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1 '  Aprit elseje volt épp en, amikor Holger Aurélt — is  szürke öltönyében és fekete irattáskájával a kezé-
ben — hazafelé menet váratlanul, szinte lesb ő l mell-

be vágta a tavasz.  
A kitörő  napfény — ha csak egy pillanatra is — meg- 

törte a komor felhők égi vonulását, megcsillant a fel-  

hőkarcolók ablaküvegein, lesiklott a falakon, és 
szétömlött a külváros te 

eir'. М  g 
 csak 
 k 

 jбtszOtt a
ki ki- 

 gondolatával, egy 	Y 

letbő l, ízelítőként, mutatóba. Az erkélyen kilógatott 
paplanok és a szélben vitorlázó leped ők élvezték 

csak igazán az eljövend ő  ébredés hajnalát. Április 
bolondja járta még, szeles és csapongó. A diderg

ő , 

hosszú tél nyomai még ott rejtőztek valahol a fák tö 
vében, a téglák repedéseiben, megbújva, titok 
Aurél ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy 

meg- 

álljon a folyónál, amely kanyargó medrével ketté- 
szelte a várost, és ott, ahol a koc 	atblan- 
bő l kirakott gát emelkedik, egy p ercre mozdu 
ná váljon, és gondolatait engedje elkallódni a sem-
mibe. A szürke átláthatatlan víztömeget nézte, 
amely a tavaszi hóolvadástól megduzzadva höm-

pölygő  fodrozó habokkal a felszínén szökött le a 
messzi déli, egzotikusabb tájakra. A folyókanyarnál

,  

a halványkék, ködbe vesz ő  távoli partok közt apró 
halászhajók remegtek a felszínen. A víz tüd őtágító 

illatától megtelve Aurél leült a rakpart gátjára, irat-
táskáját a Iába közé véve figyelte a halaszok mun-
káját. A rakparttal párhuzamosan futó autóút dübör-

gő  forgalmának ellenére Aurél csendenémasá-
Csendet, melynek forrбsa  ompult ágból,  belső  
gából eredt, hanem egyfajta  
súlytalaságból, amely láthatatlan falakat húzott Au-

2 	rél és az öt körülvevő  külvilág közé. Ülni és nézni. 

Nézni és nem gondolkodni. Ez jó. 

Aurélnak most horgászni lett volna kedve. S án, 
ernyedten ülni a botok mögött, mint a régi szép id

ők-  ben, gyerekkorában, otthon, a falu mellett kiépített 
csatorna füves, harmatos partján, nem törődni sem- mivel, rábízni mindent a halakra, türelmesen várni, 

 hogy megjöjjön a kedvük a harapásra. A diadal ér- 
zése hiányzik, a küzdelemé, amikor a horogra akadt 
hal megfeszíti a zsineget és harcra szólítja az em-
bert, ahol — mint egy csatában — óvatosan kell cse-lekedni, nem ösztönösen, hanem tervszer

űen fá-rasztani az ellenfelet, kicselezni, becsapni, hadd 
rohanjon aztán, amikor már érezhet ően kifáradt, lassan, vigyázva kihúzni a partra. A diadal érzése. A győ

zelem naiv képzete. Hol van már mindez? 
Es amikor a nap ismét eltűnt a felhők mögé, meg-szünt a ragyogás, Aurél rájött, hogy el őbb-utóbb úgyis haza kell mennie. Felkelt, aztán lassú, vonta-
tott léptekkel elindult haza. 
A legfájdalmasabb pofonok sohasem csattannak. 
Hilda kijött a szobából, mellén összefogva a pon-
gyolát, zavartan, pislogva állt az apja előtt. — Te vagy az, papa..., későbbre vártalak.. azt hit-tem... 

Aurél behunyta szemét. Csak a sötétség nyugtat. 
— Ki van bent? — kérdezte Hilda kócos; gy űrött hajá-ra pillantva. 

Hilda válaszolni akart, de nehezen ment a dolog. Elő
ször csak dadogott, majd végre kinyögte: 

— A barátom, tudod ... akirő l meséltem ... Zoltán .. . — Meséltél? 
Aurél nem tudott visszaemlékezni, hogy valaha is hallott volna róla. 
— Igen — felelte Hilda —, a múltkor, egyszer, ebéd közben .. . 
— Persze .. . 



— Várjál, bemutatom... 
— Nem szükséges — dünnyögte Aurél, és a konyha felé in-
dult. — Majd legközelebb. Ma nincs kedvem pucér férfiak-

kal ismerkedni! 
— De papa...! 
Aurél már a konyhában volt. Becsukta maga mögött az aj-
tót, lerogyott a székre, majd rágyújtott. Meglep ődött, ami-

kor látta, hogy mennyire remeg a keze. Igen, igen, ha be-
megy a szobába, biztos megüti azt a Zoltánt, még ha na-
drág nélkül találja, akkor is... az ö lánya egy pucér férfi-

val .. aztán meg ... 
Mi az ördög történik vele? Hilda még csak tizenhét éves, 
gyerek, minek neki férfi? Gyerek? Aurél ezt ebben a pilla-
natban nem tudta eldönteni. Kiskorú. Na és? Mit számíta-
nak az évek, ha már valaki n ő? Vagy csak félig nő ... de 

miért éppen az ő  lakásukban? Ha ő  lenne annak a Zoltán-

nak a helyében, esze ágában sem lenne a lány házá-
ban... de miket beszél?! 
Kint csapódott egy ajtó. Elmentek. 
Aurél sóhajtott, és úgy érezte, egyre inkább kiszorul egy 
világból, amelyet még sohasem volt alkalma megismerni. 
Majd estére elbeszélget a lányával. Majd estére. Majd... 
bárcsak belefulladna ebbe a sóba, ahányszor már el-
mondta magában. Majd újra lesz kocsink, lányom, majd 
ezen a nyáron nyaralunk, majd meglátod, majd ha szerzek 
jobban fizetett állást, majd minden rendbe jön, majd egy-
szer, majd ... 
Ha egyszer fölrobbanna a világ, milyen jó lenne. 
Az újramelegített tegnapi

órarad aludna, izl  szunyókálna, ka 
mos t  lepihenne egy-
kapcsolná magát az áramkörb ől, aztán felkelne, megmos-
dana, felöltözne, már biztosan másképp tenné fel magá-
nak a lét kérdéseit. Akkor aztán elugorhatna Simonhoz, a 
színházba, ma biztosan bent van, megkérdezn a 

a  mint  
 vё -

lеmбnуе  a darabról, kivitelezhet ő-e, vagy gyatra, m  

a legutóbbi? 
Ez könyörtelen szembesülés lesz a valósággal, ide bátor-

ság kell. És előtte pihenés. Egy jó, kiadós szunyókálás 
visszapofozná a dolgokat a helyükre, meg elfelejtetné vele 
a rosszul esett ebéd utóhatását is. 

2. 
Oldó morfium az álom. Mint egy tenger, üvegkupola alatt. 
Himbálózni, elmerülni, újra fölbukkanni, lebegni a hullámo-
kon. Folytnosan, folytonosan, személytelenül, oldottan, 
ragyogva, mint a tavaszi nap egy pillanatra, pislogni az 

égrő l: 
Hosszú sorokban álltak a szekerek a learatott tarlón, a for-

ró júliusi nap ömledező  fényében. Délibábos árnyak mo-
zogtak körülöttük, apró, szétfolyó körvonalú emberkék, vil-
lákkal, mozgó szalmabálákkal a hegyükön. Rakodtak. 

Ahogy nőttek a figurák, úgy lett egyre kivehet őbb alakjuk, 

lebarnult, az izzadságtól csillogó, izmos, félmeztelen tes-
tük. A gyerek megállt a lovaskocsi el őtt, a szatyor, mely-

ben frissen főtt paprtkáscstrke g őzölgött egy tálban, és ar-
ra várt, hogy a fáradt, kiéhezett emberek fölfalják, ólom-
súllyal húzta a kezét, és a táska füle belevágott az ujjaiba. 
A gyerek állt a kocsi el őtt. Az emberek dolgoztak, nekihe-
vülve, belemelegedve a munkába, mintha ő  ott se lenne; 
röpködtek a bálák, föl a kocsira, egymás után, a villák 
hegye meg-megcsillant a napfényben; és az apró pelyva 
kavarogva, pörögve szállt mindenfelé, akár egy hatalmas 
szúnyograj. A gyerek az apját figyelte, pontosabban a há-
tát, ahol minden egyes bálánál a barna, vöröses b ő r 

megfeszül a szikár, csontos testen. Nedves hátára rára-
gadt a pelyva, és a veríték vékony csíkokat hagyva maga 
mögött, siklott le a pantalló fels ő  pereméig. Ökörnyál leb-
bent a légben, és rátapadt a gyerek arcára. Letépte. Az 
apja megfordult, és mosolygott. Lehajolt, nedves, kérges 
tenyerével megsimogatta a gyerek bozontos fejét, aztán 
mondott valamit, és kivette kezéb ő l a súlyos szatyrot. És 

érdekes, az ő  kezében nem volt nehéz a táska a paprikás-
csirkével, könnyedén felemelte, fel a kocsira. A gyerek 
nevetett. Egyenesen a vakító, fehér napba. Egy pelyvape-
hely csusszant be az orrlyukán, amitő l tüsszögni és kö-
högni kezdett. Most az emberek is nevettek. Már nem dol-
goztak, csak álltak egy helyben, az ebédre várva, és ne- 

vettek. A gyereken. Az apja is nevetett, majd ismét odalé-
pett a gyerekhez, felemelte, akár a paprikáscsirkét, fel a 
magasba, és a nevető , vasvillás emberek egyszeriben 
összezsugorodtak, eltörpültek, és most már felnéztek, ő rá, 
a gyerekre. A látóhatár egyszeriben kitágult, kiszélesedett 
a tarló, végtelen volt, akár az ég. De ott, a leveg őben, kilo-
méterekre a földtól, ahónnét a vasvillás emberkék nevet-
tek fel az égre, ott is fölbukkant az ökörnyál, a láthatatlan 
pókok szőtte háló, és alászállt, a gyerek arcába, hajába. A 
selymes szövevény szorongatta, fojtotta, megpróbálta le-
tépni, de nem sikerült, rátapadt, hozzán őtt a bőréhez. A 
gyerek kiabált, sírt, mert érezte, hogy elveszti a világot, az 
izmos, napbarnította emberkéket ott lent a földön, apját, 
akinek csak erős szorítását érezte karjain; veszni készült 
minden az ökörnyál fojtogató szorításában. De minden 
erőfeszítése hiábavaló volt, a tarlók fel ő l, a sárga gyep fe-
lett egy sötét pont tágulni kezdett, n őni, felfalta az embere- 
ket, a kocsikat, felfajta a földet, az eget, felfalta öt is és a 
paprikáscsirkét is. Mindent. 

3. 
Simon kirázta pipájából az elégett dohány hamuját, aztán 
újratömte, majd meggyújtotta, lebeg ő , kékes fellegeket 
eregetve maga körül. Megdörzsölte s ű rü szakállát, és így 
szólt: 
— Na igen. 
Aurél várta a folytatást, de nem következett semmi. 
Simon aprókat bólogatott, és némán mélázott a semmibe. 
Talán neki is a fejébe szállt a tavasz — gondolta magában 
Aurél, mivel az ilyen elvont viselkedés módfelett szokatlan 
volt Simon részérő l. 
— Na igen, de mi na igen? — kérdezte Aurél. 
Simon vállat vont, majd ezt mondta: 
— Hát igen. De miért éppen Ökörnyál? Miért éppen Ökör-
nyál a címe? 
— Ha csak ez a probléma, megváltoztathatjuk... 
Simon a fejét rázta: 
— Nem azt mondtam, hogy nem tetszik, csak érdekel, hogy 
miért éppen Ökörnyál? 
— Mert mindaz, ami a darabban a szerepl őkkel történik, az- 
zal a két emberrel, aki a történetet végigvezeti, ragadós és 
fojtogató, mint az ökörnyál. 
- De hát júliusban nincs is ökörnyál. 
— Ha nem jó a cím .. . 
— A cím jó. 
— És a darab? 
Simon nem válaszolt azonnal. Egy pillanatig mozdulatlanul 
ült, aztán lassan, óvatosan bólintott egyet: 
— Јб  a darab. Éppen ettő l félek, hogy a darab túlságosan is 
tetszik, és úgy érzem, esetleg tévedtem. 
— Ti  tévedtél? Hol tévedtél te? 
— Talán az olvasásnál. Pedig már kétszer átrágtam ma-
gam rajta, és még mindig nem vagyok tisztában a szöveg-
gel. Valahol folyton kisiklik egy szál a kezemb ő l, és amikor 
már azt hiszem, hogy megleltem, rájövök, hogy nem is volt 
a történetben olyan szál, olyan lefolyása az események-
nek, amilyet én keresek. Attól félek, túlságosan is több-
értelmű  a darab, annyira többértelm ű , hogy még általáno-
sítani sem lehet, nem csak magukat a szerepl őket, hanem 
még a mesét sem. Egy icipicit konkretizálni kellene a törté-
net magvát, vagy legalábbis az egyik szerepl ő , például a Mező lakó személyiségét, mert anélkül összeolvad a hát-
térrel, a mese tájképével. Ki kellene emelni a síkból, na- 
gyobb dimenziókkal ellátni, hogy érzékelhet őbb legyen a jelenléte. 
— Végeredményben tehát a darab nem jó? 
— Azt nem mondtam. A darab egyáltalán nem rossz, ezt 
azzal is be fogom neked bizonyítani, hogy nem adom 
vissza, még egy darabig rágódom rajta, biztos vagyok 
benne, hogy színre vihető . 
— Ez végtelenül megnyugtató. 
Este eleredt az eső , és a zuhogó vízcseppek ütemesen 
dobogtak az ablakpárkányon. Hilda lábujjhegyen közele- 
dett apja dolgozószobájának ajtajához, ott megállt, pár pit- 	3 lanatig tűnődött, majd bekopokott. 
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— Papa —szólt be az ajtón —, ráérsz egy percre? 
Választ nem kapott, így benyitott a szobába. 
— Papa... 
Aurél a fotelban aludt, ölében kinyitva feküdt egy vaskos 
kötet. 

— Papa, ne haragudj, hogy felébresztettelek, de beszélni 
szeretnék veled! 
—No...  most sürgős... 
— Nem, nem annyira. Tudod, délután, amikor hazaértél... 
ugye, te most rosszat gondolsz rólam? 
Aurél nyújtózott egyet. 
— Lányom, egy apa sosem gondolhat rosszat gyerekér ő l. 
— Ugyan már, mégis... 
— Jó, jó, tudom. Ne bántson a lelkiismeret! Nem követtél el 
halálos b űnt, csak fiatal vagy, és ez az, ami engem meg-
zavart. Néha nekem is jobban vissza kellene emlékeznem 
saját fiatalságomra. Nagy közhelyekkel dobálózom, mi? 
— Nem haragszol rám? Én tudom, hogy... 
—Állítsd le magad! Azért máskor a helyszínt válogassátok 
meg! Jó? 
— Jó, akkor felejtsük el! Van még valami. Anya telefonált. 
Aurél felkelt a fotelbó!, a könyvespolchoz ment, és a vas-
kos kötetet visszadugta a helyére. 
— És? Mit akart? 
— Nem nagy ügy, csak annyi, hogy a hétvégére meghívott 
hozzájuk. 
— Hozzájuk?! 
— Hát igen, Tudod, az a nőgyógyász... szóval, összeköl-
töztek. 
— Aha. Romantikus. És te mit válaszoltál? 
— A válasszal adós maradtam. Azt mondtam, majd tő led 
megkérdezem. 
— Hát kérdezd! 
Hilda dobbantott egyet mérgében: 
— Ugyan, apa! Most mit tekergetsz?! Tudod jól, mit akarok 
kérdezni! 
— Persze, hogy tudom. Azért lassan a testtel ! Csak emlé-
keztetni szeretnélek, hogy ezt a hétvégét már elígértük a 
nagyapádnak. Hát ehhez mit szólsz? 
— Semmit. Ezt én is nagyon jól tudom. 
— Ebben az esetben én maradok adós a válasszal. Ha fiú-
kat tudsz rejtegetni a lakásban, akkor azt is eldöntheted 
egyedül, hogy hova mész a hétvégén! 
— Papa, ez nem volt tisztességes! 
Aurél bólintott. 
—Helyes. Döntöttél? 
Hilda két lépéssel az ajtónál termett, megragadta a kilin-
cset, de ahelyett, hogy kiviharzott volna, visszafordult, és 
így szólt: 
— Már több mint két hónapja nem voltam anyánál! Nincs jo-
god... nincs jogod... 
— Nincs jogom! Ez igaz. És eszem ágában sincs személyi 
szabadságodat e téren korlátozni. De az nem jutott volna 
eszedbe, hogy miért nem voltál két hónapja anyádnál?! 
Mert mind ez ideig még egy nyavalyás telefonhívásra sem 
tellett tő le, hogy legalább megkérdezze, hogy vagy, élsz-e 
még?! Most jutottál eszébe, amikor összeállt azzal a n őpe-
cérrel! Volna képed oda menni? Anyádat egy vadidegen-
nel látni? Nézni, hogy fogdossa a kezét, ölelgeti, az a sze-
mét... miért nem hívott, amikor hónapokig állás nélkül vol-
tam, üres zsebekkel, amikor faképnél hagyott, akkor miért 
nem volt rád szüksége?! 
Aurél visszarogyott a fotelbe. 
Hilda még mindig az ajtóban állt, kimeredt, vörös szemek-
kel, testét rázta az elfojtott zokogás. 

4. 
Miközben a szülő i ház tornácán ült, és kávéját szürcsölte, 
azon tűnődött, vajon hol hibázhatta el leánya nevelését? 
Nem alkalmazott elég szigort? De egy leánnyal szemben? 
Különben is — és ezt el kellett ismernie, ha kedvére volt, ha 
nem —, minden a legnagyobb rendben ment, mindaddig, 
amíg Paula batyut nem kötött hátára, és elillant a nagyvi-
lágba. Paula, Paula. Meglelte-e célját? Nagyon lesújtón 
tud hatni az emberre, amikor megtudja valakir ő l —akirő l 
addig azt hitte, hogy szereti —, hogy csupán vicc volt az 

4 egész. Igen, rossz vicc. Csak azért ment hozzá, mert már 

két hónapja terhes volt Hildával. Röhej. F őképp az, hogy 
ezt most már el kell hinni, nem lehet tovább hazudozni, 
még önmagunknak sem. Ki kell mászni a büdösb ő l, Aurél! 

Minél előbb, annál jobb. 
Az udvaron vénülő  gyümölcsfák, mintha csak összebe-
széltek volna, egyszerre borultak virágba. Most pompáz-
tak, és büszkék voltak: Íme, az idén ismét újjászülettek. 
Apja kicsoszogott a konyhából. Leült az asztalhoz a fia 
mellé. Csontos ujjai közt erős, csavart cigarettát szoronga-
tott. 
—Jól vagy, fiam? 
Aurél csak sóhajtott. Az öreg kezét, gy ű rött arcát nézte. 
Valamikor ez a bő r feszes volt, sima, életer ős, és verejté-
kező , nedves felületére örömmel ragadt rá a kavargó, pör-
gő  pelyva. 

— És a lány? 
— Hilda nem jöhetett. Fontosabb dolga akadt. Elátkozott 
egy család vagyunk mi, apám. 
Az öreg felvonta szemöldökét. Aurél folytatta: 
— Anyám meghalt, amikor úgy döntött, hogy világra hoz, és 
magadra hagyott velem. Aztán eljött az id ő , hogy engem is 
magamra hagyjanak azén gyerekemmel. Mi ketten csak 
azért születtünk, hogy öregségünkre vigasztalhassuk egy-
mást. Magunkra hagytak bennünket. 
Néhány percig hallgatott, majd ezt kérdezte: 
— Apám, emlékszik-e még azokra az id őkre, amikor szeke-
reken hordtuk be a határból a szalmát, a forró júliusi napo-
kon, és még apró gyerek voltam, aki szatyorba cipelte ki a 
paprikáskrumplit a mezőre, amit itthon főztek az asszo-
nyok, és velem küldték ki? Ott, a t űző  napon, egyszer úgy 
éreztem, hogy valami selymes, ragadós háló tapad tes-
temhez, ami fojtogat, vakít és öl. Olyan volt, mint egy hatal-
mas, lebegő  ökörnyál, amely úszik a leveg őben, és egy-
szer csak alázuhan, pontosan rám, arcomra, hajamra; és 
szorít, összeroppant. 
Az öreg várt egy pillanatig, aztán a fejét kezdte csóválni: 
— Nincsen ökörnyál júliusban. 
Vasárnap este Simon telefonált. Aurél alighogy beért a la-
kásba, már csörgött is a telefon. 
— Figyelj, öregem — hallotta Simon hangját —, azt hiszem, 
rájöttem a darabod titkára. 
Mivel Aurél nem szólt közbe, folytatta: 
— Rájöttem, hogy a dráma tényleg nagyszer ű . Nem, nem 
hízelgésbő l mondom, tényleg nagyszer ű . Teljesen félreér-

tettem az egész szöveget, a szerepl őkre összpontosítot-
tam, a jellemekre, aztán észrevettem, hogy a jellemek va-
lójában másodlagos szerepet játszanak a mesében. Telje-
sen másodlagosat. Kimondom a varázsigét: ökörnyál! 
Ugye, eltaláltam? Ehhez mit szólsz? Csak azt nem tudom, 
miért nem szóltál errő l magad is?! A darab legfőbb motívu-
ma az ökörnyál, és mint egy hosszú háló, húzódik keresz-
tül a felvonásokon, szüntelenül jelen van, még akkor is, ha 
nem beszélnek róla! Mit szólsz hozzá, öregem? Rájöttem, 
mi? Holnap gyere be, majd megbeszéljük a részleteket, 
jó? 
Persze, persze, gondolta magában Aurél, majd hangosan 
megígé гte, hogy bemegy holnap a színházba. 
Hilda még mindig nem ért haza. 
A könyvespolchoz lépett, találomra leemelt egy könyvet, 
belelapozott, de aztán félredobta. A lakásban hideg volt a 
levegő , szinte ragadós. 
Leült az íróasztalhoz, maga elé húzta a gépet, bef űzte a 
papírt, rámeredt a fekete billenty űkre. Leütötte az „ö" be-
tűt, de aztán csak hátrad ő lt a széken, behunyta a szemét, 
és várt. 
A bejárati ajtón kattant a zár. 
Aurél nem mozdult. Léptek közeledtek az el őszobában, 
közelebb, egyre közelebb, már a dolgozószoba ajtaja el őtt 

hallotta őket. Inkább érezte, mintsem hallotta, hogy nyílik 
az ajtó, és valaki belép a szobába. 
Aurél megfordult. 
Az ajtóban Hilda állt, izgatott arccal, tágra nyílt szemekkel. 
De mögötte megmozdult egy árnyék, és Paula alakja lé-
pett be a szobába. Lerakta a b őröndöket, és megindult a 
mereven, ernyedten ül ő  férfi felé. 
—Aurél... 
Aurél az arcához kapott, hogy letépje a rátapadó ökörnyá- 
lat. ❑ 
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Hász Róbert 

Szökés 
Mintegy két órányi alvás után, hanyatt fekve az ágyon, m 
közben tekintete egybeolvadt a szoba sötétségével, Ka 
dos Zoltán — egy váratlan és megfoghatatlan bels ő  kén szertő

l hajtva —számba vette eddig életét. Negyvenh 
éves teste, a valóságnak és az id ő  múlásának ez a kézze 
fogható bizonyítéka bénán, mozdulatlanul feküdt 
ágyon. A végtagok, mint szuvas farönkök hevertek sza 
naszét a frissen vasalt leped őn, és Kardos Zoltán életébe 
már nem játszottak semmilyen szerepet. A paplanon kiraj zolódб  dombormű ; a lábfej és a lábszár formát öltött alak 
jaj, lehettek éppúgy valaki másé is, vagy létezhettek csu 
pán önmagukért, mindegy volt. 
Az idő

szak, amikor a fizikai tehetetlenség kínjától zokogn 
és üvölteni volt képes, már elmúlt. 

De még nem felejtette el azokat a perceket és órákat, ami-
kor a felismerés, hogy már puszta léte is teher környezeté-
nek, valamint az ebbő l a felismerésből eredő  önvád és bűntudat olykor az őrület határára tudta kergetni. Menekü-
lés volt ez, ha fájdalmas is. És a feszültség, amit benne ez 
a fájdalom kiváltott, a fizikai levezetés képtelenségénél 
fogva agyában kulminált, és gondolatban olykor az öngyil-
kosság legbrutálisabb változataival játszott. Gondolatban. 
Mert milyén ember az, aki még öngyilkos sem lehet? 
Feleségének halk szuszogása, az alvó asszony álmot járó 
testének a közelsége volt az utolsó szalmaszál, amibe —
ha csak gondolatban is —még kapaszkodhatott, a létezés-
nek ezen az innenső , életnek gúnyolt oldalán. Még itt volt; 
lélegzett, gondolkodott és emlékezett. Emlékezett, mert az 
a belső 

 kényszer, amely éjnek idején álmából felébresztet-
te, nem hagyta nyugodni. Minden megerő ltetés nélkül, 
szinte önmaguktól sorakoztak a képek, egyesek még ho-
mályosan, mások már a valóságot is meghazudtoló ele-
venséggel jelentek meg lelki szemei előtt. Életre keltek a 
figurák, az elfelejtett alakok személyiségüket visszanyerve 
léptek elő  agyának rejtett zugaiból, és újrajátszották a régi szerepeket. 

Talán meg kellett volna próbálnia ellenállni a kísértésnek, 
és a régi dolgokat hagyni a penésznek ott, ahol a felejtés 
már elhantolta, nem áskálódni újra, hiszen ami egyszer 
megtörtént, az megtörtént. És senki javát nem szolgálja, •~ ha most enged a lelkiismeretnek, és bevallja mindazt, amit ~~.. eddig még sohasem akart elhinni. Amiért már a felel őssé- get sem vállalhatja. Sem élők, sem holtak előtt. 
Ami Kardos Zoltánt ebben a pillanatban a világ örök moz- ; 
gására emlékeztette, az e гeszгб l alácsurgó víz jellegzetes nesze volt. 
Tavaszodott. 	 ~ 	в! 

Valahol tavaszodott, de a hó még fehérlett az  utcákon és a házak tetején, csak a langyos napsütés és a mindenfel
ő l csordogáló olvadás jelezte a tavasz közeledtét. 

Zoltán és Elemér bokáig érő  latyakban baktattak a járdán, és nézték a szembe jövő  lányokat, kik magukban hordoz- 
ták a tavaszt. De kelet felöl, a házak mögö tt  még szürke volt az ég. 
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> • 	Elemér cigarettát 

fi 	Megálltak. 
— Azt kérdezed, merném- е? 

ј  fit:.' Zoltán nem felelt, csak bólintott. 
~1 — Hogy merném-e? 

Zoltán ismét bólintott. 
— Igen, bizonyára merném, s őt... 
— Én nem akarlak semmire kényszeríteni — mondta Zoltán. 
— Ezt már megbeszéltük. 
— Mindenki saját belátása szerint. Én csak azt akarom, 
hogy azén jövőmrő l én döntsek. És én döntöttem. 
Elemér még egy utolsót szippantott cigarettájába, aztán 
csak ennyit mondott: 
— Jó. 
— És feladunk mindent? 
—Fel. 
— Hátra se fordulunk? 
— Hátra se fordulunk! 
— Úgy legyen! 
A leves már az asztalon g őzölgött, amikor Zoltán hazaért. 
Ügyesen kikerülte az anyja tekintetét, leült az asztalhoz, 
és várt. 
— Hát apám? 

T~tí 

kotorászott elő  zsebébő l, és rágyújtott. 
tl~ ( б  .  тк~ ' і  ~ r ~ 
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— Apád üzent a szövetkezetb ő l, hogy ne várjuk, mert ké-

sőbb jön. Egyél nyugodtan. 
— És maga? 
— Én már ettem. 
Az anyja kicsi volt és keser ű , mint az élet, amit maga mö-
gött tudott. A nélkülözés meggörbíti az embereket, jelen-
téktelenné formálja őket. Olyanok lesznek, mint a lakás, 

amelyben élnek. Feketék és sz űkösek. 
Meg kell mondania! Meg kell..! 
—Anyám, mi Elemérrel beszélgettünk. Nem most gondol-
tuk ki, csak most határoztuk el, végérvényesen. Úgy dön-
töttünk... — itt elakadt. Milyen nehéz kimondani néhány 
szót, milyen nehéz! 
— Mit döntöttetek, fiam? 
Nem mert az anyjára nézni, de így is a szeme el őtt volt a 

kis, vézna asszony; ott a háta mögött, amint kiegyenesedik 
a széken, és kíváncsi tekintettel néz a fiára 
—Mit döntöttetek? ~ , 4 í_. ". 
— Mi elmegyünk, anyám. 
A kimondott szavak lehulltak a földre. 
—  El?  
— Igen. 
— A városba? Hát itt hagyjátok a falut? 
— Nem á városba, anyám. Külföldre. Elhagyjuk az orszá- 

got. 
Háta mögött megreccsent a szék. Most már érti. Megér- 

tette. 
— Külföldre? Minek? 
— Élni, anyám. Élni. 
A háta mögött, körte és az anyja közt ott tátongott az ű r. 

Csend. Vártak. Miért nem szól? Nem kérdez semmit? Nem 
is sír? Nem is marasztal? Csak ennyi az egész? 
Most mondja meg azt is, lehet, hogy soha többé nem látja 
viszont? Hiszen még katonaköteles. Útlevele sincs... 
— Útleveled sincs, fiam... 
—Tudom, anyám. 
— Szöksz? 
Utálta ezt a szót! Szökni, menekülni! Ekét szóval könny ű  

valakit gyávának bélyegezni. 6 nem menekül! Nem gyá-

vaságból teszi. Hát nem bátorság az, amikor az ember ön-
ként vállalja a hontalanságot, a szám űzetést? Oda is bá- R 

torság kell! Vagy mégsem..? Talán könnyebb elmenni? 
Pedig menni kell. Menni kell! 
—Fiam... 
—Anyám, értse meg! Nekem mennem kell! Nem nagyra- 
vágyásból, kalandvágyból, nem kapzsiságból! Nekem 

egyszerűen menném kell! Élni akarok, anyám. Élni. Érti? 

Élni! 
— Idegenek közt is? Elveszted magad, fiam, és elveszítünk 

mi is! 
— Nem. Meglátja, hogy nem. 
— Kiért éltünk eddig apáddal? Kiért?! 
— De hogy, anyám?! Emlékezzen! Hogy?! Amikor apa an-
nak idején béres volt, részre dolgozott az uraságnál, nap-

pal a tűző  napon, hogy a jószágot legyen mivel etetni, este 
pedig zsákolt a malomban, hogy mi is ehessünk kenyeret, 
milyen élet volt az? Aztán jött a háború, megváltozott min-
den, az uraság elment, de a mi sorsunk ett ő l még nem lett 

jobb. Hát én nem akarok így élni! Tovább nem. 
— Inkább megszöksz! 
— Nem szökök, anyám. Elmegyek. Nem csak itt élnek em-
berek. Ez itt egy elveszett, isten háta mögötti, maradi világ, 
hát nézzen körül! Akárhova megyek, ennél jobbat minden-

hol tatálok! 
Aztán elhallgatott. Többet nem szólt, sem ő , sem az anyja. 

Amikor útnak indultak, szakadt az es ő . 

Az erdőhöz érve, már nem messze a határtól, szétváltak, 
és külön-külön mentek tovább. Ott, annál a tölgyfánál, ahol 
még egyszer kezet fogtak, látta utoljára Elemért. 
Kardos Zoltán behunyta szemét, és újra átélte a. szökést. 

Lépésről lépésre. Bokorról bokorra. Újra érezte az ágak 
karcolását, hallotta a szíve zakatolását, ott, a vak sötétben, 
és újra félt. Szinte érezte a csizmájára ragadt sár súlyát, a 
mocskot, amit magával cipelt. Ha most megmozdíthatná 
karját és arcához nyúlhatna, talán még a vérz ő  sebeket is 

kitapinthatná, a bokrok hegyes ágainak nyomát. 
6 Még emlékszik az elsó levelekre, melyeket néhány év el-

múltával kapott az anyjától, miután szedett annyi bátorsá-
got, hogy először 'irjon haza, és megadja címét. ,, ... itt jár- 

tak többször oszt faggatták apádat is meg engem is hogy 
mié köllött elmenned meg hová kihez menté de nem akar-
ták elhinni hogy nem tugyuk te magattu/ menté csak dó-
gozni akarsz. Hónapokig jártak a nyakunkra apádat is 
sokszor bevitték a kösségházára meg hivatalos leveleket 
irtak ojan kék kofeгtába amljeneket te is szoktá kapni 
azelőtt... azt hallottuk mer meséték hogy az Elemért 
elfogták de mi van vele nem tugyuk. Az anyát látom néha 
mer együtt megyünk tejé néha de én nem merem megkér-
dezni pedig azt mesélik bevan zárva. Az aranya is úgy néz 
rám mint aki haragszik mer te jó vagy ugye jó vagy kisfi-
jam? ojan keveset írsz..." 
Elemér, szegény Elemér. 

hiányzol f/jam tudod apáddal esténként leülünk egy- . 
más mellé sokat sírunk mer ha öreg má az ember azé jó 
ha van gyerek a házba... amikor megtutták hogy elmenté 
sokan jöttek .kéгdezőskönni volt itt a Magda is oszt sírt ; 
hogy neki nem szo/tá hogy elmész..." 
Magda... édes Magda. 
Kis, zömök lány volt, nem kövér, csak erős, mint a dologtól 

' korán megedzett parasztlányok. Amikor egy táncmulatság 
után először hazakísérte, a sötét kapualjban olyan hévvel 
viszonozta csókját, hogy még másnap is, amikor eszébe 
jutott, beleszédült. 
— Tetszik neked az a lány? —kérdezte egy reggel az apja, 
mielőtt munkába ment. 
— Hát... tetszik — felelte Zoltán, és ennyiben maradt a 
beszélgetés, ki-ki ment a maga dolga után. Zoltán akkori-
ban a téglagyárban dolgozott, a t űző  kemencék mellett 
nyelte a port egész nap. 
Hanem este, vacsora közben, mint akinek épp eszébe ju-
tott a téma, vagy mintha épp az imént hagyták volna abba 
a beszélgetést, az apja megszólalt: 
— Јб  lány. 
Mire  Zoltánnak eszébe jutott, hogy apja mir б l is beszél, az 
már folytatta: 
— Csak az apjának földje is van. 
— Az talán csak nem baj? — kérdezte Zoltán ártatlan kép-
pel, habár nagyon jól tudta, hogy az apja mire céloz. 
— Az a baj fiam, hogy nekünk meg nincs. 
A lányról többet nem is beszéltek a házban. Ennek ellené-
re Zoltán továbbra is járt a lány után, talán éppen azért, 
mert mért ő  maga sem vette komolyan az egész ügyet. Јб  
volt néha valakihez odabújni, érezni egy másik ember kö-
zelségét, legalább néhány órára megfeledkezni minden 
gondról-bajról. 
Kardos Zoltán még emlékezett a lányra, újra átérezte mel-
lének, combjának izzadt érintését. És azt a csalóka bol-
dogságot. 
Miért emlékszik most minderre? 
Miért fontos most mindez? Hisz ezek csak apró képek, egy 
rég elfelejtett, már nem létez ő  világ utóhangjai ... vagy ha-
ragjai? Végtére ő  már egy másik, szebb életet is múltjának 
vallhat, nem ezeket a megsárgult képeket! Hol vannak .,

~-, 
ezek az emberek? Kik azok, akikhez tanoznak? Neki már „ 
a nevére sem emlékeznek, annyi bizonyos, akkor meg 
miért kísértik ennyi év után, miért hívják vissza? Vissza 
a zsíros földre, amely világra hozta? Neki itt a helye, a hon-
talanságban, ahol nagykorú fia van, felesége, aki szereti, 
aki gondozza, még az agyvérzése utáni bénaságában is! 
Ki tehet róla, hogy Elemérnek nem sikerült? 

:. sírva fakattan édes fijam amikor elolvastam a leveled-
ben hogy megnősülté nagyon szép feleséged van csak 
kár hogy nem tud magyarul Te is jó nézel ki fijam egész 
szép pocakot eresztettél... örömmel olvastam hogy ka-
rácsonyra hazajöttök írod hogy most már szabad engedi a 
törvény... szegény apád ezt nem érhette meg isten nyu-
gosztaja szegényt. Kérded mit hallottam Elemérr ől hát 
ahogy kiengették nemis jött haza a faluba ottmaradt a vá-
rosba meg hallottam már ő  is megnősűlt gyerekűk is 
van..." 

