz ődésérő l, a másodikban a jelen kritiká-
járól van szó. Az ellentmondások, amelyekbe a korszel ű  társa-
dalom ütközik, megoldhatatlanok és kibékíthetetlenek; ezek sze-
rint maga a társadalom is hamis. Ebb ő l, Adorno szerint, levonhat-
juk azt a következtetést, hogy az ilyen társadalom keretén belül 
jelentkező  zene is hamis. Itt bukkanunk a kortárs zene legne-
hezebb antinómiájára, hisz a m űvészetnek csakis az igazsággal 
lehet dolga. Negatív dialektikáját továbbfejlesztve Adorno a ha-
mis társadalomban végbemen ő  művészet tönkrejutását is hamis-
nak véli. 

Adorno filozófiai tanulmányai mellett zenét Alban Bergnél, 
a bécsi dodekafónista kör kiemelked ő  képviselőjénél tanult. Szer-
zeményei is ilyen szellemben íródtak, filozófiája pedig a Schön- 
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berg-féle, tizenkét tagú sorral való komponálás technikáját ko-
runk egyetlen eljárási módjának tekintette. 

Ebbđ l kifolyólag mi sem természetesebb, minthogy 1945 
után a Schönbe гg-féle clodekafónia (alátámasztva Adorno elmé-
leteivel) került az érdekl бdés homlokterébe; egy zárt és logikus 
rendszer, mely már a korábbi években is sokakban a megoldás 
illúzióját keltette. De a fiatal zeneszerz ők köreiben Schönbe гg 
hamarosan elégedetlenséget váltott ki. EI ►entmondásosnak vél-
ték az általa megalkotott zeneszerz ő i metódus más módsze гek-
kel való társítását (Schönbe гg kései szerzeményei). Legheve-
sebb bírálója, a francia Pierre Boulez, maga a szerialista kom-
ponálásmód kiemelkedő  képviselője, így ítélkezett a bécsi 
nagymester zenéjérő l: 

„Mindenekelőtt (Schönbe гg): a szeriális világot csak egy-
oldalúan használja ki, hiányzik belöle a ritmusterv, s ugyanígy 
a hangzás megkomponáltsága." 

Ilyen értelemben az ötvenes évek új zeneszerz ő  generáció-
ja Webernt fedezi fel, hagyatékát pedig a haladás szempont-
jából a legtermékenyebbnek tekinti. 

„Webern egyetlen, de ugyanakkor egyedülálló újítása a 
ritmus terén az a koncepció, melyben a hang pontos szerve-
zettséggel kapcsolódik a szünethez, a hallóképesség magasabb 
szintű  hatékonysága érdekében". — (Kárpáti János: Zenetörté-
net, 150. old.) 

Boulez és Karlheinz Stockhausen kezdeményezésére Eu-
rópában az 1950-es évek legf őbb zenei irányzata a szerializmus 
lett. 

„Abból acélból, hogy hanganyagát teljesen átszervezze, a 
zeneszerző  művét a paraméterek játszóterévé változtatja. A 
teljes átszervezettség els ő  és hallható következménye a zenei 
pointillizmus. Ez önmagában aligha volna veszélyes. A másik 
már messzebb mutató és veszedelmesebb következmény: a ze-
ne elvonása a zeneszerz ő i tevékenység hatásköréb ő l. A zenész, 
aki utolsó pontig végrehajtja tulajdon algoritmusa követeléseit, 
az ki is szolgáltatta m űvét ennek az algoritmusnak. Hiszen le-
hetetlen előre megállapítania, mire vezetnek az adott feltételek, 
különösen egy terjedelmesebb m ű  folyamán. Ilyen módon szüli 
a legszigorúbb kötöttség a legteljesebb véletlen uralmát." (Keszi 
Imre) 

Ugyanezek a zeneszerz ők (a darmstadti zeneszerz ő-sze-
minárium köréhez tartozók) további gyakorlata szintén a vé-
letlenség uralmához, az aleatorikához vezetett (aha görögül 
kockát jelent). Az aleatorikus zenész a játékszer ű  véletlenre 
bízza zenéje kialakítását. A m ű  strukturáló elemeinek egy részét 
a zenész megadja (lekottázva vagy utasítások alapján), másik ré-
szét rábízza a véletlenre. Hacsak verbális utasítások nem el őzik 
meg e m űvek hallgatását, a két kompozíció-technika közötti kü-
lönbséget auditív módon nem észleljük. Ennek értelmében Bou 
lez Structures cím ű  szerzeménye (szeriális m ű) és Stockhausen 
Klavierstück XI (aleatórikus m ű ) darabja között hallgatás közben 
nem észlelünk lényeges különbségeket. A darmstadti találkozó-
kon egy egész sor kiváló zeneszerz ő  kiváló m űve került a hall-
gatóság elé (mint például Ligeti György, Luigi Nono, Mauricio Ka-
gel, Luciano Berio és a már említettek, Stockhausen és Boulez 
egyes m űvei), de ilyen cerebrális utakon haladva, a zene-
szerzők idővel belátták, hogy a mindenáron új tévhit impera-
tívuszát követve megkérd őjelezték az avantgarde zene létének 
értelmét. 

Cage zenélő  csendje 

John Cage ma már legenda. Farmernadrág-pacsni öltözete, 
kommunikatív szelleme és gondolkodásmódja tipikus yankee 
mivoltára vall. Zenefilozófiáját megalapozva, a legkülönböz őbb 
forrásokból merített. Két f ő  ihletője és egyben tanítója, a zen-
filozófus Suzuki, és a múlt századbeli amerikai anarchista Thore-
au. Gondolkodását befolyásolták még az amerikai m űvészeti 
és szellemi élet kiemelked б  személyiségei is, mint például Mar-
shall McLuhan, Buckminster Fuller, Jackson Pollock, John Cal-
der, Marcel Duchamp, de Cage-nél itt-ott némi európai hatásokra 
is bukkanunk (fenomenológia). 

Cage álláspontja a hagyományhoz képest er бsen ellenzéki, 



nem művészi. A művészet Hegel általi meghatározásának (mely 
szerint a m űvészet a természettő l elidegenült szellem) szöges 
ellentété. Míg Hegel az Esztétika els б  lapjain leszámol a ter-
mészetes széppel és ennek az esztétika tárgyából, való kikü-
szöbölését követeli, Cage érdekl ődésének homlokterébe éppen 
a természet kerül. Cage véghezviszi azt a keleti filozófiából köl-
csönzött felfogást, mely szerint az ember és a természet közötti 
dualizmus nem létezik; ebben az esetben az ember és a ter-
mészet létezésének egységes móduszár6l van szó. Mikor felfog-
juk azt , hogy egyes dolgokat elfogadunk vagy elvetünk, a dolgok 
egységét rontjuk; világossá válik, hogy a probléma nem a 
bennünket körülvevő  világban van (a benne lévő  dolgok olyanok, 
amilyenek), hanem a mi sz űk látókörünkben és felfogásunkban, 
mely elidegenül és eltorzul a dolgoktól. Szerinte a megoldás a 
szubjektív szférához viszonyuló dolgok alakításának meghala-
dásában rejlik. A dolgoknak meg kell adni a lehet őséget, hogy 
önmagukról beszéljenek. 

„A lehető  legjobb uralom olyan uralom, amely egyáltalán 
nem is uralkodik" — hangzik Thoreau maximája, amelyet Cage 
találóan vonatkoztat saját zenéjére, felszabadítva a zajt a hangok 
uralma alól. 

komponálás 
eladás 

hallgatás 
mi közük van ezeknek egymáshoz? —kérdezi Cage. Fel-

bontva és elválasztva egymástól a zenei szentháromságot, Cage 
lényigésen megkérdőjelezte az addigi zene recepció elméleté-
nek alapjait. Abszurditásig vezetve az alkotói tevékenységet, és 
szen"élytslenné téve a m űvészi egyént, Cage a 4, 33 (Tacit I, 
II, II — háromtételes négy percnyi nem játszás) cím ű  darabjá-
ban a bennünket körülvevő  zajokat véglegesen felszabadította 
a zenei hangok uralma alól. Ilyképpen Cage eljutott a zenei csen-
dig, mert szerinte abszolút csend nem létezik. Még a zajtól leg-
elszigeteltebb helyiségben is az ember mindig két hangot hall: 
egy magasat (melyet idegrendszerünk m űködése hoz létre) 
és egy mélyet (melyet vérnyomásunk idéz el ő). 

Ez mind „zene" 

Cage a zenére vonatkozóan egy egész sor létfontosságú 
kérdést inaugurált, hatása pedig a kortárs zene minden terén 
észlelhető . Az egész amerikai experimentális iskola képvisel ő i-
re nyugodtan rámondhatjuk, hogy Cage köpönyegéb ő l jöttek elő . 
A fenti konstatációt a biennálén szerepl ő  két amerikai szerz ő , 
Tom Johnson és John Driscoll példája is tükrözte. Mindkett ő  Ca-
ge epigonja. Maga Cage Zágrábban három szerzeményével sze-
repelt. Mindhárom a jól ismert cage-i téziseken alapul. A szerze-
mények a következők voltak: Collection of Rocks (22 csoportba 
osztott zenészek adják el ő), Music for Four (zongora, klarinét 
és két ütőhangszeres összeállítású Zeitgeist együttes el бadásá-
ban), Mushrooms  it  Variationes (amelyet maga Cage olvasott 
fel). 

A következmények 

A darmstadti zeneszerző-szeminárium köré csoportosult eu-
rópai zenészek (Stokchausen, Nono, Berio, Boulez stb.) és Cage 
iskolája (Morton Feldman, Earl Brown, Christian Wul ff) lénye-
gesen mértékben befolyásolták a mai kortárs zene terén bekö-
vetkező  állapotot: a szintézist, a különbségek egybeesését és a 
dekadenciát, az idei biennále három fő  attributumát. 

A koncertek részletes bemutatóját kihagyom, mert nem ez 
volt a szándékom. Magát a zenét nem lehet szavakkal ma-
gyarázni, elmondani, elénk tárni. Egyetértek Jankelevics ze-
neesztétikai agnoszticizmusával: a zenét valamiféle desk-
riptív módon nem lehet meghatározni, a zenére etikai ítéletek 
sem vonatkoztathatók, hisz tartalma határozatlan. Gnoszeológiai 
szempontból sem vizsgálható, mert a zenének nincs semmilyen 
tárgya. A szimbólumok és jelek használata számára idegen, 
tehát szemiotikai mivoltáról sem beszélhetünk. A zenének 
nemcsak a wittgensteini „nem lehet kimondani" — valójával van 
dolga, hanem maga a zene lényege is kimondhatatlan, nem 
fejezhető  ki szavakkal. 

Befejezésül, említést tennék a biennále többi résztvevS-
јбгб l. 

Penderecki kereken kijelentette, hogy az ember fiatal ko-
rában forradalmár, de ötvenedik éve után többé nem maradhat 
az. Ilyen értelemben, fiatal korában (hatvanas évek), mint ki-
mondott tehetség és újító tűnt fel, idővel saját epigonjává vált, ma 
pedig Mahler, Wagner és R. Strauss múveib б l idéz. A mestert, 
úgy tűnik, mesterségén kívül semmi sem érdekli. Penderecki jól 
ismeri a hagyományos összhangzattant, az ellenpontozást, a 
hangszerelést, de a II. szimfóniája (mely a Karácsonyi alcímen 
szerepel, habár szerintem az Anakronisztikus alcím jobban meg-
felelne) a tradícióhoz (mint az egyedüli értéknek bizonyult) h ű  
sznoboknak íródott. Számukra Penderecki utolsó m űve a re-
mény szimfóniája. 

„Nem lenne jó, ha a zenetörténetet statikusnak tekintenénk. 
Tévesnek tartom mindazokat a véleményeket, melyek a múlt 
századokban írt m űveket befejezetteknek tekintik. A Tradition 
néven szerеplб  ciklusomban a múlttal való összеkötб  fonalak 
felderítését kísérlem meg. Másik ciklusom (Feldolgozások) se-
gítségével pedig szeretném megtudakolni mi az, amit a mai 
fülünkkel hallhatunk Bach, Beethoven, Schubert, Wagner és 
Webern zenéjében." —írja Dieter Schnebel, aki Zágrábban csak 
az experimentális műveivel ismertetett meg bennünket. Schnebel 
az experimentum fogalma alatt az ismeretlen felé haladását ér-
ti, szembeszállva a tudományos értelemben vett racionális és 
előre meghatározott kísérlettel. A kísérlet vagy beválik vagy nem; 
ezek szerint útjai sohasem el őreláthatóak. Ha valami újat aka-
runk teremteni, ismeretlen irányban haladunk. A kísérlet általi 
új és a már meglévő  dolgok között mindig fennáll valamiféle 
viszony. Ilyen értelemben érdekli Schnebelt a tradíció. Az új 
felfedezése megköveteli az intuitív, ismeretlen felé haladó kísér-
letezést. Ez a Schnebel által meghatározott zenei alkémia. Ilyen 
gondolkodásmódja a hangartikuláció szerveire írt Maulwerke 
a Körper-Sprache (Test-beszéd) és a Laut-Gesten-Laute 
(Hanggesztusok-hangok) cím ű  műveket eredményezte. 

„Elképzelésem szerint az informatika segítségével, sajá-
tos módon meg lesz oldva a művészetek szociális funkciója. 
Végre az egyszerű  utcai ember is zenét fog gondolni". 

A görög származású francia lannis Xenakis — mérnök, 
építész és zeneszerző  egyszemélyben — fenti kijelentését egyes 
zenészek és esztéták élesen bírálták. Hogy Xenakis milyen 
mértékben bízza a komputerekre a zeneszerzést, nem tudom 
(művei hagyományos módon kottázottak, beleértve a már ha-
gyományossá vált grafikai szimbólumokat is), de egy dolog 
biztos: zenéje iránt senki sem maradhat közömbös. Zágrábi 
koncertje (Elisabeth Chojnacka-csembaló, Sylvio Gualda-üt đ-
hangszerek) kiváló free-jazz rögtönzésként hatott. Még a né-
ger free muzsikusok is megcsodálhatnák a két el őadómű -
vész összjátékát, spontaneitását, a zenei energiáját és bonyo-
lult ritmusát. 

A szintén görög származású osztrák Anestis Logothetis est-
jén, a szerző  Daidalos cím ű  operáját adta elö. Logothetisen kí-
vül, az előadásban két szerepl ő  vett részt, és a technikai segéd-
eszközök egész sora: video, film, magnók, elektronika stb. Re-
mek pe rformance. 

Viszont a Párizsban élő , szlovén származású Vinko Globo-
kar pozaunista és zeneszerz ő  combójának fellépése szóra sem 
érdemes. 

Az Electric Phoenix énekes-négyes kitűnő  fellépése felhívta 
figyelmünket az angol új hullám keretén belül m űködő  fiatal ze-
neszerzők munkásságára. 

Herbert Henck zongoram űvész előadásából kitűnt Ligeti 
három etűdje, és a szecesszió szellemében írt A. V. Mosolov 
orosz zeneszerző  szonátája. 

Hazai szerzőnktő l megemlíteném Milko Kelemen zenekarra 
és gordonkára írt Dramaticc б-ját, Vladan Radovanovi ć  a Mali 
večno jezero című  zenei rádiódrámáját, Frano Para ć , fúvós-
ötösre írt Scherzó-ját, Marko Ruždjak altsaxofonra és gongra 
írt Passamezб-ját, s végül Vladimir Toši ć  Hromoserije cím ű  
szerzeményét. 

Be kell vallanunk, hogy az ilyen stílusirányzati tarkaság 
a különbségek egybeesésére vall. 

Ez mind zene és „zene". 
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P. KECZELI KLARA 

A VÉGLETEK KÖZÖTT 
Írók és „írók" szavak kereszttűzében — Utólagos sorok 
a IX. írókongresszusról 

Voltaire Candide-ja szerint ez a világ 
a lehető  világok legeslegjobbika . Danilo 
Kiš viszont arra figyelmeztet bennünket: 
„Ne higgy annak , aki azt állítja , hogy ez a 
világ a lehető  világok legeslegrosszabbi-
ka". A csípös irónia és a komolykodó írói 
intelem között bújik meg az igazság. A köl-
tő  saját egyéni prizmáján keresztül töri 
meg a realitás fényét , s a minden idők 
szabolcskamthályat — mint a homályos 
ablaküveg — csak a megkopott fényt 
eresztik át. 

S hogy az irodalom és történelem vi- 
lágában maradjunk, emlékeztessünk az 
egyik felszólaló megállapítására : „ Korunk 
és társadalmunk lehet Richelieu világa, 
amelyben minden sorról bebizonyítható, 
hogy ártalmas és büntetend ő , de ugyan- 
akkor lehet Voltaire-é is, aki ezt írta Hel- 
vetiusnak: „Gondolatai visszataszítóak 
számomra, de utolsó leheletemig védeni 
fogom azt a jogát, hogy kifejthesse őket." 

