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Fekete J. József 

Orpheus mara 
Styxen hajózik 

(Intim feljegyzések egy egyre szorosabbra 
fűződő  barátság irracionális végpontjáról) 

1  Orpheus már a Styxen hajózik. Fülében ezüstharangok. 
. Nyelve alatt nincs obulus. Díszvendég ő  Hádész birodalmá-

ban. A vendégség azonban ezúttal örökös. A túlsó partról Kharón 
visszarúgja a csónakot a sehova se tartó folyóba. 

2  . Megírtam a könyvem Szentkuthyról. Pontosabban Szentkuthy 
műveirő l. Anélkül, hogy valaha is találkoztunk volna. Hiányzott 

a személyes ismeretség; beszélgetni kellett volna. De ijesztett gé-
niusza. Féltem a m űveken kívüli kommunikációtól. Tudtam, törpe va-
gyok. Az utolsó tevehajcsár a karavánban. Aztán megjelent a könyv. 
Újbó! évekig halogattam a találkozást. Hátha mégse ismerem kell ően 
Szentkuthyt. Nem tudok majd vitába szállni vele. Akkor meg minek. 
Leveleztünk. Kedves, bátorító, hívó sorokat írt. Beszélgetnünk kellett 
volna. 

3.  Délután kerestem föl. Hetvenkilenc éves volt. Aludt. Reggel 
háromtól már dolgozott. Az Orpheus-sorozat záró kötetét 

mondta gépbe. Munkatársa, Mária vezetett be hozzá. Szobákon ke-
resztül, csak könyvek, könyvek, képek, meg egy katonakoffemyi 
nyakkendő . Szentkuthy óriás. Kétméteres alakján bordó köntös. Biz-
tosan bíborosnak álmodta magát. Hatalmas mosoly, mintha nem iš 
álmából ébresztettem volna. Lelkendezve örül mindennek. Annak, 
hogy fölébredt, feleségemnek, hogy Dollyka is csatlakozott hozzánk, 
a szakállamnak. Kitörő  örömmel tapasztalta meg farmerdzsekimet. 
(„A tépelődés az egyetlen valószer ű  és ésszerű  magatartás a világ-
gal szemben.") Rövidebb gondolkodás után túltette magát ateizmu-
somon. 

4  . Beszélgettünk. Most végre sokat, vidáman. Nyelvr ő l, könyvek-
rő l, munkatempóról és módszerrő l, erotikáról, életrő l, szeretet- 

ről -- Szentkuthyról. Én akartam megismerni — ő  kérdezett ki. Majd fél 
századdal voltam fiatalabb tő le és csak fele annyi az energiám. Ha 
szárnyai lettek volna, talán elrepül. Géniusz. Monumentális. Mégis 
a legemberibb. Barát, aki a barátságnak él. Barát, aki csak barátokat 
hagyott maga után. 

5  . Meg nyolcvanadik születésnapjára még egy könyvet. Barátai-
nak. Leghihetetlenebb vallomásainak és legszentebb hazug- 

ságainak gyűjteményét. A Frivolitások és hitvallásokat. Vagy aho-
gyan ó nevezete örök jókedvében, a Fri-hit. A klasszicista kompo-
zícióba pofozott pszichoanalitikus confessiót. „A pokoli indiszkréciót 
és a rokokó diszkréciót, a gentillesse-t és a blaszfém szájaskodást." 
A világ újabb katalógusát. 

6.  „Egyedül vagyok, egyéni vagyok, csak én vagyok, és éppen 
az egyes ének, az egyének és az egyedek azok, ami nem szá- 

mít a természetben, amivel nem tör ődik sem történelem, sem a csilla-
gok járása, sem az évszakok, sem a mítoszok istenei — az egyén 
semmi, nulla, névtelen sejtszilánk, jön-megy, anyja buta hús-kopor-
sбјбból ki, vacak puhafa koporsókba be, mint aki csak bujkál és szé-
gyenkezik, és öt percig se bírja a világosságot: ez vagyok én, a meg-
testesült elhanyagolandó, nem. szorzó és nem osztó — pedig! pedig! 
ugyanakkor az egyén egyéni világa az egyetlen valóság, az els ő  és 
utolsó pozitívum, az, amit én láttam, az az istenség, az a természet, 
az a szerelem, az a történelem — anyám méhe el őtt a dolgok mind 
legfeljebb jámbor vagy bárgyú hipotézisek számomra, és ami sírom 
lakatjának csattanás đ  után következik: bolond fikció, hiszterikák to-
lonc-kórházbeli látomása.” 

Az utolsó dedikáció: „Ha valakinek, hát Fekete J. Józsefnek 

7  . legelső  sorban, legelső  hálával és szer etettel
Ka la O8. VI. o-

szentkuthy Miklósod! Alig másfél hónap 

a 
 

tok a poklok örök foglya." 