Ez volt az utolsó levél. Néhány nappal a levél után jött a ..f 
sürgöny is. De Zoltán nem mehetett haza a temetésre, az ~в  
útlevele még nem volt kész. 
Anyám, szegény anyám. 
Kardos Zoltán érezte, hogy szívverése egyre gyorsabb 
lesz, és agyát elöntötte a forróság. Kiáltani szeretett volna, 
még egyszer, haza, Elemérnek, az anyjának, a latyakos, 
sáros falusi utcáknak, de csak egy csendes, halk sóhaj 
hagyta el ajkát. ❑ 

~ 

~~~ 



Oreg <оггап  

Mese , 

mese mátka... 
Érett bennem aszó. Érett, aztán lepottyant. Ahogy felveszem, 

a rezgés, amit el ő
idézett esésével, még ott döngicsélt a talpam 

alatt. Aszó áthevült, egyik kézb ő l a másikba dоьб lоm, mert бgе
k 

 Kezem lassan hozzászokott, hogy a szó ott  

a tenyeremben. A testem kihasználja helyzetét, elvonva a hót, 
magára lopva acsengést-bongást. Élösködóá' Sz sócsére 

edzett , kitartó inas a szó, sokat kibír. Kemén uhán gyar sz g vala- 
Így hívják, pedig érett már, forró

nyedett, megvastagodott 
hol a fejem búbja és a sarkam megkemé  

bőre között. 
Mese, mese mátka, 
katicabogárka, 
Katica bogárka... 
katica Bogárka... 

„És jött Paff, a b űvös sárkány." 
Nem bánt. Téged sem, öt sem. Senkit. De Paff itt van és 

mosolyog. Ő  egy jólnevelt sárkány. Olyan mint Süsü, csak Paff 

attraktívabb, Paffnak stílusa van, megjelenése. Persze 
ő  erszé-

nyes. 
Katica bogárka... 
katicabogárka... 
Katica boglárka...bolgárka... 

Na igen! Van ahol Süsüt nem is ismernék el se s a
n
yók. 

Ugyanis Süsü szelíd, nyugodt, bárgyú is talán egy 
jól festenek a pikkelyek, hátán a pici szárnyak. 

...mese, mese... Emese! 
Ö is eljött. Nevetve szorongatta a combom. Ő  

tudja, hogy 

feljebb mi van. Nem is veszi észre, hogy amikor átnyúl a nagy-
világi hamutárca felé, a másik keze egy másik cigarettát érint. 

Azt, ami nem füstöl. 
Mese, mese mátka... 
mese, mese Mátka... 
mese, mese márka. 

Van. Mondták. Mindenkinek jut, ha elosztjuk. De! Ha össze- 

gyű jtenénk, akkor jobb lehetne, csak nem lenne senkinek sem. 

Mert ez így van! Érted? 
Mese, mese... 
remete tel 

— Te ökör! A helyedben én úgy elkaptam volna azt a csajt! 
Te! Valóságos tejcsarnok! Nem baj, hogy pattanásos az arca! 
Láttad te egyáltalán a medencénél? A teste fiacskám, a teste 
egy... egy bomba! Te marharokon! Keféltél már egyáltalán? 

—Cipőt, szárazon._ 
Katica bogárka... Katica 

Ö igen! Az jб  mama! Füstöl, iszik, tablettázik, mariskát szív, 

ragasztóYik, meg ragaszkodik. Mint a Boropor vagy a Tigar. 
Szevasz Zolikám! 

Sok puszi... meg olyasmi! 
Béke veled. Tilol... 
ÍRJ! 

Bogárka, bogár, szöszmösz, dög, a kutya is az, 

már majdnem Tigris (!). 
Jó dolog. Megvéd, nincs Szív, Imádat, Demokratizált Alakos- 

kodás van csak, na meg: nincs baj, nincs kölyök. Érted. Én meg 
fehér vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy a fehér halált válasz-
tottam. Még kitalálhatnak rá valami gyógyszert, de ha jön a kis 

tökfej, akkor baj van, nagy baj. 
— Miéi baj, ha valaki meg akar születni? 

Katica bogárka... ka... ka•• amit az öngyújtóba töltünk, 
Benne vagyunk. Nyakig. A gáz, 

e!párolgott. Büdös. Így már mellreszívni is kockázatos. Megérez- 

heti az Öreg meg a Mutter. 
— Nem vagyok ellene, de ha lehet hagyjatok ki belöle. Nem 

nekem való,  OK?!  
mese, mese mátka... 
mese, mese márka... 
messze, messze Mátka... 

Azt mondta visszajön. Csak egy kicsit összeszedi magát. Si-
került neki. Jó pár kilót fölszedett, egy kölyköt is. Visszajött, de 
ráncos volt a hasa és a mercedesben ült mellette egy alak. Ak-
kor már nem is nagyon kellett, mert tudod használt áru. A 

merdzsót azért elfogadtam volna. 
Katicabogárka... 
Katica... karika... karika... karika... 

Láttál már jó rajzfilmet? O tt  látni fehér egereket. Volt azén 

fejemben is. Már nincs. Elmentek. Egy baj van. Nem Iátok jó 

rajzfilmet. 
mese, mese mátka 
U.S.A.-bogárka. 

— Ugy hívták, hogy Hirosima vagy Nagaszaki. Hol erre, hol arra száll. Ahol elfárad ott megpihen, ahol megpihen, ott elszá- 
rad — a környék. Egyszer mind szétesik! Nem hiszed? Majd meg-látjuk! 

— Az egyszeri vak ember is azt mondta. 
Mese, mese mátka... 
mesés járgányka... 
a svábbogárka. 

Behajtottam a garázsba. Jó érzés volt. Az asszony sikongott. 
A fiam ki se jött megnézni. Este észrevettem, hogy lemegy a ko-
csihoz. Négy kereke van, gurul, a többi meg úgyis csak felhajtás. 

Mese, mese... se... se... 

Sese. Mint Süsü. Csak Sese nem olyan jól nevelt, meg nem 
is kedves nekünk, mert már mindenre azt válaszolják, hogy Se-se. 

Katicabogárka... 
bogárka... bogárka? 

Nem. Karika! Az ám! A fiam csinálja. Zetát szív. Az Eta is 
neki. Azt mondja a fijjam, hogy nincs píz. Jó paraszt lett bel

őle. Sokat izzad, családi kötelezettségeit rendszeresen elvégzi. Észre 
sem veszi, hogy van kerek is, téglalap alakú is, csak elfogy. Eta 
hozta a földet a fijjam, a gané. 

Mese, mese... 
mese, mese... 
Mátkám... 

És hiába hallgatok még mindig Hobót, ha ő  nem becsüli az öreget, hiába voltam s Vagyok hülye, ha ót az anyja szülte. Én hiába mondom: 
— Hidd el, hogy piros! — mikor ő  azt mondja, hogy fekete és hogy: 

— Mama! Miért haltál meg? 
Mese, mese Mátka 
Etácska, bogárka... 

Az unokám belém botlott. Azt mondta: 
— Vén hüle! 

Miért mondta? Mamától hallotta, amikor olyan sokáig benn voltak a papával a fürd őszobában. Valami szegényházat is em-legettek. 

— Nohát, szép dolog hallgatózni? 
A poronty jó paraszt lesz. Nem lesz gané, ő  lesz a föld. Leg-alább őszinte. 

mese, mese... 
merre? 

A padlásra, még egyszer, fel. Aztán majd behoznak. Kiöltöm 
utoljára nyelvem a világra, mint Hobó. Fellógatom magam a kol- 
bász és a sonka mellé, elteszem magam egy id

őre. Egy másik életre várva. 

Azt mondja a fiam, hogy fekete, de Eta meggy őzi arról, hogy Piros. ❑ 

7 
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Urbán András 

Földhöz kötött IKAROSZ ó 
tam t 

böl, de ugyanakkor abból a jéghideg, raga-Olyan szürkésforma volt az est, a ködt
ől irgalmatlan. Bo гzoП 	

lelni 
le, mintha egyenest az é9 	hiszem — most igyekeznék meg 

a össze- 
a 

pontot 

sárból ömlött  volna, és — 	
botorkálásom sokkal inkább a pontot, ahol a két anyag, illetve  ahol a kétfelől tóduló  anyag  

ölelkezik. Mondom, a ködtő
l borzongtam,  

elszánt volt, mintsem hogy a sötétt
ől gyötrő

dhettem volna, ahogy 

szokás; a mocsárhoz, kissé feledett álmodoz
бhelyem is akartam ju tni 

 
pardon  Hölgyeim és Uraim. jgY, 	finn 

hogy majd ott sikerül. De p 	 ot —, hogy 

holott, lehet (biztos), hogy éppen ott kuksol m 
бk nül is arra kényszerítenek —honnan ve

tték a bátorsag 

Кбzбt
t a dolgokon, em okozója: a g az! Miféle botorkálás? UgY 

között földhöz kötöttség ha valamelyik — persze Önök közül — 
haladtam, mintarokkantak, ujjaim  idegbajosan matattak 

örült szadista kidobja őket a kocsijukbból, ujja kezeim erejére támasz- 

valami szilárd után, s ha ov бbb, o
tt

Y 
 érem, a latyakos dű lőúton, hisz 

kodva vonszolódhattam továbbakart megö гökülni —ólmot öntött zse-

évekkel előbb re p
ontosan 

a nem emlékszem, csak az az  átkozott ége tt  

beimbe, bár erre  
hússzag, amitől akkor is ökrő

dnöm kellett, maródott orrlyukam a, 

mintegy bizonyítékként. 	 amikor a legálnokabbul hazug, 
Egyszer, még az iskolában

, 	 sőt, mi több 
magabiztos tanáraim szószátyárkodásai álmodozásra, 

 

— néha tört 	

észrevettem 
énnek csodák — gondolkodásra ösztökéltek, másba ka- 

Láttam fokozatosan törpül ő  elemeinek e9 9 parányibb 
a szekrényt. és — nevüket nem tudom — ké es va-

gyok szétrobbantani, akár légnem
űvé katalizálni, bár mézesmazo 

	

n u tatott, hogy 	unk-tum! Azt hittem, csak egyedül tanárom meg Y g az szekrény, p 
lenni, és a szekrényez a képesség, s a bizonyítást valamilyen különös 
nekem adatott meg 	 le őd'enek, akár a vadak. 
alkalomra tartogattam, hogy meg P I  
Azon a bizonyos estén már nem babra 

 mint aj 	
re erőseb  - 

elrugaszkodhassam, de egy 

áték. Az eddigié ne 

sokkal jobban vágytam ,  hogy i s  anakodni kezd-

tem, 

 
gonosz  talaj. — gY é-

ben tapadtam a talajhoz gу
a a szik~Minden erőmmel próbaltam  figyelme-

met 

ólom gY P re, és én majd minden mthogy 	 szublimálódjon vég 
ргo  arra irányítani, hogy 	re álmodhatok. De minden hiába, oly 
probléma nélkül ... el, el, el — vé9  

erősen szerelmesé

kezdtem elmozdíthatat- 

ólom és 
csontjaimmal 

 sont metafiizikáj а? 
tannak tartani — az 

Azért csak megérkeztem valahogy a mocsárhoz, s kedvetlen néze-gettem a náderdő  zászlainak ingadozását a szélben, s lassan ismét a 
kamra felé tartottam, beletör ődtem szánalmasságomba, mígnem... 
igen, mígnem — boldog pillanat, hogy ő rjöngtem — mígnem megpillan-
tottam a kacsát. Hatalmas szemeket meresztettem rá, ujjongtam, 
hogy végre megvan, s olyan méltóságteljes, úgy trónol ott, akár egy 
fejedelem, igen, igen: kacsafejedelem, és drága megváltóm: a mes-
siás... és hinni kezdtem ott a nagy izzadásban, hogy rávetem ma-gam, jб  erősen markolom, minél irgalmatlanabbul fájjon, erre ő  egyre 
hevesebben kezd verdesni, hogy meneküljön, csak az a fontos, hogy 
kitartóan szorítsam, és magával ránt. El!  El! El!  
Szinte szárnyakat kaptam az örömtő l; valahogy csak nekirugaszkod-
tam, azonban úgy, istenigazából meg sem markolhattam, mert 
ugyanakkor éles fájdalom hasított belém, és kicsit kés őbb meghallot-
tam a dörrenést. Azt hiszem, elájultam, de nem biztos, egyáltalán 
nem biztos, csak arra emlékszem, hogy valahol a füvön fekszem, ka- 
romból vállamból és tenyerembő l vér szivárog, miközben két alak va-dul szitkozódva pofozgat. Vadászok! 

Amikor észrevették, hogy szemem már nyitva van —szóval mégis- 
csak elájultam — két vesén rúgással üdvözöltek, a kutyaúristenit, ek- 
kora ruszvaj után már nem lehet vadászni, és hogy az anyámba a j6 
eget, most aztán mit visznek haza az asszonynak, és a gyerekek, 
hogy induljanak éhgyomorral az iskolába... kegyetlenül összeszorí- 
totta fogaimat a felismerés: hát csak m űkacsa volt, kacsakurva, 
kacsacsalogató fakacsa. Kétségbeesetten zokogni kezdtem, míg ők tanácstalanul toporogtak, néha belemázva bakancsaikat oldalamba, 
míg végül is, nehogy arra járjon valaki, elt űntek. Amint kitisztult a le- vegő

, nekiiramodtam, már amennyire földhöz ragadtomban tehettem, 
kár kétségtelen, sokkalta gyorsabban haladtam, mint odafelé — 
mit tesz a düh — kacsacsati gyártó mesterhez. Fogalmam sincs, 
honnan tudtam az irányt, ösztönösen, gondolkodás nélkül mentem. 
Dörömbölésemre egy szőke szolgálófiú nyitott ajtót, de miután nagy 
nyugodtan végighallgatta vinnyogásom, egyszerűen kidobott az utcá- ra. Első 

 elkeseredésem múltával, ott, a latyakban fetrengve, egy pilla- 
natra ismét felvidultam, hát megvan, ez azén emberem, probléma 
nélkül felemelhet... ám észrevettem az egyik ablakból kisz ű rődő  fényt: itt vagy te gaz! Az üveggel mit sem tör ődve ugrottam be, és a 
mester halálra rémülten ejtett ki mindenféle szerszámot a kezéb ő l, ki-véve egy vésőt, és rohant a terem másik vége felé, hátát a falnak Vet-ni, da mire igazi védekez ő  állásba helyezkedhetett volna, ott álltam elő

tte, egy felemelt székkel, hogy most aztán agyonütöm a gazt, mire 
az nagy nyöszörögve rám kérdezett: miért? Ö, 

hogy az isten... sze-
gény kis Ikaroszom, mi legyen? ... Hát ez az, miért? Fogalmam sem 
volt, hogy mién jöttem ide, és egyáltalán, mit akarok? Agyonütni? A 
golyóütötté sebeket megbosszulni? Hisz már nem is fájtak. Tépel

ődé-semet gyönyörűen ki is használta a rohadtja, ráadásul a széket is 
kiejtettem, mire letepert, torkomnak szegezte a vés őt, és már nagyon 
is bátran vallatott, de akkor már a szolgáló is ott volt, s néhány va-
dász, talán épp megrendelést jöttek tenni, de tény, hogy midannyian 
valamilyen szerszámmal szurkálni kezdtek, mígnem a szolgálófiú azt 
Javasolta, hogy ő  majd kicsontoz, s ipart nyit: csontkacsaipart, ám 
szerencsémre, az ö szerencsétlenségére a Maestro lepofozta, hogy 
mi az, tán ő  akar vele konkurálni? 



Két vadász örömteljesen végezte a szolga lefogását, mert, ugye, 
csontból nem lehet ám olyan jó kacsacsalit gyártani, mint fából, m

eg 
kas 

ugye, blablablabla... erre a maradék, illetve a másik hárop ekét, és 
nekik esett, hogy honnan a micsodából tudják ök, hogy 

hátha jobb minőségű , meghát... így tovább. Akkora rajcs ű rt csaptak, 

mint az istennyila — már elnézést. Gondolom, belefáradháttmost mert 
egy kis csönd következett, majd újra nekem estek, hogy ikor 
nincs kec-mec, dúdoljam csak el a dolgoka

t. Hogy 
 az i tenbi,  mm~ rt 

én sem tudtam, da azt hiszem, ez őket  egyбlta lбn 

belsőségeimet kezdték kicsupálni, gondolom, j
obbat nem tudtak, meg 

hogy legalább ennyi hasznuk legyen, és hátha vallok a fájdalomtól. 
De nem vallottam, ugye, megbocsájtanak, hisz nem volt mit — és mi-

kor már teljesen kiürítettek. Isom kidobtak 
 tudtak fogni, fet  össze tudták sb a  - 

ÜR ESEN!!! Csak az fájt, hogy sze 
tani a kezüket, ám én kivel? Tán saját ürességemmel szövetkezzek? 
Ez az, nem kézfogás, nem, szövetségig, szvitség! Szövetség! ... ám 

újra csak egyedül kellett próbálkoznom. Jó id őbe telt, de aztán mégis 

egy éjjel hangtalanul belopóztam az ablakon. Egyedül volt, nagy ha-

sával emelgetve a takarót, talán álmod
bo ldog 

  eber. Vбgerge 
jait az ágyhoz kötöttem, száját egy ebkend

ő   
már felébredt. Most kérem Hölgyeim és Uraim, bocsássanak meg, 
mert én a legelvadultabb szadizmusra vetemedtem: egy árral három 
lyukat szúrtam belé, majd felhasítva a gyomrát, hasát kipucoltam. na, ге  dobtam, 
te dög, üres leszel te is? Ám amikor utolsó a.földem maradt 
újra nőni kezdtek, újra fejl ődni, csak úgy a semmibő  

más választásom, meg kell öédekezhessen, éseszegénysmikor meg-
a pecket a pofájából, hogy ezt nem neki 
hallotta a vádat, egetver ő  siránkozásba kezdett, hogy 

kell visszaadnom, hanem a vadászoknak, mert azok l
őttek rám, és a

hogy 
kacsát is ők tették oda, és legfőképp a vad észok ha tottak гб  is, 

 magától ki tudta 
gyártsa a csalikat, mivel ő  nem olyan nagy ától tanulta, d az Is 
volna találni, és az az igazság, hogy ő  ezt az apj 

az apjától, és így tovább, de biztos, hogy az ő 
 családja ártatlan, mert 

mind ez idáig nem nemzettek zseniket, pedig aki ezt К it 	
tb lt- 
az 

 
és így tovább bla-bla blablablab,ablabla... és hogy 	9 

sem ki a bosszúmat, mert biztos ő  a bűnös, hisz a jelek alapján ő  a le-

gártatlanabb, és ebb ő l következtetve... erre aztán beugrott a sz őke 

fiú is, és mindketten a Maest гб
nak estünk, bár nem hinném, hogy 

megöltük volna... 
Esteledett ismét, a levegő  is hűvösebb. Nincs sár, ám azt hiszem, igy 

csúszni, vonni magam, még tán nehezebb. Hát hová? Persze, hogy a 
mocsári stéghez akarok jutni, még ha újra ismétl ő

dik is a cirkusz... 

de... de valaki jön... az istenit, már elkezd
ődne?... nem, nem, inte-

get... a szőke szolgálófiú... a jó anyjá ...
Nap A vбllaoka teszi a ke-

zét, és a szemembe néz... jó ég... 
hátra... de... most felszegi a fejét, hohó!... a szemembe néz... a 
szemembe néz, hogy most hátha történik valami... ❑ 

Tricianus szolgálatában 
Kedves Thomas! 
még a múltkor, miel őtt kijöttünk volna ide megfeketedni, gyökeret 
veszíteni, vagy éppen ereszteni, láttalak a tv-ben, bár már fogalmam 

sincs, mirő l fecsegtél, és azt hiszem, egyáltalán nem is fontos, azt 

hiszem, semmi sem fontos, fő leg ami a tv-ben történik, hisz úgysem 

tudok sosem rájönni, ki áll mögötte, és épp mit akar mondani, de hát 
ez is lényegtelen, szóval a levelet sem biztos, hogy megkapod, már 
csak azért sem, mert egyáltalán nem valószínü, hogy valaha is fela-
dom, különben sem áll módomban, hát akkor mégiscsak gyökeret 

vertünk, ha nem áll módomban? 
nem hinném, nem hinném, de lehet, bár azt hiszem, csak azért nem 
teszem, mert a legközelebbi település, posta, kétszáz kilóméternyire 
van, de egy bizonyos szempontból ez is gyökérverés, csak hát akkor 
mi eresztettük, vagy épp nekünk? — de ez olyan mindegy, hogy in-
kább mosolyogj el, és nézz ki az ablakon, mellesleg vannak még 
olyan tiszta, átlátszó ablakok felettetek? — a mieinket már felette a 
szél ... mi ketten, azaz hárman, Josef, Tricianus és én, aránylag jól lé-
pegetünk vagy toporgunk, bár mihez viszonyítva, nem tudom, szóval, 
élünk, már csak mi maradtunk, a barakkok még állnak, de nem so-

káig, az idő  ugyanis szétrágja őket, talán csak a miénk lesz kivétel, 

amennyire erőnkbő l futja, vigyázunk rá, ápoljuk, gondozzuk, mint 
ahogy a lázas kölköket szokás, a forradalmárokat, az építkezések 
mellesleg(?) abbamaradtak, hisz... nem, nem a ballada valósult meg, 
bár ez tán rosszabb, hisz akkor csak az áldozaton múltak volna a dol-
gok, azt hiszem, téged hívnálak abban az esetben, mert ki lehetne az 
a „szerencsés", ha nem én? ... de nem, nem errб l van szó, szélnek 

eresztettek bennünket, nem futotta tovább az er đbб l, azt a keveset, 

amit sikerült felépíteni, újra lebontottuk, és elvitték, magukkal vitték, 
szóval Afrikának ezen a részén még nem lesznek tömbházak, talán 
jobb is igy, de ez engem egyáltalán nem érdekel, talán már semmi 
sem érdekel, nem, rosszul tudod, ez is hazugság, mint minden, hisz 

tudod jб l, én is, hát szóval, hogy én is rettegek... 

leálltam egy pillanatra, mert valami mocorgás hallatszott, de nem kell 
megijedni, csak Tricianus ébredt fel, szemét dörzsölgetve, megnézte 
a halott varangyait, mellesleg minden éjjel ezt teszi, dörmög egy 
kicsit, majd felemeli a párnáját, és alánéz, nem tudjuk, valóban van-
nak-e halott varangyok a párnája alatt, ám ez sem fontos, miért lenne 
fontos, hisz Tricianus megnézi őket, és kész, ő  látja, és ez elég, mit 
érdekel... csak akkor lenne lényeges, hogy valóban ott vannak-e, ha 
mi is nézni akarnánk őket, de talán még akkor sem, mert mindent ő l függetlenül, mi is nézhetnénk, és éppen azt sem tudni, te vagy-e, 
vagy éppen én? 

mellesleg, azt hiszen Tricianusról fogok írni... róla is akartam, egé-
szen biztos, talán a kés őbbiekben le is szakítom levelem felső  részét, mit tudom én, egyelőre semmit sem tudok, talán csak azt, hogy látta-
lak a tv-ben, de hol van az már?... Tricianus azt mondja, ő  szirakúzai, 
nem tudjuk, bár lehetséges, azt mondja, ott hangyabolyban élnek az 
emberek, és reggelente mindig kiállt a partra, van-e ott tenger?.., és 
nézte a bolondot, "a szirakuzai bolondot, egy id őben állandóan azt nézte, majd mielőtt idejöttünk volna, rákurjantott, a bolond erre csak 
mosolygott, de Tricianus azt mondja, meg lehet őrülni a bolondok 
mosolyától, nem tudom, valóban nem tudom.. Tricianus megint fel-
kelt, ma éjjel már másodszor, de most nem szólt, csak párnája alá 
nézett, és... igeen, mosolygott... már nem félek Tricianustól, mint 
elejében, de a fene tudja, nincs még kedvem a nemléthez, szóval 
néha, igen, néha borzongok... 

egy éjjel szokatlan mozgolódásra ébredtem, még mindig elég nyug-
talanul alszom, ám lehet, hogy nem is nyugtalanság ez, csak érzé-
kenység, mit tudom én, pisze Tricianus volt, ki lett volna más, Josef 
úgy aludt, mintha az anyja hasán feküdne, a csecsét harapdálva, szó-val ő  volt, a szirakúzai, az ablak el őtt járkált, topogott, majd kezét 
széttárva köríveket rajzolt fokozatosan gyorsuló tempóban a leveg

ő  be, szinte látszottak a nyomok, majd ujjait összekulcsolva a feje felett, 
forogni kezdett, mosolygott, vagy mit tudom én, de valóban félelme-
tes volt, igen, Tricianus félelmetes, éjszakánként most már nemcsak 
a varangyait nézni kel fel, hanem forogni, bár még nincs itt az ideje, 
majd hajnal felé... 
azt hittem, Josef nem tud az egészrő l, de egy reggel, mikor vízért 
mentünk a kútra, azt mondta, hogy most nagyon figyeljek, és nehogy 
kikotyogjam a bolondnak, mert ő  furcsa dolgokat látott az egyik 
éjszaka, azt mondta, Tricianus éjszakánként felkel, és forogni kezd, 
de úgy, hogy nézni is szédületes, és mikor széttárja a karját, ujjai 
szinte szétszakadnak, olyankor azt hiszi, betöri az ablakot, és kezei 
túljutnak a falon, az üvegen, és elnyúlnak valahova, talán a vég- 
telenbe... képzeld el szegény Josefemet, Thomas, kezek, Tricianus 
kezei a végtelenben... 
szóval ettő

l kezdve Josef nehezen viseli Tricianust, már engem is 
aggaszt, tegnap már nem bírtam tovább, amikor Tricianus sétálni hí-
vott, és azt mondta, majd a folyónál megborotválkozunk, majd mutat 
valamit, rákérdeztem, hogy mi az isten faszát csinál éjszakánként, a 
folyónál jobb borotválkozni, mondta és mosolygott, nem akartam fag-
gatni, hisz könnyen agresszíwá válhat, és ráadásul a penge is az 

ő  kezében volt, sosem lehet tudni, amikor leértünk a partra, Tricianus 
elvonszolt egy hatalmas fához, amelyiknek a gyökereit kimosta a víz, 
és egy odúra mutatott, hogy nem akarok-e bemenni, hát persze, hogy 
nem akartam, nem bíztam benne, és különben is mi a fenét kerestem volna ott, de ő

t ez nem izgatta, kezembe nyomta a borotvát, és be-
mászott, vagy fél óra múlva jött csak ki kissé álmos szemekkel, azt 
mondta, szeret odabújni, ott nincs semmi, azért, mint otthon, szira-
kúzában, ha befekszik, ha betemet magát a halott tóba, ott jó, hínár-
talan, mozdulatlan az egész, azt mondta, akár napokig lebeg a víz-
ben, és még a szakálla sem kezd n őni, mert élettelen ott  minden, csak a halott tó él... az él őhalott tó, ahonnan visszatükröz ődik a fény... 

Tricianus megint felébredt, de most nem csinál semmit, csak néz, már 
kezd idegesíteni, mit bámul olyan nagyon rajtam, talán csak azt, hogy 
írok, bár elég rémiszt ő

en néz így ki, és hümmög, látom most már Jo-
sef sem alszik, tetteti magát, de minden izma megfeszülve, ugrásra 
kész, nevetséges, Tricianus azt mondja, furcsa a hangja így éjszaka, 
de lehet, hogy csak a megszólalása az szokatlan, azt mondja, ma 
nem fog táncolni, erre 

már szegény Josef is felül, Tricianus azt mond-
ja, ma nem járja a halott varangyok táncát, elege van, erre lehajol, fü-
lét a földhöz szorítja, azt hiszem, hallgatózik, azt mondja elkezd

ődött; elkezdő
dött, furcsa az arca, Josef már a borotváért nyúl, hát tényleg elkezdő
dött, Tricianus felpattan, rohanni kezd, kifelé, el, el, el... sze-

gény Josef tisztára megbolondulva ugrik utána, de az ablaknál nem 
lép tovább, csak nézi, és azt mondja, Tricianus már nem is szalad, 
siklik a föld felett.., 

hát igen, Tricianus mindig is a föld felett siklott, és sikolyaink messze 
alatta szaggatták a leveg őt, azt hiszem, már nem jön vissza, talán 
jobb is; igen, biztosan, csak Josefért aggódom, és unom is már, illetve 
untam, mikor mindig ebéd közben fenyegette a szirakúzait, hogy vigyázzon, 

meg ha továbbra is okoskodik, pedig Tricianus sosem 
okoskodott, elvágja a torkát, de Tricianus rohan, siklik, és sikolyaink 
talpa alatt szakítják a leveg ő t 

barátod: 
Tricianus ❑ 
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Beszédes Attila 

Hogy el ne felejtsek 
lélegezni ... 
A falon méltóságteljesen lóg a ritkaságszámba men

ő  óriá-

si tükör, a neon vilagít, a falióra is ketyeg. De mi mintha 
nem lennénk a szobában, máshol jár az esz

űn 
 

tékrendszerek érvényesek. Vörösen izzunk a g
ondolatok  

g ben  ide-oda,   ázasanet rePmetlenül varjuk 

sebesen 
 kiel gülést, 

go a formába öntésemet. En itt lebegek 
 valahol

EGALKOŠS Te 
és a befűzött papír körül. Várom, hogy 

r a бd , аѕztalod 
némán nézettalvégtelenbe.o  Teljes aerobevetésset  Cisz, г nсoЅ  

möd gondolkodsz, le akarsz engem írni, s  m pszt  ó~ülneSA-
valamit —ALKOTSZ. Ha sikerül,  nagyon

szel. 
JÁT munkád gyümölcsének, boldog 

Azon a télen könyörtelen tempóba süppedve sokat szen-
vedtem, nagyokat nyelve vonszoltam maga

m 
a sabÍn-

naptól a másikig. Akkor még nem tudtam, hogy 
nos, a szigorú erkolcsi és egyéb mércék által meghatáro

-

zott konvencionális élená mindent  llenségeiel gyoharccolni 
lelki boldogságom legnagyobb  
sem tudtam ellenük. 	vé ül a robbanás elkerülhetetlen 
n 	

- 
feszültség nőttön nőtt, g 	ak sokasága hónapokig 

né vált. A meg nem valósult vágy 	 az ut- 

tornyosult s nyo 	
iѕКolbая , otthon vagy 

 úgyhogy az a kis 
cán mindenképp szerepet töltötte 
jelenet a konyhában csak az utolsó csepp 

10 be. 

Egy álmatlan, tanulással töltött éjszaka után nagyon fájt a 
fejem, ingerült voltam. Úgy éreztem magam, mintha az 
egész világ a fejemre mászott volna, azonban nem tehet-
tem  semmit ellene, fogcsikorgatva végeztem a megszo-kott ,  teendő imet. Felöltöztem, megmosdottam, 
majd kimentem a konyhába reggelizni. Ott a mindennapi hangulat fogadott. 

— Hallottad, hogy Gabinak elvették a hajtásiját? — Ne mondd! 
— Mártonéknál volt valami bulin... 
— Mennyit megtud inni ez a mi Gabink... —

Emlékszel, amikor kinn voltunk Németországban, egy-
szer megivott egy egész hordó sört, meg se kottyant neki, 
még táncolt is utána. Állítólag két deci pálinkát, két üveg 
sört, egy liter bort ivott meg. A hal szeret úszni ugyebár? Mert valami fű

szeres halászlét vacsoráztak. Képzeld, a Telepen keresztül jöttek, mégis megfogták 
őket — cseveg-tek a szüleim, hevesen, szélesen gesztikulálva. Nem is 

hallották, hogy beléptem, pedig elég hangosan köszön-tem. 
— Jó reggelt kívánok, re 
engedtek. 	 9gelizni szeretnék! Persze, ha oda- 

Odaálltam mögéjük, és tuszkolni keztem őket arrább, hogy a hűtőszekrény közelébe kerüljek. 
— Nem tudsz várnie

g
y percet? Nem látod, hogy a reggeli_ det csinál'uk? 

cet? — rivallt rám mérésénrapám rf! Tudsz várni egy per-

- Várni! Mindig, mindenhol kell valamire várni. Elegem van ebbő
l a folytonos várakozásból, már a könyökömön jön ki! — évelő

dtem magamban, de nem szóltam semmit, még tű rtem. 
Ezután anyám csapott le rám: 
— Hogy nézel ki? Örökké feketébe jársz, gyászolsz valakit? 
Megint nem fésülködtél... igaza van apádnak... olyan a 
fejed mint egy szalmakazal, így nem mehetsz iskolába. Mit 
szólnak a tanárok, a szomszéd is már ugrat, hogy nálunk még nem találták föl a fés űt? Bezzeg a mi időnkben egész más volt. Mi is csintalankodtunk, de ezek már úgy néznek ki, minк  a siglaiszok. 

— Még hogy nem mehetek! Miért parancsolnak nekem? 
Mindig, mindenhol valaki parancsolgat! Elegem van ezek-bő

l a folytonos parancsokból, már a könyökömön jönnek 
ki! Lázadoztam magamban, de még akkor is türelmes Vol-
tam. Csak akkor borultam ki, amikor egy üres pirított ke-nyeret raktak elém. 



Mi ez? A fene vigye el! Mi ez? -- ordítottam kétségbe- 
esetten, és tébolyult önkívületemben a kenyérszeletet, 
mely az evés élvezetét ő l is meg akart fosztani, tányérostól 
a levegőbe röpítettem. 
Diétán vagy? — kérdezte anya, ekkor már halkan, b űnbá- 
nóan, kissé megijedve, de már elkésett.' 
ROBBANTAM! 
Automatikus mozdulatokkal, szikrázó, merev tekitettel fel- 
keltem az asztaltól és kimentem. Cigarettára gyújtottam, 
nehogy elfelejtsek lélegezni .. . 

— Ó, ti egyszerű  emberek, kik ott lenn laktok a Földön, én 

őszintén sajnállak benneteket. Sajnállak, mert gyötr ődtök, 
szenvedtek abban a színesnek látszó pokolban, és nem is 
sejtitek, hogy ezen a világon létezik ilyen gondtalan, sza-
bályoktól mentes hely, ahol szép, húsos tulipánok, illatos 
margaréták, meg más gyönyörű  füvek nőnek, ahol csodás 

szín ű  az ég, ahol az ember bármit megengedhet magának: 
cirkuszolhat, káromkodhat, bolondozhat, hülyülhet, képze-
lődhet anélkül, hogy félne a felel ősségre vonástól, megro-
vótól, kigúnyolástól... — kiáltottam a tenyeremb ő l formált 

tölcsérbe fentrő l, a felhőtlen égen, a magasban úszó Eif-
fel-torony egyik rozsdás gerendájáról, vagy talán a Hima-
lája egyik havas bércér ő l, ahol megleltem helyemet, meg-
nyugodva letelepedtem, lekiáltottam a mélybe, a Föld felé, 
a városaiban, iskoláiban, nappali szobáiban, konyháiban 
fetrengő  emberek felé, szánalmas őszinteséggel. 
— Igaz, nemrég én is hasonló helyzetben voltam: a nemlé-
tem nyomorított, mások az önérzetemmel dobálóztak, az 
unalomig egyhangú munka labirintusából rántottak ki és 
be, és úgy sültem o tt  lenn a forró zsírban, mint egy valódi 
kirántott hús, amilyent anya készít vasárnaponként. Meg is 
égtem néhányszor! Szerencsére idejében észre tépem, s 
elmenekültem az óriási gyomor elöl, mely ha lenn mara-
dok, könyörtelenül felemészt. 
Elszöktem, itt vagyok , nagyon jól érzem magam , és a leg-
boldogabb ember vagyok a világon . Ez a legszebb hely a 
féltekén, csak itt lehet igazán élni! . 
Emberek, ha csak egyszer feljönnétek ide, és megszagol-
nátok ezt a húslevel ű  tulipánt, vagy szippantanátok ebb ő l 

a friss, tiszta levegöb ő t, soha sem kívánkoznátok vissza. 
HUHH-HUHH —vettem nagy lélegzeteket, nem gy őztem 

betelni vele. 
— Itt a levegőmolekulák ártatlanul tiszták , szüzek a lentiek-
hez viszonyítva, amelyek az emberek hatására egészség-
telenek , piszkosak , nehezek , szúrósak , mérgesek, akár 

maguk a? emberek ! Itt a nap dédelget , simogat , míg oda-
lenn perzsel s szemedbe süt. Fenn szell ő  cirógat, lenn csí- 

pős orkán fúj 
Ekkor valaki megszakított . Egy nő i alak közeledett felém 
ismeretlen irányból , széttárt karokkal ; vékony , lepelszerű  
ruháját lebegtette a langyos szell ő ; anyámra és a jóakaró 
tündérhez hasonlított, amellyel gyerekkoromban találkoz-
tam a meséskönyvekben. Szeme bölcsen csillogott, me-
legség és gondoskodó szeretet áradt bel ő le , én azonban, 

ahogy megláttam , ismét ingerült , nyugtalan lettem . Idege-
sített, mert úgy éreztem, el akarja rabolni a nyugalmamat, 
melyet csak még rövid ideig élvezhettem. Ismet fájt a fe-
jem, nem kívántam a jelenlétét. Elhatároztam, ha megszó-
lít, elküldöm a fenébe, hogy ne háborgasson. 
De nem így történt. Mikor mellém ülve gyöngéden átkarolt, 
bájos, simogató mosolyával úgy a hatalmába kerített, hogy 
mukkanni se tudtam. 
— Na jó — gondoltam — mondja el, ami a szívén van, meg- 
hallgatom. 
— Édesem, hogy kerültél ide, ahová a madarak is csak 
nagy ritkán repülnek . Mit keresel itt egyedül , távot a bará-
taidtól, az iskolától , szüleidtő l , civilizációtól ... Elvesztél, 
vagy talán tudósként kutatómunkát végzel , és azért vagy 
itt, hogy tanulmányozd a Földet és a leveg őt? 
— Hogyan? Hát én is madár vagyok . Puha tollú madár. Iz-
mos szárnyaimmal megszelídítem a szelet , egyszer itt va-

gyok , máskor ott , nyálkás kukacokkal táplálkozom , tavasz-
szal fészket rakok, tojásokon ülök, és amikor eljön az 
ősz, délre költözöm ... Pillanatnyilag pihenek és gyönyör-
ködöm a csodálatos tájban — mondtam ironikusan, hogy 
felmérgesítsem és elmenjen. 
A nő  arca fokozatosan elváltozott , mintha megsértődött 

volna, kőkeményen nézett, már megörültem, hogy felszedi 
a sátorfáját , mikor hirtelen rrreglágyult , ismét kedves lett, 

de csak úgy , mint ahogyan azt a kisbabákkal meg a bolon-
dokkal szoktak: fölényesen, lenéz ően. 
— És milyen madár vagy? Vadkacsa , esetleg énekesma-
dár? —kérdezte hízelegve , nyájasan , én azonban rögtön 
lelepleztem, észrevettem a változást. 

— Mindig is szerettem a diliket . Egykor az udvarunkban la-
kott egy bolond, jópofa volt... Mi, gyerekek mondhattunk 
neki bármit, szemtelenkedtünk, gúnyolódtunk vele, de ő  csak nevetett 

 hosszan. Mindig jókedvű  volt. Az épeszű  emberek nem tudnak úgy nevetni... hülyésked-ni... Ostobák ... sajnálatra méltók . Nem ismerik a leg-szebb , a legfontosabb dolgot a világon : a nevetést — HA-HAHAHA — Egyszerűen, ostobán lenézik a bolondot, úgy gondolják hogy többet érnek , jobb nekik . Hát ki akkor a bolond? đK tévednek! A bolondok a legboldogabb embe-
rek a világon! Én bolond vagyok és a legbolondabb ember 
a világon! Éljenek a bolondok ! '— folytattam a dacolást. Szégyenkezve, bűnbánóan nézett rám. 
—

Elnézést kérek, kedves! Nem lett volna szabad ilyen 
hangon beszélnem veled. Bemutatkozom. Gyógyfüves N ő  a nevem , és az a feladatom , hogy az embereknek segít-sek... ha téves útra térnek... 
— Hogy helyes útra tereld őket? Értem. A helyes útra, me- 
lyen minden bolondnak és boldogtalannak mennie kell. 
Mert úgy szokták, az a normális , azt várják el tő led, azt kell tenned, amit a többiek! Erre gondolsz? — ordítottam torka-szakadtából. 
— És most ide hallgass, mielőtt még elküldenélek a fenébe! Mielőtt idejöttél volna , boldog voltam . Nem akarok meg-
gyógyulni, nekem így megbolondulva jó. Kérlek hagyjál, 
menj, elegem van a normálisakból ! A könyökömön jön ki már minden , ami normális! 
De most se ment el. 
Hosszú csönd állt közénk . Ültünk egymás mellett hallgat-va, míg végül meguntam a némaságot , sértődötten, kí-váncsian felé sandítottam . Lehajtott fejjel , homlokát rán-colva , 

görcsösen kapaszkodott a rozsdás gerendába, a 
Föld felé nézett. Roppant erőfeszítés ült a homlokán, nyil-
ván törte valamin a fejét. Megnyerte tetszésemet. 
Engem nem elégítenek ki azok az apró földi gyönyörök, 
amelyekkel betelnek a szüleim, iskolatársaim ... — szaki-toltam félbe a hallgatást . — Nem élvezem az üres, értel-
metlen csevegést. Nem érdekel, hogy Gabi hány liter bort, 
hány üveg sört, hány pohár pálinkát ivott meg, és az ötö-söknek se örülök. Nem bírom már tovább. Szörnyen ide-
gesített, hogy úgy kellett viselkednem, mint egy lemez

јбt-szónak : felraknak rád egy lemezt , és akkor te játszd, ami rajta van ! — magyaráztam halkan , lehiggadva. 
— A természet törvényei a legtökéletesebb törvények. Em-
bernek születtél, és köztük a helyed. Téged megbabo-
názott ez a sok virág , zöld fű , színes ég, pompás illat... Csakhamar rájönnél , hogy ez egy álomhoz hasonló világ. Itt nem valósíthatod meg magad , itt már minden megvan. Elég ha rágondolsz, máris előtted terem. Itt csak elmélked-hetsz , a Földön kell megvalósítanod magad . Rabló leszel, és a rablás elégít ki , vagy tudós s a tudományban találsz magadra , mindegy ,.. Ez csak egy új, ismeretlen világ, mely felcsigázta érzékszerveidet. 

— Mit szerettél lenn csinálni? 
—Semmit. 
— Gondolkozzál! 
— Firkálni az iskolapadokat , böfögni a teli autóbuszban, ká- 
romkodni, törni, zúzni, rongálni, rombolni... Egyszer fülön- 
köptem egy vén boszorkát , fantasztikusan éreztem ma-gam! 

— Ezek szerint a fizikai munka lehet a megoldás? 
— Gyönge a testalkatom — legyintettem. 
— De várj csak! Majdnem elfelejtettem. Elmélkedni is sze-retsz . Például kitaláltam, hogy ha vegyész öcsémmel tár-
sulva feltalálnánk azt a csodavegyületet , mely ha bekerül 
az emberi szervezetbe, megváltoztatja a gondolkodás me-
netét, és megutáltatja a macskafajt , akkor a leggazdagabb 
ember lehetnék a világon. A csodaport csak be kellene ön-teni a vízvezetékhál бzatba , és amikor mindenki gyű lölné a macskákat, egy központi kínzótelepet kellene létesíteni, 
ahol az emberek levezethetnék haragjukat. 
Ezután egy ideig ismét hallgattunk , majd elhangzottak azok a szavak, melyeket sohasem fogok elfelejteni. S őt immár egy éve éjjel-nappal a fülemben csengenek, vér-