Kultúránk állapotáról, a könyv, az írott 
szó sorsáról , oktatási reformunk vadhajtá- 

sai гб l , az irodalom elpolitizálódásáról, a 
politika és az irodalom viszonyáról, az írói 
szabadságról , a könyvek betiltásáról, a fa- 
mózus Fehér könyvrő l , a Tara kanyonjá-
nak megvédésérő l, a csillagok hábon jó-
nak fölénk hajló ernyőjéröl , a „nagyok" 
kulturális terrorjáról volt szó ezen a kong-
resszuson, amely — bármennyire is so-
kan úgy szerették volna — nem mindig a 
demokratikus dialógus, hanem sokszor az 
ellentmondást nem tű rő  polémikus villon-
gások kongresszusa is volt. 

Farkasszemet nézve 
a realitásokkal 

Az alkotó nem élhet korán és társa-
dalmán kívül, szembe kell néznie — en gé-
néral — az egész emberiséget fenyeget ő  
veszélyekkel: a hidegháború rémévet, a 
nagy nemzetek kulturális imperializmusá- 

val, az ökológiai katasztrófa fenyegetésé-
vel éppúgy , mint a társadalomban uralko-
dó állapotokkal és — en personne —önnön 
igazságával és tehetségének határaival, 
korlátaival. 

Nagy baj az , ha a könyv még miel őtt 
egy szellemi , kulturális piac kialakulna, 
áruvá válik, s akár megnövekedett áron 
— vevđre akad. Baj, ha a bürokrácia gá-
tat vet az alkotói kibontakozásnak, ha 
egyes politikusok — megfelelő  képzettség 
és felkészültség nélkül — dönthetnek a 
gazdasági beruházások és szellemi ter-
mékek értékérő l, sorsáról. Elég szomorú, 
ha egy társadalom biztonságát egy vers 
vagy regény alááshatja, de ugyanolyan el-
keserítö az is, ha kontárok — nem aszó 
művészei, csak kisiparosi —csekélyke 
tehetségüket árra összpontosítják, hogy 
olyan verset , regényt írjanak , amely nem 
esztétikai, m űfaji értékeivel, hanem rom-
boló, káros ,és nacionalista kicsengésével 
biztosítja szerzőjüknek a hírnevet, ha pe-
dig munkájukat elmarasztalják , a mártír 
szerepében tetszeleghetnek. 

A kongresszuson felszólalók azonban 
azt is kimondták: elmúltak azok az id ők, 
amikor itt, a balkáni közegben az író volt 
a többségében tanulatlan nép szellemi ve-
zére. Ma az embereknek nincs szükségük 
ilyen fáklyavivđkre. Nem tanítást, hanem 
esztétikai és valбságélményt keresnek a 
műben. Az irodalom az utóbbi évtizedben 
nagymértékben elpolitizálódott, s ennek 
egyik oka, hogy az írók, elefántcsont-to г-
nyukból kilépve, párbeszédet kezdtek ko-
rukkal és olvasóikkal . Ez a közvetlen kon-
taktus determinálja m űveik tárgyát. Csak-
hogy ebbő l a perspektívából gyakran eltű-
nik a total plan , s elđtérbe kerülnek az 
apró, jelentéktelen részletek. 

Gyakoriak-e nálunk az irodalmi perek, 
éri-e igazságtalan támadás az írókat a 
műveikben megfogalmazott valóságábrá-
zolás miatt? 

A fenti kérdésre a válasz több ízben 
felemás volt . Mindaddig ugyanis, amíg 
az írók a politikai gondolkodásmódot az 
esztétikai, m űvészi értékelés elé helyezik, 
amíg a mit kerül a vizsgálódás homlokte-
rébe , a miért helyett , a válasz nem is lehet 
egyértelm ű . Ha azonban a szólásszabad-
ság problémájánál tartunk , megállapíthat-
juk: a IX. írókongresszus részvevő i felszó-
lalásaikban cáfolták , hogy nálunk a szó-
lásszabadságnak lennének korlátai, hi-
szen véleményüket nyíltan megmondhat-
ják, anélkül, hogy selyempapírba kellene 
csomagolniuk. 

S vajon olvas-e majd a jövő  
nemzedéke? 

Nem véletlen, hogy a kongresszuson 
külön beszámoló foglalkozik azzal, ho-
gyan tanítják iskoláinkban az irodalmat, 
mi lesz az egységes törzsanyag sorsa, ho-
vá vezethet a szakmák nevetséges felpar-
cellázása , megengedhető-e, hogy a hu-
mán tantárgyak minimális helyet kapjanak 
a technikai-technológiai ismeretek árnyé- 
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kában, milyen jövő  vár arra a társadalom-
ra, amelyben csak a m űszaki intelligencia 
érvényesül, s a humán értelmiségire úgy 
tekintenek, mint egy kihalásra ítélt dino-
saurusra? Ha nem álljuk útját a szakmák 
atomizálásának, „jugo-niigereket" neve-
lünk Európának (Miodrag fвulatović), két-
kezi munkásokat egy olyan korban, 
amelyben a szellemi expo rt  a legnagyobb 
érték. Hogyan gondolkodik, ítél, milyen 
lesz a társadalmi öntudata egy olyan fel-
növő  nemzedéknek, amely tökéletesen el-
sajátítja ugyan a technikai-technológiai 
ismereteket, de m űvészettörténetet, iro-
dalmat, esztétikát nem tanul? 

A felszólalók közül többen is rámutat-
tak arra, hogy az irodalom-, anyanyelv- és 
történelemórák száma vészesen fogy a 
tantervben, ugyanakkor viszont a m űszaki 
tárgyaké nagymértékben növekszik. 

Minden népnek joga van arra, hogy 
anyanyelvét saját íróinak m űvein keresz-
tül sajátítsa el, s nyilván, hogy az egysé-
ges törzsanyag összeállítói — akaratlanul 
is — ezt a jogot sértették meg. Az egysé-
ges törzsanyag helyett, amely végül is a 
nemzetek és íróik közötti vetélkedéssé fa-
jult, az lett a legfontosabb, kié egy-egy al-
kotó, nem pedig az, hogy milyen kvalitású 
az illető . Olyan kétnyelv ű  tankönyveket 
kell a tanulók kezébe adni, amelyek tartal-
mazzák a jugoszláv nemzetek és nemzeti-
ségek legjelentősebb íróinak, költő inek 
műveit, eredetiben és fordításban egya-
ránt. 

Ne neveljünk hát „habsúlykolókat", 
„késélesítőket", „cipőtalpkészítőket", ha-
nem sokoldalúan képzett, tanult, olvasott 
fiatalokat, akik az élet és a munka minden 
területén meg tudják állni a helyüket. 

Ellenkező  esetben — logikus a konklú-
zió —, tíz vagy húsz év-múlva már nem kell 
egy elkövetkező  kóngresszuson az író és 
a könyv sorsáról vitatkoznunk, mert nem 
lesz sem író, sem olvasó. 

Régiók szűk határai között 

A Jugoszláv (rószövetség keretén be-
lül nyolc köztársasági, illetve tartományi 
íróegyesület m űködik, s az idők folyamán 
ez nem nyolcszoros, de nyolcvannyolc-
szoros bezárkózottsághoz vezetett. Egyre 
ritkábbá váltak a kontaktusok a más köz-
társaság- és tartománybeli írók között. 
A találkozók legtöbbször alkalmi, ünnepi 
rendezvényekre korlátozódtak, mindin-
kább protokolláris jelleget öltöttek. A köl-
csönös m űfordítás is sok kívánnivalót 
hagy maga után. A szerbhorvát—szlovén-
macedón koordinátákban még viszonylag 
rendezett a helyzet, a nemzeti és nemzeti-
ségi kölcsönös m ű fordításirodalom azon-
ban nagyon fejletlen. Az albán fordítók az 
elmúlt évtizedekben több mint 800 cím-
szót adtak ki más jugoszláv nemzetek iro-
dalmából, ugyanakkor a jugoszláviai albán 
írók m űveibő l pl. szerbhorvát nyelven igen 
kevés jelent meg. S még rosszabb a hely-
zet, ha a nemzetiségi irodalmak kölcsönös 
szövegátültetéseit vizsgáljuk: az albán— 

magyar, albán—ruszin, román—szlovák stb. 
műfordításirodalom jóformán nem is léte- 
zik. 

Az irodalom, az irodalmi érték nem 
szorítható köztársasági és tartományi ha-
tárok közé, egyetemesen jugoszláviainak 
kell lennie. S ezért az írószövetség min-
den tagjára egyformán hárul a felel ősség. 

Amiről nem esett szó 

A korábbi írókongresszus óta, az el-
múlt egy évtized alatt sok-sok olyan kér-
dés, probléma merült fel, amelyr ő l az írók-
nak legrangosabb összejövetelükön kel-
lett tárgyalniuk, az egzisztenciális problé-
máktól kezdve az egymás közötti kapcso-
latokig, a gazdasági és politikai kérdése-
kig. A három nap több mint 20 órányi ülése-
zése kevésnek bizonyult arra, hogy min-
den kérdést kimerítően megtárgyaljanak. 
Igaz ugyan, hogy egyesek — kihasználva 
a szólás adta lehetőséget — nem lényegi 
kérdésekrő l fejtették ki véleményüket, ha-
nem szerepeltek, megjátszva az intelli-
gencia avantgarde-jónak enfant terrible-
jeit, akiknek mindent szabad, s akik annak 
örülnek a legjobban, ha megbotránkoztat-
ják környezetüket, mindegy, hogy mivel. 
Pár órát így vesztegettek el hiába. 

Ezért talán, vagy pedig más okból, 
tény, hogy több olyan probléma nem is 
került napirendre, amelynek mindenkép-
pen szerepelnie kellett volna. Alig esett 
szó a szubkultúra térhódításáról, a giccs-
özönről, amely előtt sarkig tárta kapuját a 
közízlést és -véleményt szuverénül for-
máló, leghatásosabb tömegkommunikáci-
ós eszközünk, a televízió, valamint a gom-
bamód szaporodó hetilapok, képes maga-. 
zinok, „szórakoztató kiadványok"; egy 
közízlésről, amelyet a lepabrenák és a 
Dinasztia glazúrozott szereplő i szolgál-
nak ki. 

És szinte szó sem esett irodalomról, 
irodalmi m űvekrő l, esztétikáról, m űfaji 
kérdésekrő l, azokról az irodalmi m űfajok-
ról, amelyek — specifikus követelmények-
kel — más médiumokban élnek: a rádió-
drámáról, tévéjátékról. Amelyeknek ma 
már több „fogyasztójuk" van, mint a 
könyvnek, s éppen ennél fogva, jóval na-
gyobb hatást gyakorolnak a közönségre. 

Szó volt Földünkrő l, a természetrő l, 
a Taráról, a bürokráciáról, a politikusokról, 
az alkotói szabadságról, az írók anyagi 
helyzetérő l, a kölcsönösségrő l és arról, 
mily keveset törődünk azzal, hogy meg-
ismeri-e a világ íróinkat, m űvészeinket, to-
vábbá arról, vannak-e nálunk veszélyezte-
tett nemzetek. Egyszóval, szinte minden 
felmerült, csak az irodalom maradt ki. 

Ezért kéne rövid felszólalásában 
csendes rezignációval az írószövetséget 
Oskar Davićo arra: alakítsanak meg egy 
olyan szekciót, amely csupán irodalmi 
kérdésekrő l tárgyal majd, mert ennek hí-
ján — félő  — az írószövetség egyszer s 
mindenkorra dilettáns politikai tribünné 
alakul át. Erre pedig — aligha van szükség. 

I . Eltúlzott-e az írók 
szerepe 
társadalmunkban? 

DIMITRIJ RUPEL: Nem készítettem be 
számolót, mindössze egy kérdésem van; 
rövid leszek. Már jó ideje hallgatom a vitá-
kat, s egyre azon tű nődöm, mennyire ér-
demlegesek, meg azon, hogy az írók 
mennyire számítanak entellektüeleknek; 
mindjárt körvonalazom is, pontosan mire 
gondolok. Az entellektüel az intellektus la-
tin szóból ered, jelentése: értelem, ész, 
felfogó képesség, tehát többek között va-
laminek a megértése, kivizsgálása, értel-
mezése. Értelmiséginek tekinthet ő  az, aki 
felfogja a dolgok lényegét, tud a sorok kö-
zött olvasni, és képes arra, hogy apró jel-
zések alapján eljusson a dolgok lényegé-
ig. Ugyanakkor maximálisan toleráns is, 
mert nem zárja ki annak a lehetőségét, 
hogy az általa egyféleképpen élelmezett 
üzenet másoknál más jelentéstartalmat 
kapjon. Az entellektüel figyelembe veszi a 
szubjektív megnyilatkozásokat, regisztrál-
ja a mások által kivetített gondolatokat. Itt, 
amint észrevettem, nagyon sok felszólaló 
nem ezen az értelmiségiek által beszélt 
nyelven értekezik, hanem politikai nyel-
ven. 

MILO KRALJ: Az irodalmi élet elpolitizá-
lódásáért elsősorban azok a szerzők fele-
lössek, akik saját alkotói tehetetlenségük 
tudatában arra mennek, hogy kihívó, pro-
vokatív, sikamlós témák után nyúlva köny-
vüknek reklámot, publicitást biztosítsanak. 
Hogy mi az eredmény akkor, ha tehetség-
telen, s amellett vakmerő  és lelkiismeret-
len író ilyen érzékeny kérdéseket kezd fe-
szegetni — ismeretes, irodalmi giccs és po-
litikai pamflet. Az igazi írót a tehetség, az 
immanens, progresszív alkotói tett és a 
szó méltósága különbözteti meg az előb-
biektő l. Tő lük távol áll, hogy a hegycsú-
csokról alantasan leereszkedjenek a han-
gyabolyba, míg a tehetségtelen és ügyes 
számítóknak a hangyaboly a legmaga-
sabb bérccel ér fel, amelyre egyáltalán fel-
kapaszkodhatnak. 
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BÁNYAI JÁNOS : A Jugoszláv (rбszövet-
ség ezen kongresszusa nem az irodalmi 
alkotások esztétikai elemzését, elbírálá-
sát, tehát kizárólag „tiszta irodalmi" kérdé-
sek megvitatását tűzte ki célul. Ezt már 
azért sem teheti, mert az irodalom megkö-
zelítése ma egy egészen másfajta hozzá-
állást követel. Társadalmunk válságos 
időszakában az irodalom is részese ennek 
a folyamatnak, s mint ilyen, különösen a 
szellemi értékek rendszerében, szemmel 
láthatóan, önmaga is veszélyeztetetté 
vált. A kultúra értékskáláján szinte meg-
állíthatatlanul csúszik a marginális, mellé-
kes pozíciók felé. M űvel6désünkben más 
értékek, más kulturális jelenségek fonto-
sabbá, tehát jelenvalóbbá, tényszer űbbé 
váltak, mint az irodalmi alkotások. 

MILIVOJ SOLAR: Természetesen ezút-
tal nem bocsátkozhatunk egy argumentált, 
alaposan kifejtett elméleti elemzésbe, 
ezért csak körvonalaznám, milyen veszélyt 
rejt magában az, ha lebecsüljük az iroda-
lom szerepét, illetve ha túl nagy fontossá-
got tulajdonítunk neki. Az alatt persze, 
hogy túlbecsüljük az irodalmat, nem azt 
értem, hogy többet követelünk t ő le, mint 
amennyit tulajdonképpen nyújtani képes. 
A veszélyt inkább a literatúra egyes funk-
cióinak túlhangsúlyozásában látom, ami 
főként a közelmúltban jutott kifejezésre, 
jobban, mint ma. Ez viszont könnyen fél-
reértésekhez, sőt az irodalom valós szere-
pének egyfajta lekicsinyléséhez vezethet, 
ami ellen magának a literatúrának is — de 
nemcsak kizárólagosan neki — harcolnia 
kell. 

MARIJA PEAKIč  MIKULJAN: Az írói hi 
vatásnak, azt hiszem, nálunk túl nagy fon-
tosságot tulajdonítanak, kiemelik, felna-
gyítják szerepét, néha már a nevetséges 
határáig. A mértéktartás, úgy látszik, nem 
a mi kenyerünk. A kongresszusra való lá-
zas előkészületek során olyan vélemé-
nyek is elhangzottak, miszerint „az írók-
nak egy közeg intellektuális parlamentjét 
kell képviselniük". Beismerem, nem szíve-
sen néztem orvos, festő , mérnök, jogász 
és újságíró barátaim szemébe, akiket, no-
ha nem írók, az iménti patetikus kijelentés 
feljességgel kizár kultúrközegünk „intel-
lektuális parlamentjéből". Ez a pátosz az 
írói mesterség hagyományos rekvizitumai-
nak a fogalomtárába tartozik, és mint ilyen, 
nagyon messze áll a modern világ tapasz-
talataitól. A kultúránk iránti nemtö гбdöm-
ség megnyilvánulása ez a mód és stílus, 
ahogyan az írók egymás között vitatkoz-
nak. Dialógusaikat gyakran a sértegetés, 
a gorombáskodás és a határtalan tudat-
lanság jellemzi. Az ilyen dehumanizált lég-
körben a kommunikáció teljesen elveszí-
tette nemes, intellektuális funkcióját. 
Mondhatnánk, hogy ezek nemlétezđ  kul-
tú гpolitikánk végső  konzekvenciái. Az ar-
gumentumok, akármennyire is súlyosak, 
nem sokakat érintenek. Társadalmunk 
anyagilag és szellemileg is egyre inkább 
elszegényedik. Az írók joga, hogy erre rá-
mutassanak. A depresszió nyelve Ciril 

Zlobec szerint nem elég gazdag, nem ér 
fel annak a médiumnak a szintjére, amely-
lyel foglalkozunk. A depresszió nyelvének 
közelebb kellene állnia úgy a kifejezés, 
mint az igazság iránti vágyunk szempont-
jából irodalmi munkásságunkhoz. Mind-
annyian tudjuk, hogy könyvkiadóink igen 
nehéz helyzetben vannak, színházaink 
tengődnek, a szerzők jogfosztottak, kultú-
ránk legalacsonyabb produktumai pedig 
messzemenően meghatározzák a nemzet 
tudatát. Az irodalom ma a politizációban 
merül ki, míg a tudomány teljesen elszi-
getelődik. 