Az utolsó feljegyzés• (Csattan a koporsófedél.) Szentkuthy 

8  • Miklós  (1908.1988) 
 A túloldalon békés partra lépett. 

1988. 07. 22. 
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„Életben m ű  riogat, a m űben lét 
a sorsom ‚‚  

(A magyar prózairodalom korát megel őző  reformátora, Szentkuthy 
Miklós egyetlen verset jelentetett meg, a Szent Orpheus breviáriumá-
ban Toszkániai áriák címmel. A költemény negyedik részét kö-
zöljük.) 

Széles pohárból ittukToszkának vad borát, 
Hogy így tán a Múzsák vígan segítenek: 
Ez alvilági sző lők művünk minden sorát 
Égig pezsdítik, s Flórenc-gyökerű  istenek 
Öröklétük minden titkát s szent erőit 
Oly végformákba öntik, mint e nő  itt, 
Ki kelyhével mosolyogvba kínál. 
S a vad szüretnek tépett fürtjei 
Kéretlen ontották a vér-kacér levet, 
Tágult szemekkel lestük, hogy veti belénk 
A Múzsa, virágként, a Hold-hív éneket. 
Mily haszontalan remény, kamasz csalódás, 
A bor tüzétő l várni ihletet: 
A Múzsa egy: s csak vaksi, vakondok próza-flótás, 
Ki élet-et zenél s nem égi műveket. 
„Ihlet" csak egy van: s az pénzre, n ő re csábít, 
Vadászni szarvast vagy úszni vad folyón, 
Az ihlet tenyészetet s perc-határt ha állít, 
De műved röhögve csókba-g őzli oly mohón, 
Hogy örökre elfelejted minden tervedet, 
Mi mámor-fátyladon (hitted) túlvezet. 
Itt végre el kell dő lni már: mi óhajod — 
Hogy érzed az életet, mit tavasz hoz s nemz ő  kéjjajok, 
Miben minden erő  söröm rikító lét-valóra vál, 
De mind e vad valót a múlás tiarája 
Árnyalja holt iramban síri apályba; 
Vagy vágy-táncú ujjad a hűs opus-ra hajtod, 
Kinek erében Halál s kék nyugalma lendül: 
Ily téreken csók pipacsja sose hajtott 
S minden nemzés mellette sírba-ájul mentül: 
De minden e tükretlen Nárciszért, mit kínál a nem-lét, 
Cserébe csábít isten-arccal: az „örök" és az emlék. 
6, szörnyű  két-út, Héraklész ronda sarka: 
Vagy minden élet s utána síri hamva, 
Vagy öröklét, de így halott az élet arca —
Kinek kell Flórencben ily kóta s lantra? 
S en-sorsom legsötétebb, mert színe s alja poltron, 
Élet s mű  között bolyong, mint aggály-aszú lélek: 
Életben m ű  riongat, a m űben lét a sorsom — 
S asír-írásom ez: se égi m ű , se földi élet. 
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Szentkuthy Miklós hogyan látja 
Szentkuthy Miklóst? 

— saját magam privát lexikonában ezt a cikket írnám vallomásos 
gyónással: 

sohasem volt professzionista író, hanem olyasféle, mint Montaigne 
a kastélyában, mikor Eszszéit írja, 

mindennapi életének legapróbb részleteit (tárgyakat, embereket, 
szituációkat) és a Világegyetem és Nagytermészet tényeit örökké 
a legszorgalmasabb párhuzamban látja; 

a valóság legvalóságosabb magját keresi, a totális és abszolút 
igazságot akarja kimondani, ezért ír vagy negyven éve napról 
napra óriás Naplót; 

érzelmi élete: a gyermek érzelmi élete; 
mikroszkopikus 

pontossággal Iát, hall, tapint mindent; 
rendkívüli emlékezetével minden pillanatban egész múltját és 

képzelt jövőjét hordozza magában, ami nagyobb ólom és arany-
teher rajta, mint Atlasz vállán a Föld (s őt az Ég); 

sztoikus és középkori módon keresztény aszkéta, ugyanakkor 
erotikus mitológiákat tomboló dinamikával term ő  éгбzeki ember; 

mindenkihez végtelenül kedves és csak végtelenül kedves em-
berekkel képes érintkezni; 

a világ végokainak és végcéljainak reménytelen faggatója és 
faggatottja, ez lesújtóan kétségbeejti, de ugyanakkor aggályosan 
leltározza a .kezdettő l fogva megoldhatatlannak látszó kérdéseket; 

a mulandóság fölötti fájdalma keservesen zokogtatja, mindent, 
amit szeret vagy ami gyötri: szinte abszurd er őfeszítéssel akar 
megörökíteni; 

a legvégsőkig száguldó racionalizmusa és telhetetlen hitszomja 
együtt: szinte katasztrofális konfliktusok tragikus örvényébe ta-
szítja; 