emben vannak , céltudatossá, elviselhetővé tették a kon-
venciók sokaságával korlátolt életemet itt a Földön, a volt pokolban . Erösen a szemembe nézett , megfogta a keze-met, s így szólt: 
— Rögtön láttam, hogy különbözöl a többit ő l . Meg van a megoldás ! Csinálj valamit , aminek értelmét látod. Van, amit csak a te agyad tud felfogni , ami másoknak megvaló-síthatatlan , amiben te leszel a legjobb! Légy ember! Alakíts 
ki egy egyéni stilust, például növeszd meg a hajad

, járj fe-ketében, és ALKOSS EMBER, ALKOSS! ❑ 
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Molnár V. Zoltán 

A törpetánc mítosza 
д  nyolcadik napon 	 Fölszakad belöle 

Lassan kinyitja szemét• Kristáii a áték gomolyog- Lecsúszik a 
as. Valahonnan halk zong de lopva az emelvényt lesi. A 

a zokog 
fekete, nyirkos földre. h бПУ  magányos vén tölgy nyújtózkodik el-
környék kihalt, csak néhány 

vétve. 	és a biztonságérzés kihal belöle• (szokásból. 
Hátrapillant, 	 őszintén, inkább meg 

kezd, de már nem szívb ő l, 	
ontó- 

Óvatosan elő
renyújtja jobb lábát. Ránehezedik. Most a bat 

ázva az egyensúlyra, arra a mozzanatra össz оП  a 
emeli föl, vigy 	ik talpa köti a szilárd talajhoz, a másik 

 pedig  

~?4 	sít, amikor csak egy 

~•' 	levegőben  lesz. 	
illat —nem most Elesik. 	mél eket szív. Fölsejlik egy 

.': Orrlyuka kitágul, 	Y 	ész lényét betölti. Reszketni-kezd ' 
'''• 

	

	 már nem fázik, eg 	csapkod,  fadarabokat, 
érzi először —,   Belenyal a sárba. Kezéve csa őket, utána jóleső  

I . 	az iеki hatót. Bele~yere simogatja a göröngy 
••;•'; 	 al, hemp 	9, 

~:• • •, 	köveket hajig' 
'љ• 	

elégedettség9el fordul a hátára. Elalszik. 

at szájafelre - 
~ 

tizenötödik napon őrcsősen szorítja a fog , a síkság 
' ~ ''•'•' 	 alózik, g 	 kemény '.:!.; 	Szüntelenül kap 	oro na• Szürke, 
,•`,''' 	 tűnik, mintha vigy 	g 	 fe ét a szabályos ,  
,• .,;, 	pedt, úgy 	 okat. Belefúrja J 

'~~: mindenütt, és nem érzi a s ok Кб
zt húzódó csíkokba. Hiába. Be= 

négyzet alakú lapokba, a lap 	 óval, hogy még 
.• ~•• 	 róbálja elhitetni magú dobbanások hul- 

.: ~:: • 	letörődve néz föl. 
puha 	

Sé  az egyhang 
4.r,.~ ,• 	 uha meleg 9' 	gondolat Erő lködve föltó- 

••. 	színpadon van, a p 	 int obb... Jobb...bal... meg 	j 
: 	

lámzásában. Lüktetni kezérbenne 
kkép 

egy    
	jobb... bal...    

,!;: 	pásgint  ba  Belehasít m asba lendül ...  kacag...  1 
megint bal... karja a mag 	 mást. Fölszisszen. 

~ ~•f~ ''• 	
jobb... bal... A csíkok gyorsulva váltják egy 

~, , •~~ 	
valami más. A kövek óriásokká 

••'• ~ ' !w 	
Kavicsok. Messzebb sziklák, meg 

': ~.•:,': 	nőnek, majd eltörpülnek. 	 el, re- 
~ ,'.• °ó• ~~ 

	

	A homok hűvösen fogadja. Halk dvárakozó feszülotsé99 meg 

bűvölten hallgatja, zihálva, 
••' 	alakját — 	Gyanakodva követi szemével a fénye aafnom 

='•'..?S , ' 	ménnyel telítődve. ve
szi 	

hogy  amerre elhalad, 
kot. Csodálkozva veszi 

ol
yanok lesznek, mint a betonkockák... 

'''' ~ • ~ ' •t' 	ék kisimulnak, oly 	 rohanni 

a ‚ п' ayy ~аПgu, monoton oallamot 
dúdolnak. Aki kivált közülük, és egyedül táncolni kezd, saját ten-
gelye körül pörögve — az elvágódik. 

Átverekedik a szoros embergy ű rűn, többször is visszarántják.•  

Lesöpri magáról a szirmokat. Csak most érzi azt a hatalmas von- 
t'  ~. ' zást, amely a gyülekezetb ő l áradt. Rothadó avarszag keveredik a 

szuszogásával. Reccsenések, csörgések, kurjantások érik utol; 
kattogás, tompa nyögések. Menekülve törtet a liánok között. 
Állandóan a tenger jár az eszében, meg az öregember a padon. 
Erőszakosan hajtogatja magában, félhangosan, lihegve, kiáltva: 
„Most nem szabad gondolkodni! Most nem szabad gondolkodni! 
Most nem szabad..." 

Belecsapódik a sárba. Szétárad testén a pocsolyák nyüzsg ő , 
morajló, visszafoghatatlan párája. Lába túlhajszolt, munkája ér-
zékszerveiben folytatódik; fülében a pattogó, morajló üt őér, zsíros 
fülmorzsák az ajkában, szívének vad ritmusa alig hallható kis 
kalapácsütésekbe, zongorajátékba olvad. 

Csak most mer fölpillantani. Vékonyak és barnák az ujjai, 
szálas, kemény törzsének gyökereivel erősen kapaszkodik, apró 
levelei némán fordulnak a szélbe. Örömében kiabálni szeretne. 

Mintha megszakadt volna a durva csörtetés, szétpukkant vol- 
na acélját vesztett robogás. Mintha a bolondok és a saját álmaik- 
ban élők békés révülete szállta volna meg egy rövid id ő re. 

Az ötvenhetedik napon 
Ráhurkolják az elsó kötelet. „Körбsztöt vagy padot ácsolnak 

belő lem?!" — ijed meg, és még er ősebben gyökerezik a talajba. 
Több kötél nem hull ágaira. 

Görnyedt alakot vezetnek el ő , fejét zsák takarja. Dühös mor-
golódás zörög végig a hív őkön, és lassú mozgásba kezdenek: 
jobbra-balra, jobbra-balra... 

— Nézzétek! — szól egyikük, és lerántja a zsákot. 
Megremeg a fölismerést ő l, mert akit most fölakasztanak, ko-

szorúkkal, virágkelyhekkel díszítve, a tébolyult tömeg izzásától 
szidalmazva — aki most csöndesen emeli föl ráncos tekintetét —, 
az ö egykori arcát viseli. 

Fölkísérik az állványra, és mikor nyakára kerül a hurok, arcán 
nyugodt mosoly terül szét, nagy, kék szemébő l sajnálat árad. De-
rűs, kicsit lenéző  sajnálat. 

A többiek értetlen, viszolygó mosollyal hátrálnak, növekv ő  
hullámokat rajzolva a fa köré, tiltakozásul gallyakat tördelnek, és 
cipelik a beléjük égetett ajándékot — a mosolyt. 

Másnap 
Lassan kinyitja szemét. Tiszta az ég. Távolról halk zongorajá-

ték gomolyog. Lecsúszik a fekete, nyirkos földre. Mászni kezd, 
lopva az emelvényt lesi. A környék kihalt, csak néhány magányos, 
vén tölgy nyújtózkodik elvétve. 

Hátrapillant — a színpaddal együtt a biztonsága is elt űnik, és 
ismét sírni kezd, de már nem őszintén, szívbő l, inkább megszo-
kásból. 

óvatosan elő renyújtja jobb lábát. Ránehezedik. Most a balt 
emeli, vigyázva az egyensúlyra, összpontosít arra a másodpercre, 
mikor csak egyik talpa köti a szilárd talajhoz, a másik a leveg őben 
lesz. Jobb... bal... jobb... ❑ 

A folyó 

„Soha senki se tudja pontosan kifejezni se a vágyait, se a fölfo-gásait, se a fájdalmait — mert az emberi szó csak egy repedt üst, 
amelyen legfeljebb medvetáncoltatásra alkalmas dallamokat ver 
hetjük ki, akkor, amikor szeretnénk elérzékenyíteni a csillagokat." 

FLAUBERT 

Távolról érkezik hozzá. Már várta. Benne él ez a hang, és 
most felidéződik. Máskor is megfigyelte. Egy-egy elejtett meg-
jegyzés, a ráncok, a szétmorzsolt göröngyök, vagy a könyvek mö-
gül bukkant elő  váratlanul, amikor a port törölte róluk. 

Lassan fölveszi a kabátot, nyakára csavarja a sálat, eloltja a 
villanyt a folyosón, és halkan kattan a kilincs. Csak a dermedt há-
zak mellett szakad rá a sötét. Összébb húzza az övét, de még 
nem kezd el sietni. 

Egyenletes suhogás követi, mint amikor a ruhákat terítgette. 
Ha visszafordulna, talán megállna. Ezt nem akarja. 

Azt álmodta, hogy egy hatalmas, szürke ketrecben forog. Föl-
néz: eltűnnek a csillagok! Csak a halott képkeret lóg a feje föl đtt, 
oszthatatlan átkát recsegi. 

Távolabb fekszik valaki. Fehér rongy takarja el a fél arcát. 
Jobb szeme az égre mered. A fiú nem követi tekintetét, futni kezd 
az egybeolvadt házak-lámpák-fák közt. Mint akit letaglóztak, úgy 
torpan meg a hídon. 

~ 

..., •..~.• , 	u rik egy p 	majd  rossza 
~ • '"' 	 árn e 	 se 

szemes 
Hatra g 	

lé ést szeretne v is~  a 	kúszik. Nem törté- 
' • 	 k áthalad ra) 	 settenkedik  Lehajol. 

~. • • ,'. 	A fenyes 	Y 
' ~ ••!;•,.; 	 orrai tűnnek el. Elorebb 

figyelni kezdi. nik semmi, csak nyomai 	 kezét és  
•' •'• ' ' ~~ 	

Šzájába veszi, ízleli• Megmossa 
Fáradtan me9 fordul. ...,,•.::.••  

,!' A huszonkilencedik napon 	 virágokkal dobál- 

;~; ',••':.',; ~, 

	

	 most mégis rosszkedv ű , mert 
4• 	Eltű

ntek az utolsó sikátorok is. Éljenezté 

' •` '' • ' • ' '• 	és szívesen maradt volna velük, 	et csóválta, amikor őt futni 
,.,.• ,.. , . ,. ; fák, 	 astyán ült, a fej" 

az ócska padon 
 szemébő l sajnálat áradt. Der ű

s, gúnyos, kicsit le- 

'''•••• 	látta. Nagy, 
:• ' ' '• +'. néző  sajnálat. Talán igaza volt. Már poros úton. Néhány 1 
' '''`• ~~ `~':: 

 

F anyar ábrázattal dobog végig a p 	kellene állnia. 
,• ,, ••, , ~ ., 	Fant' 	 ból. Meg 

12 +•s  ~_~
",•, veti még a tanítónak járó tisztes táv

eo~ság 

~;:',' 	; Tulajdonképpе
n miért is siet enny' 



A  boltba küldték, még kicsi  volt  Hazaér.  A  lakásban egy hu!- 	'1  

amzi szürke gyuri t егu az і hаgуоtt bútordarabokra. Patkó- 	%".' 	' ', 

nyok Nekidő l 	ajtónak, es  hányni kezd 	 . 	 - 

 Az  ördögbe  ѕ  ezzel  

A  КоdаоІ  visszarángatja  a  hideg  szél. Avizet  nézi. Ѕzегеt І  a 	‚ 	
‚ 	

a  rohadt följá róval! Hé!  Те  Mióta ülsz 

folyót. Mintha látna egy arcot de tudja, ez képtelenség. NincsI 
	„ '. 	' 	

Összerándul  a  rikácsolómеgѕzоІ tаѕага  Görcsösen bele 

pést kel megtennie... Szeretne beleszéd ü lni  a  feloldó rn ёІуѕё - 	
- 

Mi az? Меgѕке td Іtёр  
elengedi.

• 

gekbe de keze belevájódik a vaskorlátba Csak az  övé IZaIePes . 	•. 	
‚ ‚ 	-  A  jövevény nem kap választ .  

de mégsem teheti meg. Boldog itt,  a  bІtІІјІЅыёЅ  előtt. Itt lüktet  a 
	azután б 	a  vizet kezdi nézn i. 	

Morog magában Valamit 

folyó ereiben Кіtо ltv lényét, túl az elo'teletek veleminyik  gin  • 	' 	 A  sirá lyok fel-fe l
villannak,Nehany perc mulya beleun 

dolatok  rétegein. Visszatér  az  övanya méhébe. Ha  őszinte  ihet • • 	 . 	emelkednek mintha Csak  tollazatuk
рарІгѕагка nуКеnt sulIyidnik 

ne,  most  egyszerre sima ёѕ  nevetni. 

	lecsapnak  a  folyóra ,  s tovább  u 
 enne 	hirtelen  mozdulattal

• 
Egyenletes  suhogás, csoszogás. Erősödik  benne  a  kenysZir ,  • ‚ :: 	.. 	‚ láthatatlan dombjain. 

	gurulnak zsákmányukkal  a  levegő  

hogy 

 
megforduljon. 	

:‚';•« 	. 

Mint két párhuzamos sík, hasad 	' 

- Јб  estét! —néz  г  furcsán  az  öreg.  - segithetIk? 	
kІСЅІгІрІЅі dіt bбгй  puszta Súrolódnak 

a  egymas  felé  az  ég  аZігја  és  a  

-  Jó estét! 	 ' ' 	.. 	' 	matematika szabafyai szerint 
	Valahol  a  végtelenben  a 

Az  ing keze  a  korlatra simul 	 . 	.  •
и 	volidni kezdenek miközben 

	egymást,  es  széttartóan  ta 

-  Nemsokára  befagy  a  felazine  — mondja  -‚  aztán  egyre 	 — Mióta kivágták  a  fűzfákat , 
 csereIodik  a  lenn és  a  fenn.

• 

mélyebbén, végül hosszú јёgкigубV bénul.  De most  még  6!. 
	l átszik.  

 csak ez  a  nyomasztó üresség 

f i ú  

- Hagyjon magamra 
	 A 	egy doboz cigarettát  h elő . Az  idegen  felé tartja.  

- Aztán egyre mё 'уеbbе n . . . 	 ьа 	• 	Halk sercenés ,  

- 
 Kösz!  - mondja  a  másik. 

 

— Nem  irti hogy hagyjon magamra7
I 	sercenés ёѕ  lobbanás , majd 

- Hossz':' јёgкigуб ... 	

a  kifuјtfйѕt. 	
lobbanás. Ismét   

.- Menjen  mar el menjen Is  söpörje  a  leveleket! sipOrjI : 
' " 	 - Imre vagyok! 

bele! Úgysem tudja beszennyezni ...    
	 Nyújtja  a  kezét.  A  fiú nem akarja  észreven n i,  

- Te azt hiszed ' ' 	
nem figyel oda, Egy idб  

агј  	vagy csak egy- 

- 
Mit tud maga róla! Magának alevilik csörgése  is  mást je- : а 	 М6г 	hittem, f бra  is 

 mulya megszólal:  

lent.  Pénzt kap бгtе , és... 	
+ . .;

• ' 

	Halván mosoly fut бt  a f  V
ау , nemcsak  süket.  

- Nem. Figyelj,  fiú! Látni  is  csak annyit  látunk,  amennyit 	
ѕаgbбі , mintsem  a  tгё fбnаК 

	inkább  kёnуЅZіњ6l zavart- 

mеgеngеdnk magunknak Igy  a  legnagyobb hiba az, amikor elhi- 	
Elindultak fіІ fііб  a  гаkоdб  n

,  élctő l.  

tіtјК  magunkkal, hogy tudunk valamit.  Most  pedig gyere, itt egyre 	
- 

	irányába. 

hűvösebb lesz. 

	
_Elboldogulok  magam  is  - 

Vállára  teszi nagy, meleg  tenyerét, aztán  elindulnak  a  tб lѕб 	 Voltam, versenyeztem sokat 	
mondja Imre. - Tudod, јб  úszó  

part  felé. 	
szaladt egy teherautó... de ez biztosan 

 aztán  hazаfеІё  belénk  

A ti  leroskad az  ócska  ѕбрг  mellé. Belül megremegne k ,  VI - 	
-  Folytasd  Csak,  ha  már 

 iztoѕan nem ёгdіkіІ . 

naglanak, ёѕѕzеzаvагodnak benne  a  gondolatok mert fölfedezett ' L '. 	 - Nincs mit folytatni.  Most  itt 

valamit, amit maga előtt  is  titkolt. 	
A  csend egyre kínosabb. mre 

 ülök ebben    6$  kész.  

Тбуі lгб l  érkezik hozzá.  Benne  61  az  a hang.  Halkan  zümmög 
 •‚•‚ 	 hogy  tovább szőhesse mes

éjét, varja, hogy afig ѕzб lа lјол  meg, 

e- 
végig  rajta, csobog,  hullámzik,  majd  megszűnik,  maga  után  hagy- 	

‚ 	 be,  az  igazság olvasztókohóiba . Talá lt
гnеґulvі  az anekdota sejtjei- 

va az б lmбПуt, hogy lёtеzІtt. Nem oszthatja meg, бs nem ајбndё - 	; 	
tet az бѕZбѕгб l, az бгmеkгб l 	

.  	valakit, aki elhiszi tбгtёnе - 

kozhatja  ii  csak azért, mert nem lehet megfogalmazni.  El  kell ;' 	
Ејје I... sZ1#Od sörösüvegek ... 	' 

fogadnia, hogy legyen kiben hinnie és bíznia. 

	
vihogása... szemben két fénycsóva . .. 

 barátja  mltоrja..,  a  lányok  

A  tіб  feláll. 	
Hallgatnak.  NéhányszorImrére\ѓа 	

ЅZІttогt ѕёгёѕ iivеgеk... 

Keze  a  korláton nyugszik. 	
- Jó úszó... jó ѕZб  lehettél valam iko r 

 fiú. 

Сѕбnd zuhan  a  tájra. 	
„Lеhіttб l, lehettél, lehettél!!! " 	

mikor - jegyzi meg.  

A  mélyben homályos tűzdarabkák  a  csillagok, 	
ban,  ѕZёtгоnсѕolvа  a  hálót,  amit  'a 

 visszhangzanak kоpоnубб - 

Nбmа  csönd  zuhan  a  tájra. 	
Ti  csak tudod... Naponta ' т,аsikПak. ѕzott. 

Csönd,  amely  a  bбІсѕ  Vagy az  őrült kacaját el őzi  meg. 	
vizet,  a  túloldalt bámulod 	belemerülsz

i látlak, órákat ülsz  a  dokkon,  a  

• 	
- Vihar lesz -  szakítja félbe 

	saját...  

2. 

 ismét  fе lёје  tartja  a  dobozt, 
	Imrét ,  majd engesztelésképpen 

- Kösz, nem. 

Kopácsolások pattannak ѕzбt  a  felszinef. Visszhangzanak. Ár- 	
A  feszü ltség átjárja  a  tárgyak t 

nуёkоk vibrálnak  a  foггбѕбgbаn - egymást Кеге tеzб  vonalak 	 bognak mögöttük, kgd6l6 gas. сѕіог  
a ,  idegeket.  Siető  alakok  do-

a  sivár  talajon.  Sok-sok vézna  kar kapaszkodik az  összetákolt lé- Egyszer  mind  meghalunk. 

cekbe  a  reccsenések előtt, megtorpanást remélve  a   nséges 	 Imre megkapaszkodik  a  gondolat  f  

megdő lt  keresztek,  lelógó  fejek  és  lehunyt , vak szemek  nyugat - 	 Магhаѕбg!  Én 
 nem halhatok filozófiájában. 

mában. Töviskoronák csapódnak egymáshoz, magukkal rántva 
	Belefulladhat egy marék te jbe , 

 meg.  Én  nem halok meg. 

viselő iket  a  halott homokra, hogy  azután ismét föltápászkodjanak, 	
- Folytasd! Mondd ki!  Mondd 

	mezbe, földbe... 

nyüszítve, síkos testekbe vájják karmukat,  mind  följebb és följebb 
	Fölösleges. Úgyis tudod 	

i  a  következő  dolgot! 

jutva az  616  létrákon. 	
Mondd ki!!! Meg fogsz '  

	

A  folyó kövezett  pагtjбгб l  délutáni  ѕбtб lбК  figyelnek  a  ti І- 	
sIan.,. Tudod,  ml  аg 	

гаd г  az illuziódban, saját h бnуб - 

oldalra. ТеКјntішКbеП  a  csodálkozással vegyes unalom. Össze- 	
lóságtól, aki remeg  a 

 harctól! gy gyáva alak, aki menek ü l  a  Va- 

-ёѕѕzеnёznеК  - néhány kimondatlan szó erejéig -‚ és tovább lép - 

	Jó i ѕzб  voltál. 

Jelnek, hogy minél több ismerőssel tаІб lКоzhаѕѕагiаk, és diszkrét 	 ' 	
Ha-hal Ez  már  nem harci Ёѕz г  

nеvеtбѕККе l, hamis  kedvességükkel egyengethessék  Кaггиењ - 	
es  ‚ezzel akarsz k üzdelmet utánozni?evetted, hogy 

 ml  fáj  nekem,  

kit.  ЁгdіКtеІеnІК  a  túloldali  tбdбnёѕеКке l szemben. Fu гсѕбіуа 	
azé rt  5Z&ЅZ, hogy  szúrj.  Be  akarod 

 Nem nyerhetsz, mert csak 

veszik tudomásul  a hírt;  hogy kitő l származik, az nem fontos, tal бn 
‚ 	 képes vagy  a  cselekedetre  u 	

O  b izonyítani  magadnak hogy  

a  гбdіб  mondta  be  -  a  kánikula hatására  a  kopár terület  fokoza- 	
ti is  csak egy kis  állat  vagy  'a 

ugyanakkor  el  akarod felejteni, hogy 

tosan  szívni  kezdte az alacsonyabb forró légrétegeket, majd kio 
	önző  világodban... 	

több i á llat között ,  es  csak fulladozol 

kádva  a  tizet, természet feletti extázisba csap át.  E  jelenség még 	 Imre eltorzult arccal sikitia az 	' 

hullám- 
néhány  napig eltart. Кбгј (k а ... 	

Rongyos, ѕё tбtbбг  árnyékok 
 utolsó  szavakat. 

Мб lу  lélegzetet vesz. Fölnéz. Párszor бКбІ bе  szorítja elzsib - 	
zo,  fetrengő  folyón át. Е l-elmerülnek 

vonszolják  magukat  a  hullбm- 

badt  kezét, óvatosan botorkál  a  ѕбгga-szігkе  kövek között. 	: Villámvirágok nyílnak és he rv
adnak toviskoronajuk  ölelésében.  

Nagyot  nyújtózkodik. 	
zuhogni kezd, 	

el a  morgásokban. Hirtelen 

Imre nyög, ordítana, de  hang  nem « 	' a torkán. Vézna karját egy pillanatra széttárja... 
 

Merít a folyóból. 	
ja. 

. Sok-sok vézna  kar emeli  föl tolókocsiját, бs а mаgаѕba  tart- 

‚ 	
Egy pillanatra elnémulnak 	'  

I. 	
a a  zajok megfagynak  a  kepek 	) 



4. 
A leveleket összegy űjtik a padok alatt és egy m űanyag vö-

dörbe öntik. Egy kicsit olyan érzése támad az embernek, mintha 
saját szennyét tüntetnék el alóla. Szégyenpír futja el az arcomat. 
A padon ülők idegesen, méltatlankodva fel-felkapják lábukat és 
rosszallón figyelik a prózai m űveletet. Alighogy elvonulnak a sze-
metesek, kezdetét veszi a láthatatlan csoda, melyet csak ketten 
élnek át, melybő l csak ketten tanulhatnak. 

14 

~£ 

~ 

e  

Bencsik Gábor 

Csoda 

igy! 

(Egy tizenhét éves lány öngyilkosságára) 

3. 
Mint boldog, magzatát hordozó anya, kinek keze izgatottan 

és mégis biztonsággal fonódik össze testén a kis domb felett, 
amelynek biztonságot csak egy új élet teremtésének büszkesége 
kölcsönözhet, olyan csendes mosolygással kulcsolta össze séta-
botja felett kezét az öregember. Szemének minden villanása a 
csupasz valóságot tükrözte, és nélkülözte azt a színészi játékot, 
ami ott csillog minden émber szemében, aki még remél valamit, 
és akit még sodor a küzdés folyója, hogy a levél ijedten fogódzott 
meg a szél ,áramában és búcsú nélkül iramodott el a padról. 
Csak némi jelentéktelen cselekvés kötötte a Semmi felé zuhanó 
öreg testet az élethez. Most is ezen elmélkedett: a kávé melegén 
és illatán, ami kitölti az estéket, a mozdulaton, amivel megpiszkál-
ja a tüzet, és a jóles ő  borzongáson, ami akkor szalad végig 
a testén, amikor a takarót magára húzza és kezét is lassan alá 
csúsztatja. 
Égbekiáltó magányát nem érezte már, ezt csak mások láthatták, 
talán egy kamasz, aki még sírni tud az öregség átkain, nem értve 
azok szükségességét. Álmos, lassú gondolatait teljesen elfedte 
az elmúlás közelségének tudata, és fekete iszapként tapadt min-
den mozdulatára. 
A nagy sötétséget próbálja most percenként maga elé képzelni, 
és nem eredménytelenül, hisz szemei már percenként keveseb-
bet vernek vissza a külvilágból és mind jobban saját sötét bens ője 
felé fordulnak, fénytelenül keresve minden lélegzetvételben a 
megsemmisülés kellemes s már annyira áhított mélységét. Már 
türelmetlenül várja a telet, hisz öntudatlanul a fehér évszakot ré-
ges-rég az elmúlás szimbólumának nevezte ki. A Mindegy szét-
árad tagjaiban és minden bölcsessége mint könyörtelen matema-
tikai vektor mutat egy meghatározott cél felé. 
Mint a világra jövő  csecsemő  követelőző  karmozdulatai, úgy ka-
pott a szürke, mikroszkopikus ponttá s ű rűsödő , fáradt ember szel-
leme a halál bimbózó virágja felé; néha már úgy tetszett, hogy érzi 
is annak édesen hideg illatát. 

1 
Mérgesen tapossa az el őtte elterülő  levélrengeteget. A meleg 

nyár szétbomlik keze között, és elt űnik ebben a hideg, nyirkos le-
vélerezetben, mintha soha nem is létezett volna. Nem képes 
magán átsz ű rni ezt a kíméletlen haldoklást, ezt a szemtelen ál-
mosságot, ami a leveg őben szétterül, és képtelen magát azonosí-
tani az évszak minden kis megfoghatatlan jelével, pedig mióta ön-
tudatos feln őttnek tartja magát, mindig könnyen játszotta el a Min-
densége) való egyesülés szerepét, hiszen állandóan érezte az őt 
körülvevő  Valóság mérhetetlen erejét, és értette saját létének je-
lentéktelenségét a kozmikus idö távlatában. 
Vigyázva karórájára nézett, arcát elfintorította, és hangosan 
mondta: 
– Húsz éves vagyok. 	 — - 	I 1 
A szomszéd padokról a kíváncsi szemek villantak rá. 
Érezte a hétköznapok durva érintését, és figyelte a levelek hal-
doklásában a felbomló enzimeket, amelyek új lüktetést hordoznak 
magukban, finoman, a tél után kibomlik bel őlük az élet. Először 
torkában, majd szemében is érezni kezdte a tiltakozást az elmúlás 
ellen, és csak a tavaszt látta az őszben. Égett benne a hajsza íze, 
az előtte álló élet kegyetlenül édes szaga, az idö–talán hatvan év 
is lehet –csábítása. Durva erő  halmozódott fel benne, szelleme, 
mint a leláncolt vadállat meg-meglódult és tudta: csak a hétközna-
pok süllyesztő , butító tömege szívhatja magába, mint a száraz föld 
az erőt, mely dühét táplálja. 

2. 
Egy fonnyadt levél szállingózott esetlenül alá a szemben lev ő  

padra, hópehelyként a tél valamilyen megmagyarázhatatlan 
benső  melegét idézve, és megnyugodott a padon ülő  öregember 
mellett. 

"  

' т ~,~ -  ~ 

~' 

A fiatalember körül izzó I vegő  mesékbe ill ő  gyorsasággal forog 

és a pad szinte remeg a szélt ől. Váratlanul feketeség települ az if-

jú érzékeire, mint aki m űtétbő l ébred az elsötétített kórszobában. 

A nyűgös tompaságot fejét ingatva p гobálja legyű rni. Érzi a szem-

ben ülő  öreg minden kis mozdulatát, gondolatainak helyét a világ-
ban, és a megélt élet otromba sötétségét. Mintha csak az elörege-
dett test szelleme útra kelt volna és színlelt egykedv

űséggel ,  

ugyanakkor gúnyos fintorral az ifjú testébe ült volna. Az er
őtő l 

duzzado, mozgékony, fiatal tagok megdermedve álltak és csodál-

koztak az életet igenl ő  és az izmok minden kis rándulásában ben-

ne levő  lélek eltűnésén. Riadtságuk nem tarthatott sokáig: a meg-
semmisülés felé tartó öreg szellem önkényesen átvette a hatalmat 
felettük és ezeknek öntudatlanul fel kellett lázadniuk. És vége lett 

a piros, élettől dobogó, őszt tagadó test és lélek harmóniájának. 
Csak a Természet harca tombolt a szokatlan jelenséggel szem-
ben, és így az „ifjú öreg" gyökeréig átformált tudata kimondhatat

-

lan mély szenvedés útvesztő
jébe zuhant. A véres harc elviselhe-

tetlenségével azonban nem volt egyed  
Mint ahogy a játékba belefeledkezett gy

erekek cserélnek üveggo-

lyót olyan szertelenül és felel ő
tlenül cserélte el az ifjú és öreg test 

lelkét. S bár már ketten nyögték az abszurd helyzet 
~ 

fбjdaal ágytól 

lehetetlenségét, a kín nem csökkent. A halált vágy köve 
néha meg-megingó ráncos test most elvesztette célját, egy 

telőző , a halálra mérhetetlenül dühös szellem igája alá került, s el-
kezdte a reménytelen harcot az igazáért, a természetellenes hely- 

zet ellen. 
A két szempár percekig egymásba fúródott. Az id ő  közben felól-

dódott a kínban és elfordította végtelen tekintetét az őrült helyzet-

ről: itt fiatal testen akart virágba bomlani a halál, mint végzetes fer-

tőző 
 betegség a gyermeken, amott öreg, elmúlni kívánó izmokon 

akart bimbózni az édes eg
ymáson szeretett  volna kacagnia kit, ! 

akaró ibolya. S már épp 9Y arló embert maguk alá  
lényegében egyívású virág, a két gy 

tapos-

va, a kelyhek megnyílásakor egy galambcsapat indult tel nehéz-

kesen a leveg őbe, mint dő lő  kártyasor az egyik szárnyrebbenése 

a másikat ösztönözte. 
És ők magukkal vitték a magasságokba a végzetes csodát. 

❑ 

Elefánttemető  f` 
Bölcs szomorúság, lemondás, és önzés csattog a nehézkes 

lábak mozgásában. Elképeszt ő  barázdák, száraz ráncok tömege 

lebeg a fáradt izmok felett, vigasztalanul, eszébe juttatva minden 

вΡ példánynak veleszületett, lerázhatatlan öregségét. 
Kimért lépések végeláthatatlan sora; az örök biztonság, az egye-
düllét, elszigeteltség, a magára utaltság és a kiúttalanság érzés- ` 

lángjait felszító cselekvés, amir ő l lemondani nem lehet. 

Mintha a születésétő l fogva a halál járna mellette, csendesen, na-

gyokat lélegezvе , megtiltva neki a 
butaö gét бs  elszakadjon, az 

És mikor végleg eljön az id ő , hogy 
ösztön segíti minden bizonytalanságának kiirtását és az ijeszt

ően 

nyugodt lépések sorát a halál földi területe felé. 

/
Ilyenkor még puha a föld; majmok üres szemvillanásai követik az ' 
elefántot, titkos játékaik talán egyszer bölccsé teszik 

őket, de 

most még értetlenül forgatják szemeiket. 	 ' 

Azok a rongyos fülek pedig az utolsó pillanatig 
is t e s aam yitva  en I Г  

nak a világnak, a Természet minden hang] 
fogan a Mindenség zaj-özöne síró csecsemővé. Senki nem 

hallgathat ilyen megértéssel. 	i fűvel benőve és eszét 
a  A hely tágas rétre emlékeztet, sztyepp 

vesztett növényzettel, mint várfallal körülkerítve. 

Mozog a levegő , néha megfordulnak izületeikben a növények. 

Mintha csend lenne. 
Az elefánt megnyugodva lép a földre, érzi a rothadó, szétes

ő  

hústömegek szagát, felfelé csavarintja ormányát és I t
бгdеІ  

mellső  lábaira. 	 ~~ - 

г  

i 
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Mintha hídon lépkednék. A talpfák elött b i бs mbgbttImól б
ló  

sora a letérés lehe 	

a  

tetlenségét erősíti meg 	 eves a 	̀ 

gő 
 tudatomban. És több mint jó elképzelni: a két fémegY 

végtelenbő
l a végtelenbe fut és én fenntartások nélkül követhe

- 

tem őket.  Nehézfémtömegek mindennapos gY orsasága úszik most is a k
ő- 

törmelék között, elválaszthatatlanul hozzán
őtt már iont aimban 

Arcomban a köd, kezeimben az  éjszaka varázsa, 	1 

hiányod. 	 asröptű 
 magányom kozmikus vetülete, 

És legyen akármilyen mag  

az 
 értelmem gonosz fogsorai belecsa

ttognak a p illanatba
Szerel-

Te iskolatábla voltál, nagy, szálkás bet
űkkel  

б tadonyomomban a habzó 

műnk a megoldás a világra." És itt lohol  

. szájú értelem és a valóság, leheletükben érzem szavaid hamis 

gубkerét. 
	~ .  

ke- 

gyetlen 
 pá rzás örömei, a emlekei csengnek értékes elefánt somjaiban. 

o  vemhesség 	 el fekszik körülöt- 
Súlyos vázak sokasága m űvészi rendetlenségg 
te. Milyen szép mindez; a döglegyek és a férgek munkája buzgó 
szorgalom, a csend párhuzamot alkot a közös céllal 

	
erce ő  

Ijesztő 
 egyértelmüség várakozik a dolgok felett, minden p 

	9 

Ї  tevékenyseget és du rv
a valóságszagot egységgé forraszt össze, 

I 

melybe élvezet, kéj elmerülni. A gyenge test utolso rángásai, a 

ráncok elnémulásának kínjai véget érne ütt , бs vбobog a fuben z-
gás, afájdalom, aszeretet, csak

lőző  harsaival. Milyen gyönyörűség ,  

halállal, és az  időben őt meg ahol afáradt-
milyen oázis az elefánttemető , az életkiis 

szi  szenvedély és  me- 
gete 

 mozdulatlanságba hullik a hús, 

a 

goldást kínál a Közös Elmúlás minden harcra. 	kerül minden 

Nő  a magas fű , bezáródnak a fülek, egy 
dolog közé. Csipkerózsika meséje kellene, királyfi nélküli гбk 
álommal, felszáradt vérrel és befejezett b ávián tlеns  negеl Ele -
fántcsont, harmat, csend. Egy magányo P  

ni acso k' 	 q ,/ ~ llt l  I  

f 
ntok oze. 

Szeretnék leegyszer ű
síteni mindent, csak körvonálakat látni és

hogy 

nevetni az 
o ánY á  kiitaszíto ttКбnt lljem le, de ezek i tt l  

életem ~e p 9 	
a arkamban 

túl kitartóak. 

Ötödik halmazálla amban. A kis csíra 	 l a valбság örökké teemék eny 
régóta hordok mag 
földjében már virággá vált. 

Eltűnik a köd, az utolsó mámor Isten 
mеgszбkik 

	akiben  nem 
bar- 

lang  marad hát nekem. Az az 	 a téli 
hiszek? Kattognak a kövek, túl sötét van már ahhoz, hogy 
színek keménysége és határozottsága elvarázsoljon. A csillagké

- 

pek is csak a csupasz lét igazságát emelik a magasba. Mégis jó 
érezni: színérzékeim felmondják a szolgálatot azon sötét mélység 

előtt, amit benned érzek. Rám támad 	k máб  ére mben sok 
véglegesen a szuvas fogú dögök, gadsá9 
rognak, Te pedig távolodsz. Elzár minden Iehet

бó бд  
ta  oomo -

dály: benned is csak azt szeretem, ami én vagy 
°' szunk kipusztíthatatlan egoizmusa ez. Jártál 

	 bar
бгеztб l ragok  

magányában? Láttál te már gyilkosságot, kegc 
lenség
ici felelősség ' Is a 

itt már tökéletes békét? Létezik-e benned egy Érzéseim túln őttek 
világ iránt? Könnyen vádollak, nem vagy tehervonatnak érzem 
rajtad. És húzom ezt a két terhet mögö ttem, 	

ondola- 
magamat, fénypontok elő

ttem, lehetetlenségbe torkolló g ondola-

tok mellettem. Ahogy tüdő
m mozgását nézem, látom egyedülálló - 

ságom biztonságát és a próféta sápadt arcát önmagamban, meg-
váltásomért sírva. Benne, magamban tudok még hinni. Befutok a 
város szagába, szombat esti oktalanságába. Szerensére túl 
közönyös a világ, nem kell félnem senkit

ő l, megállhatéš eéy 

talpfán. Várni kellene valamire, ami változik, dobog 

Valaki kiszalad belőlem és elindul a sínek mell
várat avul megfo - 

állftani. Lezáródnak a rámpák, megáll a világ. 
dul és mosolyogva odakiáltja a fejem k e a s  akő halmaztké i 
önzetlenül is szeretni! Felrántom a ó hazugság után. ❑ 

csorgó gyű lölettel hajítom a mosolyg 

Tejfehér éjszaka lobog a levegoben, gombák fakadnak a fák alatt, 
és én magamon érzem a tekinteted. 
Nézd, négy kezünk van, négy szemünk van. Mi vagyunk. 
Évszakok tombolnak fejünk felett, hullik a h б , ordít a szél és pa-rázsló szemek figyelnek bennünket a fehér semmib ő l. 
De eljön a nap, amikor megérintjük az igazságot, hogy higgyünk. 
Virágokkal vagy 

anélkül, de zuhanok beléd és közben az Északi 
Boszorkány elolvad a víz alatt. 
Meglendül a szárnyad és ő rülten simul testem a testedhez, köz-
ben szép csendesen raghal Lucife 

Álom III. 

Kibontotta őrült fényéit a tudatalatti.  
Papok hurcolnak fel a toronyba, ahogy  
mellett, megmozdulnak a galambok. Agyamat tép) a fé elem 9de 
már fenn vagyunk a toronyban. 
És meglódítanak a kezek. Eltűnik alólam a biztonság, és kezem- mel a feketeségbe csapok. Éjszaka van  - 
Érzem, amint tollak bújnak elő  bő römbő l és meglendítem szár-
nyaim. Amint hátranézek, látom: a papok lezuhannak a mélybe. 
Ordításuk zene. Én pedig könny ű  vagyok, és suhanok fel az égbe. 
Magányom szétterül a csillagok közt, repülök. Berobbanok a Nap-ba, hű

vösebb mint gondoltam. Gyertyát gyújtva rohanok tovább, a láng bevilágítja előttem a Semmit. H űvös éjszaka vagy nappal van, valaki integet egy csillagról. 

Karórámra nézek: sietnem kell, fészket kell raknom sirályfiókáim-
nak, és szerelmem is vár. De különben sem maradhatok tovább a 
magánnyal, mert élő  vagyok, és társ kell. 
Végtelen az út hazáig. 

r Semmibő l dobbant a torz ké 	 a  
rusnak, bágyadtan nézek va ahováeZsúfolásig megtelt m

ögöttünk a tér. 

A szomszéd fát vág csupasz kezével, lánya döbbent tekintettel 
tartja a gyertyát, és egy fehér kötényes táncol körülöttük. Fekete 
lovak dobognak a hangszб rбn, és távolról valaki hosszú ostorral csapkod. 

És Iátok egy kutyát, hátára toronyóra csatolva, a mutatók esze- 
veszetten forognak. Énekelni látom a könyveket, szép sorjában kórusban: 
— Díb, dáb, daruláb...  
A lámpa folyton azt ordítja, hogy: 
— Ferencs!k, Ferencsik, hol vagy? 	 x 
Fekete gömbök pattannak fel a fákon, millió koromfekete pillangó 
zuhanórepülésben születik újjá. 
Farkasok nagy lyukakat kaparnak, és bet űket öntenek bele a 
szomszédok. Kakaó lötyög a falon, ha odacsapok édes ízt érzek a számban. 

Lángoló pókháló a világ, egy macskakéz csokoládéval írja az üvegre: Én, én. 

' 	 ~~ 1  

Alom  I.  

~ r 
Ágak nőnek az ég felé, rajtuk szi orkázó őket, újjaidra ragadnak. Markolok belólüksés 

cs illagok 

 a Élet V z
бt,  \ 

beszelget a bekérol, es mlközben virágport suttogok fü-
ledbe, a világban haláltusáját vívja az önzés. 
Ti  vagy a víz és én a vízbe dobott Кб . Merülök. 

t- Csorgó nyálú vadkutyák, bombarepeszek és az egész világ szen- 
vedése bennünk van, és mi mégis zihálunk a boldogságtól. 
Mi vagyunk az egyetlen Ember. 

De nem, nem elég. Mertén azt akarom álmodni, hogy tovább 
vigyáznak az Emberre a madarak, hogy a tél után tavasz jön, és 
azt akarom álmodni, hogy nem hiába gyújtunk gyertyát a halott fe-
lett, hogy érnek valamit a szavak, hogy nem veszíteni születtünk. 

Csak hófehér tájat Iátok, millió koromfekete pillangót, távoli, 
elérhetetlen madárfészkeket és gyertyasort az úton. 
Egy macskakéz csokoládéval írja az égre: 

AZ ÁLOM A LEGNAGYOBB VALÓSÁG ❑ 

ajkadra 	 - 	- 1 	kenem  oket, vlzpáravá változik a Hazugság. Bőrünk 



Gya1®g ‚‚ 
szimultán csatáját a lét 

öröktől fogva vívta 
— nem érzelegve senkivel ha 

éve mérkđzik velem  

cinkos viha гZöld szemét 
össze nem huzza soha 
ha izzad remiken fel-fel° 

ojykur tönkreverem 

Papp p Tibor 

Vaktölténnyel * 

•~_..~ 

. •.;^,4•,`  

	

''•.: 	• ~ ,.. - .•~ ,r r _,.r ~ • р ~" .~~
- _z- 

~
,'.. . _ з 	г  w  `• ~.. *.., ,, 
	

< 
t -? г  r',: ~.'~.S и~fi ~+ј9~'~ ";,ti  -'±••:° 

- 	 ~i:t~и`•'-`'` <<`' 	p ~ rj..,j.f •'._ ; ~;. `p ,  
~••1.нУ '  ~•.‚‚ ь  š' «t_'f'iAt,= ;1.:;

~

ć  - .  
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Titokban reménykedem: 
Meg lehet még váltanf a viiágot — 

S közben Meffsztóra vгr k éi
nket, 

=papp p Tibor itt közölt verseiv
~ 

on k'Mö bec

se'  e' dön-

t6jén kiérdemelte az Uj SYmpo  

kezemben gyilok 
belepufogtatok 
a vak világba 
az égi pusztaságba 
néhány megkopott 
strófát sütök el 
betyár élet ez 
én nem akartam 
juhásznak állni 
nyájjá válni sem 
való nekem 
igértek coltot 
ha kioltok 
néhánytúlbuzgó 
pásztortüzet 
hordjak hát addig 
vödörszám vizet 
nem tetszett 
egyre csak unszoltak 
frissebben 
fiatalosabban 
hát fegyvert ragadtam 
hogy megmutathassam 
kívül állok 
a törvényeken 
félre pupákok 
teret nekem 
bele pufogtattam 
a vak világba 
állövedékjeim füstje 
pusztában gomolyog felettem varjúraj 
keringve károg 
csak tudnám mit 
miért csinálok 
élesben élem a világot 
egyszer mindenki 
eszén túljárok 
rém-rímeimben verseket lopok 
forgatótáramba 
fémgolyót nyomok 
búcsúszóm el đ tt 
rátok gondolok 
kezemben coltom 
eretnek voltom 
kalapként hordom 
így vonulok félre 
s válok morálotok 
bérelt lövészére 
sarkantyúm nyomán 
gondolat fakad 
hiába fúr hallgatásólom 
fejembe lyukat 
testemen nem vág 
feledés utat 
értelmem magva 
a puszta füvében 
tövisként lapul 
s elđ re mutat 

Szókratész 
Bábom igényli bábságod: 

eléd vetkezném 
a fojtó némaságot 
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Esztelen lelkek éneke 
baltikumi rokonaink merengnek a bodag táj fi 
lett mogorván csendben botladoznak gol pof 
ozkodб  elemek okoznak fájó sebeket otthont 
adójuk arcán ki zabolázatlan szülöttei her 
cán fel nem zokog de szégyenének hegeib ő l 
leplezđ  könny csobog s tépi darabokra sikj 
a nyomottságát bérel ője burok-merevségén át 
Iát bár zordon küllemében hozzá hasonul he 
yes érzelmeit süvít ő  sarki szél oktatta sz 
óra hogy lobogó szíve éltet đ  melegét ei ne 
pazarolja fagyos tekintete földi távolságo 
k mitikus tükrében boldogságot túlzón hajh 
ász6 lelkünknek cukorálarcába apró lyukat 
olvaszt hazug viszonyaink tart бsnak hitt v 