ZORAN GLUŠČEVIč : Mit várnak tehát az 
íróktól? Hogy radikális változásokat esz-
közöljenek? Hiszen erre a politikusok sem 
képesek. Az írók legsürg ősebb, legfonto-
sabb tennivalója, hogy rámutassanak a to-
lerancia, a kritika és az önkritika, valamint 
a dialógus és az argumentált vita szüksé-
gességére, amelyek szoros összefüggés-
ben állnak úgy a közjavakkal, mint az iro-
dalommal. 

IVAN KOCIJANč I6: A költőnek, nézetem 
szerint, el kell rugaszkodnia a többség ál-
tal érzékelt id őtő l. Szétválasztva belsó id ő -
érzékét az idő  múlásától, a költőnek a flui-
dum idejével — akármennyire is múló, és a 
dolgok idejével — akármennyire is ö гбКб -
sek, kell azonosulnia. Felvetődik a kérdés, 
melyik idő  a lényeges az író számára; a 
történelmi, a szociológiai, a naptári vagy 
esetleg a m űvészi. Valamennyi id ő  rele-
váns, de leginkább ez utóbbi. Hogyan kel-
lene az íróknak az id őhöz viszonyulniuk—, 
mint kategóriához vagy mint múló formá-
hoz? Mindenképpen kevesebbet kellene 
politizálniuk, és nem szabadna megen-
gedniük, hogy konformistákká váljanak. 
Ha az írók e pillanatban olyan pozíciókról 
dominálnak, melyek nem irodalmiak, ak-
kor a holnap kiveti őket, feledésbe merül-
nek — ez az idő  legszörnyűbb büntetése. 

KOLE CSASULE: Azt hangoztatjuk, hogy 
az irodalom is osztozzon társadalmunk 
sorsában. Nem követelünk semmilyen pri-
vilégiumokat, de nem lehetünk közömbö-
sek, ha a könyv sorsáról, a szerz ő i tiszte-
letdíjakról, aszociális biztosításról, a sza-
badúszók státusáról, az els őkötetesek 
problémáiról, az új folyóiratokról, a rádió-
ról, a televízióról, a színházi jogokról, a 
nemzetközi együttm űködésrő l, valamint 
az írószövetséget érint ő  kérdésekrő l dön-
tenek. Az írókongresszus előkészületei 
megmutatták, hogy a nemzeti és nyelvi 
közegekben alaposan megcsappant a ha-
zai szerzőktő l megjelentetett könyvek 
száma. A rentabilitás, a kommercializmus 
kritériumai kerekedtek felül, s ez gyakran 
oda vezetett, hogy nacionalista és kom-
munistaellenes színezet ű  művek láttak 
napvilágot, és fokozták az olvasók elége-
detlenségét, indulatát. Néhány kiadóház-
ban éppen az imént említett okok miatt 
istápolják az ilyen tartalmú könyvek kiadá-
sát, sőt némely politikai fórumok még tá-
mogatják is. 

I I . AZ  IRODALMI   
KAPCSOLATOK 
ÉS А  

.. 	 . 	 . 

MUFORDITAS 

FELICIA MARINA MUNTEANU : Gyakran 
büszkén hangoztatjuk, hogy Vajdaság Eu-
rópa kicsiben, ahol öt irodalom és ugyan-
ennyi kultúra találkozik, fonódik egybe. 
Elfeledjük azonban azt a tényt, hogy ma, 
négy évtizeddel a felszabadulás után is 
még csak az irodalmak mechanikus egy-
másmellettiségérő l, szűken kiparcellázott 
határokról beszélhetünk. Néha kukkan-
tunk csak be — amikor ezt a kijelölt prog-
ram is megköveteli — közeli szomszédainak 
távoli irodalmába. 

MILAN MIRIč : Szellemi életünkben — nem 
csupán a hat plussz kettes felosztás miatt 
— mind kisebb mérték ű  az egység. A felap-
rózottság oka sem ebbő l ered, hiszen kul-
túránk már régen nem nyolc, és nem is 
nyolcvannyolc egységre tagolódik. A baj 
ott kezdődik, hogy szétmorzsolódottsá-
gunkat sajnos számmal nem fejezhetjük 
ki. Nemcsak társadalmi lényünk felapró-
zott, hanem az alapsejtjei is túlságosan 
egymásba zártak. 

MILAN ĐURč INOV: Tény, hogy az utóbbi 
idбben irodalmunkban alaposan megla-
zultak, sőt elszakadtak azok a szálak, 
amelyek nemrég még homogén egységet 
képeztek. Szembet űnő , hogy mind erő-
sebben jelentkeznek a nemzeti pragmatiz-
mus kritériumai, amelyeket azok a militáns 
írók hangoztatnak, akik a nemzet és a 
nemzeti irodalom nevében akarnak fellép-
ni, mint reprezentáns képvisel ők, vezetők 
és tribunok. 

LJUBISAV MIџČEVIĆ : Az író alkotás 
közben sohasem volt annyira korlátozott, 
hogy csak saját legsz űkebb nyelvi közös-
ségére gondoljon. Ellenkez ő leg, a szerző  
legnagyobb jutalma, ha üzenete eljut más 
nemzetek olvasóközönségéhez. A kis 
nemzetek irodalmában szintén vannak ilyen 
tehetséges és autentikus írók, akik igaz-
ságtalanul háttérbe szorulnak. Ezért sze-
retném, ha ezen az összejövetelen megvi-
tatnánk a szélesebb, sokoldalú, tervszerű  
fordítói tevékenységet. Nem nehéz ma le-
közölni egy jó kéziratot, viszont sokkal kö-
rülményesebb, valósággal ritkaságszámba 
megy azt más nyelvekre is lefordítani. Kü-
lön fejezetet érdemel az az író, aki kö-
tődik ugyan szűkebb pátriájához, de 
mondanivalóját más közösségek nyelvén 
fejezi ki. Ezek a szerz ők vajon melyik iro-
dalomhoz tartoznak? Nálunk az alkotбk 
közül sokan román, szlovák, magyar, tö-
rök, olasz, ruszin és a nemzetek és nem-
zetiségek más nyelvén írnak; ők itt alkot-
nak és teljesen érthető , hogy itt szeгetné-
nek érvényesülni is. 
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ERNEST FISCHER: Ha a jugoszláv szel-
lemi és irodalmi közösség felelevenítésé 
rel beszélünk — mert ez jelenti számomra 
létezésünk elengedhetetlen feltételét, Eu-
rópában és a világban való jelenlétünk 
egzisztenciális kérdését —, akkor konkré-
tan a kongresszus után elkészítendő  szá-
mos irodalmi projektum realizálására is 
gondolunk. fgy például még mindig nem 
készült el a jugoszláv nemzetek és nem-
zetiségek irodalomtörténete, amely mél-
tán képviselne bennünket a nemzetközi 
porondon is. Immár húsz éve hiányoznak 
az alapos antológiák, amelyek felölelnék 
a modern jugoszláv költészetet és irodal-
mat; továbbá nem léteznek komolyabb kri-
tikai válogatások a korszer ű  esszéisztika 
és irodalomkritika területér ő l sem. Talán 
Hz  irodalmi folyóiratunk sincs, amelyek 
fednék az egész jugoszláv szellemi és iro-
dalmi közeget, továbbá kritikailag újra-
értékelnék kultúránkat, irodalmi gyakor-
latunkat stb. 

ANĐELKO VULETIČ : Gyakran elhangzik 
az a kijelentés, hogy a jugoszláv kultúra 
többnemzetiség ű  és többnyelvű  kultúrák 
mozaikja, s ez egyik legfőbb gondunk, 
mert így destabilizáló, atomizáló hatású. 
Szerintem ez nem fedi az igazságot, hi-
szen az egynemzetű  kultúrközösségek 
sem egészen monolitek. 
A kultúra magában foglalja az alkotás fo-
lyamatát, az alkotás viszont állandó moz-
gást, változást jelent. Most azonban fel-
vetődik a kérdés, vajon ha ezekr ő l a té-
mákról van szó, nem jelent-e ez szinte 
mindig üresjáratot?! Nem állnak-e holt Кб -
vek gyanánt az említett kultúrák, nyelvek, 
nemzeti és nemzetiségi alkotások egymás 
mellett? Ezekb ő l a kövekbő l azonban 
egyetemes szellemi otthont tudnánk épí-
teni. Az íróknak és íróegyesületeknek 
szorgalmazniuk kell, hogy a jugoszláv 
nemzetek és nemzetiségek kultúrája, 
anyanyelve minden környezetben honos 
legyen, hiszen a mi gazdaságunkról, más 
országokkal, közösségekkel szembeni 
előnyünkrő l van szó. 
Nem szabadna errő l az összejövetelr ő l 
dolgavégezetlenül távoznunk. Konkrét, 
munkajelleg ű  megbeszéléseket kellene 
folytatnunk a nemzetközi, illetve a köz-
társaság- és tartományközi együttm űkö-
dés lehetőségeirő l, távlatairól. 

PETKO VOJNIČ  PURČAR: Az utóbbi 
években mind gyakrabban elgondolko 
dom azon, hogy az íróegyesületek mun- 
kájában mennyire vesznek részt az igazi, 
neves írók. Vajon hiányuk csupán a ka- 
binetmunka iránti elhatározásukat, vagy 
esetleg a középszer ű , törtetб  literátorok 
előtti meghátrálásukat tükrözi? Ezek a 
mondvacsinált írók lebecsülik az írott szó 
méltóságát, s kizárólag •hangoskodásuk- 
nak köszönve kerülnek be az újságokba, a 
botránykrónikákba. Amennyiben folytató- 
dik ez a gyakorlat, hamarosan devalváljuk 
a meglevő  irodalmi és kulturális kritériu- 

t_Azt hiszem, itt a pillanat, hogy az 

igazi alkotók tegyenek valamit ennek 
megakadályozására. 

ĐOKO STOJIČ IĆ : Mi saját nemzeti kul-
túránkhoz, de egyúttal az egyetemes ju-
goszláv kultúrához is tartozunk. Ugyanak-
kor nem mondunk le az egyetemleges eu-
rópai és világkultúrában való részvételünk-
rб l, és a szükségszerú szellemi гбhatások-
rб l sem. Sok bölcsességre, figyelemre, to-
leranciára, önmegbecsülésre és mások 
iránt tanúsított tiszteletre van szüksé-
günk ahhoz, hogy az említett tevékenysé-
günket sikeresen elvégezhessük. Noha a 
nemzeti kultúra fogalma kétségtelenül fon-
tos, mi nem érhetjük be csak ezzel. Kér-
dezzük meg önmagunktól, itt és most, 
elégséges-e számunkra a kultúrában ad-
minisztratív úton megszabott sz űk köztár-
sasági és tartományi keret. Ha az egész 
emberiség, pontosabban egyes térségek 
lakó! módot találtak az egyesülésre, ho-
gyan lehetséges, hogy mi Jugoszláviában 
mindinkább eltávolodunk, elválasztódunk 
egymástól. 

CIRIL ZLOBEC : Olyan kitartóan, annyi 
hévvel és mégis más-más megalapozott-
sággal beszélünk az utóbbi időben a nem-
zetek és nemzetiségek különbözÖ meg-
nyilvánulбsбгб l; ez nyilván azt jelenti, e 
téren még valóban sok minden orvoslás-
ra szorul. Kétségtelen, hogy létezik nem-
zeti bezárkózottság, azután sajnos a na-
cionalizmus sem idegen valóságunktól, 
sőt klasszikus politikai értelemben vett 
jobboldali tendenciókról is beszélhetünk. 
Sok mindentő l az irodalom és egyes al-
kotók sem mentesek. Az írók ma vagy 
közvetítő  újságírók által kommunikálnak, 
vagy monologizálnak. Mi sem lenne ter-
mészetesebb, minthogy két különböz ő  
kultúrával rendelkező  és más környezet-
bő l származó író közvetlenül, vitán ke-
resztül, szembesítse álláspontjait. Ilyen 
eseteket ma megbélyegzünk, az írókat 
nemkülönben, és erkölcsi-politikai vádas-
kodás címén elítélünk. Nyilván a túl 
alacsony fokú kulturális és polgári érett-
ségünk következményei az effajta reagá 
lások. A dialógushoz sem szoktunk hozzá, 
az igazi alkotói vitától meg eléggé távol 
állunk. Ez irányban kellene kitárulkoznunk 
egymás felé. 

DU$KO ROKSANDIĆ : Ha mint írók gon-
dolkodunk közösségünk éget ő  problémái-
ról, leszögezhetjük, hogy a társadalmi-
gazdasági-politikai rendszerünkben ész-
lelhető  elszigeteltség, megosztottság az 
irodalomban, a kultúrában is jelen van. A 
kongresszus feladata, hogy megvitassa, 
hogyan lehetséges eljutni a nagyobb in-
tellektuális és kulturális egységig, nem 
veszélyeztetve természetesen sajátossá-
gainkat, a nemzeti és szellemi integritást, 
a hazánkban élő  népek, nemzetiségek 
autentikus életmódját. Úgy tűnik, ez kulcs-
fontosságú stratégiai kérdés. Valószín ű -
leg hiányzik belő lünk a közös és azonos 
sors tudata, az a tudat, hogy egymás nél-
kül nem létezhetünk, elválasztva, szétsza-
kadva nincs jövőnk. 

III. AZ  OKTATAS 
PROBLÉMÁI 

ZORAN GAVRILOVIČ : Nem kívánom fá-
rasztani Önöket, hiszen ez nem a tan-
ügyi munkások kongresszusa, de meg kell 
mondanom, hogy a dogmatikus tudat kre-
álta oktatási és nevelési programokban 
valóságos káosz uralkodik. Z ű rzavar a 
művek megválasztásában, azoknak a 
könyveknek a szelektálásában, amelyeket 
a gyerekeknek el kell, illetve nem fel-
tétlen szükséges elolvasniuk. A tanuló 
ezáltal lényeges tényeket mulaszt el, el-
mulasztja, hogy — amennyire ezt az iro-
dalom lehetővé tenné számára — morális 
és szabad személyiséggé váljon. A lite-
ratúra azonban az általános iskolásnak 
is megadja a lehetőséget — noha a diák 
még nem érti —, hogy megismerkedjen a 
metaforával. A metafora viszont a min-
denkori művészet értelme, tehát a gye-
rekek számára egy idegen világ másmi-
lyen víziójának egy másfajta értelmezése, 
amelyet csak a dogmatikus gondolat al-
kothat. Nézetem szerint oktatói prog-
ramjaink a természettudományok, a 
technológia, a komputerek irányába kí-
vánják irányítani az oktatást. Ez nélkü-
lözhetetlen is, hiszen olyan kor felé hala-
dunk; de tudtommmal egyetlen program 
(amelyet szerencsém volt látni) sem pró-
bált egyfajta egyensúlyt állítani a jöv ő , il-
letve a küszöbön álló technológiai forrada-
lom és a humanizmus, a gondolkodó és 
értő  egyéniség között. 

MIODRAG BULATOVIĆ : A szakirányú 
oktatás, teljes oktatási és nevelési rend-
szerünk sem tudta kiiktatni a besz ű kült 
tudatot, ellenkező leg, felerősítette azt, s 
ez a meglévő  oktatás mellett még inkább 
elhatalmasodott. Iskoláztatási rendsze-
rünk reformkísérletei a végtelenségig el-
húzódtak, s az iskolákban — csupa is-
métlő ! Szakirányú oktatásunk egy politikai 
esztrád által vezetett gyárra emlékeztet, 
amely téves szabadalmat alkalmazott. A 
jelenlegi tényállás szerint a jugoszláv is-
kolarendszer az akarat gy őzelmét tükrözi 
a józan ész felett. Az irodalom és a humán 
tudományok veszítettek ugyan, de a „hab-
sulykolók, habszabályozók, huzalegyene-
sítők, köszörűsök" sem nyertek semmit. 
Az az oktatási-nevelési rendszer, amely 
profil nélküli munkásokat, inferióris sze-
rencsétleneket, kétkezi jugo-niggereket 
képez Európa számára, természetesen 
bÍгб lhatÓ Az írókon és a nem eléggé be-
folyásos szövetségükön kívül azoknak is 
bírálniuk kellene, akik megteremtették, 
létrehozták; tehát azoknak a dogmatiku-
soknak is, akik ezzel a hibrid iskolarend- 
szerrel kongresszusról kongresszusra 
száguldoznak — fejvesztetten. 