épp ilyen sírig kísérő  konfliktusa a szülei életideálja és a maga 
életkényszere közötti csillagászati t бvolság: esztergomi érsek he-
lyett a PRAE és ORPHEUS szerzője lett; 

elsősorban katedrálisok, képek, zenék és természettudomány 
tartja paoxizmális izgalomban, — a szépirodalom (els ősorban regé-
nyek): messze hátul kullog utánuk; 

sajátos nagyfeszültség és antagonizmus benne: a gyerekszoba 
örök kívánása és ugyanakkor a nagyvilági élet csillogás telhetetlen 
szeretete; 

nagyfeszültség és nagy „stressz": millió impresszáriójának szi-
gorú és; monumentális kompozícióba foglalása; 

ajándékot kapni szerető  emberektől a legfőbb öröm, ezért a 
Hála legelementárisabb ösztöne; 

soha életében csupán szórakozás céljából nem olvasott, nem 
látott —így aztán életében, az örök „stressz"alatt, soha békés 
pihenést nem ismer; 

orvosoktól csak a legnagyobb tudomány és legrészvevöbb 
szeretet egybeeséét, szinte azonosságát fogadja el; 

állatok, növények (sőt kristályok!) világában a zabálás, szeret-
kezés, gyilkolás, megdöglés funkcióját látva: az „ember"-nek 
nevezett élettani csoportban nagyon is látja ezeknek a funkciók- 
nak továbbfunkcionálását —ezért tragikus félelemmel látja az em-
beriség veszélyeit és szinte dühöng ő  és p гófétikus hálával látja 
antikapitalizmus, antimilitarizmus mégis lehetséges diadalait;. 

végtelen kedvvel űzi a szójátékokat, szóösszetételeket, nyely-
újításokat, — zenél ő , plasztikus, opalizáló inverziókat: els ősorban 
a növényvilág hasonló kedvét utánozva: többek között ez is egyik 
oka kétségtelen barokk jellemének; 

tökéletesen egyenl ő  potenciájú a befogadóképessége a spanyol, 
angol barokk világnak és a népköltészetnek; 

napról napra olvassa újságokban, folyóiratokban a „napi po 
litikát". (Naplójában ) feljegyzi, hógy látva lássák, milyen kifejezés-
telenül távol áll holmi nárcisztikus, hülye elefántcsont tornyoktól.) 
Ilyenkor szívszaggató fájdalmat érez, hogy hipertrófiás hiperér-
zékenység miatt nem állhat ki a Fórumra, noha például 25 éves 
tanári pályáján mindig első  szónok volt, klasszikus retorikával te-
vékeny etikára nevel ő ; 

évek hosszú-hosszú során barátaival és barátn őivel szinte na-
ponta commedia dell'artékat talált ki, játszott és rendezett; ennek legerősebb nyomai találhatók m űveiben. Ágas-bogas szerelmi 
életében is a legnagyobb élvezetek közé tanozott: modern tár-
sadalmi vagy keleti mitológiai alakok álarcában találkozni;. 

„entellektüel" társaságban nagyon rosszul érzi magát, a falvak 
házaiban és a lakók között a legeslegjobban: „pazar" összetett-
ségei közül ez is fontos. Jellemző , hogy a Prae és például a szig-
ligeti faluban élvezettek és tapasztaltak között: soha nem érzett 
konfliktust! Ahogy legegyszerűbb Édesanyja imádó szeretete és a divatdámák perverz parádéja között sem; 

szerelmi életére visszatekintve: nem a dionizoszi és baccháns 
emlékek árasztják el, hanem azok a helyzetek, mikor a n

ők jók, kedvesek, anyák és đ rangyalok, segítđk és önfeláldozó részvéttel teljesek voltak; 

talán legnagyobb és örök megrendülést kiváltó érzése: az em-
beri szenvedés látása, titka, éhelme vagy érthetetlensége. 

részlet Mezei Andrásnak Szentkuthy Miklóssal folytatott beszélgetéséb
đ l. Elsó megjelenési helye Magyar Mühely, 1982/3, 
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IOAN FLORA* 
Mihail Larionov ősze 

Mily kék ősz, Uram, milyen ősz s mennyire kék! 
Nő  és férfi ég-szívében 
szemfenékbe fordítva lényük, 
torkig vannak a szóáradattal 
s a felirattal, melyen gyanítom, 
a hús s a gondviselés tisztaságáról papolnak. 

Milyen kék az ősz, Uram, 
már Márk evangélista is beleremeg ennyi tisztaság láttán 
még Szt. László is, 
valóban oly kék az ősz kinn, 
hogy már nem is akarod kimenteni 
a Szajnába ugrott irodalmárokat. 

loan Flora itt közölt verseit a Romániában megjelen ő  Luceatárul (Esthajnalcsillag) 
című  hetilapból vettük át. 