oltón népe üzenete a kétely magvának valós 
ágalapul (melynek csírájában a valóság la 
pul) keskeny repedést fúr 
szül e ez a talaj kapott magból kalászt va 
gy a nélkülözés szülte érzelg đsбg gigászi 
igénye gyilkos mérget termel s így gyökere 
zni itt e zsíros földben a józanság magva 
soha többé nem mer mert minket is megszáll 
t napimádat átka vakítóvá fényét melegéb đ l 
tűzvészt facsarna e földrész fekete vakság 
a s „tettének" súlyától észre soha venné h 
igy csak apró lángnyelv ami neki napként t 
enyerében lobog mi perzselni gyenge h űs sz 
ellđt nem okoz vétetik e végre eleje végén 
ik megtisztul e majdan önmagától ájult pen 
észes veleje mit eb h űséggel páncélvastags 
ágú lapos koponyája a józanság el đl az ist 
entđ l távol makacs tüdejének pásztorsírjába 
zárt 



Hamad Abdei Latif 

Kétszemközt 	A kérdés 
magammal 	 Van Isten? 

Mikor utamba állt 
egy veszett eb 

Lassan pusztultak az évek, 	 imádkoztam. 
végül is rájöttem: 	 Az meg továbbment. 
Engem más sárból gyúrt az Isten; 	Másnap megmart 
és mégsem vagyok csupán olyan, 	egy gyermeket. 
ahogy anyámtól kaptam magam, 	Megölték. Mármint őt. 
óvakodjatok. 	 Az ebet. A sintérek. 

h 

Nepotizmus 
Nem kenyerem a panaszkodás, 
de a tejnek már nincs szaga. 
Hát még hogy illata. 
Másnapra megromlik, 
pedig tetrapak. 
Bezzeg a régi idđkben, s 
ezek a mai tehenek. 

TWC (FLIM) 

Orgia 
Orgazmusig 
majd 
az 
Orgyilkoló 
Orgonista. 
The End 
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Őszintén III 
Szívem! 
Emlékül a 
szemed 
spirituszba 
teszem. 

Megszokásból 
Nék, Na'. Nánk. 
Unk? Szunk! 
OK, OL. UNK. 
Tam, Tál. Tunk. 

Egytálélet 

Látod, hogy nem látod? 
Ne törődj vele, 
az a fő , hogy ártson. 
És a költők! Csak a 
tévelygők követik őket. 
Ez olyan, mint egy 
Egytálétel: 
Belenyalni cukorba, sóba, majd 
Belenyalni cukorba, sóba, majd 
Belenyalni cukorba, sóba, majd 
Beleszédülni a koporsóba. 
Akár az egytálétel. 

Szájzár 
Ember és ember közt 
Ugye különbség van. 
Az egyik még a másik már 
nem az. Keresem a középutat. 

Ez is egy jellem 
csak bizonyos számú ember 
húzza le más dolga után 
a vizet. 
De ha akarjátok, nektek se 
írok verset. 

Abdada 

19 



4  

Faragó р tt"а  

Tisztelt Baráti 
Mondd, Ваг t,  gondolataid halva szl'etnh'( neked is? 

Vagy  csak  én érzem a semmi ѕц 'У ' 

mely vállamra nehezedik? 
 

Mondd,segíts,adjál tasza
nacsIt, 

' •  
hisz  a  lelked neked i rnya s 

Vagy  mar  kiváltunk 

sima 	

a  

sima ‚іј lаgbбІ? 

‚_іh1t De 
 bosszant, amikor 

ёЅ  szólít: 
feléd lebeg egy t агgУ  

Hé, te, miét КігІk  a 
tárgyfa 

d?  

киІ0ґ'' Nézd  еgiПt ‚
уеѕёgеt  rag az esze ' 

i  

Írok, s próbálok‚Јја
t mondani, 

    

ѕz 

 

и 'аn(0t9  

megtalálni  a  szilank
tItnagyon tal  a 

 
 seb, 

 szúr, 

ІgеП  a  szilánkot , 	de mёІУ  és sZ1r, 

melyoly kicsi, lá
thatatlan,  

 

s nyugalmat nem hаgу • 

Írod a  valót,  mit ‚аtsZ, mit tapasztalsz ,  

ezt nem lehet, mert a  fel, 

az okos az igazi, és meg 

forró 
Короnу t 

F
iam, te csak jót írhatsz 

' 

Anyad, apad 
 van,  ѕzabаdѕаф 

 alhatsz, 

kanyar s leves az asztalodbot' m
іndеІ  nap'  

.. .de bír álhatsz  is  egy 
1'јів1t. 

Itt  van  ez az 0m
аgІуаЅ  bivaly,  

azt mindIth'(' tamad'a, tehát a
гг6'  ti is  

írhatsz,  de  csak viccet, 

nehogy belekeverd  a  5
►nіКеt' 

Vicceset, humort, nevessen 
 a  nép, 

talán akkor elfelejti  a 
 mocskos ‚elint' 

Igaza  volt  Cézárnak: 

Kenyeret  a  népnek és  
СјгКUЅ '  

De  én „ ріk іbbё '  a  С iгКц5 О 'о 'оПd'tб  1еІеnеt' 

mert  Tátom, 
 hogy, ez egy 61g

ь   

Átlátok  a 

a 

bІhбС  alarCan, 

átlátok  a 	
‚WWЯ  роngу0'а

átlátok
ѕе lуmеП  a 

átlátok, de mit ёг  
7!  Hisz ezek  mind vаК0'' 

átlátok 
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Hеgedű  
Borszagú, ócska nap, 
születő  homály ballag, elvesző  gondolat bűze 
megcsapja az álmos járdákat. 

Voltál hegedű ? 
Nem? Pedig játszanak 
rajtad muszáj-m űvészek vergődő  hangokat. 
Képzeld, négy húr: 
vékony, vastag, vastagabb, 
és basszus; a kvart 

haltudás lehel 
nyúzva álmokat. 

Voltál hegedű ? 

Játék 
A part  innenső  oldalán 
játszik néhány kismadár. 
A pa rt  túlsó oldalán 
a madár már nem madár. 

A szél máskép fúj, y: t. 	,,..' 	. fa nem zöldet tereme  _t 
az ég rozsdaszín ű ~~ s a felhő  sír sziklatöm 	 ` 

Szomjat víz itt nem olt 
a tűz is másképp égi  
a virág rosszat jelent 
s nincs világmindenség. 

Part itt is, ott is 
kőztük a nagy folyó, 
mely földet választ ketté, 
s más időt hoz. 

~ 

Inkább nem is neze Baát , mit 
Mit tegyek? Mondd, r  
Mondottad egyszer nekem: 
Alkoss, ember alkoss!, 

plasztikus giccshalmazokkal tömik le u  

Vagy csináljam magamnak? 
 

nem jol mondom, 	Barát! 	R `' 	' ~` Nem, 	amnak! Neked is,  
nem csak mag 
Együtt éljük át az alkotás bohókás mámorát, 

a nemeset , ami feltölti szе l Oе 
 újat, 

Együtt! S jő  majd más is, tűt, ő  a vesszőt, 
ú tom a pontot, te a be 

en yi  I 	ülik az anyag, 
s gyű lik, 9Y 	 műveljük! 
s mi majd a szerszámokkal meg 
Barát, ez az!!! 	 unk, 
Ketten, hárman összefog 
$ a sok kis fáklya , 

melyeket minden kósza szél elfúl, 

hatalmas máglyává nö, beolvad 
s a gondolatok súlya egybeolvad  
egy nagy egy szép, egy ul 

kőszilárd mondat! 
Igazad van, Barát! 	elei 
Alkotni kell, s nem figy 
a sok üres szót, megvető 

 mosolyt. 

Kivül légy szilárd , olvashatatlan, 

de belül IágУ  érzékhalmaz. 

	

Kivül légy érdektelen, 	kösse le figyelmedet. 
de belül minden apróság 	is, 

ha most letaposnak, sárba nyomnak 
S alkoss, 	 elő  masszát! 
nem baj , előbb-utóbáteezt a 1mindent elny 

	

a lucskot, a pocsoly • , 	 ha nem is szólsz, Barát, s 
Hallgatok bölcs 

szavadra,
iiás gondolatát! 

mi megértjük egy ALKOSS! 
ALKOSS EMBER, 
Légy jó Barat! 

- ' más játékot. 
tegyek? 	 N  

r 

de kinek? 	 h I ett 
Azoknak, akik   könyv е  У 	 Ik°ket? 	kY.; -м  

a 

; : ~ , t •  • .~ ; 
Лг ~~.': ~ 

А  .. . 

_~~.~: 
г  r' . ~ п • `'..~ 	_. • 	._ 
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N
o

e
l R

o
o

ke
  

Beszédes István 

CHECTAW-I  MITOLOGIAI TŐREDÉKEK 

DEMIURGIA 

SZT. TONNÁS EMLÉKEZETE 
Hallom, megízlelték a kelvázok a húst, 
s most Kelvészban szemlét' gyarapodik minden. 
Megszéllott, megszéllít mindent az ul eszme, 
s gonddal növelik magukat tagok. 

Ha most már, mint tur!sték csángnánk ott bízvást, 
szinte lebegnénk, hisz oly helybenszakadt 
Habzsitus váréban az afromongol törzsök, 
az Ásitás-krátertđ l ezredév szaladt: 
a kifestett polgérok, mint a pöffed đ  magok, 
köztük a gond is, fűben békasegg, parány; 
de hogy reszketiink értük, mi europidok: 
kontyunk horgonyéhoz nincs is ott arány. 
„Ne nđdd be, könyörgöm, ablakom anyám!" 
Epp akkor zsolozsméznak, míg serked a cirok. 
„Nem tudhatjátok csacskék, fogyni mivel jár?!" 
A kékes бceénban egy nap Cuellar 
mit lét: g đzölve valami buzog, 
mér magukban főve fđzik az étkük: 

estére Tonnás durran és halott, 
s lehet bár f đfalб , ki létja ott 
épp azt, ami fogy. 

A CEHPALOPODA 
Csupa lágysága, _elgondolod? — vonul; 
benyálaz szörnye, 

szörnysége ténye egyre, agyadba 
fogalma agyadba tolul, 

nem a vér — kiszítva azt —, 
egyadta csók a kedves: 

már nem tudhatod, te öleled-e, 
vagy, hogy ölel

-e đ? 
Szájban, ami: vélni se, 

levegđtlenné söté~ tül,tör 
ál(I)öle el ő ... 

NEM TRANSZILVÁNIA 
Drakula Gyula agya lágyula; 
csipog a reggel, đ  hát tágula. 
Jövel a nap fel (karó és kuka), 
még golyItlan rózsa- 
szemhéja lyuka. 
Fészkel a rostás szemfed бben; 
kiszól a csorba szögezet közén: 
— Köszönet, fiúk s lányok! Oh!, 
s oly meghatott a rém. 
Hogy örülünk mi ám, 
s bazsalygunk szépen!, 
mert mindegyikünk leroggyant, 
kiaszott, s be vén. 
Legyfntünk (zokogni szégyen!), 
feszes torokkal súgjuk: Hát, szia! 
Testünk kenyered, s borod a vérünk. 
Egymásra nézünk (: ahol élünk, 
milyen szerencse, hogy nem Transzilván!a!). 

Metszet más-más tulajdonaik 
toldtam, s mint Frankenstein 	

be: mértem, nyestem, operáltam egy 
csakhogy e varratos rém, hiába, 
nem késztet semmi tiszteletre; 
nem lelve mintéban hitelt 
az ilyen tekintély kísért. 
0, eszmény, elpithecanthropizált! 
O torzulés arca zuhantat. 
Porctörött, véres, elpolitizált 
kése imégбt forr az alkat: 
a készlet formái feledve, 
megest e jб  öreg tanulés segit, 
csak a kettős, ösztónös, emelt, kerek rés, 
mely nélkül a lírikus törekvés 

íves karaktere vert; 
s új ábrázata vad, a csak a leguéni íd 
harmatos, jéghideg, épp zöldb đ l emelt; 

nem néz más sosem, 
hacsak nem a baziliszkusz igy. 
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AMENTET HELYETT 
Nyugati elnyugvás kecsegtet?! 
Úgy tünik hatalmasan (nem Amentet!) 
az amentia röppesztett s guzzsaszt, 

tör be, gyötör öbölbe. 
Látod, mit ér: lobbant 
a sбvárok dühe (a szándék kitér), 
s ha irigyek is ők: lövettesd 
üres pillantásodat tekinteteikkel; 
sötét gong, ablakot beversz, 
homályod lobban és roppan az üveg! 
Áttetszés tulajdona bánt?! 
Szemed lehet az utcai szoba; 
s aki, nézd!, benéz, egyaránt üreg: 
tetszelgđ  torzul és tüntet a nyugodt! 
Senkiségedé a sérthetetlen én, 
ártás, ha fokozza valóságodat, 
ami Iám: felette érthetetlen él. 
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Sáfrány Attila 

Az istennél ég ... 
(mivel a mesének nincs 
vége még) _ 
Egyszer az ég nagyot dörrent 
s szörnyű  zajjal egy hegyet 
ledöntött, hogy csak úgy csörrent 
de megijedt szegény ég - 
s rögtön kereste a kegyet, 
mint tette rég az istennél. 

Mikor született 
s vele a völgy 
az egekbe emelkedett, 
mint a hölgy. 

„Mentséged - mert lelked fogva - 
csak az - ha nem rúgsz ki a hámból, 
az a hegy még ma is állna! - 
ha maradsz, ami voltál is -
miért bújtál ki az iga aló!?! 
bóklászó fiskális." 

Mondotta az isten, 
s remegett a lég. 
Én el is hiszem, 
hiszen fújt is nagy szél. 

1999 
„És az Isahár-törzs híres 
Jóstehetségérő l és képes 
Hogy lássa, hogy azt felfedje, 
Ami minden időkben lesz." 

Így adózom néked 
én szegény, Nostradamus -

Att ila - Pélmonostor, 
Majd jön a halotti tor. 
1999-Angumessze-ben-b ő l 
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Olvassa kinek - hogyan - kedve tartja. 

Attilavers 
fekete koromba vágok morogva 
te komor volt hol nem volt 
pusztulj színem elő l 
én elő lem 

Idegenből jött a próféta. 
Beköszönt: 
- Jó napot, Isten adjon sok Napot 
és sóhajtott. 

ezt az esztelen életet 
meztelen viselem 
nesztelen hidegen 
Olyan idegen idebenn 
a világ 
mikor kicsiny voltam 
másként gondoltam 
talán azt hittem hogy 
virág a világ 
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A verseny 
Az egyik kezem pofon 
üti a másikat. 
Jé, tapsolok! 
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SZENT 

HABAKUKK! 

Bee Gees 
alt enekesét 
hallgatom es 
pakolok befelé, 
hogy ne 
legyek kajás. 
Az este jócskán 
begajszoltam, 
s hepajoztunk 
r'ggyet Gili-gajsszal, 
elfeledkezve a 
conceptual artról, 
junk culture happeninget 
tartva. Betértünk 
a punköndista szektába 
egy-egy bulát 
fogni, hogy herbakolhassunk 
vegre egy nagyot. 
A gitaron lefogtam 
egy barély szeptimet, 
s a mokány férfiak 
о lelésében 
az ultraibolya-kataszt- 
rofa járt az eszemben. 
Tator közben megdumálta 
t ! Р tafurót, s 
o• ': szájba osztogattak 
a pn •'szes kolbászt, 
amit t,c m sikerült 
passzra ragniuk. 
Smakkolt nekem. 
amit tettek, hat 
elhívtam őket a 
közeli spibe, 
ahol legalább olyan 
tré a sör, mint 
a hús, amit osztogattak. 

Útközben 
kirúgtam a zápot, 
s majdnem a 
fejünkre dölt 
egy neobarokk 
kerítés. Társaim 
rinyáltak, s 
hiába magyaráztam, 
hogy itt nincse-
nek melegek, 
ők inkább elmentek 
egy rodázót 
felszedni. Láttam 
amint leperkálták 
a lóvét, s mákjuk 
volt, mert nem 
egy befalcolóst 
találtak, mint az 
álitalában lenni 
szokott. 

Mikor beléptem, 
grízbe kerültem, 
mert csupán egy 
kis lejmolt pénz 
volt nálam, 
s a sank mögötti 
luvnya nem akart 
ennyién piát adni. 
Leültem hát a 
sarokba s elmélyedtem 
a transzcendentális 
meditáció mélységeiben. 

Az ébredés nehéz 
volt, mert kit űnt 
narcisztikus hajlamom, 
s bariton hangon 
szolitgattam Che 
Guevarra falamón 
lógó fotóját. 
Elöntött az újrealizmus, 
s a figuration libre, 
hogy heftige 
malerei stílusban 
hallgassam a lagy 
szellő  heavy-metal 
dallamát. 

Monokrómiásra szeret-
tem volna változ- 
tatni hírképemet, 
de mint köztudott, 
a közképváltás 
nem előnyös, sőt 
inkább hátrányos, 
mert az így leküzdött 
félelem és felgyü-
lemlett bátorság 
csak egy hanis 
D-durkepzésére 
elegendo, s az nyil-
van"alo, hogy 
edeskeves ahhoz 
k.epest, amit 
magunk elé pakolunk 
ebéd előtt az 
asztalra. 

Warhol segíts! 
Vágjuk le rólam 
jobb kezed! 
Szophoklészi drámává 
gyúrjuk fényképalbumom! 
Hiába táplálod 
belém, hogy: 

10FORZ= 100 TOOST  

20 PRINT Z, 
RUN, 

nem reagálok, 
mert nem vagyok 
computer és 
nem ismerem 
a NEXT, GOTO, GOSUB, 
REM, DIM, INPUT 
utasításokat sem, 
tehát hiába 
táplálod belém 
a LOAD-ot, nem 
kezdem el a be- 
olvasást, csak 
G. A. Cavellini 
Cimelijét látom 
magam előtt 
a képzelet ekránján.  

Lebegek, mint Mohamed 
koporsója, s ördögöm 
volt, mert neki tartoztam 
egy úttal, s találkoztam 
közben egy lánnyal. 
Rómába küldöm! 

Sok van a rovásomon, 
mert ráztam a rongyot, 
s mindig 
a rövidet húztam. 
Ezért hátrakötik majd 
a sarkam, 
de ez rossz vén 
szül ám, csak 
ők mikor rájönnek, 
hogy pálcát törtem 
felettük, bottal 
üthetik már a nyo-
mom. 

Most épp úton 
vagyok egy kis 
ország felé: 
748 km2  csak a 
területe s pa'angát 
kérnek a kosztért, 
kváгtélyért. 
Nem oda vágyom, 
Seychelle-szigetek 
az álmom, 
hol végre nyugodtan 
olvashatnám a 
Bhagavad Gitát 
és a S ііmad 
Bhagavatamot, 
nem törődve 
a hét nap alatt 
teremtett csodával. 

EP-4 

Gitárom lagymatagul 
indítja útjára a 
hangok karavánját. 
Szenilis ez a 
szuggesztivitás! Az 
ortodoxia csúcsán 
két sablon közé 
erбszakolva, harmadikként 
informatikus sugárzással 
árasztva el környező  
eufórikus zörejek 
csalđdját, mint kornerrúgáskor 
a labdarúgó Iába, 
ívének rádiuszértéke, 
s mint egy mongoloid idióta, 
úgy bámulván a 
semmibe, löki ki magáb6l 
a Fisz-moll fúga 
zörejcentrikus 
maradványa!nak árnyékát.  

Lennél-e mellettem dajka? 
Gondoznád goethei 
semmimet, ahogy libretikusan 
verselek hermafrodita 
verseket? Nem performance 
ez, csupán a TOUR DE FRANCE 
utolsó beérkező i, kiknek 
nem marad más, csak 
az az öröm, hogy ők 
is beélek acélba. 

Alkésztisz! 
Ó, Euripidész, te 
szörnyszülöttek bódító 
bájitala, vajon 
homozigótád 
mért rohadt el? 
S a sárba taposott 
szedercsírát siratod-e 
még? 

Ideje újra gajszolni, 
mert ha nincs bevesz, 
nem ér lyukas garast 
sem az élet. 
Kokomlistára kerültem, 
mint két nem kört 
egy igen. 

HOZD VISSZA A POKOLBÓL 
ÁTTŰZESEDETT SZÍVEM! 

Boldog vagyok: 
jól feleltél, mikor 
azt kérdeztem: — Lép-e 
nyitott szemedre 
szarvasbogár? 
— 100-as Partnert szívok! 
mondtad, ebből tudtam: 
Értesz! 

Bántanak, mert viccként 
írtam: Anarchisták Nemzeti 
Tanácsa; bántanak mert 
folytattam; Diverzáns 
Területi Osztag; bántanak, 
mert szólni mertem: egy 
adta sablon az Aqualung; 
bántanak, mert meztelenre 
vetkőztem a színpadon; 
bántanak, mert 
más dolgába ütöm 
az orrom! 

Ebéd utáni 
pálinkázgatásban 
pálinka szeretnék 
lenni, s nem 
középkori szerzetes 
e világban. 

Mondok két szót: 
— Fuck you! 
Távol esik tő le 
a video art, és a hardcore zene, 
inkább tachizmus 
ez, hipperrealizmus (metagép). 

Protoember vagyok, 
ki a Terrđn dzsumbuszt 
iszik, s nem 
a Turbo Triangle-ben él. 

Üdvбzöllek Alan Taylor! 
Dögölj meg! 

1988. З . 8. 
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Péter Ferenc 

Tagbaszakadás 
Tönkretették. Lelkileg fogyatékossá vált. 
Utazni vágyott. Lipót-mezб ... Majd a puszta... 
Hát ezek bolondok! Fehér köpenyes bolondok! 
Már kopaszodik, és mégis utazni vágyott. 
Lipót-mező ... Majd a Puszta... Tiltakozik. Követeli a 

gumikutyát. 
Megkötözik. Meg akarják mérgezni. ReggIik ёRt  

a parókáját, és órákig nézi önmagát. A reggel b đ l  

nem eszik, mert az mérgezett. 
Utazni vágyott. 
Aztán nevet. Majd megissza mérgezett kávéját. Naponta bevizel. 
„Ez már nem emberi!" (A fehér maszat mondta) „A röhej 

tárgya." 
Pedig csak utazni vágyott. 
Lipót-mezđ ... Majd a Puszta... Még mindig követeli a 

gumikutyát. 
Volt egy nagy pöttyös labdája. Ringatott !Ilúzi бk. 

Már nem emlékezik. Régen írt. Nem gondolkodik. 
Utazni akart. Háromkerek ű  biciklivel keresztül a 
világon. Aztán megmarkolták a vállát. 
Néha leül a W.C.-re. Feláll és bámulja az eredményt. 
Régen írt. Nem gondolkodik. 
Fákat akart látni. És sok vadállatot. 

Lipót-mezđ ... Majd a Puszta... Követeli a csipog бs 

kutyát. Izlandot és Madagaszkárt. 
Kitömött vadállatok. M űfenyđk és virágok. Giccses sza-

badság. Romba dđ lt szellem. 
Drótkerítés. Ujb б li bevizelés. Soha nem tud megszök-

ni. Szkizofrén boldogság. 
Pedig csak utazni vágyott. 
Lipót-mezđ ... Majd a Puszta... 

Aszfalttöredék 
e►indult

amismeretl szđnyeged 	enen 	lelle 
két szívbđl fakadó 	

gű  süppedđs  
hit és hitetlensé 

maa
g 	aп  csonkt apám gam

gam 
 

nincs szükség her
~des által bölcseket hívni gyaúr kutyaként 

dobj
ukTegyek  betlehembe  

po 

 
dobjuk 

 y 
ei a mokány 

ne 	
t 

fém szívek fejedelem 
trocheusok és u. fбrfkus 
feszítették ker šn и

so 
re

k  
soványságom 

felcserélem soványsá ra 

ha
azon az u ćán mel za égtek a 

l  ámpákn 
Jöttem 

extravagány bensđmbe basic utasítás helyett igéket olvasol be 
kezed alatt дép va otthon hagyom b►c kjim gyalog megyek JERUZSÁLEMBE 

A Viaszégőkhöz 
A kenguru erszényében 
búgбcsfgaként lapul a 

bengáli tigris. 

Gipsszel bekent csirkék 
ugrálják körbe a 

szélkakast. 

Büszke tahók 
lampéríáznak a 

d ►sznбе iban. 

Laposférgek mászkálnak 
a huzat nélküli 

párnákon. 

Rakamazi szamarak, 
ne féljetek! Eltorzultak 

kancáitok. 

Ha nem is Gyehenna tüzén 
égtek el, a rebellis fákják 
erdejébđ l éppúgy nincs 
menekvés, mint ahogyan 
fanatikus szalonna- 

tekervéпyeitekbđl. 

Mikor szarházi férgekként 
az üvegvájú 	lefetyeltetek, 
mikor titokban kivirágzott 
fejű  pénfszetekkel játszottatok, 
mikor irígységbđ l jászolhoz 
kötnétek bennünket...!!! 

a szikét otthon hagytam! 

A csontszalagból 
hiányzik a velđ . 
lmádkozzatok! 
Hozzá. 
Poloskák hadserege 
serceg a viaszfejekben. 
Kellenek a kirakatbábúk. 
Elvillanó porfelh đk 
közepén áll a 
Wartburg, és pöfögi az isteneket. 
Megolvadt a takony 
lábatok alatt, és 
Mózes is sörösüvegért nyúlt. 
Föltámadt a 
szélkakas. 
Nem lehet belđ le 
paprikást fđzni. 

De az érett tojás 
is hiányzik az 
udvarból. 
Bálvány-totemek. 
A hontalan személyek 
listája pár száz 
névvel növekedik. 



Mészáros Szurap Verona 

A lélek velem született 
Latorként álmodom a kínt. A téboly harsonája mélyedéseket 

váj a piszkos kis otthonok nincstelenségébe, és mint lázálom ta-
pad гб  mivoltunkra. 

Újra itt a fal mely árasztja az izzadságszagot és önfeledten 
terebélyesedik. 

A csend jajveszékel. 
A végeredmény párhuzamos a fallal. 
Csak lépkedned kell és rád fogják, hogy élsz. 

zem és 
üvöltve hallgatok. Vonaglom a 

Ösztönszerűen léle9
lák kiközösítő 

 szuszogását. Visszahúzó- 

fal mellett, és érzem a tég dom, mert különben beleolvadok a hirtelen feltámadt öröm e 

El  kell menekülnöm! 
Elvakít ez a színtelenség•

iromba, ágas- Káposztaszag és forgács. Mindez 
az  élet és mindez a v g e- 

len. Legjobb volna begubózni. Igen. Nem látnám az 
kodó falat és nem érezném a káposztas

zagot.  

A forgácsban jelszóként ő
rzött eszményképek tanúsítják a je-

lent. Ott nem tudnak összetörni. 
	

eltemetett 
A világ eszmei. 	abálom felidézni a rég 
Beállok a sarokba és megP fanyar izét• 

rímeket, számon érzem a som fanyar izб 	 el- 
Megpóbálom felismerni on ak már nem kísértenek, és az 

A borostyánnal benőtt árny 	
sugallja.  

múlást is már csak a közömb assaд  megoldódik: 
A GORDIUSZI CSOMÖ 
A LÉLEK velem született. 

Kiraboltak. 	ú ra és újra feleszmélő  áhitattб l. 

Megfosztottak az 1 

Nem érzed a kezem, mely mint egy pólus a másikra, a Te ke-
zedre tapadna. Ketten állnánk a fal elött. Együtt gy űjtenénk a for- 

gácsot. 
Te legyél a sírom. 
Lassan eltűnnek a szavakból a bet űk, a hónapokból a napok. 

Üres, tátongó keretek igyekeznek kivívni a jövőt, és most öšsze 

akarnak roppantani. 
Ilyen könnyen nem lehet megsemmisülni. 
Anyag maradok továbbra is, mely nem él, csupán csak 

létezik. 
Talán fel sem ismemél. 
Az effajta metabolizmus csak azért eszmémet zavarta össze. 
Érezned kellene a káposztaszagot. 
Látván a forgácsba rejtett eszményképeket, tudnád, hogy ki-

fosztott vágyaid elkallódott részei hevemek lábad el бtt. Csak fel 

kellene őket emelned, és mozaikként az apró részeket össze- 

fűznöd. 
Megérzed az izzadságszagot. 
Ismét rossz irányba indultál. 	

ellenáll és to orzé- Áthidalhatatlan merevség buzdít, hogy 	J 	P 

kolj, hogy utáld a falat, és örökre szám űzd a bumerángként 

visszatérő  tényeket. 
Már érzed a kezem, és részt veszel az átalakulásomban. 

Felismertél. 
Hozzám tartozol. 
Belém bújtál, vagy én lettem az általad írt tartalom része. 

A lét most már nem ösztönszer ű . Általad teljessé vált. TE vagy a LÉLEK. 
Vagy ÉN vagyok? 

Önmagunk részévé váltunk, s a jelen megszülte a jöv
őt. Létrejött a többes szám els ő  személy. A nemrég elő

ttünk dacoló fal a semmivel viaskodik, a magá-évá akarja tenni. 
Felszívódik. 

Nem tiszteljük többé a félelmet, mely örök zálogként birtokol-ja ránk testált énünket. 
Előttünk hegyi forrás. 
Belenézünk. 

A vízben lassan kirajzolódik az EMBER tükörképe. 
❑ 27  
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Hornyik Anna 

A vázlat 
„Kedves hallgatóink! Itt a Gonosz Rádió m űvelődési műsora. Éjfél 
van. Először egy tragikus esetrő l adunk hírt. Riporterünk, Gulyás 
Gáspár számol be: 
„ J6 estét kívánunk. A m űvészet ma igen nagy veszteséget szen-
vedett: sok író kezében megáll a toll, sok szobrásznak a Gondol-
kodója alól szétporladt a szikla, számtalan zeneszerz ő  elveszítet-
te a hallását e hír hallatán: a zseniális, vázlatair6l ismert Gizi elt űnt 
lakásából. Miután a híres müvésznó 48 órája nem hallatott 
magáról, a rendórség betört a lakásába, de csak egy halom szét-
szaggatott vázlatot talátt. A rend őrség feltételezi, hogy a m űvész 
nő  elutazott, de az sincs kizárva, hogy elrabolták, mert a ruhái 
a szekrényben maradtak. Mindenesetre ez a misztikus n ő , akirő l 
senki semmit nem tudott, esetleg azt, hogy alkotásai számtalan 
művészre óriási hatást gyakoroltak, nyomtalanul elt űnt..." 
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.Nem halljátok? Kapcsolja már ki vala azt a г  Mit 
Eleget 

 ott 

hallottam már arról, hogy Gizi ezt meg nagy  
olyan bambán! Kapcsold ki a rádiót! Nem tudtam, hogy ilyen  

po rt  fog keverni eltű
nésem. Nem ez volt acélom. Hála Istennek, 

elment a hekus. Már napok óta itt ül, abban a reményb ő 
 tő  

let adok magamról. Végre felkelhetek err ő
l a pap"l. Retten  

rossz érzés. De fáj a hátam  Micsoda  t! Меg гј i еm 
ezt a hekust. Holnap úgy

iagad ga pedig Кбрzе lбе гејб  

vet játszó rajzokat fogok készíteni. Itt vannak a paplatot, amely  a 
szénpálcikák. Ide, fiam, el fogsz képzelni egy 
gondolkodást fogja ábrázolni. Emez a rajz az érzelmet és az id

őt 

mutatja. Hogyha egy icipicit is értesz a m űvészethez, látni fogod a 

képeket .. . 
... Ha ha ha! Hogyha valaki láthatná most az arcodat, hapsikam, 
nyomban lefestene, és a kép alá írná: Egy örült rendöv portréja... 
Azért kár, hogy nem vagyok tükör. Olyan pofákat vágnék, hogy az 

embereket, fő leg a pöket a mentők vinnék el. Nem tudtam, hogy  ti  

egyenruhások is értetek a m űvészethez... Engem nézel? Hiába! 

Nekem nincs szemem, se szám, se fülem, se orrom. Csak egy 

vázlat vagyok. Befejezetlen m ű  — mondanák rám a kritikusok... 

Hé, engem ne bántsál ragadós kézzel! Nem vagyok én akárki! 
Nézze meg az ember! Valami rossz szalonnás szendvicsb

őű
bek 

zabált, bezsírozta a kezét és piszkál engem... Kár, hogy a 
 

nem tudnak sírni, panaszkodni, csak azok, amelyeket olyanra 

festik. 	 Nem is sejtettem, hogy 
Milyen rossz az, amikor tehetetlen vagy.

ok. Hiába keresel, barátom, 
ilyen nehéz m űnek lenni. Mert az  vagy 	

ha valaki összetépné 
nem találsz meg. Én a m űvem vagyok. Hogy 
a vázlatot, engem tépne össze, ha bemocsokol ~nб

, 
eng 
 ee ha pedig 

kolna, ha gyönyörködne benne, bennem gy Y 
megértené, engem értene meg. Olyan ember pedig, aki megérte- 
ne, nagyon kevés van. És az ö hatására a többiek is „megérte-

iM nek", csupán azért, mert „ö ért hozzá". It t  a főnöКбd, hekus. 
n is hülye 

r jól hallottam, amit  mondott. 
 e ova v  m e ? Goéihoz?  az  emberek 

vagyok. Elfelejtettem, hogy 	 antierek 
számára, és az  ingatlanjaimat fel kell becsülni. A  Gogi j 

rius... Hapsikám, nem tudnál gyengébben bánni velem? Nagyon 
szépen köszönöm. Beakadt a lábam adunsztosgumiba. Ajaj, a 

hátamra vigyázz! Ez nem dunsztosgumi, hanem... vagyunk...  
Azt hittem, belefulladok abba a tokba. Végre itt vagy 

szevasz Gogi, felismersz? Megöregedtél. Így van ez öregem. Mi, 

müvészek gyorsan öregszünk. Elő
ször lelkileg, utána testileg. 

Mennyit érek? Elismerem, hogy nehéz a munkád. Felbecsülni 
másnak a munkáját nehezebb, mint magának a m

űnek az elkészí- 

tése. Míg a kritikusok szétkaszabolják a m űveket, tátognak, neked 

az értéket kell megtalálnod a m űben ... Mondd, miért adsz el ilyen 

drágán? Maga a vázlat nem ér ennyit... Csak tudnék sími! Gogi, 
öreg, édes. Gogi. Eddig csak te láttad meg a lelkemet. Ed iga iigy 
denki csak a m űvet látta, a nevemet. De te más vagy• 

értelr~ésJénynek adnál el... 
Ez eddig a legrokonszenvesebb vevő

, Gogi. Már harmincan 

meg akartak vásárolni, de egyik sem tetszett. Ennek nyugodt 16-
lekkel eladhatsz. Milyen kalandozó tekintete van. Le mer

em 
  
fo- 
b 

 hogy ez az alak nem eszik, iszik, lélegzik úgY 	min- 
biek. Azt is merem állítani, hogy nem visz el kiállításra, hogy 

den marha megbámuljon... 
Végre megérkeztünk... Mi is a neved? Gusztáv? Ne hara-

gudj, hogy kinevetem a nevedet. Emlékeztet arra a Gusztávra a 

rajzfilmből. De nem a név a fontos. S őt, fölösleges is, am ikor 
 

művészetről beszélünk... Nagy házad van. Csalódtam egy 

a 	
Gyerekeid is vannak. Azt hittem, hogy olyan szegény vagy, hogy 

' . adósságba verted magad a vázlatom megvásárlásakor. 

~~
. 

к  

Szép a szobád. Ez a te barlangod? Most már tényleg nem ér-
tétek. Egyrészt itt van ez a gyönyör ű  házad, gyerekeid, feleséged, 
te pedig ebbe a pókhálós, piszkos odúba jössz alkotni... Emlé-
keztet azokra a napokra, amikor szegény voltál? Hogyha szeretsz 
szegény lenni, minek kell az a ház? Igazad van. A családod. De 
miért alapítottál egyáltalán családot? Értem. Imádod a felesége-
det. Nem akarok beleavatkozni, de... az az érzésem, hogy 

ő  a neved miatt ment férj... Bocsánat. Hagyjuk ezt a témát. Inkább ‚г 
 mutasd meg, hol lesz a helyem. Oda tegyél, az ablak mellé. Sze- 

vetném nézni a kertedet. Ne, nem kell keret. Ni tegyél keretbe. 
Csak így csupaszon szögezzél oda a falra! Jól vagyok én így is. 
Tulajdonképpen mivel foglalkozol? Látom, gazdag könyvtárad van, festő

állványod, zongorád, gipszed... Mit jelentsen ez? 
Író vagy? Festő? Zeneszerző? Szobrász?... Szóval mindennel 

foglalkozol egy kicsit. Amikor elfog az ihlet az íráshoz, írsz, ha 
festeni akarsz... Nagyon jб . Zongorázzál nekem egy kicsit. Gusz-ti, hív a feleséged. Hagyjál egy kicsit magamra, hogy megnéz-
hessem közelebbrб l a műveidet... Tetszenek. Csak folytassa... 
De meg kell változtatnia a stílusát. Egy bizonyos id ő  múlva bele fog ő rülni a munkájába. Kísérleteznie kellene. El бszöris a szobáját kellene átrendeznie. Evvel egy kicsit megváltozna a gondolkodás-módja... 

Azon gondolkoztam, hogy ideje volna átrendezned a szobá-
dat. Nem nagy munka, de saját magadnak kell megtenned. El

ő-ször pókhálózd le, fesd be fehérre, és ne engedd meg a felesé-
gednek, hogy rendbe rakja a holmijaidat. Nem kell neked 
háziasszony ebbe a szobába. Akkor mindig szorongatni fog vala- 
mi. Nem tudsz majd magadnak alkotni. Így majd te teszel mindent 
oda, ahova gondolod. Nem kell rögtön meszelned. Majd holnap. 
Most csak szedd le a pókhálókat a sarkokr б!, és mosd szépen le az ablakokat meg a padlót. A többit majd holnap... 

Megvetted a meszet? Először öntsd be abba a kannába! Vi-
gyázz, forrni fog, amikor vizet öntesz rá! Csak óvatosan. Keverd! 
Jobban hígítsd fel, mert túl sű rú lesz. Először a plafont meszeld 
be... Na, még csak az a sarok maradt ott... Hová mész? Az ajtót 
is át akarod festeni? De elóbb rakd el azokat a papírokat. A ciga-
rettádat pedig oltsd el... Guszti! Guszti, te s йКеt. hallottad, hogy azt mondtam... Hát igen. Ilyenek a müvészek. Nem 

A cigaretta   meg csak bű
zölög, füstölög, ég, és hallgat... Tudtam, Guszti, te 

hülye, tudtam. Hiába mondtam, oltsd el a cigarettát! Ilyen szélhá-
mos csak te lehetsz. De most fuss, rohanj, mert tényleg lángra 
lobban a szoba... Hol vagy? Mit csinálsz ilyen sokáig a bolt-
ban?... Guszti, Guszti, nemis tudlak minek nevezni... Elégtek a 
festményeid. A tűz most a könyveidet emészti... Nem, nem né- 
zem tovább. Úgyis minden elég... Többek között én is... Nem 
sajnálom, hogy én is hamu leszek... Téged sajnállak... A lábam 
már.., elégett. Szevasz, te hogyismondják. Kár, hogy ennyire fe-
ledékeny vagy... Pedig jб l megértettük egymást." 

„Jб 
 estét kívánunk kedves hallgatóink! Pontosan éjfél van. A Go-nosz Rádió művelődési műsora fogja szórakoztatni önöket reggel 

négyig. Reméljük, hogy sokan bekapcsolódnak a m űsorunkba. 4' Mint mindig, az első  pár percben Gulyás Gáspár számol be a történtekrő l: 
»Jó estét kívánok. Úgy látszik, a m űvészet most leheli ki a lelkét. Ma Görbe Gusztávnál, a híres-neves írónál, költőnél, festбnél, ze-neszerző

nél és szobrásznál lángra lobbant az alkotószoba, amely tele volt m ű
vészi értékekkel. Ezeknek az alkotásoknak évekig 

rabja volt Gusztáv. A tüzet a m űvész cigarettája okozta. Az elégett mű
vek közt ott volt Gizi utolsó vázlata is, amely miatt majdnem ő

rültnek nyilvánították, azt állflotta ugyanis, hogy Gizi a m
űvévé vált. Gusztávot most az elmegyógyintézetben gyógykezelik. 

Doktor Gomba Gábor jelentette, hogy Gusztáv ma délután két 
órakor megjelent a kórház ajtaján egy összekaszabolt arcú n

ővel, akirő l azt mondta, hogy ő  a Gizi. Ezt, sajnos, nem lehet bebizonyí-tani, mert a nőnek le van vágva a füle, ki van szúrva a szeme, az orra, a szája pedig fel van hasítva. Gusztáv azt állítja, hogy „Gizi" az égő 
 szoba ajtajában állt, épségben, és mikor meglátta őt, bement a szobába, a vázlata elé állt, és annak mintájára össze-

vagdosta az arcát. Doktor Gomba Gábor attól fél, hogy Gusztáv 
a legsúlyosabb skizofréniás beteg, amellyel az orvostudomány r 
eddig találkozott. Remélhet б , hogy erre a furcsa esetre hama- . rosan fény derül.« 

Köszönjük az információkat. Mi pedig áttérünk szebb hírekre, de elő
tte hallgassunk egy kis diszkó zenét. A mai nap els ő  helyezett-jét halljuk..." D 29  
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Kopaček Ivan 

REQUIEM 
Ült a nagy, nyitott fedel ű  hangversenyzongoránál, és nézett a 

semmibe. 
A billentyűfogak tompa fénye meg-megcsillant a szemében, 

kezét a térdén nyugtatta. 
P. M., a fiatal zongorista tün ődött. 
Már nem is emlékezett arra, hogy mikor ült a zongora 

mellé... 	 mikor, Talán ha jobban elgondolja, meg tudná mondani, hogy 
de hogy érezte-e valaha is a hangszert, azt már biztosan nem... 

Ujjai a billentyűk tornácán tapogatóztak, a zene ízét keresték 

hiábavalóan. 
Felkelt, 'és határozatlan, holdkóros léptekkel az ajtó felé in- 

dult. Feltárta, s egyszerre az iskola udvarában találta magát, a 

szabad ég alatt. 
A Szabad Ég fogalma P. M. számára ebben a pillanatban na- 

gyon távolinak és elérhetetlennek t űnt. 

Szeretett volna meghalni... 
Míg némán kavarogtak a gondolatok fejében, a zongorate- 

rembe egy ismeretlen lépett. 
Magas, rövid bajszú fiú volt, becsukta az ajtót maga mögött. 

P. M. tűnődött: 
— Pedig most nekem lesz órám ebben a száz éves terem- ' 

ben, a fényes, zömök, háromlábú bogárra emlékeztet ő  zongo-

fi 	.. . 
Benyitott a terembe. 	 P. M. G A fiú zongorázott, fél szemmel tudomásul vette, hogy 

belépett.  
—Elnézést kérek, de nekem itt és most lesz zongoraórám 

F. C. tanárúinál — mondta P. M. fojtott hangon: 
— Az nem lehet! — vigyorgott a zongoránál ül ő  — Itt most ni-

kim lesz órám F. C. tanár úrnál! — mondta a fiú, az utols б  
szavakat gúnyosan kihangsúlyozva. P. M. értetlenül bámulta a 
zongora nyitott fedelét, és valamilyen furcsa, sohasem érzett féle- 

lem fogta el. 
— Hogy hívnak téged? —kérdezte P. M. remeg ő , elhaló han- 

gon, miközben a Félelem egyre jobban kúszott felfelé a gerincén. 
— P. M. vagyok! — mondta a magas, bajszos fiú, és gúnyosan 

vigyorogva lecsukta a zongora fedelét. 

Lassan, nehézkesen lépdelt az aszott, idó гбgta kövön az 

otthona felé, és próbálta összeszedni gondolatait, amelyek szét-

futottak, mint bárányfelhők a vihar elő l. 

Esteledétt. 
Kigyúltak az utcai lámpák. 
Odaért az ismert, fehértéglás házhoz, és t űnődött, hogy le- 

nyomja-e a kilincset. 
A Félelem újra visszajött. Lassan kúszott fel a bordái közt, 

utat törve a kapillárisok és vénák útvesztőjében, halkan átlopako-

dott a veszettül dobogó szíven és tovább haladt felfelé. 
P. M. nézte a krétával összefirkált falat, a lehúzott zsalukat, a 

saját otthonát. 
Belépett a kapun. 
Ijesztő  csend fogadta. 
Az ajtó zárva volt. Csengetett. 
A csengő  hangja ismeretlennek t űnt. 
Megborzongott. Léptek hallatszottak, kulcscsörgés. 
Az ajtóban 45-50 év körüli, őszülő  ember állt. 

— Kit keres, fiatalember? — kérdezte fáradtha ngon. 
 elem feljebb P. M. torka összeszorult, érezte, hogy 

a 

 

kúszik. 

— Én... én P. R.-t keresem... valójában P. M.-et, aki... —da-
dogta zavarosan, de az öreg félbeszakította. 

— P. M. apja vagyok, dr P. R., P. M. még a zeneiskolában 
van. Mit mondjak neki, ki kereste? 

Hangja idegesen csengett, de P. M. már nem hallotta. Sza-
ladt, veszettül futott az idegen, az udvar, a ház... önmaga el б l. A kapu fémes csattanással csukódott be mögötte. 

Sötét volt. Leszállt az éj. 

Botorkált a széles utcákon tudomást sem véve a szembe 
јб -vő , más világban élő (haló) arcokról. 

Kg  va orolt mint égy veszett 
malom.  gYok en? Mit keresek én itt? 

Lényegtelen. A Félelem mé 
	

Ki nem va 	~ 	 W . gonoszul nevetve. 	 g mindi 	gYok. 
Hányingere volt. 	g a gerincén játszadozott, 

Nem tudta, honnan '
~ valahova . 	 folt és hova is indult tulajdonké 

A vasútállomás felöl 
~~~ 	