Fordította TURI Tibor 
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- FÁRADTAN ÉBREDEK , ESTÉRE HOLTFÁRADT VAGYOK, SO- - HÁT IGEN... ISMERED AZT A HÁROM FURA ALAKOT? 
HA NEM TUDOK MÉLYEN ALUDNI ... 	 - SOSEM LÁTTAM ŐKET. VIGYAZZ , A KINÉZÉSÜK NEM (GÉR 
-TÉNYLEG KISSÉ KIMERÜLTNEK LATSZOL. 	 SEMMI JбT. 

-AZ  MÉG MINDIG JOBB, MINTHA ÉPPEN SEMMIT SEM (GÉR- ELLA VÉGIGEVICKÉL A TERMEN... KEREKEK, TENGELYEK, 
NE... 	 FEKETE M ŰANYAG NYAKKENDŐK, EZÜST ORRCIMPÁK, 

GOMBOK, RELÉK... 

...DUGATTYÚK, KÜLÖNBÖZŐ  MÉRETŰ  CSÖVEK , K(GYÓBŐR ... MONDÉN GÉPLEGÉNYEK MEREV KÉPEI FELÉ... 
CIPŐK, PEDÁLOK, FOGANTYÚK, CSÖNGETTY ŰK, FÉM ZA- 
KÓK, TUNGSTEN IZZÓK... 
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- MEG KELL MONDANOM , HOGY A TI GYÁRTÁSOTOKKAL A MONDÉN GÉPLEGÉNYEKRE EGYÁLTALÁN NINCS SZÜKSÉ- 
KORMANY TELJESEN MELLÉFOGOTT , MONDÉN GÉPLÉGÉ- GÜNK , VAN ELÉG AZ IGAZIKBÓL . TÖBB MILLIÓ IS ENNEK A 
NYEK. 	 MOCSKOS VILÁGNAK MINDEN ORSZAGABAN, MINDEN SZA- 

LONJABAN, MINDEN DISZKÓJABAN, MINDEN UTCAJABAN... 

- HA EGY ZSENI VALAMI ÚJAT ALKOT, NEM ENGEDHETI MEG 
MAGÁNAK, HOGY GÉPIESEN ISMÉTELJEN OLYAN FORMA-
KAT, AMELYEKET A TERM ЕSZET MAR MEGTEREMTETT SI-
RALMAS, ÁTKOZOTT B ŰNÖSSÉGGEL ÉS TÉKOZLÁSSAL! 

- DE KISASSZONY, MI HARMAN KÜLÖNLEGES MODELL VA-
GYUNK... 
-... PROTOT(PUSOK, MELYEK TESTILEG BIZTOSAN KIELÉ-
G(TIK... 
-... DE HISZEN AZ ARCA NYUGTALANSÁGOT ÁRUL EL! 
MECHANIKUS TAGJAINK ERRE IS TUDNAK ORVOSSÁGOT! 

-0001,  MICSODA FINOMLELKŰ  PSZICHOLOGUSOK VAGY-
TOK! DE A FASZOTOKON K(VÜL EGY SZIPPANTÁSSAL IS 
MEGK(NALHATNÁTOK! NEM...? HAT JÓ, DE CSÓKOL6ZAS-
R6L SZb SEM LEHET, MERT SZERELMES VAGYOK. 

- TÁGAS A PARK... 
-GYEREK AZ IDŐ ... 
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-MENJÜNK...? 
-MENJÜNK».? 
- MENJÜNK...? 

BELEVESZTEK A PUHA, NEDVES KÖDBE, A BÚCSÚK ESTJÉ-
NEK LŐPOROS ILLATÁBA, A KOROMFEKETE ÉJSZAKÁBA... 
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OH, AZ ÉJ! A VÁROS BELEINEK TEKERVÉNYE, SEHOL EGY 
ÁLNOK CSAPDA, SEHOL ZSARU; BÖLCSÖ ÉS NEM BÖRTÖN 
EZ A FEKETE, FEKETE ÉJSZAKA...  

- A KOMPUTER LÁNYAKÉNT ROPPANT FRISSNEK ÉS FIATAL-
NAK tRZEM MAGAM... HIIIPPP! A FEJECSKÉM BOLONDUL 
FOROG... UFFF, BIZTOSAN A KAPSZULAKT6L VAN... 

- NA? NE LEGYETEK MAR OLYAN MOGORVÁK! EGYIKŐTÖK-
NEK SINCS MARIJUANAJA? SZOKTATOK TI EGYALTALAN..., 
GÉPLEGÉNYEK?IGEEEN? HAT AZ SZÓRAKOZTATÓ LEHET. 
ÉS MILYEN A NATASA RÁTOK? A SZÜZET LATJATOK OLYAN-
KOR, ŐEXCELLENCIAJ AT, A SZAM(TÓGÉP BELEIT VAGY 
MINDHARMAT? 

- HAT TI SOHASEM NEVETTEK? ITT SEMMI SEM TÖRTÉNIK... 
HOVA A FASZBA VEZETTEK? NE LEGYETEK MAR ILYEN SZA-
ROK, MERT ELMEGY A KEDVEM... HÉ, MIÉRT NEM IN-
TÉZZÜK EL ITT, A FÖLDÖN? LEGALÁBB ELVETJÜK A GOND-
JAI! 
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KEZD UNALMAS LENNI... 
VALÓBAN UNALMAS... 
HALALOSAN UNALMAS... 

ÉS FUT A FEKETE, FEKETE ÉJSZAKÁBAN A HALOVÁNY TA-
VASZ EGZOTIKUS BORZONGASA... 

EGY A VIASZOS ÉJSZAK ÁBAN MAGÁNYOSAN GONDOLA- EZ NEM METAFIZIKA, BABY, EZEK SZAGGATOTT, KAPSZU-
AIBA MERÜLVE, MESSZE EL6TTE A VILÁG CSONTVAZ- LAZOTT LATOMASOK, MELYEK VADUL ÉNEKELVE GYÜLE-
ZERŰ  PANORAMAJA... KEZNEK A FEHÉR HEGYEK HAVÁN, BABY... 

" đ 	.  

Z IDŐ  FELEMÉSZTETTE AZ ARTATLANSAGODAT, BABY. 
ELEMÉSZTETTE, MINT AHOGY A NOMÁDOK CSONTJAIT 
IANYOLÓ HOMOK FELFALJA A PIRAMISOKAT. 

ÉS MEGY, MEGY A KÖRNYEZETREKESZTÉSBEN, PÓKHALÓK-

KAL ÉS SZIMBOLIKUSAN HALOTTAS SZINPADI JELENETEK-
HEZ HASONLÓ POROS ÉRZELMEKKEL TEL(TVE... 



- MEGÉRKEZTÜNK! 
— MEGÉRKEZTÜNK! 
- MEGÉRKEZTÜNK! 

- TELJESEN  EL VAN  VESZVE, SEMMIT SEM  HALL...  MEGYEK 
ÉN! 
- NEM,  MA  ÉN KEZDEM». 
- IGEN,  I.  
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- AZT  MONDTAM, HOGY ÉN  JIVIK, TEHAT  ÉN  JIVIK.  ÉS  - ЁВRЕDЈ  FEL,  ARANYOsKAM, ELI A DOHANNYAL, HA  NEM  
CLARO? 	 AKARSZ EGY KELLEMETLEN  NEGYEDIRAT  MAGADNAK!  

-  MI AZ?  VICCELSZ?  MI AZ,  HOGY ELŐ  A  DOHÁNNYAL? MI-
LYEN KELLEMETLEN NEGYEDÓRA? HOL VAGYUNK EGYAL-
TALAN? MOZIBAN?  
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- АЕмЁ LЈІк ,  NINCS  VALAMi  BETEGSÉGE...  
- REMÉLJÜK...  
- REMÉLJÜK...  

-  MENNYI  A DOHANY? 	 -...  JOBB IS LEHETETT VOLNA...  
- NYOLCVANHAROMEZER... 	 - ...VALÓBAN...  
-...  MEG EGY EZÜST  ІNGУОЈТ6... 	 - ... DE LEHETETT VOLNA ROSSZABB  Is... 

ÉS KÖNNYEKET S (RT, MELYEK  A  SZIKES TALAJBÓL CSAK -MEGVAN.. 
EGY FEKETE, FEKETE ÉJSZAKÁT ÉLŐ , TÖRÉKENY, FEHÉR -MEGVAN... 
LEPKÉT RÜGYEZTEK... 	 - MEGVAN... 



-CSAK  AZ AZ  ENYÉM, AMIT MAGAM  TALALOK  Ki... MI EB- -ALOMNAK  TLJNIK,  HOGY ITT VAGY... ALOMNAK... ALOM -
BENAFURCsA? 	 NAK...  

- ALFI RÉSZEG  VOLT?  
- TÖKRÉSZEG. ÉS EGY MAROKNYI KÁB'T6SZERREL IS TE-
LETÖMTE MAGÁT... 

- MÉG  AZ  ÖNGYÚJTÓDAT IS ELVITTÉK... 



FEKETE J. JÓZSEF 

A zsilett-próza 
metszéspontjai 
Tolnai Ottó: Virág utca 3 
(Forum, Újvidék, 1983) 

Mindig akad szerény irodalmi termé-
sünkben olyan alkotás, amire a kritika nem 
figyel oda kellőképpen (vagy mellőzi), no-
ha sokkal több figyelmet, fokozott figyel-
met érdemelne. Remekm űvek maradnak 
így említetlenül; ez történt Tolnai Ottó 
regényével, a Virág utca 3 -mal is. 

Határeset ugyanis prózairodalmunk-
ban: kérdéses, hogy regény-e egyáltalán, 
és remekm ű-e valóban, hiszen alig hason-
lít a „hagyományos" regényekhez (ide-
értve még mindazt, amit az irodalomtörté-
nészek modern és kísérleti regénynek ne-
veznek). Éppen ezért értékkomponensei 
sem fedhetők fel egyszerűen —különösen, 
ha a korábbi regény-meghatározások ka-
tegóriáit kívánjuk mércének állítani. 

Miért különös a Virág utca 3? 

Mindenekelőtt fragmentáltsága miatt 
— az egybetartozás formai jegyeit csak a 
sorszámozásban magukon visel ő  szöveg-
egységek a m ű  egészének felmérésekor 
fedik fel logikai, helyi/helyzeti, tárgyi ösz-
szefüggéseiket: sokkal tágasabb világot 
tárva fel így, mint amit a szövegegységek 
külön-külön megjelenítenek/megjeleníthet-
nek. Azzal a megállapítással, hogy a né- 

hány soros, vagy éppen több oldalas frag-
mentumok nem epizódok, rátérünk a mú 
következő  jellemzőjére, a cselekményte-
lenségre. A montázsmódszerrel készült 
regény a szerző  képzeletben vezetett nap-
lójának részleteibő l, papírszeletekre jegy-
zett reflexiókból, korábban íródott és meg-
jelentetett novellákból és vázlatokból áll 
össze. Mellőzi a fölösleges szereplők fel-
vonultatását — a szöveg idegen testként 
veti ki a „betolakodókat", akiknek csak ar-
ra marad idejük, hogy villanásnyira meg-
jelenjenek, szóljanak néhány szót, egy 
gesztussal magukra vonják a szerző  fi-
gyelmét. Ezután emlékképekké mereved-
nek, s így, természetesen, nem is cselek-
szenek. A regénynek nincs hagyományos 
— emberi — szerepl őgárdája, ami az ilyen 
életrajzjelleg ű  alkotások esetében várat-
lan, szokatlan. Tolnai nem talál ki semmit, 
még a cselekményt se. A Virág utca 3 
tehát nem fikció. Ez a tény látszólag nem 
kedvez az irodalmi alkotásnak (a legtöbb 
irodalomtudós a fikciót az irodalom lénye-
gi jegyének tekinti). Még a dokumentumok 
is fiktívvé válnak a regény jelentésszer- 
kezetén belül — nem önmagukat jelentik 
(és ezen a konnotatív jelentésen keresztül 
közeledik a Tolnai-próza a Tolnai-költészet 
felé). Nem kétséges, hogy a mú a regény 
műfajától szokatlan módon elegyíti a doku-
mentaritást és a fikciót helyettesít ő  líraisá-
got; kérdéses lehet azonban a dokumen-
tum-jellegű  adatok személyes vonatkozása. 
Tolnai Ottó ugyanis bátran vállalja, hogy re-
gényének középpontjában nem egy fiktív 
író, a képzelt Virág utca 3 lakója, hanem a 
hús-vér Tolnai Ottó (21000 Újvidék, Virág 
u. 3) áll, aki így él, így gondolkodik, így 
ír... Minőségi változást jelent ez irodal-
munkban: a próza kétirányú emberközel-
be-hozását, eddig félelemmel kezelt esz-
közökkel: mindenekelőtt olyanokkal, me-
lyek a partikularitás szélére sodorhatják 
a művet. Mert a mű  tárgyi vonatkozásai és 
megjelenített tárgyiassága túlzottan is 

személyes jelleg űek. Természetesen a 
boncolgatás idáig vezető  útja már szimp-
lifikálás: a szerző  személyessége mögött 
még ezer dolog rejlik, amit teljességében 
felsorolni lehetetlen. Ilyenek például a köl-
tő i próza minőségi jellemző i, a metaforikus 
írás, a képi beszéd, az esszéisztikus ön-
vizsgálódás... — mindaz, amit a „szemé-
lyes" jelzővel helyettesíthetünk. Nem kell 
túl mélyre hatolni a Virág utca 3 szövegé-
ben, hogy kiderüljön: a személyes jelleg 
és/vagy partikularitás nemcsak min őség-
fogalom, hanem a teljes írásmodor jelölé-
se is. 

Tolnai regényének jellemzője a tárgy-
hozkötöttség. Újabb bizonyítéka annak, 
hogy idestova húsz éve a tárgyak b űvöle-
tében él a költő-író. Folyamatosságot je-
lez, akárcsak a Gogol halálában tapasz-
talt törekvés, hogy a részletek köt đanyag 
nélkül alkossanak befejezett egészet. Ez 
azonban már nem kísérlet, hanem tudatos 
írásmodor. De mégse tárgyias próza, ha-
nem tárgy-próza — olyan szöveg, amiben 
nem a valóság, a pillanat, az anyag hatá-
rozza meg a regényt, csak indukáló szere-
pe van. Az író nem törekszik valamiféle ta-
nulságra csomópont/metszéspont-szerű -
en megjelenő , jelképi kiemelés ű , tárgyai-
val, „csak" m űvészi kifejezésre — az 
egyetlen lehetséges célra. (A m űvészet-
pszichológia számára sem lenne érdekte-
len megvizsgálni a Tolnai-regény motívu-
mait: döbbenet és félelem, „létez ő " tár-
gyak, személyiséggel rendelkező  álla-
tok...) 

A szerző  egyik vele készült interjúban 
a következőket mondta: „Én inkább azt 
tartom szükségesnek, hogy apró-csepr ő  
tárgyaimmal és tirki-tarka kis szavaimmal 
betöltsem [a költő i szabadságot]. Versei-
met és prózámat egyfajta nem lejegyzett 
gondolkodás melléktermékeinek tekin-
tem." (Hornyik Miklós: Szabálytalan nap-
ló, 121. o.) Ez a tárgyakból és szavakból 
felépített mikrokozmosz a Virág utca 3 
világa. 

A szöveg meghatározó jegye a képi 
beszéd, ami inkább a költészetre jellem-
ző . A képi beszéd ugyanis ellentmond a 
„közérthető " stílusnak. Az expresszivitás-
ra törekvés a m űvészi többlet keresésé-
bő l ered, és ezzel igen közel kerül a költé-
szethez. Tolnai metaforikus prózájában a 
nyelv nem csupán jelöli a dolgokat, hanem 
teremti is őket — ezzel ellensúlyozva azt 
a személyes jelleget, ami terhére lenne a 
prózának. fgy a megjelen ő  tárgyiasság 
nem kizárólag ismeret- vagy posztulatív 
értékkel, de emotív és konstrukciós ér-
tékkel is bír —, az esztétikai érték létrejöt-
tét jelenti. 

Az egzaltáltság látszatát kelt ő  terve-
zettség szervezi regénnyé a kötet 101 
szövegegységét, létezés- és realitásmo-
dellekbđ l építve meg epikai struktúráját —, 
így értelmezve az értelmetlennek t űnőt. A 
kötet az 1983-ban megjelent jugoszláviai 
magyar regények legjelesebbje, kivételes 
alkotás: zsilett-él ű  prózájának metszés-
pontjaiban létünk és szellemi életünk vére 
csobog. 