Milő i Vénusz 

Becses rómaiak, becses görögök: 
zöldbazalt, porfir, alabástrom, márvány 
és bíbor. 
Antik replikák a Fejdiász- és Poliktétosznak 
tulajdonatott mondákhoz. 
Szilén részeg, Amazon sebesült, 
Eros Borghese-herceg 
barbár fogoly. 

Sután zuhan a fény, mondom. 
Vénusz bal lábbal lép előre. 
Feszült íj teste. 
Vajon miként tarthatta kezeit? 
Kétlem, 
hogy olajbogyó lett volna ujjai közt. 
Inkább egy kard. 
Inkább az arasznyira élezett szablya. 

Fordította SZLAFKAY ATTILA 
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A szó előtti idők 

partok 
vergődése 
a hídért 

Kedves Csaba versei* 
Alkonyodik 

látod 
alkonyodik 
összesimulnak szemben a fák 
karjaimra kúszik a csend 
s két fogadás közt sem tudok 
más rímet találni a szerelemre 
mint a te nevedet 

Őszutó 

szürke ködökben áznak a barázdák 
tenyeremen fázik a csend 
szél jön s én lázasan nézem 
a hópelyhek hogy futnak 
Odafent 

Leltár 

egyszer majd megírod ezt is - 
a fagylaltozást levitézlett szökőkutak 
romos kőpárkányain 
a szerda délutáni táncórák félszeg csodáit 
vagy az egyszer ű  ráébredést arra 
hogy együtt vagyunk - s mégis egyedül 
a lélegzetfojtott figyelmet mikor 
belógtál egy lánnyal az Antigonéra -
hátul a színészbejárón... 
talán majd egyszer megírod ezt is 
kínosan pontos lesz a leletár - 
az évszak azonban szabadon választható 

Ajánlás 

alamizsna a tűznek 
a mosolyod mélyén bújkáló 
titkok virága 

behunyt szemmel is látlak 
amint kilépsz 
letarolt őszi kertek 
meztelen gyümölcsfái közül... 

a remény is leejthető  
akár egy kristálypohár 
(a szilánkokat összeszedni 
már nehezebb - könnyen megsebez) 

Bálvány 

Mikor a bálvány 
megindult lefelé a hegyr ő l 
hatalmas léptei 
porszikrákat ütöttek - 
az emberek 
leborultak eléje 
s ő  
mindenkire rátaposott 

Csúcsívek 

ahol a csúcsívek összeérnek 
ott robban át a fényen 
az arcod 



talán a kövek is 
megszűnnék kőnek lenni 
ha nem szállhatnának 
egymáshoz kőként 
nem igázhat le a csend 
szavainkból 
várfalat rakunk 

Vers 

üvegcserepeken 
méztelen talppal 
csárdást szavaim 
tudtok-e járni? 

Szentély 

hordjuk a márványt 
minden épkézláb ember dolgozik 
szentélyt emelünk Prométheusznak 

Zeusz nem haragszik 
elhitettük vele 
hogy neki épül a templom 
őt illeti az áldozat 
talán még a sast is 
elküldi 
segíteni 

Kedves  
verseket. Csaba fiatal csíkszeredai 

költő
, már több romániai lapban publikált 



Szögedi Szabó Béka 
LÁBAK NYOMÁN 

Hűtlen éjszakák idején 

lehet megleljűk 

dédanyánk fehéгeombjait, 

felsebzetten ,  

talán épp zsíros markú 
férje érintésétő l. 	

nekirohan Látni vélem, ahogy 
a harmatos búzának, 
felfújódik, 
eldurran öblös köténye alatt. 

Vég јgtérdepelni 
egY lnalt 

pislákoló 
egek 
pihennek,   
messzirő l egY

másba hajlottan. 

Kérgük csont s hamu, 

kilopta húsát 
a vándor bl , zt ím az alkonya t  
vakon töarat 
ember, llat  
mint friss szellőt 

az ég, 
maradékot öklendez. 

V,qLL
Ok?

qS 

ó a k gY érгem  
9ör~Sbe ta, 
ог;ггии  Á~ ndu~tan  
« gerin0tei~dünk 
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r.Y tÜC Far, 	sök vagy han hogy egy ekkor gya vagy  
^ ~д  .' tudom mi emb a világot 

cipelsz 
és rni elegendő  rhez  méltó 
hat szólok :  
csodálom ho

gy nincs salát sz 

r. 	- 
. 	• `A válogatás Ilija Lakušić  Prepečat című  verseskötete alapján készült, amely 

. , .- a belgrádi Rad gondozásában jelent meg 1982-ben.  
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A kócos, kövér férfi belehalt a röhögésbe, amikor meghallotta, 
hogy a volt felesége örömében felakasztotta magát, miután ő  úgy-
szintén arról értesült, hogy a volt férje belehalt a röhögésbe, mert 
mondták, hogy a volt felesége örömében felakasztotta magát. 