ppen... 
Ment, nem látott és ne lovö hangzavar le 
gondolta. l tudta, 

hogy 
 hallott sem 	

pergett 
rossz 

6 lo  yá/ar01  
9Y ez az álomm't 

 Mint  egy rossz álomban — fog emlékezni 
tudta 
	 nem fog vé et érni, ' 

Lába alatt érezte a talpfák e 
	

g 	es nem is 
távolba vesző  síneket. 	9Yenletes ritmusát, s 

Odaért 	 bámulta a ~' 
Utolsó а  a  vasúti hídhoz, keze megragadta a hide

g  maszpontja ebben a világban. Nézte az alatta fol 0 
	vaskorlátot 

ke tömbházakat, 	y kocsiáradatot, az előtte torn 
idegen város távolai fen dtan pislogó neonreklámokatyosuló szür-

Ráeszmélt... Yeit. a számára 
đ  

sohasem volt ebben a városban, sohasem rótt 
so- 

hasem ismerte embereit, sohasem... létezett... 
A Félelem szertefosztott, 	

a ~ '^óit, - 
Bensőjét valami kínos, 	

s ° állt az e 
amely 	 meleg és e 

	egyre erősödő  szélben. y után, tudta, nem lesz 	
egyben bénító érzés töltötte el, A szél borzol 	 már semmi... 

koló várost, 	gotta a haját. Nézte a millión i 
talap Éj. 	melyre furcsa, rideg, halotti le 

	
Y gYe 

pelként borult a csillг'a_ Nevetett. Tiszta szívb ő l nevetett. Utoljára nevetett. 

Lassan elindult a sínek mentén, ki a városból, 
minden lépéssel jobban közeledik a 

Semmihez, s érezte, hogy 
J 	„Ma re 	 és nevetett... 

retten, f 	ggel  a 3.  vasúti gбcpontba vezető  ѕіnрб  mellett  
ti-20 év körüli fiatalember holttestére bukkantak  a  ismen-kára igyekvő 

 vasúti alkalmazottak  
ugyanolyan kabátot alkalmaz ttak A fiu kék farm 	mun- 
súlyozzák a sza бtot 	 baleset 	ernadrágot és 
sérülés ne 	 mert a holttesten sem nem történt, hang- m észlelhető . A halál oka ismeretlеП

iféle zúzódás vagy 

x. Z. város Hetila 	~ pjából ❑ 

r'г  

'C..t 



Farkas István 

A HANGVERSENY 
A terem előtt állt és cigarettázott. Teli tüd ővel fújta ki a füstöt. 

Chopint jött hallgatni, az álmodozó, játékosan csörgedez ő  Chopint. 

Kell most egy kis nyár, egy falat tavasz az életében, oly régen volt 

ilyen gondtalan. Az utóbbi id őben, úgy tűnik, Kobin, a szül ővárosa 

szövetkezett ellene. Minden szép máshol történt, minden rossz itt súj-

totta, s sajnos oly ritkán és oly rövid id őtartamokra volt szerencséje 

másutt lenni. De .  sebaj, .most itt van Chopin, a zongoram űvész, a 

gyermek. Ném szabad ilyenekkel tör ődni, élvezni kell, feltartózhatat -

lanul élvezni. Igaz, Beethovent is játszani fog a vendégm űvész, a sú-

lyos, csatákkál telített; zseniálisan epeked ő , életcsődös, haláltsejtő  

kedvenc zeneszerz őjét, de most ez sem tépázhatja meg Chopin utáni 

vágyát. Semmi. Még Diana sem. 	
ön ő rű , feledhetetlen, 

Diana húzott  el előtte. A kedves áldott, gy Y 

gyű lölt, most már elérhetetlen Diana. Egy a számos szerelmei, elté-
vesztett szerelmei közül, s mégis: talán az egyedüli igaz szerelme, ha 
ilyen egyáltalán létezik. Mármint igaz szerelem. Diana már a terem-

ben volt. Már a füstsz ű rőt szívta, egy pillanatra arra gondolt, haza-
megy, de nem, neki most Chopinre van szüksége, semmi, de semmi 
nem állhat útjába. Semmi. Senki. Beethoven sem, ő  sem. És belépett. 

A zongora már nyitva állt, pár perc múlva kezd ődött a hangverseny. 

Sietett helyet foglalni. Akaratlanul is úgy választott, hogy Dianát fél-
profilból láthassa. De nem fog odanézni, azért sem. Az ember küzd-
jön önmagával, a többi már gyerekjáték. A zongora lakkját nézegette. 
Visszacsillant Diana tükörképe. Te jó Isten! Üljön már valaki elé. 
Nem szabad most erre gondolni, nemsokára Chopint hallgatja. Milyen 
jó lenne, ha tudna zongorázni. Úgy igazán. Jobb kézzel úgy-ahogy 
tudta pötyögtetni a melódiát, ballal is bele-belekóstolgatott a telt, 
tömített akkordokba, de hol van az, nem is lehet egy napon említeni a 
zenével. Vagy ha trombitázni tudna, ha jazz-t játszhatna, ha egy 
baráti, házi hangversenyen kiönthetné a lelkét. Nemigen járt hangver-
senyre. Imádta a zenét mindig is, órákig hallgatta Beethoven ötödik 
szimfóniáját, Bach fúgáit, Aznavourt, de csak otthon. Néha-néha el-
ment egy hangversenyre, de nehéz volt a sok faember között mozdu-
latlan, ájtatos pofával bámulni a karmestert, összecsapkodni a tenye-
rét minden tétel után, vagy a koncerteken ugrálni, óbégatni, fütyülni, 
falsolni, tolakodni. Ezt a tragikomédiát nem neki találták ki. 6 a zenét 

szerette. Azután megismerte Dianát, eljárt vele a hangversenyekre, s 
lassan megtanulta a termekben is élvezni a zenét , az élő , természe- 

tes játékot. S ezt is Dianának köszönheti. Már megint Diana, az átko- 
zott. Hol marad a múvész, már öt percet késik. Lopva a zongorára 

pillantott , onnan Diana meredt valahova a terem mélyébe. 

S nyílt az ajtó, a művész jött, mindenki tapsolt. O nem. Nem sze- 

retett tapsolni , elő re senkinek sem, látatlanban , utána sem, úgy vélte, 

a mély, a fenséges cšend az igazi diadal . Diana is így gondolta. Az ör- 

dögbe is Dianával! Hát sohasem szabadul már t őle? 

Arra riadt fel, hogy a m űvész Beethoven C-moll variációit јбtss~a. 
Zúgott a terem, s zúgott a feje, s örülten kóborolt a szíve, ahogy a tó-
nusok ide-oda csapkodtak körülötte. Az ében tónusok űzték a rózsa-színeket, s azok hősiesen kitartottak a lövészárokban, nem szándé-
koztak visszakozni. Mindig ez a harc, az örökös, az ő rjítő  harc, az el-
veszett csaták naiv reményhálója. Beethoven is küzdelem, Kobin is 
csata, az élet is marcangolás. Chopint akarok, Chopint, az istenért! 
Hát nem harcoltam eleget, elég kitartóan, hát itt, a hangversenyen is 
epekedjek. Ez az átkozott, imádott dianafélprofil is! Hát nem hagytok 
örülni a tavasznak? De most ocsmány, fekete, dermeszt ő  tél van. Egy kis hegyi patakcsörgedezést, egy mo гzsányl Chopint akarok! Akarok! 

És most az Appassionáta is. A dédelgetett, a hasonmás Appas-
s!onáta. De mién most, de miért ilyen kegyetlenül, érzelmesen, töké-
letesen? Hagyjuk most az üres szobákat, az elgyatott, kongó éjszakai 
utcákat. Hagyjuk most a harangokat, az esküv őt, a temetést. A vihart, 
a vízesést, a zuhatagot. Á rvíz ez, lila árvíz. Úszni az árral. Nekifeküdni 
a hullámoknak, teleszívni a tüd őt levegővel, elengedni magunkat, 
elernyedni, lebegni, csökönyösen lebegni. Érezni a t űző , kábító nap-
sugarat, az orcánkon a szelet, a piszkos csatornavíz gyógyító ciróga-
tását. Érezni a vízröpülést, mint a nyáron. Hej, mennyit lehetett akkor 
úszni, bújócskázni az iszapos víz alatt, hínárkoszorút fonni, nekifutni a 
trambulinon, elrugaszkodni és repülni, majd dupla szaltóba zsugorod-
ni, és még egy nyújtott test ű  csukafejessel lemerülni, hogy a víz ne 
csobbanjon, ne fröcsköljön. És nem ez a j б  benne, hogy a város le-gelszántabb , legvakmerőbb műugrója, hanem maga a szabadság, a 
repülés, az egyensúlyozás a leveg őben, a víz ölelése. Akkor is, mikor 
élete legszebb, legtökéletesebb ugrását, az aerba-bicskafejest ugrot-
ta, nemcsak Diana miatt. Elrugaszkodott. Zárt megfeszült lábait arca 
elé emelte , megfogta a bokáit , magához szorította, majd elengedte, s felsőtestét lassan hátrafeszítette, mindaddig míg az L bet ű  tükörképét 
nem alakította ki, és akkor, másfél méterrel a víz fölött, mikor már úgy 
látszott, hogy hátáraesik, egy erőteljes rántással szögként fúródott a 
csatornába. És tudta, hogy ez a gyönyör ű  ugrás, már rég benne volt, 
de mégis Diana húzta ki belöle. Mégiscsak miatta sikerült. Érette. 

Tatata taaa. A Sorsszimfóniából ismert, jajongó vezérmotívum 
könyörtelenül cibálta vissza a hangersenyterembe. És ráeszmélt, 
hogy mozdulatlanul, rebbenés nélkül bámulja Dianát. Zavartan kö њ l-nézett. Néhányan őt figyelték. Furcsállták, hogy dermedten, mozdu-
latlanul ül, egyetlen pontra összpontosítva, hiszen már megszokták, 
hogy Szedrikkel, Diana öccsével ilyentájt a széktámla rejtekében, a 
karméstert utánozták. Ez már akkortájt volt, miután Diana szakított 
Huberttel, s egy lélekké olvadtak össze, mint ahogy mondani szokták, 
egy levegőt szívtak. S hónapokig boldog volt. Aztán összevesztek. 
Piszokul. Vérre. S megint Dianát bámulta. De mindegy. Csakazértis! 
Nézni fogja, s гб  gondol, ha beleörül is. Egyszer már közel volt, na- 
gyon közel. A veszekedés után három napig a mennyezetet bámulta, 
gondolatlanul, érzéktelenül. Negyedik nap a várost rótta. Dianát 
kutatta, s így egy hétig. Aztán visszatomázta magát. Néha-néha így 
érdeklődött utána a hugától, Matildtól. Mennyi gyönyör ű  pillanatot töl- 
töttek együtt, négyesben, Matild, Patrik, a fiúja, Diana és ő . Diana. 
Diana. Mennyire ráillik a név. A vadászat istenn ője, akaratlanul is va- 
dász, különös vadász, az áldozat üldözte őt, hogy íjával kivégezhes- 
se. S neki, Félixnek is az egyedüli lehetséges nevet adták. Félt, ön- 
magától, félénk volt, s a szerencse is kísérte, kegyetlenül, kivédhetet- 
lenül. Mindig szerencsés volt, minden helyzetb ő l kisegítette, a lutrin is 
besegített, az emberek közötti viszonyban is. Mármint az, amit mások 
szerencsének mondanak. Neki ez istenverés volt, saját erejéb ő l akart érvényesülni, utálta a protekciót, Fortuna kisasszonyát is. S mikor 
veszni akart is, veszteni, az undok nem engedte. Csak épp ahol kel- 
lett volna, a szerelemben nem volt szerencséje. Szeretett, s nem tud- 
ták szeretni, szerették, s nem tudott szeretni. Egy zsoltárt kezdett 
mormolni magában, a tizenharmadikat. (Ezt a számot válsztotta sze- 
rencsésének is.) 

„Uram, meddig felejtkezel meg rólam végképp? Meddig rejted el 
orcádat elő lem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánakodjak szívem-
ben naponta? Meddig hatalmaskodik az ellenség rajtam? Nézz ide, 
felel nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szememet, hogy el ne 
aludjam halálra; Hogyne mondja ellenségem: meggy őztem őt; hábor-
gatóim ne örüljenek hogy tántorgok..." 

Mily fájdalmasan gyönyörű  a Mester . És a pianista mintha sze-
mélyesen ismerte volna, mintha ott lett volna mikor az Appassionátát 
küzdötte papírra. Tatata taaa. Majd síri csönd, és tapsvihar. Félix 
homloka gyöngyözött. Szemei égtek. És Dianára meredtek. Csak 
most ne Chopint! Tovább a Mestert, tovább, tovább, a végkimerülé-
sig, a végkimerülésig , a végkimerülésig . Igaz, a patak, a tavasz, a 
pacsirta, de nem most, a Mester után. Igaz az is, az elóbb még Cho-
pint akarta, s Beethovent nem, de jött Beethoven, s jött... 