Az ember élax soráegyétleregy,táj 
ba lesz szerelmet, óf~atatlan amelynek 
emlékét azután mmdi гökké m~gábaе  
hordja: annak ezer éš ezeregy arcávaÍ 
együtt. Szembenézm azzal, ami benriúnk 
tükröződik, ami bennünk eíraktarozód ~ k 
az az író ember dolga. És fesz, ami lesh 
Tari István Homokba kapaszkodva címt 
kötete is a „szembenéz." 	-sšžé 
vetés" igényébő l szül 	s lett belő le, 
ami lett. 

Az „összevetés" önmagában kritikai 
viszonyulást feltételez. A kötet írásai, 
melyeket fő leg a Képes Ifjúságoldalain 
megjelent karcolatokból és tollrajzokból 
gyűjtött össze a szerz ő , valóban kritikai 
igénnyel lépnek fel. Ahhoz viszont, hogy 
érvényes bírálatot mondjanak, m űvészi 
eszközökkel, esztétikai szinten, mégsem 
eléggé kritikusak (Hallgatás, Házkutatás). 
Az inflációs éveink hiánycikkeir ő l írt bí-
ráló hangvétel ű  szövegeknek ott a helyük, 
ahol először megjelentek: az újságban. 
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t össze 
rügyén. 

irodalmi színvo-
fiéndületű  írásokat gyakran 

á le egy-egy erő ltetett szókapcsolat-
tal, mondattal, gondolattal. Karcolatai túl-
ságosan befejezettek, zártak. Mindenáron 
arra törekszik, hogy kimondja az utolsó 
szót (A nagykapun bemegy a falat, Állva 
meghalni). Ólmos cím ű  írása például 
szemantikailag sokkal nyitottabb, expresz-
szívebb volna, ha a második, illetve a har -
madik bekezdéssel befejez ődne. Nem kell 
szájbarágósan megmagyarázni, hogyan 
fest a jégdermesztette mező , nem kell iga-
zolni, hogy bizarr hangulatot kelt a „kusza 
ragyogás, a ragyogó kuszáltság". Elég 
annyit is tudnunk, hogy „jég tartósította a 
pillanatot". Engedtessék meg az olvasó-
nak, hogy maga élje át a jégmez ő  csillogó 
élményét. 

Tari István nem tud ellenállni a le-
írás csábításának, a már egyszer kit űnő  
absztrakcióval megelevenített dolog to-
vábbi „kifejezésének", körültapogatásá-
nak. Irodalmi szempontból sikeres írásait 
a kötet elbeszél ő  jellegű  „vallomásai" kö-
zött találjuk. Az alsó meg a föls ő  levegő  
címet viseló ciklus legtöbb írása gördü-
lékeny elbeszél ő  ritmusú (Egy ablakon be-
süt a nap, A nép olyan, mint a gyerek, Mo-
nológ, Jó éjszakát!, Az alsó meg a föls ő  
levegő , Színarany diók, Ballangók ván-
dortöpörtyűvel). A prózai gondolatmenet 
szoros szerkezetében a lírai nyelvhasz-
nálat is hangsúlyozottabbá válik. A Szí-
nes víz ciklusban az író saját emlékeib ő l 
feltámadó kerek történeteket mond el, me-
lyeknek szintén az elbeszél ő  ritmus ad 
életet (Színes víz, Telefon, A sün). Ezeket 
is a forma törvényszer űségei tartják ösz-
sze, amelyben szabadon hömpölyögnek 
az érzelmek, indulatok. Azzal, hogy konkré-
tabb jelentéseket érint, nem zárja le, ha-
nem éppen ellenkező leg, tágítja a sze-
mantikai mező t. 

A kötet címadó ciklusában (a Híd-
ban jelent meg) a Delibláti-homokpusztát 
és embereit írja meg Tari István, hol az 
elfogultság elcsukló hangján, hol az em-
lékező  ember nyíltságával. A ciklus leg-
jobb írása, a már idézett Szélzászlók kö-
zött az író és a Delibláti-homokpuszta 
kapcsolatának esszenciáját fogalmazta 
meg. Ugyancsak ennek a bensőséges 
kapcsolatnak ad hangot a Levélféle az 
erdőkirálynak a Delibláti-homokpusztá-
ba. Sajnos e ciklus karcolatainak a leg-
többjén is érezhető , hogy publicisztikai 
írások, melyekben a közölnivaló fonto-
sabb a közlés formájánál. 

Ütközésrő l tanúskodik a kötet illusztrá-
lása is. Maurits Ferenc grafikái és a 
szerző  fényképei m ű fajilag ugyanúgy el-
ütnek egymástól, mint az újságcikk és az 
elbeszélés. Önmagában mindegyik lehet 
művészi érték ű , de a kettő  együtt —sőt, 
egyik a másik helyett — nem eredményez-
het jelentős esztétikai értéket. Maurits 
grafikái az egyes címszavak alatt össze-
foglalt ciklusokat vezetik be, míg Tari 
fényképfelvételei belül illusztrálják a cikluso-
kat. Maurits m űvészi kifejezésmódja ön-
magában is „homokba kapaszkodó", ösz-
szecseng a kötet címével, de sajnos nem 
a tartalmával is. A karcolatok és tollrajzok 
határozottabb, formáiban markánsabb il-
lusztrációt kívánnak. A szerz ő  felvételei 
magáról a témáról, a homokról készültek, 
csakhogy a kötetnek nem kizárólagos té-
mája a homok. A könyvben idézett Abe 
Kobó A homok asszonya cím ű  művéhez 
eredeti illusztrációként szolgálhatnának, 
de ebben a kötetben, kivéve az utolsó 
ciklust, elvesznek, elvesztik jelentésü-
ket, jelentőségüket. 

Végül az egész kötetrő l annyit mond-
hatunk, hogy „kapaszkodik" az irodalmi-
ságba, oly reménytelenül, de ugyanolyan 
szívósan, mint ahogyan a Delibláti növé-
nyek és emberek is kapaszkodnak a ho-
mokba. 

De hát, amit látsz, ahogyan látod, már áz is 
idбnként ezerarcu önmgadаt eperarc ' ö і  

És lesz, am 

(ian Isfvan: homokba kapaszkodva:  Šze%ѓs 

Aktuális sémájú, írásainak E 
lentősége°még nem szav аĆ  
~ialrr szintet,. amelyre a К  
árt to г  tt5Z k Alkö ЭΡfői h ög 
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DEKORATÍV INSTALLÁCIÓK 
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Jozef KLÁTIK, Lidija SREBOTNJAK és Predrag Š IĐANIN közös 
tárlata az újvidéki munkásegyetemen , 1985 februárjában 

Jozef Klótik, Lidija Srebotnjak és Pred-
rag Šiđanin műveire két rálátás kínálko-
zik. Szemlélhetjük őket egyedi mivoltuk-
ban, individuális megnyilatkozásokként, 
de közelíthetünk hozzájuk úgy is, mintha 
azonos témafelvetésről, kollektív vállalko-
zásról lenne szó. A közös ideálok a fest-
mények teresítésében , valamint abban az 
igyekezetben öltenek alakot , hogy valami-
képp körvonalazódjanak egy olyan „másik 
természet", illetve „másik valóság" di-
menziói, amelyek nem fiktívek, hanem va-
lódiak , anyagszerűek , megélhetőek, akár 
az igaziak. 

A felállítás, illetve az installáció egé-
sze élesen elüt a hatvanas-hetvenes évek 
minimalizmusától , hűvös racionalizmusá-
tól, analitikus tendenciáitól, de — ennek 
ellenére — a nyolcvanas évek új festő isé-
gét jellemző  érzelmes, képzeleti-hangulati 
képzettársításoknak, az emberi emóció 
figuratív kicsapódásainak sem adja magát 
át, hanem kimért intellektualizmusával, a 
fegyelemmel és a mértéktartással, a re-
dukcióval és a gazdaságos formaterve-
zéssel kíván kapcsolatot teremteni az iga-
zi valóság és az önmaga által teremtett 
„másik valóság" referenciái között. 

A kiállított m űobjektumok —úgy tünik 
— kevésbé sorolhatók az installáció mé-
diumának, illetve az ambientális m űvé-
szet tendenciájának irányvonalába, mind-
annak dacára , hogy fellelhetők rajta mind-
két irányzat formajegyei. A fenti két fo-
galommal elsősorban azért nem írhatók 
körül, mert — még ha mesterséges térr ő l 
van is szó — az installációknak és az am-
bientusoknak nem a táblakép képezi ki-
indulópontjukat, mint ez esetben. Klótik, 
Srebotnjak és Šiđanin alkotásainak végs ő  
artikulációs formái ugyanis a képre tá-
maszkodnak, belöle indulnak ki és t ő le kí-
vánnak elrugaszkodni. A leghitelesebb 
párhuzamot a hetvenes -nyolcvanas évek 
új dekorativizmusa kínálja , annak is egy  

fegyelmezettebb, a figuratív beütésekt ő l 
idegenkedő  kinövése, amely szakít ugyan 
az analitikus irányzatok h űvös intellektua-
lizmusával , a metanyelvi minimalizmussal 
és a teoretikus modellszer űséggel, ám 
maga is egy intellektuális program auráján 
belül marad. 

A kiállított festményeknek és festé-
szeti objektumoknak a valósága csak 
részben terjed ki a reális valóságra, mivel 
elsősorban önnön képiségét, esztétikai 
tárgyjellegét, a hagyományos festészeti 
eszközök megbecsülését hivatott kidom-
borítani . A dekoratív hajlam különösen 
Srebotnjak esetében kifejezett, aki a fes-
tészet nyelvét egyetlen kézmozdulatra, in-
dividuális jelre vezeti le. A formai reduk-
cióval összhangban színhasználata is mi-
nimális . Fehér , illetve világos alapra he-
lyezett fekete, valamint piros fluoreszcens 
vonalkái , amelyek léginkább valamely 
ideogramma -rendszer tartozékára asszo-
ciálnak , kromatikus örvények és áramvo-
nalak rajzolataként rejtett kompozíciós tu-
datosságra utalnak . Az érzések visszafo-
gottan, a heroikus individualizmust jellem-
zđ  eruptív mozgásokat visszaszorítva tör-
nek felszínre . Ez az alapállás a nyugati 
ember önmarcangoló, én-felmutató maga-
tartásával szemben a keleti létfiloz бfia is-
mérveit revelálja, s á személytelenségre, 
az univerzum elemeivel való azonosulásra 
helyezi filozófiai alapjait. 

Srebotnjak dekoratív festészetének di-
menzionális kiterjesztése — a méreteken 
túlmenően — egyfajta kétsíkúságban is 
megnyilvánul, tudniillik sok esetben 
ugyancsak piktoгб lis elemekkel ékesített 
átlátszó fóliát helyez az alapot képez ő  
festmény fölé. Máskor viszont az ellenke-
zб  pólusra jut: kissé piszkos fehér síkba 
úgyszintén fehér vonalfaktúrákat iktat. 
Srebotnjak m űveinek kapcsán válik id б-
szeгűvé John Perreault-nak az az értéke-
lése, amely szerint a dekoratív m űvészet  

„elismeri és értékeli feminista, etnikai és 
nem nyugati gyökereit, illetve a közízlésbe 
és az úgynevezett nem m űvészetbe — ta-
péta, nyomott textil, kerámia csempe —  
nуй lб  gyökereit. Elismeri azt az általános 
igényt, hogy a dolgokat jobbá és külső re 
érdekesebbé tegyük, hogy a csupasz fe-
lületeket és az üres tereket felélénkítsük 
és átlelkesítsük." 

Šiđanin ambientusa már kevésbé de-
rűs és dekoratív, ő  kevésbé van meggyб -
zбdve a szépségnek, ennek az örök m ű -
vészeti tartozéknak a nélkülözhetetlen-
ségéгő l és célként való értelmezésének 
helyességérő l. (gy hát nagyrészt elidege-
nítő  hatású csupasz vászoncsíkot, illetve 
tragikus nehézség ű  fekete felületet alkal-
maz, mintha ezáltal valaminek a hiányát, 
elvesztését kívánná érzékeltetni. Zárt 
rendszerének reduktivitását egyedül a 
festékszóróval felvitt ezüstös és fémesen 
kékes festékpigmentek oldják fel. Ezek a 
nagyméretű  szemcsézett felületek mint-
egy ellenpólusát képezik a hallgatag és 
mélabús sötét akromatikának , egyben pe-
dig leszámolva a geometriával új távlato-
kat, új lehetőségeket sugallnak . Šiđanin 
tudatosan rájátszik a modern festészet 
bizonyos stílusmegoldásaira, motívumai-
ra, s így általuk építi ki esztétikailag 
végsбkig átgondolt tereit. Bár nem folya-
modik figuratív megoldásokhoz — növé-
nyi, állati vagy emberi motívumokhoz —, 
kizárólag mértani , absztrakt alakzatokhoz, 
végső  soron dekoratívnak bizonyuló jel-
együttesei így is megfelel ő  kulturális kon-
textusokra utalnak, s az etikai alapokon 
nyugvó lét magasabbrendűségét sugároz-
zák. 

Mintha Klótik alkotásai lennének 
azok, amelyek — a másik kettőhöz viszo-
nyítva — a legkevésbé tudnák ambientus-
ként kiépíteni azt a bizonyos „másik való-
ságot", „másik természetet". Képein és 
objektumain a szétzúzott ornamentika tar-
tozékai uralkodnak , jelezvén , hogy nála 
még szinte minden a felületen történik. 
Klótik nem kifelé, nem a harmadik dimen-
zióba építkezik, hanem a kép széleit, pe-
remét megbolygatván és felszakítván a 
második dimenzió méreteit igyekszik a 
reális tér felé ívelni. Ő  rugaszkodik el leg-
kevésbé a táblakép kötöttségeit б l, hogy 
egy hol szemcsézett, porózus, hol durván 
szálkás faktúrában oldja fel a bels ő  erő-
ket. Ez az irányvétel annál meglepőbb, 
hogy Klótik tudatosan törekszik egyfajta 
képi, virtuális anyagszer űségre , bár távol 
áll a geometrikus beütésektő l, inkább az 
alaktalan , amorf formák vonzzák. 

Ez az ambientus-komplexus, mely-
nek elemei kivétel nélkül az új dekoráció 
szférájába tartoznak, formailag nem kö-
tött, nem végleges. A sze гzбk azt tervez-
ték, hogy talán naponta változtatnak a 
képi objektumok sorrendjén, térbeli elren-
dezésén. A különben meglehetősen fe-
gyelmezett együttesben ennyi a kreatív 
esetlegesség, a játékosság. Az új formai 
szituáció pedig nem más, mint új tudatál-
lapotok keresése, megfogalmazása. 

ART LOVER  
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à

\ 

е

a

I

д

.

•

q
v

. 