(színhely: ahol most vagyok; 
függöny: nincs; .. hajnalodik, vagy sötétedik, már attól függ ően, 

hogy hol; az utcán rengeteg fürd őszoba van, trigonometrikus 
sorrendben várva) 
személy: Önök várnak? 

fürdőszoba:...várjuk, hogy az Emberiség felfogja a Кбvetkezб  tényt: 
minden lakásba elég egy-két fürd őszoba! 
(végbélnyílás) 

Hallб , ...igen. Ház, lakás... nincs itt, elment vécére, azt mondta, 
hogy legkésбbb szerdáig kijön, de aztán már péntek délután ke-
zet szeretne mosni, a jövő  héten pedig fürdik 
(kétmondatoséletrajzrészlet): Apiac (a piac) mellett rohantam el, 

amikor a főbejáratnál egy piszkos zsebkendđt talltam. Ter- 
'mészetesen felvettem. Másnap este arra ébredtem, hogy va- 
laki vonyít) 
(vagyishárommondatos) 

Most verjek mindenkit agyon? 
Ha valaki a gyereknek az anyja, és egyben az apja is sze-

retne lenni, akkor az nagyon egyszer ű . A nő  megszüli a gye-
reket (ha az a valaki n ő), aztán átoperáltatja magát, férfi lesz 
belő le, és így a gyermeknek most már apja is van. Igaz, így 
az ártatlan gyerek elveszti az anyját, de mindent azért nem lehet 
;legalábbis, most nem lehet). 

Áttérünk arra az esetre, amikor az a személy, aki egyszerre tata és 
mama szeretne lenni, féki. A helyzet ilyenkor egy árnyalattal 

összetettebb. 
Világos, hogy a férfibő l előbb nőt kell csinálni, mert máskép-

pen nem szülhet. Miel őtt azonban a m űtét folyamán elvesztené 
a férfiasságát; megtermékenyíti saját magát (tehát az operáció 
alatt), úgyhogy mire vége lesz, már úgy értem az operációnak, 
a férfi, vagyis most már az asszony, állapotos állapotban talál-
ja magát. Itt persze, vigyázni kell, hogy m űtét a jövendőbeli 

nđ  kritikus napjaiban történjen meg, mert különben kár a g бzé гt. 
Na most, van úgy, hogy a férfi képtelen (ha, ha). Ilyenkor 

azt kell tenni, hogy egy nőt átoperáltunk férfivá, ezt a mi „ fér-

finkat" pedig szintén (átoperáltatjuk). 
Ezek közösülnek. Miután a n б  állapotos lesz, visszaoperál-

tatjuk, tehát ismét férfi lesz bel ő le (a mi kis idéz őjeles férfink), 

de azért állapotosan. 
A férfi ekkor megszüli a gyereket, a n ő  viszont (aki tehát a 

termékenyítés alatt férfi volt), ismét megváltoztatja a német, és 
megvan az anya, aki majd tisztába teszi a gyereket, meg mi-
egymás (mint tudjuk, a férfiak erre nem képesek). 

Ez lenne az ideális, vagyis az abszolút apa-anya-gyerek 
viszony, mert a gyerek apja tulajdonképpen az anyja, az anyja 
pedig az a férfi, aki megtermékenyítette az apját, hogy meg-
szülhesse a várva-várt gyereket. 
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Számítsuk ki a grafikon segítségével, hogy hány évet kapok, a 
„te majom"-ra! 

fin`=3,14 vélemény(jelző ) 

Kinyitottam az ajtót. A helységben több száz bolond ült és 
énekelt. 

Kérek egy banánt, meg két kisebb narancsot, mondta egy fia-
tal nő  az elárusítónak. 

Most verjek mindenkit agyon? mindig magukkal viszik a táská-

A nő
k, amikor vécére mennek, 	helyszínen belepisilni? Min- 

jukat..Nem lehet abba a t ős to é ln é~~ 	 ön a jelen kö- 
den a hátam mögött  kell, hogy 	ok. Utána j 

Középkor. Sárkányok, boszorkány száz zsiráf magyar szellem
ű  nevelés- 

tak Trabant melegítő
ket, meg Adidas 

 kocsi-

kat, 	

A Délisa~ki négy 

ben részesült. Kap 	 ne legyen balhé... 
kat, azonkívül, szóltak nekik, hogy 	

utolsó három év- Kérlek, érts félre! 	rengeteget fejlődött az 	 a mű_ 
Az orvostudomány utolsó harminc évben. Föleárhuzam-

tizedben, d l  különösen ek igen kimagaslóak. Ezzel p valam-\ 
tét terén elért eredmény U anis, 

ek kultúrája is növe agyán elalt tták, és már 
bon viszont, a beteg 	asztalra, 
kor az ember csak kifeküdt az 

kezdődhetett is az operáció .  