És felhangzott Chopin harmadik szonátája , az ismeretlen, amely 
kísértetiesen hasonlít Beethovenre, s mégis egyedi, még pontosab-
ban Félixies. Hát Chopin is tud lenni, ó is tud ilyen lenni? És neki is volna szugerálóképessége , hogy a pianista a m űsorban előjegyzett 
második helyett a harmadikat játssza ? Most már csak a zenére össz-
pontosított. Az idegtépő , szédületesen rémítő , fenyegető  Chopin-tra-
gédiára. S csak akkor kezdett kászálódni, mikor a közönség java 
része már kiment . Míg a kabátját húzta, felemelte a fejét . Diana gyor-san elfordította tekintetét, és kiment . Ő  is lassú, fáradt léptekkel 31 elindult haza. ❑ 



mre Hilda 

Cím nélküli kapcsolatok 
A négyszögletes kör közepén csak bámul- 
ni tudtam, hogyan folyik össze a cukormáz 
a kiélt pofájú kutyák nyálas váladékával. 
Szerettem volna odamenni, belenyomni az 
ujjam, hogy érezzem az édességét, és vi- ,f 
dám ábrázattal megforduljak a tengelyem 
körül örömömben. De a négyszögletes kör 
elállta az utam. Villogó fénye volt, és nem 
mertem átlépni, pedig a máz andalítóan 
mosolygott. Nagyon éhes voltam. 

Fehér-rózsaszín ű  kockás mókusok ugrál- . 
tak a falon. Csodálkoztam azon, hogy miért 
nem esnek le, de rájöttem, hogy a libidóju-
kat elégítik ki. Már unnak a fákon ugrán-
dozni. A tavirózsás tapéta ideálisnak bizo-
nyult számukra. Még az se lepett meg, hogy . ,. 
az egyiknek letört a farka, amikor összeüt-
között a taviróza sötétzöld leveleivel. A fa-
rok hangtalanul leesett a rokokó ágyra. 
Mintha odarajzolták volna, úgy illett oda. 

Üresek voltak a fáskamrák 	 i 
Üresek voltak a fáskamra 	 ' 
Üresek voltak a fás 
Tizesével lopkodták el a tuskókat 
Az idén kemény tél lesz, a rádió is be-
mondta 

y Barbáran lovagoltam a falábú széken. Vége 
* volt a nyárnak. A nap se sütött. A szék néha r: •`. 
j~ nyerített, a sarkantyúmat mégse tudtam ol-y. " 

dalába vágni. A jobb lábam összeakadt 
a ballal. Már megint. 

Fáztam a könyvek alatt. Nem melegítettek 
a szentimentális sóhajok. Fázott a könyö 
kör, mert kilógot a Nyomorultak alól. A to- 

' ronyőr is megkongatta a harangját, és én 
még jobban fáztam a Notre Dame-ban. Zú- 

r' gott a fülem, de senki nem találta ki, miért. 



Adi Stehlik 

menhely 
ruhák alatt 
selymes tapintású takarókon 
hirtelen elhallgat minden 

homokdű
nék kezeket álmodnak 

széttépett vitorlák B 
	kikötőbő l 

nyugodalmas régezárt  
a szel dala miatt 
a hajszálak esztelenül táncolnak 

melletted 
az örök nyugtalanság is 
lenyugodhat 

a 2З6. Vers  
benned 
akár a városban 
betűk tipegnek 
holnapi kőalkatok 
és bezárt ajtókon kínosan 
hallgatnak a szám ok 
az újszülött percekben 

olcsó osztogatom újra 
színes papírba burkolva átmeneti szállószobákb  melyek az elődöktől bűzlenek s ablakaik dél felé tekintenek 

meghal odakint minden 
eghnem 

 hallgatott kérelmeivel 
üvegszemű  gyszerű  fehér por 
akár az ebek 
benned 

akár az elsuhant éjben 
láthatatlan kaleidoszkópokat rejtek 
színeket írok 
vásznakra melyek érthetetlenül szétolvadnak 

és sehova megyek 
sehova érkezek 

meg Csak  ezt 
epp utolsó lépteim nyújt

om  
amerremegnek az ágak tartál 
a pohár alatt 

` 	 és gy
јtott abroszminta 

Igy kenyérdarab 
az üres tányérban 
egy múló délután 
egészen hétköznapi 
gyönyörűsége 
akkor jövök ha senki 
neг  vár 
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Zoran Grbi ć  

Végső  Következtetés* 
1967. XI. 14-én születtem. 
Ma 1986. I. 28. 
Tehát éltem 1982. 
VII. 15-én. 
Ső t még 
1984. X. 15-én is. 

Válogatás a fiatal kikindai költ ő  
nemrégiben megjelent verseskötetéb ő l. 

Hogyan ünnepeltük meg 
a dadaizmus évfordulóját 
(riport) 
Aznap 
Összegyű ltünk 
A kávéházban. 
Mindenki felírt 
Egy darab papírra 
Egy vagy 
Két so rt . 
Ezeket egy 
Sapkába raktuk 
És 
Húztunk. 
A művelet ilyesféle 
Verseket 
Eredményezezett: 
„Az utcán lépkedek 
Lezuhant a repülőgép 
Mert most vagy soha 
Miattad" 
És emeltük poharunkat. 
Így ünnepeltük meg méltón 

a dadaizmus évfordulóját. 



A peroidikus látásmód 

néha látom őt 
néha látom ő  
néha látom 
néha láto 
néha lát 
néha lá 
néha I 
néha 
néh 
né 
n 
(most nem látom) 
n 
né 
néh 
néha 
néha I 
néha lá 
néha Iát 
néha lati 
néha látom 
néha lator' 
néha látom őt 

Ruggero Maggi 

Rondó az iskola 
egyhangúságá ról 
... a szememben. 
Lejövök. 
Rágyújtok. 
Beszélgetek. 
Csengetnek. 
Bemegyek a 
tanterembe. 
Leülök. 
Bejön a tanár. 
Felállok. Leülök. 
Tekingetek. 
Kicsit figyelek. 
Megfordulok: 
„Mennyi van még?" 
„35 perc."? 
Tekingetek. 
Gondolkodok. 
Még 30 perc. 
Rajzolgatok. 
Még 20 perc. 
Írogatok. 
Még 10 perc. 
Tekingetek. 
Még 8 perc. 
Tekingetek. 
Még 6 és fél perc. 
Gondolkodok. 
Még 3 perc. 
Kezemben a cigi. 
Még 2 és fél perc. 
Mindjárt. 
Még másfél perc. 
Pakolok. 
Még egy perc. 
Csengetnek. 
Kimegyek, unalommal a 
szememben. 
Lejövök. 
Rágyújtok. 
Beszélgetek. 
Csengetnek. 
Bemegyek a tante... 
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Bernát Nándor 

A banán 
A férfi egyenes testtartással, látszólag biztos léptek-
kel haladt úticélja felé. A lakásáig csupán öt ház vá-
lasztotta el, az utca egyik és másik oldalán — ahogy 
az már faluhelyen lenni szokott —, a házak el őtt fő -
ként feketébe öltözött, id ősebb emberek ültek vagy 
álltak, és beszélgettek, nézegettek, nézel ődtek. A 
férfi viszolygott ezekt ő l a találkozásoktól, a kétér-
telmű  mosolygásoktól, amelyek egyrészt kárörven-
dőék, másrészt viszont — adva a látszatra — sajnál-
kozóak voltak. Az emberek — ahogy az már faluhe-
lyen lenni szokott— іѕmегtёК  egymást, úgy isteniga-
zából, alaposan. Így hát jól tudták, hogy a férfi elvált 
a feleségétő l, a családja és lényegében minden va-
gyona —ágy, ruhásszekrény, rádió, asztal szé-
kekkel — az élettársánál maradt, ő  pedig egy albér-
letben lakik, ismét fizikai munkát végez. Amíg a fele-
ségével élt, szellemi munkát végezhetett; tiszteletdí-
jasan. Es keményen iszik. 
Most azonban nem ivott, tehát mintegy piros pontot 
szerezvén, igyekezett biztos, határozott lépésekkel 
menni, elhaladni az öt bámulók tekintete el őtt. Még 
csak másfél ház, számolt magában a férfi, eddig 
minden a legnagyobb rendben, és itt, ennél a gon-
dolatmenetnél egy banánhéjra lépett, pont a cip ője 
sarkával. A hátraesés elkerülése végett két kezével 
hevesen csapkodott a levegőben, de minden igye-
kezete ellenére egy pillanatra lehuppant a földre, 
azonmód fel is ugrott és folytatta útját. Az utcán le- 
vők talán észre sem vették volna az esetet, ha árgus 
szemekkel nem figyelik, de így... 
A rohadt életbe, gondolta magában a férfi, most me-
gint csak azt gondolják, hogy piszokul berúgtam, 
hogy tékozló apa vagyok, aki elissza családja el ő l a 
pénzt, de hát ő  percnyi pontossággal odaadja a 
gyerektartást, a volt felesége sem tehet szemre-
hányást neki. De ki hiszi el most, hogy nem ivott, 
amikor elesett, vagy most álljon elébük, hajoljon 
meg, és mondja el, hogy egy banánhéjon vágódott 
el; banánhéjon!, ki az ördög evett banánt, amikor 
mindenki panaszkodik az életszínvonalra, hogy nem 
tud tiszteségesen megélni, vagy csak mondják, és 
közben banánt ebédelnek, vacsoráznak és a bizo-
nyítékot képező  banánhéjt kidobják az ablakon, 
mert dugipénzbő l telhet csak banánra; és ha a hoz-
zátartozó hazajön a munkából, vagy mit tudom én 
honnan, akkor a banánfogyasztó egy órát panasz-
kodik, hogy ő  még egy kilogramm banánt sem tud 
megvenni, bezzeg a szomszédék, semmivel sem 
különbek náluk, a minap a szeme láttára két kilo-
gramm banánt vásároltak, erre a munkából érkez ő  
minden bizonnyal megsajnálja a szenved őt, és ad 
pénzt banánra, vagy ő  is azért ment el hazulról, 
hogy titkon megvásároljon egy banánt, és lopva az 
erdőben elfogyasztja, az még csak rendben van, 
mert ő  történetesen nem jár az erd őben, és nem 
csúszik el egy banánhéjon, meg hát a szomszédok 
sem ülnek az erdőben, és nem nézik őt, hogy berú-
gott-e, vagy sem. Vagy az is lehet, hogy valaki el- 
kérte ismerősétő l a banánhéjt, miután az jóíz űen el-

GoranVukuš'ć  fogyasztotta, és az ő  bosszantására el ő re megfon-
tolt szándékkal az úttestre helyezte, mert tudta, 
hogy ő  erre szokott hazajárni, esetleg arra számít-
ott, hogy nem ilyen szerencsésen esik el, hanem 
befelé a ház falának, és halálosan megüti a fejét, a 
nyomozók pedig majd kiderítik, hogy a megboldo-
gult halálát egy banánhéj okozta, és majd kint a te-
metőben futótűzként elterjed a hír, és a gyászol6, 
koporsóját körülvevő  emberek sírás helyett, elfoj-
tottan, de lesznek, akik hangosan nevetnek, és ezt a 
hírt leközlik a rádióban, s đt utólag felveszik a televi-
deбsok, és felvételükért Nobel-díjjal tüntetik ki đket, 
б t pedig kiröhögi a világ. 

36 



Az ajándék 
A férfi jóval túl volt már a harmadik x-en, de eddig 
még nem volt szeretője, igaz nője sem. Csendesen 
élt - ahogy mondani szokás -, káros szenvedélyek-
tő l mentesen. Volt neki szakmája, valami fémipari, 
vagy ahogy bemutatkozásnál dicsekedett „diplo- 
mált szaki vagyok, tessék engemet komolyan Ven-
ni". De senki az égadta világon nem vette komoly-
an, még komolytalannak sem. Káros szenvedélyek-
tő l mentesen élt, vagy ahogyan a falujában mondták 
„se pipa, se pija, se  p.  .  a". Az előző  kettőt még úgy-
ahogy nélkülözni is tudta volna, de ez utóbbival ha-
dilábon állt, habár az egyenes beszélgetések alkal-
mával erősen bizonygatta, hogy tő le, akár be is var-
rathatják a lányok. Otthon azután, gondolatban, fel-
fejtette azt a bizonyos varratot, de csak gondolat-
ban. Amikor gúnyolodott önmagával azt mondta 
„legalább nem kapok AIDS-et". S tényleg nem ka-

r  pott, igaz, mást sem igen. 
' ~ '1 Titkon azonban remélt, mert másképp ... és egyszer 

.'t.~-fia hogy, hogy nem, így utólag is csak derengve jönnek 
~'-\ be a szálak, lefeküdt, de nem sz űzien egyedül, ha-

1 •_rl nem másnem űvel, de mondjuk ki bátran: n ővel. 
Nyári este történt, egymagában ücsörgött a parkban 