"

~

g 

a

>

v 

 

~

~ 

 g

v

б

,

u

v

\

\

s

, 

 e

~ 

 
q

\ 

~

~

\

\

í

~

a 

e

•

г

о

a

r 

 

~ 

 

~

n 

\ 

 

 

a

v

g

~

a

y

,\

~

е 

ЧΡ

~ 
 

s

y 

 

и  

oP  

 

°

2

°

v

,

>g 

  

 

а

y 

• 

 

° 

 

a

a

o 

e 

 

 
\ \

\y

б

g

~

а

\

a

a

a

q

e
g д

o

a

~
° 

e
\

\

,

а
~

~ 

 

s
>

\ 

 

e 

 

 

e 

o

y

a 

• 

 

~

l

>

•

• 

 

s 

  

 

a

s

a

~  

\

v

e 

\

v 

~

а

~

~

>

r ~ 

 

\

`

q

а 
а 

 

y 

~ 

 

 

a

~~~ 

 

~

a 

 

Ч

E

'
~> 
 

\

~

`

` 

 

 

~

\

~

( 

 

p

g

a

u 

 

e

А
a 

 

~

\

y

aa

.2

v

'

s 
 

 

' 

 

а

~

?

q

y 

a

o 

 
>

q 

 

a 

 

 

  

a

\

\

, 

 

\

б

~
а 

  

~

~
'

e 

 

 

r 

~

\

`

,

s 

 

\

e

~

n

~ 

 

„ 

	
.
p2o>\? у - 	'0W' 	-

a4~
sqЧ2áV\

v 

 

a

у

s 

r

a

a

а

л 

 

y 

 y

х

`sv

\

~

°a

а

t 

 

•

~

p 

 ~ 

 

a đ 

 

~

a

s 
 

q

е

g

\ 

~

\ 

  

s 

д

`

q
í

\ 

~ 

 

 

б
~ 

ly 

 
~

а

r
~

Р

e

- 

 a 

 s 

 

~ 

 

\

y

\

a

> 

 

~ n
o 

2

~

а>

°

°

~

vö

• 

 

~

\\q 

 

•
\ 

 

 

 

P

б

s 

 

o

s

Ч 
 

~

~

a

~

~

4

y

.

~

p 

 

д

u
~

~

`q 

q 

 

p

~

\ 

  

a

s

Ž

r

e

~ 

 

\

e

~  

e 

 

a

г

~

~ 

 

v

s

o

v

v 

 

 

s

и
>

> 

 

~ 

б 

 ~ 

 

 

 

v

,

~

~

2

>

• 

s

°

'  0

v

s

p

' 

 

\

`o 

~

y  
\

~

v

~

g

y

y

!

~

e

~

6

>
~ 

 

ЧΡ

\

a

\

г 

 

sr

>

б

a

~ 

 

o

4

s

e

i 

 

n

(

.

`
а 

y 
 D

q

S

I

v 

 

,

~ 

 v

a

~ 

 

I

e

a

\
r

\ 
 

e

а 

 
 

r
°
~ 

 

~

. 

~

Ч

g

e

,

~

a

~

e

~ 

 ~

e 

` 

r

~ 

~ 

 v

a

\

~

б 
o
e

~ 

 

a 

s

Q

y

~

v

~

n

e 

  

~

~

~

e

s

i

~ 

 

a

\

~

X

? 

 \ 

 

(

~

а

~

,

a 

 

i 

~

2

~

~

ч

e

>  

U 

o 

t

~ 
\

~ 

 

o

а

~

д

\ 

у

o 

 

s

\

\~ 

 

~

~

\

~
° 

x

f

\

~

pa 

 }
п 

 

о

e

1 

í
\

v 

 

y 

 

\

~ 

 

 

 

а

\

~

a

e
a

r
\

~

~ 

~ 

\

a 
 

vv

~ 

  

\ 

 

\

z

- 

q

e

~

4~

r

Q 

 ~v

s

o 
 ~

9 

 

y

y
a

~ 

 
 

 

 ~

ЧΡ 

 

•

~ 

 

б

n  

 

ЧΡ 

 

'

\ 

 

v

2

°

~

6 

°

e 

б 

 

~ 

 

~ 

 

 

v 

 

\ 

 

a

e

o

a 

a

š 

 ~

i

°

'

e 

.

~

~

y 
` 

 

.

P

. 

 ~

~

a 

  

  
\ 

  

yy

Э

\

Io

а

u

~ 

 

S

~ 

 

~

•

l

~

v

\

`

u

~

6s

a

e 

а 

 
~ 

 n 

 

 \ 

	

а
1
; 
 	

ye vf.\o 

\гоn~

\
6 

 v

\

~

\

l 

 

и
y 

g

s

s

a 

 

-
.

s 	
. d 	0"  .ЭS0 

д

e 

	

a

9a 	121.?;  -s 	 ósoy° os 

A 

~

q 

 

~

у

v 

 

  

y

\

s 

 
e 

a

a 

 

д
~ 

\

>\ 

q

`

~ 

•a 
a

s

б 

 

~

\ 
 s 

A 
~

se q 

 U
О

\ 

' 

а

a
у 

y~

а

r 
 

 
 v 

 

~
~  

e

~~

e

~

„\

s

s

e

a

•°

`

e

•g  

~ 

•

o 

v
р 

e 
у 

a 

\ 

д 
~ 

 

 

, 

 

~

p 

l

, 

а

n

a 

\ 	s 

	 '' 

	 — 

v 

 

a

\ 

л
n 
 

~\s°o~ •>q~~ ~ ~°~ ó~ d '~e  Žsade\e  alA°` -o~\\e ~e~e~ '~~~en~u ~v\ea
~a\
бau> м ~̀цo~1 q

~eЧΡ  ~\•è\e\2se  sqn eA
~`•~ 

ó~\ 
 >e\>° v~s~~~\ 1Y\~5~~ 

s~ an бо~ 	уо~\ yr~~\ а~ 	~ys 	~o> 	>u gr2 ~ио~1 ~ 	oPQ 	да°v  е\Pg 2ЭLЭ  д  

у\ 

a

a

u 

~ 

 

 s

q 

s 

~\

ч 

 

1

. 
n

.  n 

a 

 

e
` q ~ 

 

s 

\ . 

\ s 

и
ey 

 ~ е \а 	s 
ua

"
yvyap 

	

, 5
- 

	
o> 	\v°aa 	o ' 

	\ 
	 `\ '

y 

2 ~ 

q 

~ 

\ 
~ 

~ ̀

\ 

e ~ 

.  P

e ~ ̀  ~ s o 

a 

\ 

д 
e 

~ 
~ a e 

\ 

 

 °

vs

~ ~ 

~ y 

\ ~ 

~

a 

q  
g 

s
°

v

a 

 
„11. ‚ 0 0 ' 	\90 '0  

oP 	аЧ \ 
 ~>1 . 

~ 	
n `\AAQúeA~°sgs \ ~ev~\gvaf.\ 

6a~vq\  М~и~а~ 	uuauae\е  \v~vf 	‚.іg
дe\e  

vrpa2 

I 
r  ye 
	za^~us~ 	

~I 
en 

aas~ 

a' 

S 



~, j' s`i,.yг~p•, 

irј.iN'  

t -ј  

.' •~ ~ 

	

rövid 	 tán esz 	
a állí- 

гoltán a könyv 	 at, Pusг 	at, 	 i viszony°kb tt  ve- 

_ írja $ebók 	orban 
a csere 	 ifis rébus

zok 	irodaim 	 kéP 	te 

lá9ban'tó éb ahol elsős 	uraival fog- 	ukált verb ációkra  leéPitett " ersanyag- 	elгé$eivel — 	t terem cióka 	~eforrnált,  

en, 	 t red 	 fikai" ny • lőre is fázva j 	tokai  sz►tuá 	ltott, zöveg el- 
bevez~ 1 	elvi aspekt ifis költész

e 	inform 	 estté 	elforr 
epéskísérlet ny 	a vizuá 	 tétiká► 	 techn 	 bélyegzett, umentált. A s 

	

nyelv (=a vi- művel. 
 K~~áró►aá  pártul tartatos o~v 

	
tO gitt, 

lalkož►k. a, nyersanYa9 már nem nyelv ként ha$ználja 	enített 	hely  enként  multiplikált és d°k 
	át. 

elid~g 	 betűk' , 
alapanyag. egy rrleg és i gyr

észt egy megfosatott alig  felismerhé ó,s massгálát 	
k
e

P 
tűnt Text-t šoron Pélдvu9i9  s  An1k b  ztán  

lágl eszkoг  a célja ped 9 
e 
Szerűen egy 	ént al'9 	elem , 	kéP- 	Egy 	vonul 	a Punakt• t 

(= 	
h~ 

új ~ilágl 	
egy a meg 	edig legkOnk en — betus s ►nte m 	 te: 197-es ak  ákéz a~ a vilá9 	vagy 	 lévđ  lyenk 	rétab 

a 	
a ' ára 	

ecsé 	
kegy 

5 
cibj 	 ►v 

elv (° 	elvben (= 	 p 	szerű 	anis, 
űj ny 	lévő  nY 	 _itt, egy 	őt ugY 	ETŰsorok P . int 

 ~
Jka 	elhetők:  „a 	A jelek pe_ 

új lyuk a meg 	 laSZtikával" , 
	

m~
9okat. A szunká►ban  is viB ális rr'édi- rr' 

	ént' figY közé tartož►k'  • 	►ku- 

	

belsđ  P 	mást 	 új 	 „lelekk tárgyak 	ok „i11už►
oniszt 

világ Á Text valóban „ 	es egy 	Iegr ~NYA, ill. e látvány 
e 	sztönös  hatású 	ob'вktum 

	

al„ egy rnegismé- 	 ezés iránti ő  orrá 	
t mint 1 

an „lyukakk helyen 	 átérteim 	álfalán 	
Šiá me9$emmisít

~k' • 	kísérleteibđl  

pontosabb 	azonos 	á ágott ny"á- umok általi 	s vezet►: az 	
Z 	

a  F 

követő  oldalain 	ál osan át alapok „ré• 	 vezette 	 munkák a 	Cgernik Att~a v ►  uáU 	orum  ion 

szab y 	 vonzalma 	 objektum 	aek r ge 

t~►t, kör alakú
, 	okon 	csak 	rafikai jel. 	hált 	bof 	 eálló 	 a oskéPPen  ott 	 kOn~ -bio y 	ely 

1 rendelkeZ~k 	o~ás közben 
	tett 9A ►ext-ben  k

omp  betűk - a 	össz 	ritka, 	ož►k, arn 	ion, 
rokka 	ül" alap 	•' leiek darab- 	 ,tértek visz-  fölöttébb 	 Szinvona 

	

dn~k• AdO 	 aihpz tart 
tege1n 	kerülő  P 	 _ 	om a 	_ a nY° 	alt k►v1 e .. 

	
tív i 	i elem 	ül „egye . „ 

késđbb 	 Szöveg-g , 	zövege , ~ vé9S° , 	fit tett ny 	nye►be 	édiu~nO 	ális)rnu 	en 
jai néz 	~ a Text vi 	a feltéte e 	s~á' , ta 	đköyben 	

a Ppé
zis 	

és mag 	meg" a 	és kell e , 

ás játéka leg e vizuális költes 	~ a 	vajam► 	 a 	 1n 
tei- 	

a agával, 	 Nyer akat _ etiké- P 	kívül alig 
fikáz 	hetđ 	Szerkeze 	 áva►  is' 	 azon 	eresei. 

s~ínvon 	;átért 	özött s 	ülit, ~ 	ereket é 	 kelte 
Csernl 	tat a  sit  	 68 	GSERN/K A7~/LA MUNKA/ 

	

kereszt 	ар ► rfвlи 	 d ро1 ere 	mdába , 	t lukre. 	К  aдvanY 	remelt 	t~k „ 

	

sorra 	 ra 	ny 	kboi 	. let►szt 	ers 	. n f 9У 	n be1 veSZe . 

	

hetók 1е 	1а9а  а 	►  sse9 s 	1altak 	valam 	. en k► 	án а  т 	(v ►уи 	gyeb r" 

	

U9YanO 	f yebb 	• zetnвk 	lkotó 1д 	• egesгe 	yagát 	• tatlak 	ha lehet 

	

аlал  ert 	ецеlевеК 	nem а  У  
д  onma9 	S targY 	 telét К  

К  а  КеР 	orok К 	 v 	, t  etr'b , 

	

nem olvas 	 о  
-...Y ~ п~ .пl7 	1 nCp 	, ~ 

	
~t~ R  	• 	 Í'i CIC t t4 

	

~ 1д 4rн durt~s~z, ~ дн  C 	>~ tg>;п  n~Т~temstheore т iu -e 	 ~ 
~ tдB ~iмv.t~é 	,~е ~ ~ '4čhж hte  

	

rдГsyEa ~erríslc~Qi~F 
е 	д 	

~ 	 пВ~1 ~i"4éh~ hte 	г  
st 	 гот  сд . 

	д 	~ 	л  1  f' 	~€f~ 

~ ~ Z 	 о~ 	 ~ 

• Tгм  . 	.. К  
~jцniirein~, 

11~rdl~s . 

dГsyioenttic~vQ 
Т  

с 	• ггс l г i 
nQ emstheorctisch 
~tk ~ 1Ríf h~кtoп  ~ 

1tй  

~ yP939 °~' s~c~ .gY~j1~P~bRno~ 
..
t

pрΡ
o9,o ~ t ~f Tft~onт . 

 

12-Z1 
	

~• $~4f 1 ~ .тb đг7 

tei~óc~c~iA я гdaí~f~ iPlrnedgTé~rté' „ Иif~h~dol• 

д  • 

tc 9 . 

or~~ гrifcRtC ~ trt1Sla~ tg>;л  

'er ~f 	qцdf~lлпti und  

К • ~ 

or~ rrifc,RfC čтдбн á 

н~де rš~ t;~£. 4дтс31iигМ ~ ~n~n  

MHgsÍk8ft{'t4 C1s' гk пiiл  t  v`ffl Іštl~пHё ' љјйs dpm % гjAk 	оwо lд~д  

г~д  ~ 	' ~i
t t 

t~w~l~тсorls 
1~đdrfi~r~~~ 	~ 1•Sl' ј~ 	1 1On~sw  đ

t, ~~
6' a2fc;lA4k г  

~ 1V~т~e~á1Í ~еgg 	r  tf~lt •t~н iCr/giQf~1~~~I~ h т~a iF 1r FтI~ г ri 
Ѓ1.1,cs.,SS 11~9~

t
л1.{~

m 
 2  TТL~1 bb. (fh дп 	LX 1 k 1-dsb г ,~ 

$„  B11d¢,n8~p -1~5,h~~e~hbд~tsr~t~d~n`š ̀ r~e~iP гтckтtet8tв~ 
ддалЊ l~ цf'i8 r~éšsčens1a~~} ег~~~ lć~c~ ~t'YrtfA~ м atiiscth 

' 	~~~3 c1i"F ifitr f~~4 ~kзh{1 k flhi)ltpiefд e~er~~~~g~f~t e}{~tmмпut$ 
~1 ~~ ne 

 Q~
'
еri.і a~ i і  

~itlí č  'c
ћ e ь ~i~~y~e  M+óhč

i~tbt.ot
~~ cQ 

dheerp>ni €4iRfrе tltigг  С 11 е  " 1- л'г }~ et~ ‚л erke ё  fW1' ‚ 

~ttлlvtlг,i,•~es~ гjéh ге  ~ Э'f%~lllelie гfií~({~~se~cw  aá~fscflgi'th .,dientлQ-s1~ 

	

At~' цгlд~~иу 49 о  , ~д .. SY~~bRnot~ togo tYa9 Ti€cAnт . 1~ 	~ ~  
t t a 	ti ~ €tц~lus 

f' 

~ttrsíafiisq~}~ Т 	 ~ а$~rhdt#ел S~~К~t г  пе<te 1~~4{~ 1 одтэ~ 
г#otYheru1 ~7' 

і  m~~ ~ik  b ф tтtn k~8f#1 '  е 	Л1Л  е~ L7ГЛг I @rasC~e>`, 
С 1т~~lегк  ' V еп 	v 	 ih Yi41п  ~ 	~ е  п  д 	' 1 ~~~t~41 !~d'rg ~ 	u~o п  °t#i4 

$mttvltri1tl9~~ S.d12 11 ~41f~}4dxia~l<6st5 S.` ~~4 $~и 1 ~ .гАđгаг rol 
}д~~ hSee ~e~oc`~i • ~ i@~ гэд af3t(~ipГné~~~ г t1~~ „iiil~h~dolá~u 

~r+RPb.~t~vi~i4íu~~'~ ,št~  ~~~е  ~г  an~ k' ' í4ltneil~hbl~г  

v 	б~ тиДпт  
tt'íidм e 	п  о  

n a r 
U C 

~рбегЕг 81~1ви п  е  .F ~$: Аt;1C1h fli~ ;А1э  	al ' 	f~tдsr ~ ргг~д  
~Plгcбo 	гm~ó tiE~ !►1лв .  

эJ t letg~~ eE ~цrgndi{pÁ~~herA1l~~~п ~stü
pšiill~ еАо @ ~Млдгс  f4QrA 

egÁ пТ  2 	
~ 	

• е€~ 	 ~ 
1 _ 	Е , Т~i~1 bb. ( 	1yn 	LX k ~дsbc '1.1 	
~~ 

SS, 17 	g~t 
",B11dQ,n~ 	17~5,h11~e~1tlaд~д~g~P~~ó ns rr~~ti°  пвlите ►8 

csse 
dдa п$iisiцgg г  sšsesд 	' ' 	r~ с  ~t f~t i ; 
!~ISnlerm~cA"F ~ü~~~~h~~~i~1Kt~erde егг~

'igtfit~4@tгat' : 

~ncf►~~i'д~гl t~i ~ьеR еуч 	sb е  ~ ~EfnФen пtč  
N~clíc6c~i1 c~1 ~ t . ~~~Mló~ li~eieóc . 

dheerp~i€ff4Rfrр taitqт' e~Э e~дAiVifmQfaгkP~e  érlccš 
э~ ~ ►e г gt~ eEt~ NtoĐdi~nc

~hedl,lll~q€~~ü~š~i~t 

'~ ruaTt W1 
haLltrkó~lAceV~ 

' = St 

' 	~~ • ~ 	~i 	tlfagl ~пd 

Sy~'~Pt4~ER
1
1i'íte,{~ia~ e1se і .  

~ 	 , 1Л  Sw  đ~бt~lc• 

1t 
	ч  

1V 
 

. at 	 !tr ~ ~i  rb~al~ 79 п
ц 

	

ИЛgs1148 і tei 	
,~ s~ ~ 

. б~гд  ~~ 	s Ćf~: А>мCf►  

. г +сБо~~fа$
nmo~tiE~'  ~ 

Ат' Одаđв  
в~i4it 

a~N€hdekn5l~~Дix~~t a~113f Ј1 fиfл  
Ј  ~k b~tiatnn k~tt1R 	е`А'n rau2Ar'@ris ,  

mi~ t  д!ff?ćlšto іт~l ~s  ~ 'Rkí~s ~ iгrвfll 
а  ~ k' ' ~+rtrteiHhi] 

f~ik гAkti гкн ; 
4lоčАгг 'dic Ef 

І . á . _ 

, 



Nem szokás egyetlen folyó 
iratszemle-csokorban ugyanannak 
a lapnak három kötetével is foglal-
kozni, most mégis kivételt teszünk. 
A GLEDIŠTA, a Belgrádi Egyetem 
és a Szerb Szocialista Ifjúsági 
Szövetség társadalomkritikai és 
-elméleti folyóirata ugyanis fennál-
lásának negyed évszázadát ün-
nepli — meglehetősen nehéz kö-
rülmények között. Ezúttal nem is 
annyira anyagi gondokról van szó, 
hanem inkább a munkatársi gárda 
és a témaorientáció besz űkülésé-
rő l. Egy igényesebb esettanul-
mány azonban könnyen ezeket a 
körülményeket is csak felszíni je-
lenségeknek nyilvánítaná és a fo 
lyóirat körüli tevékenység elapadó 
sának mélyebb okaira világíthat 
na rá. 

Akárhogyan is áll a dolog, a 
GLEDIŠTA szerkesztősége az 
idén komoly erőfeszítéseket tett a 
helyzet rendezésére, aminek ered-
ménye (egy éves késés esetén ez 
is sikernek teki Пthetá!) egy négyes 
és két kettős szám gyors egymás-
utánban való megjelenése. 

1984/7-10 

A hazugság etikája 

A július—októberi GLEDIŠTA 
központi témáját az el бzб  szám-
ban megkezdett összeállítás, A le-
gitimitás problémái és válsága 
gyűjtőcím alatt megjelenő  tanul-
mányok képezik. Ez a riasztóan el-
méletszagú téma rendkívül izgal-
mas, időszerű  kérdéskört takar. 

Állam és társadalom lényegét, 
egymás közti viszonyát, a politikai 
hatalom gyökereit és legitimitását 
boncolgatja Milan Podunavac fia-
tal belgrádi egyetemi tanár munká-
ja A polgári társadalom és állam 
párhuzamos vizsgálatának analiti-
kus és módszertani lehetőségei 
címmel. Henri Léfébvre-nek azon 
tételével kezdődik az írás, amely 
szerint „az államelmélet a marxi 
gondolkodás sarkköve — vagy ki-
csúcsosodása, ha úgy tetszik. 
Csak természetes hát, hogy az 
kezdettő l fogva kifejezett ellent- 

mondások tárgyává lett. A marxis-
ta gondolkodás egyetlen más 
vonulatát sem tagadták, vetették 
meg és utasították el úgy, mint 
ezt." Léfébvre szerint  Marx  gin 
dolatmenete határozottan állam-
ellenes, radikális politika- és fi-
lozófiakritikája pedig a hegeli rend-
szeren alapszik. Ezzel szemben 
teoretikusok egész sora, így pl. 
Vajda—Mihály és Lucio Coletti is 
úgy véli, hogy a marxizmusnak 
nincs politikaelmélete. Az utóbbi 
szerint „a marxizmus nem ismeri a 
politikai hatalom elméletét, így e 
hatalom ellenőrzésének igényét 