Később a betegek rájöttek arra, hogy az orvosoknak nincs valami 
kellemes dolguk, amíg a bels ő  szervek között működnek. Nem le-
het élvezetes a piszkos szín ű  és tartalmú belek között vagdosni, 
varrni, stb., vagy pl. egy csúnya, beteg májat eltávolítani a szer-
vezetből 

Így született az ötlet, hogy a m űtétre is esetleg szükséges egy 
kis készülődés, mint ahogy a színházba menéshez, csakhogy most 
nem a ruhánkat; hajunkat,: arcunkat igyekszünk mihél tétszet őseb- 
bé tenni, haném a belső  szerveinket. Személyésen ismerek né-
hány nőt, akik:festik a beleiket, és természetesen naponta fésülik. 

Egyik alkohgl'ista barátom, akire májm űtét vár, bajuszt növesz-
tett az epéjén, a vakbelére pedig egy fantasztikus aranygy ű rű t 
húzott. Azonkívül, már régóta cigizik, tehát a tüd ő  is sorra kerülhet, 
ezért fülbevalókat, vagyis tüdöbevalókat hord, de csak a jobb 
szárnyon. 

— Ezentúl csak a járdán hajtom a kocsit. Persze vigyázni kell az 
a sok hülye gyalogos miatt. 

Üljetek le gyerekek! Én vagyok a tanító néni. Tudjátok, én minden 
pénzemet az alkoholra költöm. Ez azt jelenti, hogy van rá pénzem, 
tehát nem kell össze-vissza lopkodni. Hogy honn őn van pénzem? 

Eladtam egy kis kábítószert, amit a megboldogult férjemt ől loptam 

(akit mellesleg belöktem a szakadékba). 

a macska nem szereti a vizet; 
így lett a vízbő l dr. Víz... 

az ősember öngyilkos lett, mert nem hajolhatott ki az ablakon. 
hogy vagy, a fene egyen meg, kedves barátom? 

...te vagy az elsđ  udvarias nđ , akivel találkoztam! 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer égy gy ű jtőtábor; ez a gyűjtő -

tábor az enyém; ide azokat küldöm, akik arra a kérdésre, hogy:. 
te milyen zenét szeretsz?", azt válaszoljak, hogy „én a jó zénét 

szeretem" 
Térjünk vissza a középkorba. A k!rályn đ  fogadott, hosszú asztal; 

vörösbor, udvari bolond. Mondom a királyn őnek, hogy „te kis ma- 

jompar 
ádé ", mire đ  három évre ítélt el: Három év után, megint fogadott. 
Csak annyit mondtam neki, hogy „na mi az, te kis ugri-bugri?" 

Kaptam öt évet, a „te hülye" megállapításra pedig nyolcat. 

I  

1 

Otthon jól tudják, hogy már régóta 
gyötör a honvágy. Valószín ű leg ezért 
keresték elđ  a kedvenc könyvemet, a Don Quijotet, 
és megpróbálták, elküldeni 
talán, hogy enyhítsék a lelki gyötrelmeimet. 

(megjavították a gépet) 
Ami viszont valamikor nagyon egyszerű  volt, mint egy hatalmas 

pofon, az már igen nehéz feladattá vált. Külföldre senki és semmi 
nem juthat el csak úgy. Az új szabályok szerint, ha kint akarunk 
maradni, akkor házasságot kell kötni az illet ő  ország állampoÍgárával. 

Így kellett az én Don Quijotemnak is egy házastársat találni. Sok 
időbe tellett, mire végre az önkiszolgálóban találtam egy négykilós 
mosóport, aki (vagy ami) kis egyezkedés után ráállt az érdekhá-
zasságra. 
Mindenki saját magának a jobb felér ő l álljon; így elkerüljük a tolon-
gást. 

Te színész vagy! NEKED MAJOMKODNI KELL, HOGY ÉN TÉGED 
kinevesselek, hogy röhögjek rajtad, hogy tojással dobáljanak. 

látod azt a nőt, aki azon a fán? 
a kutyával sokáig csókolózott a repülőtéren... 	. 

hülye madár 
Muhamed Ali Musa, arab keresked ő  egyikeste összehívta muzulmán 
barátait. Vacsora után el đkerült egy pornófilm is. Nem kis meglepe-
tésükre vették tudomásul, hogy a pornófilm főszereplője Muhamed Ali 
Musa felesége. 
a W. C.-be zongorát szeretnék szerelni. 
A fák felett egy öltönybe öltözött vízisikló szállt e l . 
a bohóc forró acetont iszik és hallgat 

— Hozhattad volna el őbb is! 
— Miért nem mondtad, hogy szükséged van rá? 
— Hónnan tudjam, hogy neked van? 
- Miért nem kérdezted? 
— Honnan tudjam, hogy mit kell kérdezni? 
— Miért nem kérdezel állandóan mindent?. 