J 	egy padon, nézelődött, jobb híján számolta a csilla- 
. gokat, éppen a tizenkettediknél ta rtott, amikor 

~~~.~°" 	 nő  „ apa, miket számolsz?", a ,..1 ~ megszólította egy 	p 
-~,~-.•w csillagokat, felelte a férfi, éppen a tizenke ttediknél 

tartok, ,számolj oda engem is", viháncolta. a n ő , 
„odamehetek?", de választ sem várva támolygott 
oda a férfi padjához. Er ősen ittas volt, ez nem is a 

'°гΡI íárásán, mintinkább a leheletén érz ődött; csak egy 
„jónevű" kocsmában érezhető  erősebb alkohol-

szag, mint a lányon (asszonyon?)! 
A férfi lakásán a nő  igen hamar föltalálta magát, ké- 
nyelmesen leül, italt kért, alaposan szétnézett az 
egyébként igen szegényes szobában. A férfi egy а .. 	° . 

- - 
 

y 1 	Á neheztelt az esetért, „no gyere kiskutyam a babád- 
,~ ✓; 	hoz", hívta magához a férfit, aki er őt véve magán, 

odament. 	
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A hetedik stampedli vodka után végre e Ib át otudott  
a férfi, átölelte a n őt, csókolóztak, közben levetk őz-
tek, és egyszer csak behatolt a n őbe, itt ebben a pil-
lanatban a férfi elvesztette józan ítél őképességét. 
Az érzés töményen átitatta minden izom- és ideg-
sejtjét, látni vélte egy fels őbb életszféra balkonját, 
ahová csak keveseknek van alkalmuk felkapasz-
kodni. És amely felett lüktet ő  ritmusban állandóan 
fenn ragyog a nap, és világosságával, valamint a 
prüszkölő  ködfoszlányoknak köszönve, a cserép-
ben állandóan ott ragyog a színes megsemmisítet-
len orchidea. És aki megszagolja a virágot, káprá-
zatában megszünteti a világra terpeszked ő  átkokat, 
mindenki gyermetegen köszon egymásnak és ne-
vet. 
Az aktus után a férfi szétterpesztett végtagokkal fe-
küdt az ágyon, az arcán békés mosoly lebegett. 
Nem vett tudomást a világról, ezért minden szépnek 
tű nt. 
A lány szólongatta, lealacsonyítóan ránevetett, de 
amikor semmire sem kapott választ, elment. 
A férfi csak hosszú órák után eszmélt fel, gondolatai 
szabadon csapongtak, rájött, hogy megízlelte az ár-

~_,;; nyékvilág legszebb ajándékát. 

rat átnyújtotta, kétszer is kilöttyintette, egyszer sze- 
rencsétlenségére a n ő  ruhájára, aki látszólag nem 

i 

. 

t  
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kissé zava rtan viselkedett, amíg az itallal telt poha- 

Tél volt. Csontrópogtató ;  velőkig hatoló hideg, a hő -mérő  higanyszála - talán tréfából - a -20 °C-on ál-
lapodott meg. A sisterg ő  eszetlenség pöffeszkedett 
a tájon, nagyanyja valótlanságán. 
A betegség és a megváltó halál közötti utolsó héten 
tö гtént meg, hogy őse, akinek köszönhette, hogy ő  
is belekóstoljon az életnek nevezett lócitromba, 
igénytelenné váljon. Mert „igényes" volt, amikor 
gyermeke megszületése utáni els ő  héten tíz deka 
áporodott, undorítóan büdös szalonnán a földön 
dolgozzon, hogy esténként a döglött csendben ma-
gába fogadja férjeura poros férfiasságát, esetleg 
közben arra gondolt, hogy holnap már nem a sza-
lonnát, hanem csak annak a b ő rét fogyasztja el reg-
geli-ebéd-estebédre. Mondom, igénytelenné vált, 
és azért fohászkodott a mindenhatóhoz, hogy ne 
ebben a kegyetlen hidegben kelljen kifeküdnie a te-
metőbe, mert „esetleg meg találok fázni", szokta 
mondani. 
A gyerekei pedig potrohos hasukkal csak álltak az 
ágya körül, és álltak, és pislogtak. 
A halál, szurkos seggével, üstbe köpött fekete köpe-
dékével, hideglelős nevetésével másként döntött, 
lefogta nagyanyja fájdalomtól kalimpáló kezét, ép 
pen -20 °C-on. 
És reggel kivitetett a kápolnába. Az unoka talán ba-
bonából írtázott a temet őtő l, a halottól, az elmúlás-
tól, talán azért várta meg azt a pillanatot, amikor 
egyedül lehet nagyanyjával, nem akarta, hogy a 
többiek láthassák megsemmisült, dülledt szem ű  te-
kintetét, mert tudta, ha férfi vagy légy férfi... 
A kápolnában hideg volt, a csend közepén helyezte-
tett el a koporsó, a gyertyák dereng ősen világították 
meg a halottat, amely immár hidegen fekszik a má-
sodosztályú koporsóban. A falakon koszorúk lógtak, 
akár a szegényemben szegénysége, tarkán és sem- 
mitmondóan. 
A halott arca olyan kemény volt, hogy még a sivata-
gi nap sem lágyította volna meg. A rátelepedett bol-
dogtalan évek aszalták tompává. 
Az unoka megütközve meredt el őre, ez a test is le-
hetett valamikor lágy és kívánatos, mint a meleg, 
nedvességgel átitatott 18 éves hajadon fátyolozott 
vaginája vagy mint a sivatag vándorának egy korty 
víz? Biztos, dön! tett el. 
Megtörtént-e, de hát butaság, meg kellett, hogy tör-
ténjen, hogy nagyanyjának szülei is valamikor gü-
gyögtek az akkor még picike lánykának, és hogy 
örülhettek, amikor el őször mondta ki, hogy papa 
meg mama, vagy nem is ezt mondta?, végül is telje-
sen mindegy, ez semmiképpen sem befolyásolta 
későbbi életét: 
És az ő  lánykája is ezt az életet élje le mint a nagy-
anyja?, nem, döntetett, mindenképpen kiküldi a só-
gorához Amerikába. 
Testvéreim, kik eljöttünk... de hát mi ez?, eszmélt 
fel az unoka, körülnézett, mellette már ott állt a ro-
konság, és a pap, és búcsúztatják az utast. 
A gödör, amely elnyelte földi maradványait, táton- 
gott, és láthatatlan kezeivel a még állókat hívta. Le- 37  
het, csak ne ilyen hidegben. ❑ 



Saša Radojč ić  

Emlék 
Kobakomban e börtönben 
nagy E betűt írok mintha 
félek mintha valaha is 
a gondolat törvény lett volna 
azt hogy milyen leszek 
arra az ükapák révednek vissza 

tovább a tudományra 
a száraz gondolatra voksolok 
és legyen szép szó is 
de azt hogy milyen leszek 
valahol a szelektő l óvott 
hangjelek sziklákba rejtik 

széthúzom a függönyöket teljesen 
megannyi kapu látóhatár 
vajon melyik mögött van annak hogy 
milyen leszek sár és rokonság vére 
fölé tornyosodó feltámadt 
elődök kezével írott 
dohos pergamenje 

I  
7,  

~..д  
✓ 
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félőrült skatulya az ördög otthona 
magában nem rejt elhervadt 
reményt az öregekért karom fenékig túrom 
félek elérek -e vagy csak 

szakadék csalóka köntöse ő  
dühös doboz a mértan szül ő je 
bekebelezte a szobát ott van csámcsog ásít 
büfög nyugtalan fed ő je 

valahova betúrtam a szónyilakat 
nélkülük nem lehet lőni barangolok 
a doboz körül az átjárókat méricskélem ~ . 
mit magába rejt készen 

berontani rombolni vájni 
a mély gyomorszájban hogy kifordítsam 
és nézzem a felhőket és a bárkákat nyitott ablakot 
a skatulyából kacagás sehol senki 

(1984-1987) 

Fordította FARKAS István 

у  



Mérei Róbert 

Az otthon 
A legelső  emlék, ami bennem maradt reális életemb ő l, 5 
éves kormból származik. Messzir ő l jött az üzenet. Halluci-
náció vagy bolondulás? A kezdés: arra, hogy mi volt 5 
éves korom előtt, nem emlékezek? Egy kép van a fejem-
ben: az óra három órát mutat. Anyám varr (tehát kevesebb 
voltam még mint három és fél éves, mert akkor halt meg az 
anyám), itt van még a nagymamám és az apám. Egy szo-
bor: teljesen besötétedett, reggel, le van húzva a roló, be 
van csukva az ajtó. Felébredtem. Nem tudok kimenni, nem 
találom az utat, nem találom a kilincset. Ordítozok, visíto-
zok, de senki sem hall. Nem találom a kilincset, akárhogy 
is keresem. Leülök és sírok. Elfog a pánik. Nekirontok az 
ajtónak és pont a kilincset kapom el. Kijutottam. Amikor 
kiértem a konyhába, az apám kérdi, mi a bajom. Megtud-
tam, hogy az anyám elment megszülni a testvéremet. Arra 
egyáltalán nem emlékezek, hogy állapotos lett volna. 
Semmire sem emlékszem. És egy hangkompozíció: azt 
mondják, meghalt az anyám. Sok ember. Nem tudom mi 
van itt. Nem tudom, honnan alakult ki ez az egész. Egy-
szerűen ez van: EGY HANGKOMPOZÍCIÓ. Félek. Attól 
félek, hogy nem tudom összerakni a gondolatokat a fejem-
ben. Meghalt az édesanyád. Meghalt? Hogyhogy? Miért? 
Miét halt meg? Miért hagyott itt engem? Szükségem van 
rá. Anyu, látni akarlak, nem láttalak még. 

Dušan Jurić  

A kérdés: az udvar közepén állok. Hol azén hazám? Este 
van, szép fehér a holdfény. Én szeretem a szép fehér 
holdfényt! Honnan kerültem ide? Szeretem a holdfényt! 
Kapcsolatot akarok az otthonommal. Nincs kapcsolat. 
Lesz! Ötévesen állok az udvar közepén. Ez a világ nem az 
én otthonom. Stop. Nincs tovább. Semmi mást nem tudok. 
Várok. A szem: valaki figyel. Egyszer ű . Ha, haahhaaaha, 
haah, ha. Jó! Itt a lehetőség: talán jön a felelet! Figyel és 
tanulmányoz, hogyan viselkedem. Sok ez már, ne figyelj 
tovább. Jó? Hallod? Figyel. Biztos hallasz. És tanulmá-
nyoz. Tudod mit? Felelj! Hogyan viselkedem. Megkaptam 
a kulcsot, elbújhatok. Mozdulatok. Kimegyek innen, és 
majd ha megint nem lesz baj, hogy figyel a valaki otthonról, 
visszajövök. Megúsztam. Nem láthat, ha elbújok. Szabad 
vagyok. Csend. Nem érzek semmit. Nem figyel többet a 
valaki. A mozdulatokat elfelejtettem. Tizennégy éves va-
gyok, fasza gyerek! Érzek valami furcsát. Többet nem mé-
rem a pöcsömet. Nem tudom. Úgy érzem valaminek 
eszembe kell jutnia. Valamit elfelejtettem! Mi az, a francba! 
1985. november huszadika. Itt a valaki. Nem szólt, hogy 
jön. Nem szólt! Pedig igazán szólhatott volna. Reszketek 
és fázom, de örülök, hogy visszajött. Úgy érzem, szeret. 
Nagyon szeret. Valamit akar tő lem. Majd jön és elmondja, 
mit akar. 1985. november 23. Itt a valaki. És beszél hoz-
zám. „Látom, hogy most már kapcsolatba léphetek veled. 
Jössz? Nem kell, hogy félj, vigyázni fogok rád. Ha vesz-
tünk, én nem tehetek róla. Minden t ő lem telhetőt meg-
teszek. Jössz?" 

Nem tudom. Félek. Kérlek, várj egy napot! 1985. no-
vember 24. Jössz? Jövök! Gyakorlás, munka, haladunk, 
fejlődünk. A kör törik. Minden geometriai alakzat szét-
olvad. Minden folyékonysziláid állapotban van. Egy más 
dimenzió. EGY MÁS DIMENZIÓ! 
INDULUNK! ❑ 



Kocsis Tamás 

Folyamatosan 
kettétört álomvilágot láttam  most 

bédjét 
tehát soha a kádban fogya sztja  
a rút mostoha kínrím és kora 
a tüdőbajos alpinista szomszéd csak ennyit mondott 

soha: sokáig éljen a költészet 
noha zihálva mélyen lélegzik s magast szellent 
naplót vezet és üvegb đ l issza a sört 

kutyáink átszaladtak volna óink visszaszaladtak volna 

a vonat gyorsabb 
de a síngy vonat 

 mint a kutya 

holnap talalmenti fagy 
már folyik az orrod és k orod 

etemet a sírba zuhanástól 
tartsd vissza a világegy 	a a márvány 
és indokold meg azzal hogy drá  9 
kopár üvegkéményeken másztunk fáztunk 
két pár határ egy haza a Svg ele 

a ó re  ke ~esrt 
majd hazaértünk és így 

б 
 

azóta is zárva a sorompó 	tiszta a fejünk 
belefújtunk és megállapították hogy 
de ennek ellenére mi tanúságtételt téve 
patriotizmusunkról csak törlesztettün sem paróka és ganca 
vacsorára hajába krumpli mely még 
erre fölpillantottunk és a tenger is folyni kezdett 
az ember leleményes állat hirtelen megnövekedett 

a sбpárlбk és ezzel párhuzamosan az amat đ r 

bélyeg - 
 és szalvétagy ű jtđk száma 

a székeket a bálba hordták 
a mai napot egy helyben kell végigállnunk 

nálunk szalutál é lakomák és egyb szertelen adomák az íjszakában , 
azt kérdezed miert a fegyver  
ez tükrözi naivitásunkat a fegyver hagyomány  
túlságosan feketében látod a világot feleltem 
pedig mi nem vettünk részt semmilye f orra alk

mban  

sem a díákfelvonulásokban de még a  

vetélked đ jén sem đk voltak azok kik összeolvasztották 

életük đsszes szimbilumait igen a szakácsok 

és csak fđzték fđzték fđzték vissza nem tér đ  

ezért egy kicsit gyönyör ű  múltjukat 
jelenünkben rotyogtatva majd párolták és dinsztelték 

zsíros és korpás hajú jövőjük tervezgetésével 
a szakácsok az örökigazságú szakácsok 
ketten jöttek és két hatalmas faragott nyel ű  disznóölőkéssel nekiestek emezek illúzióinak a leveg ő

ben pirosan és alvadva fröccsent a remény-vér 
mert az illúzió nem más mint remény 
avagy ferde hajlam és lágyan toccsanva 
hullott le a kőpázsitra 
júliusban leszek tizenhét 
én ekkor már pénzt kerestem mondta egy rokon 
én magamat kersem ha nem is szó szerint de 
„ami szép az emberben az szemmel nem látható" IS  minden más annyira fölösleges 
egyértelm űen és egy irányba távolodó emberiség nđ  és férfi és gyermek agyag-anyagok 
morajlóan elviharzó sokasága 
fűtenünk kell 
a test h ője nem elég 
fogvájókkal agyontűzdelt zsírpárna-agyú 
antibébik rohannak végig az utcán 
gombamód csökkend szaporulat 
síkság 
egyenletesen 
megállás nélkül 
folyamatosan 
és bízva a föltámadásban 

Patrick MacAllister 
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Klemm  Eva 

Szűz pária 
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d voltál oltad a napokat  
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a vereség verse 
Bartha György 

klasszikus 

jöttek 
jajgatva a mentők 
jöttek 
hajtépve a mentők 

jöttek 
pirulva a primások 
körbeálltak 
beszéltek sivította~ villogtak 

 Ikkendeztek 
írtak mértek rajzoltak  

a 2671 szemtanú 
egybehangzóan vallotta 
hogy az öngyilkos hajmereszt

ő  

kecsességgel ugrott fejest 
közben valahol ket emelet között 
néhányat bukfencezett 
majd újra a szélnek fesz óke 
a haja barna  volt 

	y fiatal volt vagy 	ett vagy nem 
nyakkendője lebeg 
mezítláb volt vag

ye fel 
hogyan kapaszkodott  
már mellékes 

ott rögtön a helyszínen 
a vészborzolta hullámokból 
felmerült két orvos 
és pszichológus 	oldást kik meglelték a meg 
a búcsúlevelet 
(„Nos, lattatok?'  

X Y: ,) 

társalgok 
veled magamban 

felszívom a színeket 
a mélybő l 
zöld tópartot 
zöld áradó illatot 
ami kívülem van 

megyek 
csak a fák 
maradnak 

elsötétített nappalok 
ha hiányzom valakinek 
majd felkeres 
eljár hozzám ide szegezi 
magát a székhez 

a beszélgetés valószín ű leg rosszul alakul 

meghíztál egy kicsit 
hát igen 
a felvonó a feljáratban 
újra elakadt 

futó mosoly 

és 
mentek 
jajgatva a mentők 

mentek 
hajborzolt rendőrök 

mentek 
létráikkal a piromániások 
már senki sem állt körbe 
már senki sem beszélt sivított 

villogot írt mért 
rajzolt és vallatott 

Kocsis Eugén 
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Ј  

bárprodukció  

s 
ha nem ma 
akkor majd holnap 	Ondosan 
gyűrött nadrágszárak g 
eligazított szoknyahajlatok 

az idđ  tovább  
gurigáz csillagaival 

lol kіdo ►gOZOtt és begyakorolt 
ujjak alatt zongora szólt 
s nem volt már 
hová lábadat kinyújtani 
végül valaki felállt a sarokban 
zsebre vágta a húrokat 
és távozott 
közben 
a nő  
levetkőzött 

majdnem 

a gyertyafényben 

majd 

nem 



Szü1etéS  
fertiő~n

tem  m~9  a hatrfa lan végte
lenbe  

fertőződ 	 á 
anyábó►  

ordó vért 
és nyaltam 
lemostak 	érik rám a haláladagot 

azóta naponta m 

Perpauer Attila 

elégia 

fekszel mellettem 
jó volna legalább pár órát aludni reggelig 
csak akkor veszem észre meztelenséged mikor felállsz 
nézel és én másra gondolok 

arra hogy milyen a felszántott föld szaga a hajnali órákban 
és arra hogy negyedik napja húzom fel ugyanazt a zoknit 
persze van olyan este mikor nyúlok utánad és te nem vagy 

most hiába va 	 a kivilágítatlan utcák falain 
próbálom be agy mellettem egészen másra gondolok 

gyarázni magamnak hogy teleírt a világ 
csak még nem találtam magamra és rád se 
várom a falakat a penészes kávéscsészét a szekrényben 
a megzöldült kenyeret a zacskóban 
talán megszólalnak 

a szüleim halottak félig 
pedig örökké akartak élni 
halálos betegek vagy csak lesznek pontosan nem tudom 
sötét van és semmi sem szent már 
száz van belđlem vagy ezer 
lehet hogy tízezer đszintén szólva ez sem érdekel 
a fény szimbólum ÉLET 

könnyen meglehet hogy emlékezetkiesésem van esđ  lesz a levegő  mozdulatlan 
tapogatom combjaid már nem vagy sz űz 
de kurva se mégis egyedül vagyok 

úgy ébredek egyszer 
hogy másképpen kezdek mindent 
úgyse lesz belđle semmi 
hiába a pátosz sáros marad minden 
ha jobban belegondolok a szín is szimbólum 
de meglehet hogy nem értjük meg 

menjünk 
kutyának 
ugassuk 
a Holdat 
„úúú" 
te gyaur 

Kéményseprő  és 

gesztenyesnenr  

Fekete söprű jével 

bekotor közénk, 
idegIsen nézünk össze 
s a temeti emе

►egy nek!" 
„Geszteny 
Atkarollak. 
Kinek szól a harang? 
A halota o 
	m  Fekete p fáját, 

fújja a szel: 
„Húú" 
de sötét van! 
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Kecskés M. Endre 

Homo Novus 
Vadvirágok szerteszórtan 
S tehéntrágya b űzlik ottan 
Ifjú hajtás szomjas földbe 
Elsárgultan összetörve 
Próbálja kinyújtani szárát 
Felemelni próbálja a szárnyát 

Éltető  rét szívem könyve 
Halk hajnalok kormos könnye 
Letapad a házak ablakán 
Kint és bent is örök magány 
Hozza a homályos reggelt 
Kocsik zaja durvön felvert 

Az ébredés und rító szájszagával 
Tele az élősködők hadával 
Vérével önmagukat megfert őzve 
Önmaguk láncaival összekötve 
A város ahol bombát dobott 
S összetépve lépked a halott 

Nőre nézve mit sem látni 
Csak a Iába közé hatolni 
Feneketlen kút a mélye 
Messze az út hogy elérje 
Elragadja nedves örvény 
Az arcába köp a törvény 
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Milivoje Mlađenović  

Búcsú a „fiatal prózától" , 

~ . 

A „fiatal próza esete" a szerb irodalomban hosszabb ideig lekö-
tötte az ifjabb (és némely idősebb) kritikusok figyelmét. Hajlamo-
sak vagyunk arra, hogy mindazt, ami a szerb irodalmat a hetvenes 
években elöntő  új hullám körül történt „esetnek" nevezzük, a kí-
sérőjelenségként fellép ő  állandó perlekedések miatt, amely ezt a 
születőben levő  irodalmi tényt kísérte. 

A KПjiževПa kritika irodalmi folyóirat teljes egészében az ifjú 
szerb prózának, avagy a „különbségek prózájának" szentelt ket-
tős száma a félreértések elsimítására való törekvés kinyilvánítása. 
Az irodalomesztétikai folyóirat tematikus száma egyszer űen ki-
mondta az „utolsó szót" a „fiatal prózáról". Ez azonban nem je-
lenti, hogy ezzel a szerkesztési kísérlettel megsemmisítették 
mindazt, amit erről a stílusalakzatról eddig írtak (az irodalmi-kriti-
kai szövegek összessége pedig kitesz annyit, mint maga a próza 
— miként Mihajlo Pantić , e prózahullám egyik kísérője, $ egyben 
részvevője is megjegyzi, hanem csupán a különböz ő  korosztályú, 
különböző  elméle*.i és módszertani állásfoglalású kritikusok kon-
struktív beszélgetésében kimondott „búcsúztató" a prózamodell 
felett, amely szemmel láthatóan már kimerült. Méghozzá még 
mielőtt nevet szerzett volna magának. 



A „fiatal próza" jelenségét megmagyarázni próbáló kritikusok 
szinte mindegyikének érdemes lenne feltenni a kérdést, hogy mi 
fejlődhet ki az ifjú pózából, és hogy mi az ifjú próza ma. Ebb ő l ere-
dбen Ivan Neg г išorac, aki A fekete veiocipéd algebrája című  
szintetikus kísérletében adott első  poétikus meghatározásokról is-
mert, szövege címéül kérdést tesz fel: „Van-e az ifjú prózának jö-
vője?" 
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MI IS TULAJDONKÉPPEN A „FIATAL PRÓZA"? 

Több kritikus kínlódott, hogy ezt a stílusalakzatot megnevezze. 
Dobrivoje Stanojević  Forma, avagy nem a szerelemrđl című  ta-
nulmányában a „formizmus" kifejezést használta, a korosztály ki-
fejezett törekvése miatt, hogy kialakítsa a formát, amely felváltotta 
mindazt, amit eddig a fabula és a realisztikus motiváció jelentett 
irodalmunkban. A Književna kritika kutatásának szükségletére a 
„különbségek prózája" kifejezést választották, amely többek kö-
zött azt is sugalmazza, hogy nem egységes stílusirányzatú prózá-
ról van szб . Legtovább mégis, az általa kiváltott minden z ű rzavar 
és félreértés ellenére, a „fiatal próza" kifejezés maradt forgalom-
ban. 

Milivoj Srebro — egyike a hivatottaknak, hogy megválaszolja 
a központi kérdést, hogy mi a fiatal próza —, úgy véli, hogy „a szel-
lem krízisének és az identitásvesztés veszélyének következmé-
nye." E szerző  szerint a kétkedés és a kigúnyolás az összetev ő i a 
világnézetnek, amely a szó m űvészete jövőjének kétségbe 
vonásából ered. Ezért is menekülnek a múltba, felülvizsgálják 
vagy tagadják a hagyományokat, miközben leginkább az iróniát 
és a paródiát, de egyebet is választanak eszközül. Ez az identitá-
sért folyóharc id őnként anarchikus hadjárattá, a könyvtárnyi iro-
dalom rombolásává és a mesélés kiveszésévé változik. Felsorol-
va a szerzőket, akik a szónak ebben a fejetlenségében mégis tisz-
teletben tartják az elbeszélés arisztotelészi követelményeit (R. 
Petković , D. M. Kneževi ć, M. Mičeta) Srebro egyidej ű leg megjó-
solja a történethez való visszatérést és a „fiatal próza" jobb jöv ő-
jét. 

Radivoje Mikié, a „középkorosztályú" kritikusok egyike, aki 
foglalkozott a „fiatal prózával", és el őbbrő l is ismert a stílusalak-
zat iránti kételked ő  állásfoglalásáról, figyelmeztet, hogy „a hagyo-
mány figyelmetlen kezelése", amire a fiatal prózaírók hajlamosak, 
könnyen kellemetlenségeket idézhet el ő . Különösen azt veti a 
szemükre, hogy könnyelm űen elvetették az előhadat, amelynek 
gyökerei a modern európai prózához vezetnek. Az elbeszélés 
iránti — már említett —kételyét Hugo Friedrichre és A modern 
vers struktúrája című  művére emlékeztetve magyarázza. A lírai 
alany elszemélytelenítése a „fiatal prózára" vonatkoztatva az el-
beszélő  alany elszemélytelenítését jelenti. Ebbő l ered, hogy ál-
landóan „az író bajai azért, mert író" téma foglati оztatja. Mikiének 
nincs semmi ellenvetése az ilyen poétikus érdekl ődés iránt, mégis 
azt szeretné, ha ez a próza megvalósítaná az „új és szuggesztív 
irodalmi nagyságot", ezzel kívánva hangsúlyozni a „fiatal próza" 
és minden poétikus fordulat mulandóságát. 

Sava Dámjanov „szubjektív mellékletével a fiatal próza élet-
rajzához" tulajdonképpen elköszön a jelenségt ő l, ugyanis párhu-
zamosan foglalkozott keletkezésével és értékelésével. Egyben 
hasonlít Mikiéhez: bízik a tíz-egynéhány fiatal szerz ő  tehetségé-
ben, akik a közeljövőben várhatóan jelentős műveket alkothatnak. 
Igaz, a „fiatal prózát" zagyvaságnak, de mégis nagyon fontos 
színfoltnak tekinti az irodalom palettáján. „A »fiatal próza« minde-
nekelőtt mint irányzat jelentós. Méghozzá — meggy őződésem 
szerint — mint alkotó irányvétel, amely az általa teremtett lehet ősé-
gekkel ihlető  lehet az irodalmi kifejezés új formáinak el ő retörésé 
ben érdekelt jövendő  íróknak." 

KÖTŐDÉS A HAGYOMÁNYOKHOZ 

Damjanov kiemeli, hogy a fiatal írók és az el őhad irányzatai 
között nem szakadt meg teljesen minden kapcsolat. A fiatal írók 
elfogadják és a maguk módján átültetik költ ő i konstánsaikat (új 
prózai eljárások bevezetése, a realisztikus próza alapvet ő  össze-
tevő inek megbontása, új szövegfelépítés, gyakori meta ргбzai 
diskurzusok, ironikus és parodikus réteg). 

„Az irodalomban semmi sem pottyan az égb ő l" —állítja kate-
gorikusan Srba Ignjatovi ć  a korszerű  szerb próza irodalmi áram-
latait magyarázva. Az előbb említettekt ő l eltérően ő  kritikusként 
felismeri, hogy kevés az olyan irodalmi jelenség, amelynek el őd-
jeit nem lehet megtalálni. Természetesen amikor a fiatal írókról 
van szб , nem lehet példaképekrő l beszélni, de az irodalomtörté-
neti áttekintés kíméletlen. A kisprózát mint a fiatal irodalom poéti-
kai érdeklődésének középpontját magyarázva Ignjatovi ć  megem-
líti, hogy ez semmiképp sem az ő  találmányuk. Ennek a formának 
régi hagyományjai vannak: az ember legrégebbi feljegyzéseit ő l 
kezdve Kafka rövid történeteiig. A „fiatal próza" függvényében 
Ignjatović  tovább rendszerezi a rövid történet sajátosságait. A 
szembeötlő , ismert eredetű  kölcsönzések mellett (Beckett, Kaf-
ka, Borges , Harmsz), miközben bőven alkalmazza a parodizáló 
eljárást, a rombolást, a próza és a költészet korrelativizál бsának 
egyik módját is, .valamint a funkcionális zsargon-beiktatásokat, 
ragaszkodik a kollokviálishoz, másolja a hétköznapokat. 

Érdekesek a különös észrevételek, amelyeket Petar Pijano-
vić  tesz: 1. a fiatal prózát nem kellene túl komolyan venni; 2. a fia-
tal kritikusnak, aki a fiatal prózát kívánja meghonosítani, inkább fi-
gyelmesnek és logikusnak, mintsem kinyilatkoztatónak kell lennie; 

a fiatal prózaíróknak kiolvasniuk kell elődjeiket és tanulniuk, 
hogyan győzi le az érdeklődő  író saját poétikájának hiányosságait; 

a fiatal próza rombol, de nem épít, illetve ha épít, akkor az a tör-
ténet üres tere; 5. a fiatal írónak jól át kell tanulmányoznia ezt, és 
azt a „klasszikusabb örökséget, hogy gyám és zsandár nélkül 
megtalálja a maga harmadik útját; 6. az öntetszelgést és az új 
írástechnikákkal járó megszállottságot fel kellene cserélni a már 
megalkotott iránti gyümölcsöző  gyanakvással, 7. az ifjú próza fej-
lődőképes anyag, amely az Elliot módján értelmezett hagyo-
mányba építve valamilyen eredményt ad. 

Unalmas-szomorkás és félig személyes színezet ű  Aleksan-
dar Jerkov Unalmas című  szövege. Az ifjú prózáról — a múltra ha-
gyatkozva — levette a kezét, bátorító tekintetét csupán három íróra 
irányította (Basara, Petkovi ć, Mitrovič). Hiszi, hogy egyedül be-
lő lük lesz „nagy író". Hogyan következett be ez a fordulat, hiszen 
Jerkov azelőtt „enyhé és tapintatos volt a fiatal írókkal szemben" 
— erre nincs magyarázata. Hacsak nem tekintjük annak fölényes 
köpdösését arra a prózára, amelyet tegnap még dicsén. 

AZ ÍRÓI MÓDSZER MINT FŐHŐS 

Egészen más Dobrivoje Stanojevi ć  hozzáállása, aki egyéb-
ként e stílusalakzat kitartó analitikusaként ismert. Szerinte éppen 
a selejtet és félterméket elkerülhetetlenül gyártó prózai újdonság 
megvilágításában jelentkez ő  mértéktelenség váltotta ki ezt a z ű r-
zavaros helyzetet. Nem tudni, hogy mi micsoda ebben a képzel ő-
dés szülte világban. Stanojević  igyekszik megalapozni a fiatal 
próza elméletét és megszilárdítani ezt a szövegkonstrukciót. 
A zsánermeghatározási kísérlet (túlsúlyban van a rövid történet, a 
történet, az elbeszélés, a „történetelbeszélés", a novella, a kisre-
gény, a regény) mintegy bizonylata ennek az igyekezetnek. Egy 
meghatározott zsáner uralkodásáról azonban nem beszélhetünk, 
szögezi le Stanojevi ć . Ezek szerint szó sincs arról, hogy a „fiatal 
próza" tudná, mit akar. Csak azt tudni biztosan, hogy mit nem 
akar — a hagyományt, régi kereteket a világról alkotott új ké-
peinek. 

Az „alternatív irodalom" a fiatal prózát egyidej ű leg pozitívan 
és negatívan tünteti fel. Negatívan, mert az alternativizmus meg-
határozásával az éretlenségre utal. Pozitívan, mert „ezzel na-
gyobb jelentőséget tulajdonít neki, mint amekkorával valóban bír". 
Anarchisztikusságát Stanojevi ć  látszólagosnak tekinti: „Nem tö-
rekszik minden tabu eltörlésére, maga állítja fel őket utólag." Ez a 
korosztály alkalmatlan egy ilyen mozgalomra, mert se élettapasz-
talata nincs, se nem járták ki valamennyien az elbeszélés iskolá-
ját, ami nélkül nem szabad erre a vékony jégre lépni. 

Duško Babié a legújabb próza főhősének az írói módszert te-
kinti. Ez a legteljesebb mértékben alkalmazást nyer a legnagyobb 
ellenség , a „valósági irodalom" elleni harcban. Antitörténet, an-
tieljáгбs, „boncolás", az elbeszélő  modell bomlasztása — ez van 
állandóan a fiatal prózaírók el őtt. Az új felfogásmód két másik 16-
nyeges jellemvonását is — a töredékességet és a gyakorta tema-
tizált „félelmet az írástól" —Babié, akárcsak a többi kritikus, már 
ismertnek és felhasználtnak tekinti, bizonyítva ezzel az ifjú próza 
epigoni végzetét. 

A „fiatal próza" egyik fontos jellemz ője a költő i és prózai sajá-
tosságok keveredése. Nemanja Mitrović  A háború álma és a Fa-
jok című  könyveinek példáján Bojana Stojanovi б  a prózavers és 
a rövid történet formai-technikai és szellemi-esztétikai, valamint 
motívumbeli hasonlatosságát bizonyítja. Ugyanígy olvashatnánk 
B. Veljkovi ć , D. Albahari, V. Ćurgus Kazimir és más szerzők 
prózáját is. Mondhatnánk tehát, ki tudja, hányadszor, hogy „az ifjú 
szerb próza" mégsem olyan új, mint amilyennek mutatkozik. 

Miodrag Jauković  álláspontja szerint inkább az el őhad meg-
csömörlöttsége és tehetetlensége, mintsem az új értéke miatt 
jelentkeznek az olyan mozgalmak, mint a „fiatal próza". b sem 
látja ebben a prózahullámban, hogy a végs őkig lehetséges lenne 
az eredetiség „elve". 



Egyféle halotti beszédet tartva az „ifjú próza" felett Negrfšorac 
közzéteszi: „Fiatal próza nincs többé, csak az írók maradtak, akik 
egyre kevésbé fiatalok. Ök, vagy mások teremtik majd meg az új 
»ifjú prózát«. Ők az erőteljes, de hamis korosztályi összetartástól 
szikrázó korosztályi-poétikai együvétartozás terhét ő l mentesen 
alkotnak majd. Az igazi szolidaritás a kíméletlen kritika" — kiáltja 
Negrišorac. 

Szemmel látható, hogy ennek az alakulóban lev ő  stílusalak-
zatnak az áttekintésében még nem alkalmaztak irodalmi-tö гténel 
mi mércéket. A megfelel ő  kritikai értékelés csak id őnként látható. 
A Književna kritika folyóirat törekvése — hogy pontot tegyen a 

korszerű  szerb irodalomnak erre az „osztályára" — sem hozta 
meg a várt gyümölcsöt. Pont helyett három pontot tett... 

Ennek egyik oka az is, hogy a felkért kritikusok többet beszél-
tek az „ifjú próza" kapcsán, mint magáról a prózáról. Tehát ahe-
lyett, hogy felmérjék , észrevételeikkel és tanácsaikkal megvál-

toztatni igyekeztek a „fiatal prózát", habár már ráadták a halotti 
ruhát. 

A „FIATAL PRÓZA" HÁROM LÉNYEGES 
TÉNYEZŐJE 

Bírálata 

Amennyit beszéltek és írtak a „fiatal prózáról", ugyanannyit 
beszéltek és írtak a (ismét egy konstruált kifejezés) „fiatal kritiká-
ról" is, vétkeirő l és tévedéseirő l, a „fiatal próza" érvényesülésé-
hez való hozzájárulásáról. A „fiatal próza" értékigazolásának kér-
dése a „fiatalok" és az id ősebb korosztályú irodalomkritikusok 
perlekedésének kérdése. Ha elfogadjuk Milivoj Solar tételét, 

hogy „a poétika ott kezd ődik, ahol a kritika véget ér, a kritika pedig 
ott kezdődik, ahol a poétika véget ér", akkor még összetettebb 
lesz a „fiatal prózának" a szerb irodalomban betölt ő  helyét meg-
határozni — a kritika se nem volt világos, se nem szakadt meg 
poétikai tételei feltárása közben. 

Radivoje Mikić  a „fiatal prózát" kísér ő  szembeötl ő  bajnak te-
kinti tolmácsolóinak és szószólóinak „szektás hangulatát", akik 
Ily módon fellépve elmulasztották az alkalmat, hogy „életteret" te-
remtsenek neki. Az ilyen álláspont megnyilvánulása a „fiatal pró-
za" mint valami egészen egyedülálló, megismételhetetlen kivá-
lasztása. A készenlét, hogy egyet-mást kitöröljenek az irodalom-
ból, megölte a „fiatal prózát". 

A „fiatal próza" és az őt kísérő  kritika egészére minden bi-
zonnyal kihat a tény, hogy kett ős szerep játszásával is találkozunk 
benne: az írói és a kritikusi tevékenység egyesítésével egyazon 
személyben. Így hát, a világos kiindulópontok ellenére, öntudatla-
nul is lehetséges volt valamit elkend őzni, elhallgatni. 

Errő l szól Dobrivoje Stanojevi ć  is: „A fiatal prózáról éretten, 

de kezdő  módjára is írnak, meggy őzően, de mértéktelenül is, tájé-

kozottan, de szakmailag egészen rosszul is. ,,  A kritikusokat, akik 
nem álltak a „fiatál próza" szolgálatában (de „a maguk költsé-
gén" figyélemmel követték) gyakran megvetették, mert észrevet-
ték a gyengeségeket. A gyakran fedezet nélküli önhittség nagy 
károkat okozott a fiatal írók új koncepciójának. 

Már mondottuk, hogy a „fiatal próza" reálisabb értékelésének 
egyik korlátozó tényezője a poétikai „szétsíórtság". Ivan 
Negrišorac ezét a poétikai egységhez ragaszkodik. Véleménye 
szerint „az árnyalatok meggondolására nem hajlamos kritikusok a 
szilárd poétikai koncepcióval számolva mentesítik magukat a gon 
dolkodás erőfeszítésétő l, s egyben teret is nyitnak a könnyebb 

mesterkedésre az irodalmi szférában." 

Forma, avagy nem a szerelemrő l cím ű  kritikai könyvében 

Dobrivoje Stanojevi ć  igen nagyravágyóan és szisztematikusan 
közelítette meg a „fiatal prózát". A „formizmus" m űszó mellett 
döntött (ironikus hangzása ellenére is), abban a meggy őződés-
ben, hogy ezzel a meghatározással átfogható e prózahullám min-
den áramlata és sajátossága. 

A „fiatal próza" felletti alapos elmélkedést meger ősíti a Zden-

ko Škreb elgondolásain alapuló „formizmus" stílusalakzat leírása 
is. Stanojević  feltárja a stílusalakzat néhány állandó jellemz őjét: a) 
ironikus-parodikus irányvétel, amely a krónikus elbeszél ő  ural-

kodásában nyilvánul meg; b) ritmikusság és leírás (a prózai és a 

költő i áthatása, az elbeszél ő  képsorok ismétlése; c) fantasztikus 

észlelés (a hős érzelmeinek megfosztása minden patetikától; 
d) a történek helyzete (a minimalizmus poétikája), az elbeszél ő  
eljárások megváltozása, amivel el őtérbe kerül a forma); e) moti-

váció , ami a realisztikus motiváció fantasztikus részletekkel való 
megbontásában, az irracionális gyakori hangsúlyozásában és pa-
rodizálásban nyilvánul meg; f) töredékesség , ami a szerkezeti 
szétforgácsoltságban és a tárgytól való eltérésben nyilvánul meg; 
g) zsánerellenes irányzat a különböző  zsánerek sémái átszövé-
sére irányuló igyekezetben, a regény, a történet és az elbeszélés e 

érintésével. 
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A „formizmus" függvényében Dobrivoje Stanojevi ć  igyekszik 
alkalmazni Škreb koncepcióját a stíluskomplexumokról, amelyek 
„a stílusalakzat összetev ő i" és egyes makrostruktúrák lényeges 
vonásainak meghatározói, de nem csupán egy meghatározott 
makrostrukúrára nézve lényegesek. Két uralkodó stílus-
komplexumot észlel: civilizációst , amely hangsúlyozza az elbe-szélőnek a korszer ű  civilizációhoz való tartozását ( Albahari, Pan-tić , Gudelj , Andić , Radaković  és mások prózájában) és ironi-kus-parodikust

, amely makro-és mikrostrukturális téren is hat. 
Ez az irodalmi hagyomány és a hagyományos tapasztalat túlérté-
kelésének irányzatá. 

A formista szövegek további vizsgálatát Stanojeví ć  metatex-
tuális és intertextuális szinten folytatja. Eközben felhasználja a 
manirista szövegekben fellelhet ő  metatextualizmus tanulmányo zását (Pavao Pavlič ić  tanulmánya), és eljut e két stílusalakzat 
hasonlóságáig és különböz őségéig. Az irodalom szokványossá 
gainak tudata mind a manirizmus, mind a „formizmus" sajátsága. 
A „formisták" azonban nem a hagyományos irodalom módján 
szólnak az évszázados témákról. Ők a m ű  formájával és szerke-
zetéval vezetik el az olvasót addig az álláspontig, amelyr ő l szem-
lélve mindenki önállóan gondolkodhat az alaptémákról. „A formis-
ták megkísérelnek nem a szerelemr ő l beszélni vagy nem be-szélni a szerelemrő l, hogy nagyobb lehetőséget adjanak az olva-
sónak a felkínált tartalom élelmezésére." A „formista" szövegek 
intertextuális rétege a hagyományhoz való viszony felállításában 
nyilvánul meg. Ezt a hagyományos irodalom részleteinek beik-
tatásával, töredékek elrejtésével vagy átformálásával és kom-
mentálásával érik el. Az intertextuális kapcsolat külön válfaja 
a „formizmusban" gyakran jelentkez ő  mottó. Ez a két réteg a for-
mizmusban (meta- és intertextuális) a hagyomány iránti pozitív 
vagy negatív állásfoglalás hordozója és a nyolcvanas évek prózá-
ja megértésének kulcsa. 

Az új prózakoncepció kritikai-elméleti megvilágításához jelen-tősen hozzájárult Mihajlo Pantić  A tömörség kísértése (Matica Srpska, Újvidék, 1984) cím ű  köyvével. Kutatásának szándéka az 
orosz formalistákhoz, tudományunkban és irodalmunkban való 
tükröző

déseikhez kapcsolódik. A tömörítés jelenségét és az elbe-
szélés rövidségét vizsgálva a „fiatal próza" által bevezetett alap-
feltevésekre utal, az okokra és a megvalósításokra, a lényeges 
poétikai kiindulópontokra, a hagyomány iránti viszonyra, a rombo-
lási hajlamra, az ironikus -parodisztikus elhajlásra, a banális és 
fennkölt tartalmak egymásba fonódására. 

A „fiatal prózának" néhány irodalmi lap és folyóirat különszá-
mot szentelt. Ezek közül kiválaszthatjuk: Mi lesz a „valóságiroda-lom" után? (Književnost, 10-11, 1980), A mai szerb próza (Sa-vremenik, 3-4, 1981), Új próza —újvidéki kör (Pofja, 272-273, 1981), A fiatal szerb irodalom (Pofja, 312-313, 1985). A mai 
szerb prózáról szóló írások többsége mégis szétszórtan lelhet ő  fel időszaki irodalmi kiadványokban, lapokban és folyóiratokban, is-
mertetés, kitekintés, jegyzet alakjában. 

Mindent összevetve, a „fiatal prózáról" sokat írtak. Az irodalmi 
élet és az irodalompolitika tényez őjeként vizsgálták, igyekeztek 
beépíteni az irodalomtörténetbe. Az úgyszintén jelenlevő  homá-lyosság, dadogás fő leg az irodalmi értékek és az értékes irodalom 
közötti különbség elhanyagolásának észrevehet ő  következ-ménye. 

Az olvasó 

Milyen olvasót érdemel a „fiatal próza", mekkora része van az 
új prózakoncepció irodalmi értékének felállításában? 

A fiatalok irodalmi alkotásainak megértését nehezíti az olvas-
mány ismeretének hiánya. „Fájó pontja a hagyomány" —állapítja 
meg Dobrivoje Stanojevf ć , és kioktat: „Az, aki rászokik a »fiatal 
próza« szövegeire, mint a szenvedélyes utazó a gyors, de kényel- 
metlen vonatokra, teljes olvasói élvezetet nyújtó anyagot találhat 
bennük." 

De a „fiatal próza" még nem teremtette meg a maga közönsé-
gét. Alkotásainak egészén érezhet ő  az eljárással való megterhelt-
ség, ami elriasztja az olvasókat. A „fiatal próza" elvárja tettében a 
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tounireszessege і , amire azonban az oivaso nem Kesz. u a tone-
netet keresi, az írói eljárás nem érdekli túlságosan. Ezért nagyon 
helyénvaló Miodrag Jauković  megjegyzése, hogy „különös, 
összetett, néha hermetikus kifejezésmódjával a „fiatal próza" túl-
ságosan idealizálja az olvasót, természetesen amennyiben 
egyáltalán gondolkozik róla." 

De az olvasó sem mindig „virágszál". Mint Ivan Negrišorac 
megjegyzi, a hagyományos irodalomhoz szokott, szellemi kíván-
csiság nélküli olvasóknak ez a próza kínzást jelent. Ebben látja a 
legnagyobb veszélyt: „A további poétikai folyamatok megteremté-
sében alkalmuk nyílna, hogy nyugodtan és újabb izgalmak nélkül 

átlássanak" e próza bonyolult szövedékén, s rosszkedv űen el-
dörmögjék, hogy mindez »egy nagy semmi«." 

Az olvasó nem lehet unalmas. Inkább azt mondhatnánk, hogy 
unalmas m űvek vannak. Valljuk be töredelmesen, hogy a „fiatal 
prózának" felívelései ellenére is voltak olyan félalkotásai, ame-
lyek nem kelthették fel az olvasóközönség érdekl ődését. 

A mű  

Szenteljünk most figyelmet az irodalmi m űveknek is, amelyek 
(feltételesen szólva) a „fiatal próza" szellemének „példaképei", s 
egyidej ű leg csúcspontjai is lehetnek. Legsajátosabbnak t űnik Mi-
hajlo Pantić  A szoba krónikája (Rad, Belgrád, 1984) és Svetislav 
Basara Meghasadt tükör (Filip Višnji ć , Belgrád, 1986) cím ű  
könyve. 

Az első  prózakötetbe Mihajlo Pantić  részben átvitte a maga 
elméleti tudását, amit a rövid prózai formák említett kritikai 
panorámájában, A tömörség kísértésében összegy űjtött. A mai 
szerb prózában betöltött kett ős szerep (író és irodalom-magyará-
zó) nem azt jelenti, hogy Panti ć  redkívüli jelenség. Inkább azt állít-
hatnánk, hogy a „szület őben levő  irodalom" azon képvisel ő i a ki-
vételek, akik nem foglalkoznak egyidej ű leg irodalomteremtéssel 
és -értékeléssel. 

A tömörség kísértésében észlelt általános értékek mellett a 
fiatal író prózai alkotásában vannak olyan vonások is, amelyek a 
leírt modellekhez viszonyítva sajátossá teszik. Mindenekel őtt az 
elbeszélés epikus horizontjától való hangsúlyozottan ironikus el 
térés, az irodalmi kifejezésmód feletti gond és a fantasztikus kiépí-
tésének módja. 

A rövid történetek gy űjteményének alcímében álló „lárvák" 
meghatározás képletesen figyelmeztet a rövid történet mimikri-
-képességére, zsánerbeli meghatározhatatlanságára, a hagyo-
mányos sematikus elbeszélésmód, s ezzel együtt a hagyományos 
befogadó állandó kikerülésére. Ezért ez a könyv megköveteli az 
olvasó (bün)részességét jelentéseinek megértésében és felépít-
ményében. Ez abból ered, hogy az irodalmi valóság teljesen más, 
képzeletgazdagabb módon formálódik. Az el őző  korszakok stílus-
beli kliséinek rendszerét parodizálva azonban számtalan rejtett 
csatornán keresztül.mégisérintkezik az irodalmi örökséggel. „B ő-