sem érzi". De ezzel még nem me-
rült ki az értékelések széles skálá-
ja. Egyesek szerint a valóság, 
amelyre a marxista államelmélet 
épült, idбközben olyan gyökeres 
változáson ment át, hogy „a kulcs-
fontosságú kategóriák már nem al-
kalmazhatók az új társadalmi hely-
zetre, az eredeti elméleti appará-
tus pedig annyira kidolgozott, hogy 
transzformációja szinte lehetet-
len". Ismét mások az elméletben 
fellelni vélt „fehér pontok" kitölté-
sére törekszenek, amit a más ha-
gyományú politikai gondolkodás-
sal folytatandó kritikai párbeszéd 
módszerével képzelnek el. 

Ha tudjuk, hogy a politikai ha-
talom legitimitásának kérdése ele-
mi erővel merül fel a század köze-
pe óta megosztott német földön, 
akkor nem meglepő , hogy az ösz-
szeállítás második szerzője Wil-
helm Hennis, aki azzal a meg-
jegyzéssel kapcsolatban, hogy Né-
metországban soha nem követke-
zett be radikális forradalom, fonto-
sabb tényként azt szegezi szembe, 
hogy ebben az országban 1932-ig 
soha senki nem vonta kétségbe a 
politikai uralom legitimitását. Hen-
nis tanulmányát egy érdekes váz-
lat egészíti ki, amely a vezetés/irá-
nyítás/„uralkodás” kérdéskörének 
tüzetesebb vizsgálatára javasol 
keretet. 

A legitimitás problémáiról szó-
ló blokk Heller Ágnes tanulmá 
nyával zárul, amely könyv formájá 
ban (társszerzők: Fehér és Márkus) 
is hamarosan megjelenik a belgrá 
di Radnička štampa kiadásában. 

A világgazdaság ún. hosszú 
ciklusairól szóló elméleteket ismer-
teti Ljubinka Joksimovi č , az isko-
lateremtő  Kondratievtő l a legújabb 
japán, ún. stádiumelméletig. Kond-
ratiev három hosszú ciklusra osz-
totta az 1790-tál 1920-ig terjed ő  
időszakot, és meg is adta azok kö 
zös jellemző it: (i) a hosszú ciklu-
sok felfutási fázisában általános 
felvirágzás tapasztalható, míg a 
második, leszálló fázisban a gaz-
dasági válság az uralkodó; (2) a 
leszálló fázist hosszantartó mez ő-
gazdasági nehézségek súlyosbít-
ják; (3) a leszálló fázisban korszak-
alkotó tudományos felfedezések 
történnek, amelyek azonban csak 
a következő  felfutási id őszakban 
érvényesülnek; (4) a felfutási fázis 
elején növekszik az aranykiterme-
lés, a világpiac új, fő leg gyarmati  

területekkel bővül; (5) a gazdaság 
megfeszített növekedésének id ő  
szakában, a felfutási fázisban je 
lentбs társadalmi megrázkódtató 
sok (háborúk, forradalmak) követ 
keznek be. A témával foglalkozó 
szerzők hozzájárulásának kritikai 
áttekintése után Ljubinka Joksimo-
vić  érdekes szintézisre is vállal-
kozik. 

Mikor vagyok felelősebb: (1) 
Ha a barátomat keres ő  gyilkosnak 
igaz választ adok arra a kérdésre, 
hogy hol rejtőzik áldozata, vagy (2) 
ha hazudok, és azt mondom, hogy 
elfutott, pedig tudom, hagy a há-
zamban keresett menedéket; ám 
ó idбközben tényleg kereket old, 
s emiatt a gyilkos utoléri? 

Ez a sarkított probléma fémjelzi 
a hazugság etikáját boncolgató 
blokkot, amely a GLEDIŠТA e szá-
mának harmadik, utolsó nagyobb 
egységét képezi. Jovan Babi ć , H. 
J. Paton és Arnold Eisenberg 
írásai helyenként alapos szellemi 
erőfeszítést követelnek az olvasó-
tól, de mindenképpen érdeklődés-
re tarthatnak számot. 

1984/11-12 

Ami kimaradt... 

... azzal kell kezdeni az ismer-
tetőt. A Szerb Kommunista Szö-
vetség Központi Bizottsága Marxis-
ta Központjának tanácskozásán 
elhangzott anyagokról van szó, 
amelyeket a szerkesztőség Marx 
elméletének időszerűsége és mai 
megkérdőjelezői gyű jtőcímmel ter-
vezett ebbe a számba. A részt ve-
vб  neves szerzők tanulmányai 
azonban mégis kimaradtak a lap-
ból, mert a Marxista Központ nem 
tudott ehhez anyagilag is hozzá-
járulni. Az 1985 májusában megje-
lent kettős szám így lényegesen 
szegényebb lett, mintegy „gerincét 
vesztette". 

A GLEDIŠTA előző  kötetének 
elméletközpontú anyagával szem-
ben mégis érdekessé teszi ezt a 
füzetet az a néhány tanulmány, 
amely a jelenlegi hazai valóság-
ból meríti témáját. Vladimir Ar-
zenšek Az önigazgatású szacializ-
mus és a tömegtársadalom cím-
mel a politikai participáció és a te-
hetetlenség érzésének jelenségét 
vizsgálja. A tömegtársadalom el-
méletének alaptétele az, hogy a 
polgárok képtelenek befolyásolni 
az állami politikát, ha nem tartoz-
nak a politikailag releváns csopor-
tokhoz. Ugyanakkor, az önigazga-
tás fundamentális ideológiai állás-
pontja elveti a politikai szervezetek 
transzmissziós szerepét... A tö-
megtársadalom antitézise a politi-
kai pluralizmus... A tanulmány 
egyik központi kérdése az, hogy  

milyen mértékben nevezhető  a mai 
jugoszláv társadalom rétegező-
dött, illetve tömegtársadalomnak. 

Ivan Bernik munkája, Az ega-
litarizmus mint a jugoszláv társa-
dalom (dez)integráciбs tényezője 
nyilván nem véletlenül került az 
előző  mellé. Az adatforrásként fel-
használt gyakorlati kutatások tanú-
sága szerint a jugoszláv társada-
lomban az „egyenl ősdi" értékori-
entációja kerekedett felül. A szer-
zб  mégis elutasítja azt a következ-
tetést, hogy az egalitarizmus elveit 
mintegy az „érvényes társadalmi 
szerződés feltételeiként" lehet ke-
zelni. Arról van szó ugyanis, hogy 
míg az egyenlősdi a társadalom 
tagjainak többsége számára meg-
felel, tehát mennyiségileg dönt ő  
szerepet játszhatna, addig a vi-
szonylag magas jövedelemmel 
rendelkező , nagyobb társadalmi 
tekintélyt és befolyást élvező  réte-
gek, tehát a társadalmilag domi-
náns populáció értékideálja éppen 
az antiegalitarizmus. Ennek elle-
nére a szerz ő  nem tagadja az 
egyenlősdi-szindróma integrációs 
hatását, de óva int attól az illúzió-
tól, hogy ez a tényező  elégséges 
lehet a komolyabb érdekellentétek 
feloldásához is. 

Zdravko Huber a szerbiai 
köztársasági ifjúsági lapók négy 
évtizedének áttekintését adja az 
1984 őszén megtartott hasonló té-
májú országos tanácskozásra ké-
szült munkájában. Behatóan fog-
lalkozik a Mladi boric, a Na š ves-
nik, a Susret és az Omladinske no-
vine történetével, szerepével, ar-
culatával, fejlődésével, állásfogla-
lásával. A szerz ő  maga is érzi, 
hogy a „köztársasági ifjúsági la-
pok" kategória meglehetősen vitat 
ható metodológiai értékkel bír, 
például kizárja a hasonló szint ű , 
színvonalú, érdekl ődési körű  és 
többé-kevésbé ekvivalens össze 
tételű  olvasótáborral rendelkez ő  
tartományi lapokat. A jugoszláv 
ifjúsági sajtó felaprózottságát és 
az iskolaújságoktól a szövetségi 
Mladostig terjedő  rendszerének 
összefüggéstelenségét azonban 
jб l tükrözi ez a hozzáállás. 

Pitar Opali ć  a ;  konformiz 
musról és a csoportos pszichote-
rápiában való jelentőségéről ír, 
Dragan Majorić  pedig Esan Ći-
mićtyel készített interjút — a vallás-
ról. 

„Aszó sorsában benne van az 
általa megszólaló társadalom sor-
sa." Ez a mottója Iris Ti ćac munká-
jának, amelyben a nyelv és a társa-
dalmi valóság megjelenését vizs-
gálja Bertolt Brecht m űveiben: 
„Brechttel egy új tónus, új modulá-
ció, a valóság szemlélésének új 
nézőpontja jelent meg. Ami ót a 
mai napig is aktuálissá teszi, ta-
lán abban rejlik, hogy akkor, ami-
kor az igazság unalmassá válik, az 
élvezet pedig barbár irracionalitás-
sá, neki sikerül konkrét kritikai 
hanggal megszólalni, amely azon-
ban lírai hangvételü és meleg ma- 
rad." 
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25 év bibliográfiája 

Az előző  szám hátlapján be-
ígért teljes tartalom (központi té 
ma: Architektúra — hagyományos 
vagy egyetemleges) helyett 300 
oldalon a GLEDIŠTA egész eddigi 
(1960-1984) bibliográfiája jelent 
meg Dobrilo Aranitovió šabaci 
könyvtáros múhelyébб l. 

A rendkívül alapos és részle-
tes repertórium lehet ővé teszi, 
hogy az alapítástól napjainkig 
szemügyre vegyük a folyóirat tar-
talmi orientációját. Különösen fi-
gyelmet érdemelnek azok a tema-
tikus blokkok, kerekasztal-beszél-
getések, ankétok és interjúk, ame-
lyek a marxizmus, a szocializmus, 
a gazdaságtan, a tö гténelem, a 
kultúra és az alkotótevékenység 
problémáit fejtegetik. Éveken ke-
resztül éppen az képezte a GLE-
DIŠTA vonzóerejét, hogy a legfon-
tosabb kérdésekkel, a fiatal nem-
zedék gondjaival foglalkozott, de 
a fórumízü, „ifjúságiszervezetes" 
hangnemtő l eltérően. A tudomány 
és a kultúra legjelesebb képviselő i 
mellett teret nyújtott a feltör ő  te-
hetségeknek, és kiállt az új gondo-
latok, a világos bíráló szó és a 
Belgrádi Egyetem szabadságsze-
rető  hagyományai mellett. 

Végezetül hadd álljon itt né-
hány érzelmi telítettség ű  gondolat 
a-szerkesztőség alkalmi bevezetö-
jébőj: 

„Az elmúlt id őszak tele volt 
felemelkedésekkel és bukásokkal, 
merész gondolatokkal, de közép-
szerűségekkel is. A humanizmus 
és a demokratikus szerkesztéspo-
litika szellemében a folyóirat igye-
kezett ápolni a párbeszédet, a kriti-
kát és a toleranciát. Sor került he-
ves összecsapásokra, néha elhall-
gattatásokra is, a kritika itt-ott mo 
nológba csúszott, a tolerancia pe-
dig csak az azonos véleményen le 
vőkre vonatkozott. Mindez nem le-
het végzetes arra a kultúrára és ar-
ra a tudatra, amelyben elég er ős 
a szellem, az értelem és a türelem 
ahhoz, hogy mindezt fölmérje és 
megkeresse a kiutat." 

Úgy érezzük, hogy a GLEDl-
TA most jó úton jár a folyóiratmun-
ka válságának leküzdésében. A 25 
éves születésnap alkalmából eh-
hez kíván „rokonának" sok sikert 
az Új Symposion. 
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Az új szerb próza 

A VIDICI m űvelődési, irodalmi 
és társadalmi kérdésekkel foglal-
kozó belgrádi folyóirat tavalyi júni-
us—júliusi kettős száma (megjelent 
idén tavasszal) Az új szerb próza 
címen két fiatal irodalmár alkotá-
sát jelentette meg: nevezetesen 
Đorđe Pisarev A mesék urának 
könyve és Svetislav Basara Kínai 
levél cím ű  m űvérő l van szó. A fo-
lyóirat borítójába csomagolt, levél 
formajú, 149, illetve 125 oldalas, 
ízléses kivitelezés ű  kis könyvek új-
ra bebizonyították, hogy az igazán 
értékes, ezúttal talán esemény-
számba is men ő  irodalmi alkotá-
sokat nem feltétlenül szükséges 
pazar, kemény kötés ű  és színes 
köntösben megjelentetni ahhoz, 
hogy olvasókra találjanak. 

Pisarev meghökkent ő  novel-
láival, groteszk elbeszéléseivel 
már több éve jelen van a vajda-
sági szerb prózában, a fiatal alko-
tók táborában pedig ez az elbeszé-
léskötete bizonyosan el őkelő  he-
lyet biztosit majd neki. Könyvében 
korszakok, irányzatok, világszem-
léletek, ízlések találkoznak, a le-
tűnt korok nagyjai keverednek egy-
mással, s míg a biblia, Defoe és 
Shakespeare a modern kor szenzi-
bilitásával felesel, a szerz ő  parodi-
zálva és egyúttal tagadva is törté-
neteiben a különböző  elbeszélő i 
modelleket, stílusirányzatokat, 
egyfajta irodalmi haláltáncot ren-
dez. Borges hatása kétségtelenül 
nyomon követhető , azzal a kü-
lönbséggel, hogy míg a nagy ar-
gentin író száraz fogalmi tényköz-
léssel eleveníti meg az évezredek 
elvontságait, addig Pisarev meséi-
nek mindentudó ura csintalan, paj-
kos intellektuális bújócsk đt játszik, 
amelybál kitűnik, hogy a dolgok túl-
ságosan bonyolultak vagy egy-
szerűek, semhogy áttekinthetők 
lennének. Az álom a másik kulcs-
szó mindkét szerzőnél. Borges 
versében „a valóság egyike volt az 
álom lehetőségeinek". Nála az 
álom az irodalom álma, az íróé. 
Ars poeticájában írja: 
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„Az ébrenlétr ő l tudni, hogy 
csak egy másik álom, 
mely azt álmodja, hogy nem 

álmodik." 

„Úgy látszik, hogy ez a világ 
egy álomvilág; illetve nem is álom-
világ, hanem valóság volt, olyan 
mértékben, ahogyan az nekünk 
megfelelt" —írja Pisarev. Egy má-
sik helyen pedig: „(Szerencsétlen-
ségünkre megbízható körökbő l 
megtudtuk, hogy ez a világ csupán 
Pisarev álma. Mindazokat az ál-
modókat, akik csak azért álmod-
nak, hogy létezhessenek, Pisarev 
álmodta és nem más. Ha ő  meg-
szűnik álmodni, elt űnnek a boly-
gók és hegyek, az erd ők és ba-
bák, a kések és emberek, az asz-
talok és a víz, a ceruzák és tinták, 
a levegő  és a nap, a kozmosz.) 
Csak egy végtelenül nagy lyuk ma-
rad meg — olyan, amilyen mindig is 
létezett —, mert úgy látszik, Pisare-
vet is csak valaki álmodta." 

A Könyvek háza cím ű  elbe-
szélésben a szerző  a borgesi 
könyvtár motívumával b ővíti ki az 
álom problematikáját. Az argentin 
írónál a könyvtár minden emberi 
tudás és tudatlanság tárháza, a vi-
lágegyetem metaforája, minden 
kultúra múzeuma és tömegsírja, 
minden szellemi sémi törzskép-
csarnoka. Pisarev álmában téved 
a könyvtárba, de a fekete (a világ 