K. Jánosnét, az ismert pornóf!Imsztárt bepörölte a .pornófilm-
színészek társulata ažzal a váddal, hogy munka!d đ  után is pro-

fesszionális kapcsolatot tartott fenn a színészkollégák zömével. 
Ezért az említett színészek kés đbb képtelenek voltak a munká- 

jukra koncentrálni. 	 ' 

K.' Jánosnét prostitúció mellett államellenes tevékenységgel is vá-
dolták, mert mint elhangzott, sok politikus szokott pornófilmeket 
nézni, és ha olyan filmeket néznek, amelyekben a dekoncentrált 
színészek tevékenykednek, akkor idegesek lesznek, helytelen 
döntéseket fognak hozni, az államréndszer legyengül, az ellenség 
pedig alig várja az ilyen helyzetet, hogy támadhasson, és letapossa 
az egész világot. 
Most verjek mindenkit agyon? 
... megdöglött a Zénó 
—no!  
... megdöglött... 

te majom 

te hülye 

na mi az..: 

te kis majomparádé 

1'1 
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I. rész 

Pontosan már nem emékszem, de gyerekkoromban arról álmodoz-
tam, hogy egyszer felmegyek a Szabadságszobor tetejére és onnan 
leköpök. Miért t űztem ki magam elé célul pont azt, hogy leköpök, 
máig sem értem. Valószín ű leg álomszerű  elérhetetlenségnek t űnhe 
tett a gyerekes fantázia által szült cél, akár a Himaláj csúcsaira induló 
hódítóknak, ha belegondolnak, miért is vágtak neki az útnak, ahonnan 
talán vissza sem térhetnek. Volt ahogy volt, az álom rémült valósággá 
alakult minden mérfölddel, ahogyan megközelítettük utunk utolsó, f ő  állomását, New Yorkot. Egyszer űen féltem ett ő l a kihívástól. Ezért is 
hagytuk utunk végére 1979-ben. Napokon keresztül rágódtam azon, 
hogyan fogok abból az óriási gettóból kitalálni, ha már egyszer benne 
leszek? Tudtam, hogy minden út Rómába vezet, de melyik visz majd 
ki belő le? És New York nem Rбmal (Utólag megjegyzem, elóbb len-
nék ott taxis, mint Romuluszéknál szimpla gyalogos. Ehhez azonban 
tapasztalni kellett.) 

Dél fel ő l érkeztünk, és a Veranzano elkerülhetetlenné vált. Szeren-
csénkre hétvégén, mert a forgalom akkor elviselhet őbb, fő leg azok 
számára, akik Manhattanbe igyekeznek. Már a hídról sejteni lehetett 
az óriás lüktetését, amely lépés гб l közeledve rohanássá, egy általá-nos z ű rzavarrá alakult át. F đ leg nekem, aki közben a kormánykereket a szokottnál erősebben szorongattam. Brooklynon szinte átszágul-
dottunk. Csak a híres Brooklyn Bridge el őtt lassult kissé a forgalom, fi-
zetni kell általában minden hídon. Végre fellélegezhettem, körülnéz-
hettem, Csak az a tény töltött el bátorsággal, hogy éppen mindegy hol 
is vagyunk, amíg fejünk felett „házunk" teteje. Valahol majd megál-
lunk, elvégre nincs olyan város, ahol ne lenne talpalatnyi föld a mi kis 
Yucatannak keresztelt, és Yucynak becézett VW kombink számára. 

Huszonháromezer kilométer megtett út alatt még nem akadt példa ar-
ra, hogy valahol ne tudtunk volna megállni. Miért ne sikerülhetne ez 
most is? Valahogy vigasztaltam magam, miközben parkolót keresgél-
ve egyre beljebb keveredtem Manha ttan szívébe. Mentő  ötletként ta-
nácsolta Szeki barátom, vágjunk át keresztbe a „szigeten", le a su-
gárútról valamelyik utcára, mindegy, melyikre, csak ne az egyirányú-
ba, mert az kivisz a partra. O tt  talán nyugodtabb a helyzet, szerencsét 
lehet próbálni. És sikerült. Els ő  nagyobb haditettként könyveltem el 
New Yorkban azt, hogy végre leparkolhattunk valahol a Hudson pa rt-
ján, nem messze a World Trade Center hatalmas, égbe nyúló iker-
testvéreitő l. Meg voltam elégedve magammal. Igaz, fekete, ny ű tt 
klottgatyám alattam elázott az izzadságtól, jóbban mint megszoktam, 
de legyen ez a legnagyobb baj. New York megér ennyit. 