röm feszes; kirepedezett mint a pergamen, száraz és sárga, mint 
a túl gyakori metafora" — mondja az elbeszél ő  az Oksimoron cí-
mű  történetben. Ez a mondat feltárja az elbeszélés szerkesztési 
eljárásait, kifejezi a szerz ő  kritikus álláspontját a folyamatban lev ő  
irodalmi termelés iránt. Ez az, amit az író-kritikus a korszer ű  rövid 
történet másik lényeges jellegzetességének nevez: „ez a tömör-
ség kategóriája". 

Az ilyen szókincsbeli és motívumbeli célszer űséget Pantić  
minden történetében véghezviszi, többé-kevésbé következete-
sen. Így A szoba krónikája cím ű  történetben, amely a tömörségre 
utal, a krónika tere drasztikusan sz űkített — a hiteles krónika iro-
dalmi éhelemben mindig sokkal szélesebb teret ölelt fel. A címben 
szereplő  szókapcsolat megválaszolja az új könyv lényegét a fiatal 
szerb prózában — a szoba az új valóság, a fikció tere. Más szóval: 
A szoba krónikája az irodalmi és a valós világ átélésének, meglá-
tásának és átérzésének leírása. Panti ć  prózai vázlatában alapve-
tő  a szókinccsel, a szóképekkel és a stílusjegyekkel való maximá-
lis takarékosság, ami új min őséget szül — közelebb hozza a prózai 
beszédet a poétikushoz, a jelentésbeli történetet a pazarabbhoz 
(„Quasi una..."). 

A stiláris egységek frekvenciája, tehát a törekvés, hogy a tör-
ténet mentesüljön a redundáns részletekt ő l és a retardációktól, 
rányomja Panti ć  szövegére a fantasztikum bélyegét, amely néhá-
ny változatban jelentkezik: mint a valóság jegyeinek megterhel ő  
befogadása következtében fellép ő  látomás, amirő l a melléknevek 
gyakorisága tanúskodik („Az unalom kilenc paragrafusa, Joakim 
triptichonja"), vagy mint a realisztikus szövés ű  történetben meg-
testesülő  „egészségtelen álom" (Mese, Pince). Ezekben a törté- 
netekben nincs szó féktelen képzelődésrő l, minden fantasztikus 'fii: 
elem alapja a valós folt, amely körül valótlan, bámulatos tövedé-' ; цΡ 
kik terjednek.  

Az elbeszélés epikus horizontjától való eltérés logikus követ- 3 ' ” 
kezményeként Mihajlo Pantićnál (és más szerzőknél is, akik a ~~ ' F 
rövid történet keretében új kifejezési lehet őségeket keresnek) je- 
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lentkezik a befogadó elvárása horizontjának túllépése. Nem a le-
írás, hanem az elbeszélés kerül el őnybe 

(Viaszbábok múzeuma) 
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antić  első  kritikusai is hang- 
jez. Habár a szerb ifjú p гбz alkot šaiban 

amelyeket
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formálnak, f 	mint az életanyag amelyet m űvészileg meg- ezeknek a mű

veknek is van társadalmi egyébként létezésük elvesztené értelmét. Panti
ć  elbeszélé tematikai és eszmei támpontjai a formák szabad játékábansének 
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en hat rájuk. Csodálatos utazások (q vonбsháг
mas Budapestre megy)' 

túlhevült idő  (Pince , halб los részletek töltötték ki q (ba kгб  tírásJ, 
túlzsúfolt torz és szertelen szoba k~óПikáját. Az olvasó elő

tt városi típusok, zenészek, levéltárosok, félvilági hölgyek, kutyatenyésztő
k, cirkuszi impresszáriók és hasonlók 

vonulnak fel, akik itt a fantasztikum leplébe öltöztettek. A tö
гténe-tekben kevés a szerepl ő

, csak egy vagy két sikerült kroki van. A leírás életüknek egy részére irányul, el
őzmények és további kifej-

lő
dés nélkül. Egyes történetekben az alakok egyik történetb

ő l a másikba költöznek, ami méginkább igazolja e zsáner kaméleoni 
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 az egész könyv: a mondattani terjedelem na-
gyón széles, de jellegzetes színekkel, tónusokkal, hangulatokkal, amelyek kiemélik a m ű

vészi irodalmi szöveg ironikus vonását: 
rothadt, savanyú, túlhevült, petyhüdt, kocsonyás, leforrázott, be-
teges, sárga, poros, sáskajárás, kutyacsontváz. Nagy szemanti-kai feszültség ű  stílusfigurákat alkotva Pantić  sajátos, arán la független irodalmi világot alkotott, ellenképét a „pirospozsgás 
egészséges, életörömmel teli vilá nak, Y g 
gyományos irodalmat. 	g 	amely benépesítette a ha- 

svetíslav Basara fiatal prózaíró új regényében, 
a Meghasadt 

tükörben 
ugyanaz a két téma ismétl ődik (a hétköznapok elmúlása és patetikája), mint amelyeket el őző  műveiben, az E/tűnő  tö,Ѓé-

netekben, a Kínai /evé/ben és 
a Peking by nightban is kifejtett. Akárcsak a fiatal próza alkotásainak többsége, ez a regény is ironikus-parodikus hangvétel ű

, célja a konvencionális irodalmi 
forma lerombolása. Ezt a hagyományos, realisztikus szekezet fe-lülvizsgálásával, karikatúraszer ű 

 és humorisztikus eszközökkel éri el. 

A Meghasadt tüköг  metaforarendszere idő
ben önkényes; bonyodalom nélküli, lapos tartalmú 

ге 
 te ben és 

olvasónak a regényrő l szóló abszurd regénynek t űnik, ellenszegül az irodalmi logikának, habár h őseinek e g y—az 
Ham- 

burger, Az  irodalom logikája szerzője. Ezzel khangsúlyozza a б r-telem nélküliséget, az önkényességet az irodalmi-m
űvészi alko-

tásban. Svetislav Basara 
letépte az évszázados fénykoszorút az író, az elbeszélő  személyérő l. Egyszerűen belevitte re en ebe. Demisztifikálta az írói mesterséget. 

A re en 	 g y 9 ” y a regényen kívül terjed, amit kezd ő  sorai igazolnak: „Milyen kezdet ez, kérdezi a nyomdai gépszed
ő , miután elolvasta a Mi/yen kezdet 

ezt? Legyint, és folytatja a szöveg szedését. Így kezdő
dött a regény, abban a pillanatban, amikor már régóta befe-jező

dött." Ez önmagában szól a nyelv m űvészetének és magának 
a művészetnek a természetér ő l, a nyers valóság magragadásá-nak és a feldolgozás hitelességének képességeir

ő l. Svetislav Basara 
rögeszmés témáját, amelyet a hétköznapok 

szavtunkaszo nevez  g o dmaga  i doktrinációnak nevezi: minden 
hát szokványos. Mindez vonatkozik eazregen ~ formб  ó ra i  , t A  regény hőse, a gondviselés g ~ formájára is. A 
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eredmény: egy valóban hiteles indoklású 
lés sze kezeeű 
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Gyere, gyere, sze- 
ressünk, mialatt a 
kék háttérbő l kife- 
lé kúszol 

Miodrag Kajtez: Podšiša- 
vajuć i se. Stav. Újvidék, 
1987 

„ A fiú a földszinten labdájával a halódó-fe-
hérre meszelt falakon keresztül igyekezett 
kitapintani a lakótömb pulzusát: kipp 
kopp... kipp-kopp... Az új lakó megállt az 

első  emeléten a csikorgó sárgára betege-
dett ajtó előtt, melyen két sz űk ablaküveg 

éktelenkedett, homályos és ripacsos a szü-
lési fájdalmaktól, de névtábla nélkül: kvrc- 
kvrc, kvrc-kvrc... 
Ha bekémlelsz az ajtó mögé, láthatóvá vá-
lik... de minden attól függ, honnan szemlé-
led. Ha kéznél van egy kis szék (nem szék: 
első  fellépésed nem lehet tolakodó), hát 
még ha nyúlékony lábad és szemed van, a 
csúcson találod magad, és akkor majd 

50  megteheted..." 

Így indul Miodrag Kajtez prózakötete. A 
könyv alaptémája a lakótömb és annak em-
berei, illetve zárt, négyszögletes udvara, 
halódó-fehérre mázolt falai, fülledt padlása, 
nyirkos pincéje stb. Tehát egyfajta „puha" 
urbánus prózával van dolgunk. 
Miodrag Kajtez szinte tobzódik a szavak já-
tékában elérhető  új minőség kifejezései-
ben. Állandó szóismétlések, szóössze-
vonások, fokozatos szótag-, illetve bet űel-
nyelések, a szavak szétdarabolása stb. jel-
lemző  rá. S a városi (lakótömb)mikrovilág 
egyes vetületeinek megjelenítése, vagy 
egymásbaoltása, ismétl ődése. 
Kajtez prózájának egyik kvalitása a szabad 
asszociációk sokrét ű  alkalmazása, valamint 
a valóság és az álom, a valós élet és irodal-
mi visszatükröződésének ábrázolása. 
Hősei hétköznapi emberek (a ház lakói, a 
labdát ütögető  kisfiú, az órás, az ikrek stb.) 
és az ő  vágyaikat, fantáziáikat hol nyíltan, 
hol diszkrétebb, elvontabb formában eleve-
níti fel, vetíti ki. 
A hétköznapi, banális szituációkból, ame-
lyekre az átlagember fel sem figyel, a Кül n-
böző , párhuzamosan futó cselekményszá-
lak, történések összemontázsolásával 
meghökkentő  helyzeteket teremt, és az elö-
elövillanó szürkeséget elnyomva valami-
lyen köznapi fantasztikumot teremt. Jó pél-
da erre az alábbu részlet: 

„Egymaga nehezen boldogulna a téglalap 
alakú udvarral. Hálás nekik. Nagyon jól ve-
zetnek. Olyanok ök, akár a tricikli két hátsó 
kereke. Amikor az egész szerkezet megló-
dul, még le tudnak kapcsolódni és megállí-
tani felesége tágulását, mindezt az utazá-
sért! 

Az ikrek vizet hordanak. 
A víznek melegnek kell lennie... hideg... 
gyufa... fahasábok... kályha. 
Az ikrek tüzet gyújtanak. 
Az ágy teljes szélességében elterpeszkedő  
teste megduplázott mozgásokat sejtet az 
eltávolított takarón. A takaró, amelyet a fe-
hér ágynem űn futkározó fehér egerek ke-
trecérő l rántottak le. Nem látszanak. Ha 
nyomaikat olyan krétával jelölnék, amely 
nem fehér, o tt  maradnának az eltakarított 
hulla körvonalai. 
A rendő rségi kivizsgálásban. 
Az ikrek vizet melegítenek. 
A nő  szívesen elnyúlna az ágy mellett, de 
nem engedi a tűz pattogása, nem engedik 
az ikrek. 
Szivacsokat itatnak át vízzel. 

sárgát barnába 
Nedvesítik a testét." 
A könyvet formai igényesség jellemzi, de —
valószín ű leg a szerző  hiányzó élmény-
anyagának következtében — itt-ott er ő lteti a 
formai bravúrokat. Ettő l eltekintve maga a 
könyv frissesége, nyelvi gazdagsága követ-
keztében figyelemre méltó. Mindent össze-
vetve, s a kötet egészét mérlegelve ez a vé-
leményünk alakulhat ki: nem rossz. ❑ 

JÓDAL Kálmán 
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Iromány 
Kopeczky László 
(Jeremy Fox): 
Párizsi kaland; 

Kopeczky László 
(Jean Luc Meilhart): 
A beszélő  óra, 
Forum, Újvidék, 1988 

Valami báj van ezzel 'a vajdasági talajjal. 
Egy csomó;máš dolog mellett a humor sem 
terem meg rajta (benne). Szerintem Ko-
peczky László új könyve is medd ő  termelési 
kísérlet. 

No de az elején kezdem! A külcsin: mivel 
az ember először a fedő lappal találkozik, 
nem mellékes, hogyan néz az ki. A Kopecz-
ky-könyvé piros-szürke, szellemes, mu-
tatós. Ez nem meglepó, ha tudjuk, hogy 
Maurits Ferenc tervezte. Tetszik az is, hogy 
„kifordítom, befordítom, mégis regény a re-
gény", vagyis, ennek a könyvnek két eleje 
van: egy az elején, egy a hátulján. A „feje-
zeteket" Sáfrány Imre szimpatikus rajzai 
választják el egymástól. Jópofa, eredeti 
megoldás. Egyszóval (azaz többel): a kivi-
telezés kivételesen jó. (Talán ezért kerül 
olyan sokba?!) 

Nyissuk ki a könyvet az egyik elején. Jó, 
ha ezt a műveletet még a könyvesboltban 
megtesszük (vásárlás el őtt). Kezdjük a Pá-
rizsi kaland cím ű  kisregénnyel. Az ember 
először becsapódik, és azt hiszi, hogy fordí-
tással van dolga, ugyanis az els ő  lapon ez 
áll: Jeremy Fox: Párizsi kaland. Ilyenkor 
érdemes továbblapozni, mert már a követ-
kező  oldalon kiderül, hogy az „eredeti m ű " 
Brooklynban, a Mad Books (Ő rült Könyvek) 
kiadónál jelent meg. (JÓ vicc! Úgy gondo-
lom, hogy ezen a ponton meg is állhat az 
olvasó. De aki szívesen olvassa a 7 Nap 
humoroldalát, az folytassa a megkezdett 
műveletet. Ebben a könyvben ugyanolyan 
dolgokat talál, mint ott, csak gyűjteményes 
formában. 

Igaz, ami igaz, én már a címet is megvál-
toztatnám. Javaslatom: 

Egy piás amerikai Párizsban. Errő l ennyit. 
Itt az idő , hogy a szövegrő l is írjak. Hogy 

senki el ne felejtse, ez egy olyan kisregény 
(meg a másik is ilyen), amelyen az olvasó-
nak derülnie kell(ene). Ezt miheztartás vé-
gett is írtam. 

é  ző  amerikai házaspáe 	a szebb k file „le ob-
ban" és egész héten az ágyat nyomja, mi-
közben iszákos férje napközben egy bárban 
ismerkedik a „fények városával", aminek 
eredményességét a könyvet befejező  kér-
dés (értsd: sattanó) szemlélteti. Idézem: 

„De Larryt az idó szerint jobban lefoglalja 
a túloldalon a csipkés vasszerkezet ű  óriás-torony. 

Oly magas, hogy csak kicsavarodott 
nyakkal látható a kupolában végz ődő  teteje, amelyen virgonc szellők cibálják a trikolórt. 

Linda is tágra mered szemekkel bá-
mulja. 

Larry  halkan odasúg: 
- Ez mi?" 
(' Az idézet bet űhív.) Folytatom a Cselek-

ményt. Esténként ugyanez a férj (Lar
ry) a 

feleségének a vécében bebiflázott képesla-
pokat meséli el, azt a látszatot keltve, hogy 
ö is látta az „idézett" helyeket. 

Ebbő l a kisregénybő l tehát kiderül, hogy 
az alkohol nagyon j6 ötleteket ad az ember-
nek, de nem egyértelm űen pozitív dolog, 
mert szaga van, ezért sokszor kell fogat 
mosni. 

KOpeczky 
	

é a al  
nincs humo гé гzékemfésn m 

nekem 	
tud- tam elég felhőtlenül nevetni az alábbiakban 

idézett (és egyéb) elmésségeken: „ágytáli fő
megbízott" (tréfás rangfokozat); „viziló" -

„vízivó", Manieristák" - „Karrieristák", 
Európai barokk" - „Európai barbárok" 

(szójátékok); „Elkezd dagadni, mint a Viet-
nami rákszirom a forró zsírban. „Ha azo-
kat az istenverte mázolmányokat végig kell 
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koslatni, kitör a kolerába oltott tífusz bub
б-pestissel." (viccesnek szánt hasonlatok és 

egyéb gondolatok); 
Tudod, hogy nem szeretem ezt a huli-gánstílust! 

- Ezer bocs!... A Korcsolya 
nővérek.,, ІгЅІ lу  

Idegesen csattan fel: 

- Nem igaz, hogy ennyire hülye volnál, hogy mg dtam!

ad megJe9Yezni ! Már száz_ szor 

- Kétszázszor..." (Párbeszéd). 

re eП 
 obb szб

t nem vesztegetnék erre a kis-9 yг
e. Fordítsuk meg a könyvet• Itt már az első  oldalon megál ►hat a kedves olvasó, 

mert ha rápillant, mind árt látja, hogy a csel 
ugyanaz, mint a másik oldalon. Csak a sza-
vak változtak: Jean Luc Meilhart A beszél

ő  óra cím ű  „
alkotása" is a kisregény műfaji hogyJel l 5f  kapta, de Jobban megfelelne az, 

gyanús h agyazott szomoníjáfék 
nám " appy enddel. Röviden így foglal- 

ossze a cselekményét: közvetlenül az esküvő  elő
tt (a templomból) meglóg a  menyasszony tanúja, keresik, megkerül 

(mindenki örömére). Közben, persze, mel-lé
kesemények is vannak, de azokat olvassa 

el mindenki magának, ha bírja, A stílus ha-
sonló, mint a fentebb említett Párizsi ka- 

hogy
land című 

 kisregényben• Ezért nem is sza_ 
m tovább a szót. Még 

 csak annyit, 
t • Igen erő

ltetettnek érzem mindkét kisre-
g Nem "tréfás nyelvezetét" 

Pazaroltam volna гб  papírt nyom-dafestéket, de ha az ember nagyon unat-
kozik, akkor esetleg olvassa el; 3. 
H

a Kopeczky László helyében lenn 
akkor inkább a Kádár Katát tartaná ék, 

	

tékméгбnek. 	 m ér- 

Következzékmost egy stílusos befejezés, 
melyben a Párizsi kaland egyik részletét 
használtam fel: mikor elolvastam a könyvet, 
„diadalmasan jelentettem ki: Be- tam!" _ 

crepeál- 
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Dejl A. Daj: VOD  (Copy-

right  za Jugoslaviju Zoran  
Luković, 1987) I1

aá~
t 

Ez az akciófilmbő l lett könyv, vagy könyvb ő l 	~ + 
lett akciófilm (a borítón az egyiket írja, az el- l!: . 
ső  oldalon pedig annak ellenkez őjét) igen fi-  

r 

hl Mi valtozott meg hat? Mi a kulonbseg? 
,, Könnyu rá valaszolni miben mutatkozott a L 

külso változás. Rendkívül sovány volt ab-ban az időben; egy fajtiszta csődörre ha- sonlított, akinek kita гtó tavaszi gyakorlatok-  1 kal kell m
egszabadulnia a télen felszedett ~; hájrétegtő l, h  hogy felkészü ~ön  yI dőszakra. Arccsontjai alatt i  a ró versenyi- 5'; t1 

i sok éktelenkedtek, izmai pedi g  nуaкt  
váll felé haladva, élesen kirajzolódtaka Száa 
ja köré furcsa ráncok gyű rődtek... ' sze- me'? A szeme mintha valahogy es a sze- 
mé vált volna. Gyerekes kéréksés ee ~yebt 

б Ρ G 

ovális alakúra nyúlt. 	 9 most 

i! 
f~ н 1 гг1 ~1.; ~ 

1 
i~ г  

5„ 

Э  

t 

~ 

јг l 

Chris megb űvölve meredt saját szemére. 
»Kezdek hasonlítani a keletiekre« — viccel ő- i 
dött —, »vagy kezdek igazi katonává válni«. 
Jólesett neki a nevet összehasonlítani a sa-
ját nevével. »Katona vagyok« — mondta a ' 6 

d; tükörképének —, »mindent kibírok. Egy kato- 
na mindent kibír. Még miel őtt ez az egész 't 
befejeződik, egysorban leszek Burns ő r-
mesterrel és Ilayas ő rmesterrel ... a јб  kato- 
nákkal. Sok ember meghal, anélkül, hogy ‚ 
ennyit is elmondhatna önmagáról«. 
Chris sugárzó önbizalommal és önelégült- 
séggel sétál végig a táboron. Majd ha az í.} 
egész elmúlik, elmondhatja, hogy ő  is hoz- lf ~. zájárult ahhoz, hogy hazája megnyerje a i 
háborút. És ő  segíteni is fog abban, hogy ez a 
bekövetkezzék, az istenit! Ezentúl úgy fog 
viselkedni, ahogy kell, képes rá — s ő  ezt ~ ',IG 
meg fogja tenni." 
Körülötte lassan kirajzolódik egy fülledt, 
durva természet- és emberkép, a dzsungel лΡ rgi3 
megannyi veszélye, a szakasz katonáinak aj i,? végsőkig lepusztult nyelvezete, vágyai, em- f;"" ~ '?jI 
berközi kapcsolatai. Van aki kényszerb ő l,„''„*1 'i 
van aki szükségbő l, sőt: van, aki élvezetbö! 
háborúzik. Az otthoni jelentéktelen, szürke 
sablon-emberektő l itt szadista gyilkosok 
vagy rezignált kábítószer-élvezők válnak. 
Például Garner, aki — hogy újonc-b ő rét bá- 
torságával elfeledtesse — fedezék nélkül f # ~l 
harcol és úgy hal meg, hogy társai szinte i 
meg sem lepődnek. Vagy Leon Warren, az 

.! ötvenkettes cipőt viselő , megszállottan val- ; 
lásos narkós, akit szinte szétszaggatnak a 
golyók. 

:: t A Bravo-brigád kettes szakaszából épen,  i l- 
sj llr letve apró sérülésekkel megúszva csak , 

néhán an élik túl a csatákat. Szinte egymás 
j 	után tunnek a semmibe a valamikor nyers ' 

és durva, de alapjában véve igaz emberek, 1. 
+ , l! 	a haborv pedig pokolla valtozik 

gyelemre méltó kiadvány. Hogy miéi, az 
csak a mostani, meglehetősen összetett !y 
helyzet vizsgálatából derül ki. 
Ma, amikor néhány válsággóc arra figyel- ' 1, 
meztet, hogy egy „új Vietnam" kirobbanó-
sától csak egy hajszál választja el a világot, k 
egy ilyen könyv kiјбzanítólag hathat. Az 
USA-nak a vietnami háborúban való rész- i 

-I vételének konzervatív átértékelése idején 
1 szinte rendhagyó egy ilyen kötet, illetve film. 

„Ha az ember szeretné hazája iránti köte- 
lességét teljesíteni, ha igazi harcos akar 

N; lenni, aki a hazájáért küzd, akkor önként 
, jelentkezik Vietnamba. A »krém« tel fog ka- t 

paszkodni a csúcsig." Chris tudta ezt, érez-
te, mélyen magában, ott, ahol nem fedez-
hették fel és nem sebezhették meg az 
egyetemi haverok. Lenézhették, ferde 
szemmel nézhettek rá, túl jónak tarthatták 
magukat az ilyesmihez, nevezhették a ha- 
zafiasságot divatjamúltnak, de ő  tudta, hogy 
vannak még az országban, akik felfogják, 
hogy mi a kötelesség, és mit kellene tenni. 
A történet h őse, Chris Taylor, a frissen le-
diplomált fiatalember vélekedik így; baráti 
körét és szüleit is meghökkentve önként je-
lentkezik a toborzóirodában. Harcostársai 
eleinte idegenkednek tő le, a ,középosz-
tálybeli ifjútól", de lassan megbarátkoznak 
vele; öt azonban újabbnál újabb kérdések 
kínozzák; és egyre jobban lohad „hazafias" 
lendülete, ami elő l a „ kitű nő  katona" szere-
pébe próbál menekülni. 
„Napközben, a szörnyű  trópusi h őségtđ l, 
mintha teljesen kihalt volna a tábor. A tüzé-
rek ponchóikkal befedték ágyúikat és behú-
zódtak e fedezékek alá. A páncélos egysé-
gek emberei, mikor a Nap annyira felforrósí-
totta a fémpáncélokat, hogy senki sem mert 
hozzájuk érni, elhagyták járm űveiket. Leg-

3 inkább kártyáztak, vagy az otthonról kapott 
postát lapozgatták. 
Amikor a brigád minden katonája a támasz-
ponton tartózkodott, engedélyezett volt szá-
mukra egy kis lazítás. Leggyakraban latrinat 
tisztogattak vagy lőszert szállítottak. Neha 
megengedték nekik, hogy ne foglalkozza-
nak ezekkel a léleköl ő  munkákkal, hanem 
egyszerűen csak pihentek és lábadoztak, 
visszaszerzendő  a dzsungelben eltöltött 
hosszú hetek alatt elvesztett testi-lelki 
egyensúlyúkat. A zuhanyozás és a meleg 
ételre hasonlító valamiket kínáló étterem 
igencsak hozzájárultak az általános lazítás-
hoz. A tábori fekvőhelyek, a pör és az időn-
ként eltévedt golyók és gránátok elleni er ős 
mellvédek megtették hatásukat. 
Éjszakánként feléledt a brigád támaszpont-
ja. Chris kiitta konzervsörét és kiment, hát-
ha talál valahol még egy párat. 
Mialatt így lődörgött, többnek érezve magát 
a frontvonal mögöttieknél, Chris belélegez-
te a nedves éjszakai levegőt és azt mondta, 
hogy az ő  világában minden a helyén van. 
Megállt a lámpa alatt és belebámult borot-
válkozótükrébe. Egy kissé megváltozott 
Chris Taylor nézett vissza rá, és ő  feltette 
magában a kérdést, vajon egy katona, 
avagy egy gyilkos pillant-e vissza rá. Két 
teljes tölténytárat l őtt ki a leshelyén, a bo-
zótban, de semmiképpen sem állfthatta azt, i 

hogy megölt volna valakit. Az egyik össze-
csapásban megsebesült ugyan, de emiatt 
még nem vált automatikusan jó katonává és 
természetesen nem hasonlíthatta magát 
össze olyan emberekkel, mint Ilayas vagy 
Burns. 

>Ćhriš éš'Fran čiš hata mögött a кбhogö rjL  t; . 
ágyúk halált hozó ágyugolyókat köpkodtek. ) `f 
Féltek a világosságtól, mert általa élesen ki- 
rajzolódott az ejtőernyősök alakja és azoké <'f ,:; ~ , 
az embereké, akik a dzsungel sötétjében 
settenkednek. A homály sokkal jobb volt. Ezt! 
volt az életbenmaradás törvénye. Ha te va- f, s í  
lamit nem látsz, az sem láthat meg téged. r' đ  ' 
Tüzérek lőtték a dzsungelt azzal a hiába 
való erőfeszítéssel, hogy lehetővé tegyék at 
páncélosok visszavonulását. Füleik erze a 
kenné váltak a háború zöre eire, кбnn en  Y j Y 1 
megjegyezték, ha a tželés egyre mesz 

 

szebbrő l hallatszott. Világos volt, hogy a 
tüzérség visszavonul. ' 
Francis az elmúlt fél órában kétszer is ki-
mászott vizelni a lövészárokból. Amikor j ;hja 
visszatért a harmadik lövészárkon kívüli ex-, :. ,„ 
pedíciójából, ellen őrizte gépfegyvere töl- ? ~ j!'t!j, 
ténytárát, és azt mondta: »Szarás, Taylor. 
Ember, ez egy baszott dolog lesz! Szeret-
nék most Memphisben lenni. Mondom ne-
ked, ember. Ez egy véresen kibaszott dolog 

van.  Ez az бj ijеsztб  lesz.  De  valahogy ez 

hogy csak az egyik oldal б lhеti ti ј l. Talбn ez  
volt  az az egyetlen igazi kбгdбs, amelyet  a  
hбbo г i  ban  fel kellett tenni. Esetleg egyetlen 

lalt vietnami faluban  Burns  szinte bLinte- 

ez utбn komolyabb lеszбmolбѕгa  is  sor ke- 
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sokkal е lбbb,  mint  ahogy vб rta. 
Egy napon Chrisnek gyerekei lesznek, vagy 
esetleg mбsok gyerekeit fogja tanitani. Mit 
mond majd nekik г indеггб l? Vajon tud-e  ii- 

kopter alatt. Tudta, hogy az бsегdбbеn dб - 
monok vannak, amelyek  most  arra vб rnak, 

е llеnѕбggе l  harcoltunk. Itt  ember  harcolt  
ember  ellen,  mint  mб r  annyiszor,  amiбta  a 

gбban  az emberben lakozik.” 

gyon bеstszе llег- ѓzй . Alakjai h іls-vёг  embe-

egy megannyi vеszб lуt геjtеgеtб  dzsungelt. 
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Kerekes László 

„Bada Dada, 
a viszontagsag 
veteran  csillaga"  

‚ј  

...... 
--- - .-.-- 

BADA Tibor  minden bizonnyal  ‚ ‚еgуѕzегСі  és  
nagyszerű " képzőm űvészeti alkotásai, má r 
anyagi természetüknél, esetleg eleve igényte-
len állagukn á l fogva  is, a  leginkább csak felté-
telesen érthető  festmények, rajzok, kollázsok, 
illetve „kombin á lt  tес h Піkk"  m á r az első látás-
ra  is  megragadó benyomást tesznek  -  az alap-
vető  szerző i szándék nyomán  -  az őszintén 
meglepett, látás-gondolkodásra és végs ő  eset-
ben fanyar mosolyra (elő)ítélt nézőkre: azok  
bizonyá ra nemcsak  Bada kirívóan szalonképte- 
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len m űvészetétő l fordítanák el tekint' t ket, ha-
nem éppen a váratlanul felbukkanó önképüket 
ismerik fel , például a tv-reklámok figuráival 
könnyen azonosítható közhelyénjük idézetét. 
Bada a m űvészet kultúrközegén belüli kategori-
zálást, besorolást kizáró látásmódja nem a már 
indulásakor a perifériára szorult , kommuniká-
ciózavarral küszköd ő  alkotóemberke akará-
saiban testesül meg. Langyos gyöt гбdéseit, 
képzelt, (poszt)modern „világfájdalmát" dézs-
málgatja, hiszen ő , önvallomása szerint mai, 
köznapi és elsösorban lokális m űvész . Alkotá-
sa így környezetének „éltéb ő l merített", szá-
mára egészen jól ismert, mondhatni önmaga 
által is életviteli gyakorlatként kipróbált vagy 
művelt, félig-meddig már urbánus közhelyeinek 
sajátságosan „komikus" „ leleplezésében" ta-
lálja meg „filozófiai értelmét" . A puszta „ lelep-
zés", illetve a „leleplezett" elemek vizuális 
mutálásának gondűző  öröme azonban nem 
elégíti ki „napjaink szenzibilis szerzőjét"; mun-
kái tehát nem áttételes, artisztikus dokumen-
tumok, hisz semmiképpen sem lehetnének 
azokká, de nincs is monumentalitásuk. Bada 
gondolati relációkat állít fel esetleges napi 
érdeklődéseinek tárgyai , tartalmai és saját tü-
neményfoszlányai között , melyeket a gyorsan 
előtű nő , de azonnal tovatünö pillnatok fölöttébb 
felületes látványfogyasztása hoz számára, el-
sősorban a képernyő rő l, az „információközlők 
vizuális nyelvén ". Az ő  valós világa azonban az 
újvidéki Tolsztoj utcában kezd ődik , a belváros, 
a Limán és a Telep kereszteződésén. Ez a tény 
számára mindenképpen fontos: a show-busi-
ness , a tv-clipek tapasztalatának, a személyes 
és az egyetemes „kozmosz " távlatában. A 
megvalósulás lehetőségei ugyanis oly közel áll-
nak a m űvész-halandóhoz. 

...Itt Bada festészetérő l beszélünk, s az fe-
lettébbérdekes élményt nyújt, mégpedig három 
fontos okot szem előtt tartva: 
1. Modern — függetlenül a létez ő  képzőművé- 
szeti folyamatok befolyásától . Bada, a festő  ott 
kulminál, ahol munkái a legmodernebb és leg-
drágább párizsi Hot muslimsal tart rokonságot. 
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telített, kreatív КOnfliktuSOКbб l nőtt ki. Bada 
frusztrált és antiromantikus, egyúttal lelkesedik 
a telepi félurbán ambiensért. 

Szervezetlen — mint a történetben az ördög-
rő l, ahol az nem esik kétségbe, amikor az Em-
ber az Igazság egy darabjára talál, hiszen ó (az 
ördög) könnyen ráveszi majd, hogy a fellelt 
igazságot kísérleje meg megszervezni. Ezzel 
minden a legnagyobb rendetlenségbe kerül 
majd. Ha az Igazság fogalmát a Múvészetével 
helyettesítjük be, akkor Bada az, aki nem tudja 
mit kellene tenni a művészet meglelt darabjai- 

val. 
(Boris Kulenoviб , Glas Omladine, 1987.) 

Bada, mintha vizuális munkáival is látszatra 
írástudatlanul beszélne, történeteket mondana 
el „stílusosan" — reklámszlogenekben és 
sztripdialógusokban fogalmazva. Mindenek 
előtt illusztrál, karikaturális képi konstrukciókat 
alakít ki köznapi valóságának eseményeire és 
jelenségeire alapozva. Kerüli a kísérleteket, mi-
vel a számára használható fokon már mindent 
tud és mindent megismert. Bada m űvészete 

ugyanis olyan, mint a legújabb és egyben a leg-
jobb mosópor. A kinyilatkozás és a megvalósu-
lás ugyanis fontosabb számára, mint esetleg 
egy hagyományokra támaszkodó tudatos alko-
tás kiművelése. Neki és kifejezésének egysze-

rűen nincs ideje: m űvészetének sietős a dolga. 

Az elsősorban szerzбјбnek személyes kifejezé-
si és pillanatnyi szellemi igényeinek megfelel ő  
ideiglenes kapcsolatot teremt a „lokális és az 
univerzális" között teljesen szabadon használ-
ván fel minden lehető  és képzelt reláciбterem-

tési lehetőséget „nyersanyagai" és egy nyilván 
a mindent elsöpörni látszó posztkultúra szintjén 
megismert, főképp napjainkban (vagyis éppen 
csak a „ma") „menő", felszínre került összcivi-

lizáciбs kivetődések ellenő rizhetetlen káoszá-

nak hálózatából. 

Bada Dada korrajzot készít. Egy mikrokoz-
mosz, azaz mikrokozmoszunk korrajzát. Alko-
tásai előtt ellépve egyre izmosodik bennünk az 
a tudat, hogy egyéniségének fejlesztésével a 
mikrokozmosz egyre bővül, idővel széleskörű-
vé, sőt univerzummá válhat. M űveiben ki-
egyensúlyozott adagolással ötvöz ődik a köny-
nyed szellemesség a maró gúnnyal, a kiváltsá-
gosak semlegessége a kíméletlen bírálattal. 
Azzal a birálattal, amely els ősorban a meg-
kocsonnyásodott, dermesztő  ákadémizmust 
szögezi céltáblára. Az akadémizmust, melynek 
technikájával, alaposságával és sz ő rszálhaso-
gató pedánsságával látszólag nem veheti fel a 
versenyt. 

Mindezzel szemben Bada Dada m űvészeté-
nek és magának a m űvésznek fő  ékessége a 
különc, kesernyés érzésvilág, mely hihetetlenül 
sokrétű , valamint ennek az érzésvilágnak non-
chalance-ul magabiztos kivetítése. Hihetetlenül 
egyszerűen és könnyedén közöl. S ez ma, a 
zsákutcába jutott, terhelt kommunikációk vilá-
gában semmiképpen sem elhanyagolható tény. 

(Máriás Zoltán, Magyar Szб , 1987) 

No more heroes anymore... Hogyan is néz-
nek ki, mi van Bada képein? Fényképeket, 
fénymásolatokat, sokszor például a maga gyer-
mekkorából, korabeli Јб  pajtásokból vág ki, 
majd különböző  ipari termékek csomagolásai-
nak dekorációit, némely figuráját, jelképeit nyir-
bálja. Sajátságos egységekbe illeszti össze a 
papírdarabokat, azokat egymásra ragasztja, 
színes flomaszterekkel, gyakran grafitceruzával 
tesz meg a kompozíciókon különféle vizuális in-
tervenciókat. Végül újságokból, pontosabban 

minden keze ügyébe kerül ő " sajtótermékbő l 
kivágott, természetszerű leg különböző  típusú 
betűkkel, vagy éppen kirajzolt „díszbet űkkel", 
„kalligráfiával" írja be szituáció-illusztrációinak 
kommentárjait. Munkái leginkább teljesen kép-
regényszerű , plakátszerű  küllemhez jutnak. 
Egy abszurd s használhatatlan faliújság darab-
jait lehetséges azokban elképzelni, ahol a rész-
letek esetlen tusrajzai az amúgy is valamit 
illusztráló kollázsokat csak túlmagyarázni hiva-
tottak. Préselt kartonra, hullámpapírra, esetleg 
már rég kiázott lezonitlemezre fal-és pannó-
meszeló Polikolorral készített festményei is 
leginkább magyarázó szöveggel vannak ellát-
va. Mégis, e kimondottan eredeti képalkotások, 
látszatra gyermeteg ikonográfiájuk egy kétség-
bevonhatatlan kifejezés útját jelölik. 

Habár a Polikolor egy id őn belül megrepede-
zik, majd valósággal lepereg hordozóiról a „ké 
pekkel együtt", ezek a vizuális munkák teljes 
mértékben kielégítik a szerző , de a „nézők" al-
kalmi elvárásait is. Bada „esztétikátlan" festé-
szete tehát nem az akadémiai esti aktok fölöt-
tébb anakrón tanulmányaiból, vagy a mindig 
„metaforikus" és „intellektuális", tulajdonkép-
pen konfekciós (modern!) tájkép stúdiumainak 
öncélú formalizmusából „érlel ődött ki" „a szép 
szeretetének" rögeszméjét m űvelvén fejlődő , 
vagy leendő  „egyéni, formabontó stílusának 
tisztaságáért". Bada munkáinak kiállítása, 
spray-ezett, telefirkált graffitis falakon felállítva 
igen jót mutatna. 

Bada Tibor alkotásait eddig Újvidéken, de 
másutt is kiállftotta — alkalmi kiállításokon. 
Részt vett a temerini TAKT-on,_legutóbb pedig 
Muzslyán, a Képes Ifjúság tárlatán láthattunk 
képeibő l. A kreativitásnak az ő  esetében is 
Olyan fölöttébb id őszerű  festészeti vagy feltéte-
lesen „szkulpturális" megnyilatkozás-folyame-
táгб l beszélhetünk, esetleg aszamblázsokról is, 
amelyeket a megalkotás pillanatának bels ő  és 
külső  körülményei határoznak meg. Munkái 
mentesek minden technikai, formai igénytő l, 
előítélettő l, sőt még az „egyéni stílus" alapvet ő  
elemeit sem lehet egykönnyen felismerni. Ez a 
szerző  ugyanis tudatosan kerüli a stílus kialakí-
tásának minden lehet őségét. Számára a napi 
kifejezés-szükséglet, illetve a kifejezéshez, 
annak gesztusához való hozzáállás a fontos. 
Számos festménye ugyan érinti az expresszív 
új képiség szféráját, de egyéni útkeresése 
kapcsán valamiféle összehasonlításhoz kellene 
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folyamodni. Bizonyára az amerikai „új primiti-
vizmus" viszonylatával kellene keresni némi tá-
voli rokonságot. Bada alkotásai megalkotójuk 
„programjából" eredően látszatra éretlenek, 
csúnyák és „ízléstelenek". Mindenre és min-
dennel fest, mindenre, ami a keze ügyébe ke-
rül, tekintet nélkül az anyagokra, a formátu-
mokra és a festékanyagokra. Ily módon tákolja 
össze „müveit" s ezekbő l „installációit" is. 
Képalkotásának módja képrő l képre szándé-
kosan eltérő . Bada Tibor „játékos" képei, 
„eszmélései" mégis a legkomolyabban ma-
gukkal tudják ragadni a nézőt - közvetlenül 
szembeállítva a terhes mindennapok élet-
-happeningjébő l levezetett tartalmak abszurdu-
mával. Bada mindenképpen a köznapi élet fon-
tosnak vélt dolgaira törekszik rámutatni. Ígére-
tes művészetének célja szerinte a „boldogság 
megragadása", ám egyenl бre tagadhatatlanul 
a fó problémája: mi az, amit egy m űvészettel 
akarni lehet. 

(Magyar Szó, 1985) 

1947. jtiвus 24.; péntek 

Villáminterjú Bada Dada festő  művésszel 
Az 1980-as években „az égb ől 

kiléptek a téntagyerekek", ahogy 
Kassák mondta volna. Egészsé-
ges, erđs széllel dagasztatták 
környezetünk művészeti életinek . 
tikkadt-szikkadt-megroggyant vi- 
tortáját. Ez a négy-öt „téntagye-
rek" ötlettől duzzadó volt,. ám 
néhányan óhatatlanul lemorzso-
lódtak. De Bada Dada volt és 
maradt. Pajkos, kihívó, szórakoz-
tató és bíráló festészetével, köl-
tészetével és muzsikájával. M ű -
veivel rá tudott és mert mutatni  

gyilkosság, no de... ez nem is 
olyan furcsa. 

igy vált Vajdaaág neo-al-
ternativájáПak koronázatlan ki-
rályává. 

— Persze... Ugyanis ha ne-
kem és a hozzám hasanib fiata- 
tok rétegének azt tudnák nyúj-
tani, ami-e valóban szükségünk 
van, akkor én .is boldog szemlé-
lőként, lelkes befagadóként eg-
zisztálnék. Szükségtel,en, nem 
idevágó dolgokkal halmoznаk el 
bennünket nap mint nap. Olyán 

arra, amire el őtte szinte senki festmények találnak nagy pénze-
sem. Mégpedig arra, hogy lehet kért gazdára, amelyeket a hal o-
Másként is. Festményeit szemlél- dikosok kinéznének az olvasó-
ve rájövünk, hogy Bada odaért, könyvb ől,. a nyoicadikosok ön-
ahol „az. ember elhányja csikó- képz őkörében pedig vicc tárgyát 

fogait és Пéz a semmibe, ahol az képezné. De sajnos nem képezi 
étet beleharáp saját farkába". O azt. 
pedig ezt a semmit kultusszá fej- 	• És a Viszontagság? 

liszti. 	 — Minden alkalmat nyújt a 
— Akármit csinálok, én is az Viszontagságra. A Tolsztoj utcai 

egyensúlyt szolgálom. Környeze- Május 1. magánképtár azért nyílt 
tönkben a hamis, régen kiakná- meg, hogy a fiatalok láthassák 
zott és túlhaladott tá.jképfesté- és élvezhes ék a fiatalok mun-
szet hatalmasodott el. Itt nem a káját. Lényegében magamnak és 
sz,ó szoros értelemben vett táj- egy kisebb körnek festek, amely 
képfestészetre gondolok. hanem tudatában van annak, hogy lehet 
a vele rokon félrossz dolgokra is. másképpen is ... , itt a nagy hor-
A mérleg egyik tányérjában a kolások zsíros földjén", ahogy 
félam•atór akademizmus van, a Utasi Csaba mondaná. 
másikban pedig néhányad magá- 	• Az tlj Most? 
va.l Bada Dada. Ilyenformán 
szolgálom én a teljesen megbil-
lent egyensúlyt. 

Az abszolút kezdet" . 
Négy és fél éves koromban 

pompás olasz rosttoll-készletet 
kaptam ajándékba. Ez sokat se-
gített tehetségem kibontakozásá-
ban: Ugyanis mindenki szeret 
egy kicsit rajzolgatni, festegetni, 
én is. sokan a legjobbkor vesz-
nek búcsút ezektő l a művelet.ek-
töl. ) n azonban nem vétettem 
ilyen hibát. 

S . akkor A bokszolóval rob-
bant be ... 

— Igen. A bokšzolő  jelentette 
a korszakalkotó nagy törést. Ócs-
ka technika, melynek fegyvere a 
ceruzával való satírozás. Gon-
dolkodtatásra késztet ő  és kény-
szarítő  téma meenyérő  formб -
tumban. A hivatalosak és félhi-
vafa''osak .orrának fricskázása. 
Nem megfelelő  helyen, haszna-
vehetetlen rnód.sze ггel. rossz fd ő - 
pontban. Van ebben egy kis ön- 

— Az. Uj Most korszak azért 
köszöntđtt itt be .Újvidéken, mert 
például nincs kedvem 1987-ben 
hippinek lenni ... Az ü.j Most 
egy örök vesztes nonstop gубzк l-
mii. 

Tanult -e valakitő l? 
— Az emberi civilizáció min-

den vívmányából, tehát minden-
kitől hajlandó vagyok tanulni. 
ám kerülöm a felesleges hibát. 
sZsé telin ismétlosét. 

Bogyan kezdett zenélni? 
— Nem élhetek muzsikaszó 

né' К iii. 
A A Dr. Zsivágó Sötét Celia-

gaai? 
. az egy szükséges jrí do-

16С. Nehéz egy sztár. eev Csillag 
élete. d' mindig van kiút. És ez 
a kiút kötelez. 

Van -e valamilyen iizenete? 
— Bada Dada itt mindent tud 

amit ti tudtok_ б  rengeteg olvas-
mit tud, amit ti nem tudtok. 

MARIAs 7.oltán 

Ha Bada immár igen Számottev
ő  képzömü- vészeti produkcióját költészetének, 
vagy egyéb kifejezési megnyilvánulásának folytatásaként, természetszerű

leg a többivel szoros összefüg_ 
gésben funkcionáló „rokon" alkotásterületének 
lehet tekinteni, a kiállításokon külön figyelmet 
igényelnek a munkákra jegyzett megszövege- 
zett kommentárok; ugyanúgy azok címei is, pél- 
dául: q bokszoló szívdobogása az emberiség 
lelkiismeretfurdalását zsarolja. q konstrukció destrukciója. A csöcsöz ő  poglavica, A bátor ventilátor, Az emberev

ő  borsó, A nagy giliszta genocid, Karate horror-akció, A gyбztes talpát könnyek áztatják, q franciasapkák inváziója, Régi ismerő
sünk a kozmosz, q sebesült kojot, 

A gonosz fájdalom szobája, Hú baszd meg! 
Hiszen szarba léptem, q New York-i pontos id

ő  belopakodik Topolya község területére, Grejsz Dzsonsz ebédet főz, q kocsi elbaszódott, a gazda meg fölbaszódott, Rejtekhely a bozót- 
ban,H  l  Mezopotámiában, Fáj nekem a fa-
plafon.., 

ho
gy neked fáj a fogad Beázik a 

Bada sokoldalú m űvészeti akciójának része 
a gyakori kiállítás legfontosabb és legújabb 
müveiböl. Mindenütt kiállít, ahol arra alkalom 
adódik. Mindenkor galériákban, helyi közössé-
gekben, iskolákban, otthonokban, hobby klu-
bokban... Egyes munkái iránt 

kommerciális ér-dekfödés is mutatkozik. Számára azonban a 
legfontosabb, hogy kötetlenül és er

ő ltetett, a 
mű

vébe való beavatkozás szándéka nélkül a 
maga vizuális és literáris nyelvén beszélhes- 
sen, hogy e beszédbe senki se szóljon bele jó- 5g akaratú, ő

t érteni nem tudó pedagógiával. 
❑ 
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Prošle su sušne godine! Č ini se zakoni-
torn pojava da se odabrane generacije 
pojavijuju u m аПје -vіе  jednakim interva-
lrna. Dok su protekie godine uglavnom 
stihijski izbacivale  na površinu ponekog 
talentovanijeg mladeg pisca  iii pesnika, 
sada cela jedna generacija potencijainih 
stvaralaca kuca  na  vrata. Njihovi radovi 
moraju pred javnost. Naravno, fI toliko 
zbog rnasovnosti, koliko zbog ve ć  sada 
uoč lj!vih vrednosti. Nećemi prognozirati 
da ёе  svi ostati  u sferi književnosti, njiho-
va napisana dela, medutirn, predstavijaju 
čvrsta obećanja da бе  bar  neki  od njih 
nastavijati da pišu.  Kid nekih već  postoje 
svojstveni stilski znakovi, dok se drugi is- 
tiču principijelnom primenom forme. Pošto 
su svi početnici, neuemo posebno isticati 
ire, donošenje vrednosnih sudova pri-
pada č itaocu. 

Sadržaj ovog broja časopisa, nadarno 
se, jasno pokazuje želju redakcije da pru -
±i  prostor miadim stvaraocima za pred-
stavijanje.  Pored novih saradnika redakci-  
је , širinu obezbeduju prevodi. 

Nisu prisutne  sari pesme  i  proza, 
nego donosimo  i  nekoiiko teorijskih rado-
va  0  miadoj knji±evnosti. Milivoje Mlade- 
nović  ii  na  zahtev redakcije pripremio kri-
tiku „Oproštaj od mlade proze".  Kalman  
Jodal (Jóda! КІ rnn) piše о  prvencu Mu-
draga Kajteza  i  O  bestseleru „Vod". Ildiko 
Lovaš (Lovas 1ldikó) izlaže svoja videnja  
o madarskoj liri ј  Jugoslaviji povodom te- 
matskog broja „Godina pesama  '88"  ёа-
sopisa  „Hid".  Atila  Farago (Faragó  Attila) 
ukazuje  na  nike naopake pojave  u knji-
±evnom životu.  Angela Kasaš (Kaszás  
Angéla) pnikazuje dva kratka romana 
Lasloa Kopeckija (Kopeczky L ászló). 

Š inkoeva nagrada za  1987. godinu do-
deijena Je lštvanu Aprou (Аргб  lstván). 
Njegove pnigodne reč i izgovorene pnhikorn 
uručivanja nagrade donosirno uštampa-  
nor obliku. Priloženo је  i  obrazlo±enje 
pnedsednika ±irija Ferenca Kontre (Kont-  
ra  Ferenc).  

Prethodni broj „Uj Ѕуmроѕиоn"-а  u vi-
du priloga sadn±ao je  i  zbirku pesama  Ti-
bora  Bade (Bada Tibor) „Novo  sada" (Új  
Most),  povodorn koje Las10 Kerekeš (Ке-
геКеѕ  László) sad istupa sa kriti čkim pre-
ispitivanjern Badinog neliterarnog  opusa.  
❑ 