sötét oldalait tartalmazó) és a vi-
lágos (a világ bölcsességét magá-
ba foglaló) könywel, amelyet on-
nan kihozott, ugyancsak meggy ű -
lik a baja (a fekete könyv hatásá 
ra elsötétül körülötte a világ, elt űn-
nek a tárgyak, míg a világos könyv 
tartalma teljesen megrészegíti, a 
fбhбs rádöbben a mindentudás 
borzalmára). A könyvek reggelre 
eltűnnek az íróasztalról. A kđ-
vetkezó éjszakán Pisarev egy új 
kék fedelű  kötetet talál a könyv-
tárban, Pisarev és álmai címen. 
A könyv Ienyűgözб , teli gyönyörű  
mesékkel, történetekkel. Az els б  
oldalon ez áll: „Ezek a te álmaid, 
te álmodtad őket és vetetted papír-
ra. A könyv hét napig ta rt , azután 
eltűnik („visszakerül a könyvek há-
zába, ahova te soha többé nem 
juthatsz be"). Az utolsó oldalon 
ott áll a figyelmeztetés is: „Ameny-
nyiben a könyvet örök érvény űen 

a valósághoz szeretnéd kötni, a 
mindenkori létezéshez, szóról szó-
ra át kell írnod." Pisarev munká-
hoz Iát, de a következő  hét eltelté-
vel az átírt kézirat is elt űnik. Más 
források szerint h ősünk megfejti a 
csapdát, és még a második hét le-
telte előtt újra kezdi a már átírt 
kézirat másolását; ez így folytató-
dik hétrő l héte. Hamarosan — mint-
ha el sem tűnt volna — megjelenik a 
sötét és a világos könyv, és az al-
kotás gyötrelmeirő l, a megírt és 
megélt élmények egyhangú ismét-
lődésérő l, az irodalmi alkotás hiá-
bavalóságáról és lehetetlenségé-
rб l már csak a naponta érkező  át-
másolt könyv (Pisarev ás álmai) 
százával befutó kéziratai tanús- 
kodnak. 

Svetislav Basara regénye 
(Kínai levél) Franz Kafka A per cí-
m ű  művének alapszituációjából in-
dul ki. Ismeretlenek keresik fel egy 
napon a szeržót, s megparancsol-
ják neki, hogy három hónap alatt 
írjon meg mintegy 100 oldalnyi 
szöveget (nem tudni kinek és mi-
ért). Ebben az esetben  is—  mint az 
előző  kötetben —, az elbeszélő i 
alapszituáció inog meg. A lineáris 
vonalvezetésnek, az események 
kauzális sorrendben következ ő  
egymásutániságának, a tér és az 
idő  törvényei tiszteletben tartásá-
nak, a főhбsđk jellemzésének, a 
belső  monológnak, a szabad asz-
szociációknak, tehát mindazoknak 
a jellemzőknek, amelyek megha-
tározzák a klasszikus regényt és 
az utóbbiak már a modern regény 
mindennapi kelléktárává válnak —
nyoma sincs az alkotásban. A re-
gény eljut addig a végs ő  pontig, 
amikor az elbeszélő i önkény ön-
magának is ellentmond. Elveszik 
az eredendő  bizalom, amelyet az 
elbeszélővel szemben elvárnánk, 
a történettel való zsarnok játsza-
dozás pedig a közérthetőség ha-
táráig sodor. A regényben minden 
lehetséges, minden valószín ű . 

Mind a két alkotás kétségte-
lenül egy új kísérletező  kedvet, 
szokatlan írói látásmódot, új re-
gényírб i módszert villantott fel, 
amelyek a XX. század legértéke-
sebb alkotóinak (Kafka, Becke tt , 
Joyce, Borges) m űveibő l merítve 
nyernek eredeti megfogalmazást. 

tt 
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1985/június—július 

Kultúra és fejlődés 

A POLJA június—júliusi kett ős 
számának fó témája a kultúra és a 
fejlődés. Fedő lapján egy XIX. szá  

zadi metszet, amelybe egy afrikai 
szobor képét montázsolták. Érde-
kes, bár máshonnan ismerös grafi-
kai megoldás, amely azonban ex-
presszivitással elüt a folyóirat ha 
gyományos arculatától. A szám ta-
nulmányai az afrikai, dél-amerikai, 
ázsiai és általában a fejl ődő  népek 
kultúrájáról szólnak. 

Nada Švob-Đokić  és Biserka 
Cvjet! čanin bevezető  írása a kul-
túra és a fejl ődés viszonyát taglal-
ja. briási, kiaknázatlan terület ez. 
Burhan Ghalioun megállapítja, 
hogy a fejl ődő  országok többségé 
ben a kultúra elszigetelt szféra, 
alakulását nem befolyásolják tár 
sadalmi hatások. Honorat Agnu-
essy megjegyzi, hogy a hagyomá 
nyos kultúra lényege az állandó al-
kalmazkodás és változás. Az egyes 
kultúrák nem azt hangsúlyozák ki, 
ami megkülönbözteti őket, hanem 
igyekeznek egymástól átvenni azt, 
amitбl gazdagodhatnak. Vladimir 
Prvulović  témája a kulturális de-
kolonializáci6 és annak hatása .a 
volt gyarmatok politikai rendsze-
rének fejlődésére. Emmanuel 
Pouchpa lass hangsúlyozza a 
műveltségi örökség jelent őségét  

és a régi, valamint az új értékek 
összekapcsolásának szükséges- 
ségét. Evangelina Garcia Prince 
tanulmányából kit űnik, hogy Latin- 
Amerikában a kultúra és a kommu- 
nikáció mind ez ideig kimaradt a 
fejlődési tervbő l. Assane Sylla a 
kutatás nem megfelelő  módszeré- 
rő l, a kultúra és a kulturális fejl ődés 
téves tolmácsolásáról és felületes 
elemzésérő l beszél. Slavica Po- 
pov a maszkokat fúziójuk szerint 
osztja fel. Szól a maszkok anyagá- 
vó! és elkészítési módjáról  is.  Nada 
Mila§in afrikai útinaplója zárja a 
so rt . Az összeállítást szobrok és 
maszkok illusztrálják. 

A POLJA-könyvtár cím ű  mel-
léket negyedik füzete a kortárs 
amerikai elbeszélők művei között 
válogat. Donald Barthelme, Leo-
nard Michaels, Raymond Car-
ver, Jayne Ann  Phillips  egy-egy 
novellája és Susan Pftt „képnovel-
lája" kapott helyet a kisantológiá-
ban. 

Ljerka Mifka egy horvát szob-
rászról, Josip Drminičrdl, Vesna 
Kneževlć-Simonovič  pedig Ivan 
Pavić  festбművészrбl é rtekezik. 
Boris Kovač  a modern zenérő l ír, 

Minimaniluzmus a zenében: mini-
mális eszközök vagy minimális 
eredmények? címmel. Slobodan 
S. Miletič  a 36. Jugoszláv színhá 
zi Játékok el őadásait elemzi. 

A szépirodalmi részben Eftím 
Kletnyikov, Jalal al-Dim Rumi, 
Dodna Uricariu, Mirjana Božin, 
Milosav Mirkovič , Stani§a Ne§ič , 
Obren Markov verseit és Slaven 
Radovanović  folytatásos regé-
nyét olvashatjuk ;  valamint egy 
részletet Carlos Castaneda Bel-
ső  tűz című  múvébб l, Petar Vujadi-
nović  fordításában. 

A neves antropológus köny-
vének (regényének?) hőse Don 
Juan Matus, a mexikói indián va-
rázsló ezt mondja az írónak: „Né-
hány dolog, amiről ma fogok neked 
beszélni, feltihitlen soha nem 
lesz ilátted világos; különben sem 
az a célom. Ni bosszankodj, ha 
nem lesz érthető  számodra az, 
amiről beszélek. Ha figyelembe 
veszem, hogy milyen heves tudsz 
lenni, félek, gyötörni fogod majd 
magad, hogy mindent megérts. Ne 
tedd! Amit mondok, az csak irđny-
mutató lesz." 

R. E. 

Vodeć i prilozi u ovom dvobroju „ ÚJ sYM- 
POSION" -a se, igrom slučaja, grupišu oko 
dramske umetnosti i pozorišta. Prvi u redu  ii  
eksperimentalni dramski tekst Bele Balinta 
(Bálint Ве 1 а ) „Pripreme za komad" č iji moto gla- 
si: „... pozorišna sinteza песе  biti podvrgnuta 
logici,  nice  sadržati fotografske elemente, ne- 
go се  imati svoje sopstvene zakonitosti..." 
(Marineti). Ova dramska skica се  se, inače, 
uskoro pojaviti u autorovoj zbirci koju izdaje 
„Forum ". 

Drama slobodana Šnajdera „Confiteor" 
[praizvedba u prištinskom Pokrajinskom narod- 
nom pozorištu u jesen 1984. g.; madarski pre- 
vod priprema Pal Šafer (saffer Ра1)] doživela ii 
vrlo oprečna reagovanja kriti čara. Pojavljivanje 
te, istovremeno hvaljene i kudene, drame vre- 
menski је  bill veoma blisko emitovanju televizij- 
ske serije „Optimisti" (koprodukcija TV Novi 
sad—Madarska televizija) čiji ii prijem kod pu- 
blike, iaki radena sasvim drugim sredstvima, 
neizbežno podseća na sudbinu „Confiteor" -a. 
1 §rian Во§njak (Bosnyák lstván), vrsni poz- 
navalac dela Ervina Šinka (sinkó Ervin), glav- 
nog junaka i drama i serije, ovako po činje svoj 
osvrt na Šnajderov dramski tekst i na izvedbu 
„Confiteor" -a u beogradskom srpskom narod- 
nom pozo г ištu: 

„Napisati modernu, autenti čnu dramu na 
nivou savremenosti, koja varira istorijske motive 
20. veka, dok na scenu postavija autenti čne 
istorijske i literarne likove ovog stole ća istovre- 
meno biagoslovenog i bremenitog svetskoisto 
rijskim nadanjima i kataklizmama: o č igledno da 
ii to ostvarivao uz ротос  dva osnovna, naizgled 
nepomirljiva dramsko-stvaralačka metoda. Ili 
„tvrdim" dokumentarizmom koji izvla č i koristi i 
Id  tradicija tzv. surovog pozo гišta, ili jednim 
radikalnim „meta-realizmom", koji dokumentar- 
nu gradu posmatra sari kao krajnje slobodna,  

slobodno upotrebljiva dramsko-pesni čka sred 
stva, ali kao krajnji rezultat, i po uticaju, u stvari, 
postiže isto to to  i „brutalno"-stvarni i reali- 
stički dokumentarizam: u svojim dubinama i vi- 
sinama, u paklima i ispočupanim nadanjima 
„dostiže" ovovekovnu stvarnost, č iju fantastič- 
nu nestvarnu „unutrašnjost" želi da izokrene, 
da je prostire po površini..." 

Mladi reditelj Atila Andraši (Andrási Attila) 
objavljuje svoje impresije sa ovogodišnjeg steri- 
jinog pozorja pod naslovom „ Neugladene misli 
sa jednog uglađenog festivala". Autor, i sám 
više pozorišni radnik nego kriti čar iii teoretičar, 
uopšte  fi  krije svoje nezadovoljstvo zbog ono- 
ga  to ii u Novom sadu prikazano kao vrhunac 
pozorišnih ostvarenja u Jugoslaviji. 

„ÚJ sYMPOSION" objavljuje prevod Pa rt- 
ljičeve „seoske tragi čne farse"  „Mi]  tata, so- 
cijalistički kulak" [preveo  Lash o Garai (Garai 
László] koju sa uspehom prikazuju pozorišta 
širom zemlje. Neposredan povod za štampanje 
prevoda, stilski obrađenog i smeštenog u milije i 
dijalekatske osobenosti ba čkih sela,  ii to što 
salaško pozorište, ovaj letnji kolektiv entuzija- 
sta-volontera sastav!jen od profesionalnih po- 
zorišnih umetnika na odmoru i studenata novo- 
sadske akademije (kao i nekih amatera), ovog 
leta obilazilo ii bačka i banatska sela upravo 
s ovom predstavom koju  ii  videlo oko 15.000 
gledalaca — u našim prilikama divljenju dostojan 
uspeh i za neki profesionalne kuće. 

Nakon „pozorišnog bloka" slide pesme 
1§vana Farkaša (Farkas István), Borisa Kule- 
novića  (U prevodu Tibora Bade), i Agnes Mirtse. 

Mladi kompozitor 1§tvan  Koval  Tikmajer 
(Kovács Tickmayer lstván) piše povodom Za- 
grebačkog muzičkog bijenala: „Po nekima bili 
sro svedoci ponovnom radanju múzike bazira- 
пе  na funkcionalnom tonalitetu i u klasičnom 
smislu uzetoj harmoniji. Drugi to  fi  uočavaju 
a istovremeno podvlače nedostatak jednog do- 
minantnog pravca — nekog od „izama" iii neki 
slične unisone pojave — a današnju savremenu 
muziku smatraju dekadentnom. Na ovogodiš 
njem bijenalu najnestrpljiviji i najnezadovoljniji  

bili su upravo predstavnici ova dva tabora. U 
današnje vreme sve  ii  očiglednije da muzička 
ostvarenja — kao i  bib  o koja druga duhovna de- 
latnost —  fi  mogu ostati indiferentne prima pro- 
meпama koje se odigravaju u društvu, u nauka- 
ma i u kulturi. Točkovi istorije se  fi  mogu 
kretati unazad, i kao  to se ni savremene nauke 
fi  zasnivaju na aristotelovskim iii njutnovskim 
zakonima, tako ni našu današnju muziku  fi  
možemo utemeljiti na sistemima harmonije iz 
proteklih yekova. Prima tome, ponovno ra đanje 
muzike kao povratak na izražajna sredstva i 
estetiku prošlosti, to ii  zabluda. U savremenoj 
muzici opipljivo su prisutni elementi i rešenja 
koji asociraju ili podsećaju na prošlost, ali su  Pl  
prirodi opravdani. s druge strane, može se 
uočiti nazadovanje tendencija koje zagovaraju 
bezuslovni prekid sa prošloš ću; napokon se uvi- 
delo da su u umetnosti korenite promene nemo- 
guće. Pojam revolucionarne promene ima zna- 
čenje potpunog obra čuna sa prošloš ću. A to ii  
nemoguće. Novo na izvestan nač in uvek sadr- 
žava u sebi i  star. Tragaju ći za novim, za impe- 
rativima senzacije i provokacije, avangardni 
umetnici povremeno su zaboravljali na smisaó 
svog poziva, dospevši u ćorsokak i često gube- 
ć i daha, i priznali su da  ii avangarda šezde- 
setih godina, u stvari, tik десје  doba modernih 
umetnosti. Čak se i među najglasnijima pojavilo 
pitanje: Komi 1i se obraća ta muzika koja se ni- 
kire  fi  obraća?" 

Kratak izbor iz materijala sa IX kongresa 
Saveza književnika Jugoslavije verovatno  fi  1i- 
č i na već inu dosad objavljenih nego Ji urađen iz 
drugih aspekata — mada bi sigurno trebalo da 
budi i širi i kompletniji s obzirom na č injenicu da 
od kongresnih istupanja vrlo mail objavljeno na 
madarskom jeziku. 

strip u ovor broju  ii  zanimijiv i zbog svoje 
tehnike, kompjuterske animacije. sama fabula 
ig ra, reklo bi se, sporednu ulogu. Autor  ii Anto-
nio  G1esi (Antonio Glessi). 

Poslednji prilozi  U  časopisu posvećeni su 
najnovijim knjigama u izdanju „ Forum -a i jed- 
noj proletnoj izložbi „dekorativnih instalacija". 
Вгој  se zaključuje uobičajenim pregledom „UJ 
SYMPOSION" -u srodnih časopisa. 
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