Közben összeült a kupaktanács. Eldöntöttük, telefonon mégiscsak 
felhívjuk Acapulcóban szerzett görög származású, és éppen New 
Yorkban él ő  haverunkat, aki egy egész héten keresztül invitált ven-
dégszeretetével, ha megérkezünk. Nem fog ártani az els ő  napon, ha 
valaki hazai terepen mozogva kioktat bennünket az itt szokásos já-
tékszabályokról. Öcsi vállalta a feladatot, Koszta szolidaritásból elkí-
sérte, na meg ő  is görög, ami a származását illeti. Rajta keresztül jöt-
tünk össze a görög testvérrel, igaz mindketten az angolt spártai kiej-
téssel nyögték, de ez most nem is fontos. Egy óra múlva tértek vissza 
az örömhírrel, mire én felriadtam mélyebbre sikerült álmomból, kissé 
morcosabban a szokottnál. Kiszfvta belölem az út az utolsó csepp 
erđ t is. Nehezen tértem észhez, egyszer űen felfoghatatlan volt, hol 
vagyok. A haver este hatra Igérte, hogy értünk jön öccsével, miután 
elmagyarázták neki hol ütöttünk tábort, Hatig volt még vagy két óránk 
bámészkodásra, de a világ minden kincséért sem voltam hajlandó az 
autót helyérő l elmozdítani. Inkább ajánlottam egy nyugodtabb prefi-
partit, intenzív pihenésként, Ha nem is repesve az örömt ő l, Szeki és 
Öcsi elfogadták a kihívást. Kosta elvb ő l nem játszott velünk pénzre, 

~~ 
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miután még az út elején elnyertünk néhány dollárját, centes alapon. 
Makacs öszvérként, nála ez elvi kérdés, kitartott az út végéig. 
Langyos partinak ígérkezett, de mire a haver megérkezett, egészen 
belemelegedtünk. A prefi az még a Hudson paffján is 

prefi, akár a 

csárdánál, valahol a Tiszaparton. 
Hogy a görög hogyan jött, ma sem tudom, valószín ű leg metróval, 

mert beült mellém az első  ülésre és ügyes segédsofő rként kalauzolt a 

koraesti forgalomban vissza Brooklynba. Hosszú ideig hajtottam, mi-
re megálljt parancsolt. Nicsak, üres parkoló? Itt ilyen is van, futott át a 
gondolat agyamon. Ugrottam is, akár a párduc, habár a VW inkább 
emlékeztet lajhárra. Mit látnak szemeim, miközben az ajtókat zárom, 
a társaság valami étteremfélébe lopakodik, otthagyva 

engem, 
amikor a 

szint Pál az oláhokat. Nagyon tudtam én, hova megyün  

görög úgy beszél angolul, mint én ukránul, de ez különösebben eddig 
nem is érdekelt még meg nem álltunk. Azon is elcsodálkoztam, hogy 
már több mint egy éve van kint és rettenetes a kiejtése. A görl nála 
girl, a szöti föszt nála szírtifirrszt stb. de azért csak megértettük egy-
mást. Az est meglepetése: görög barátunk vacsorát ad tiszteletünkre, 
megérkezésünk tiszteletére, egy csinos kis görög étteremben. Alig 

akarok hinni a szememnek, mikor az asztalt roskadásig rakja étellel 
egy koromfekete, füligszáj, feszt mosolyog a görögre (anyanyalvén ki 
tudja mit társalog haverunkkal), de a kaját egyre hordja, addig meg 
baj nem lehet. Pukkadásig teleettem magam. Rám is fért. Az étterme-
ket mi csóró jugók nagy ívben kerültük, ezt már nem engedhette meg 
zsebünk, még a 18 dináros dollár idejében sem. A Mc Donald's már a 
fülünkön jött ki, így inkább az önkib ő l vásároltuk a betevő  falatot, hol 

főztünk, hol csak szárazat ettünk, ahogy kedvünk tartotta. Ha eszem-
bejut a Kentucky Fridi chikinje, azonnal felfordul a gyomrom. Én ak-
kor még nem láttam az Ez is Amerikát. De jobb is. Ellenben a görög-
nél minden friss, első rangú. Ezt valóban nem vártam. Kedvünk tet őfo 
kára hágott egy-két üveg bór után, nekem egy liter kóla járt, mint vi-
gasz a sofőrnek. A többiek ezen csak mosolyogtak, tudván, hogy 
megrögzött coca-colista vagyok. Vacsora után felmerült a gondolat, 
hol aludjunk, ami egyben azt jelentette, hol parkoljunk, szintén segít ő -
kész európai barátunk oldotta meg. Azt tanácsolta, hogy majd ő  elvisz 
bennünket egy nyugodt helyre, nem messze a lakásától. Számtalan 
O. K. és thanks után el is indultunk. Visszaérve a fényárban úszó 
Manhattanba, a keleti gyorsforgalmi autópályán északnak vettük az 
irányt. Elhagyva a 120. utcát kissé idegesebb lettem. Valahol itt kéz 
dődik a HARLEM. Ez valóban szörnyen nyugodt környék lehet, villant 
át a gondolat az agyamon, de talán a haver csak jobban tudja?! A 
százötvenhanyadik utcára kalauzoltak. O tt  még hajtottunk néhány 
percig, nekem úgy tűnt, össze-vissza, amikor hallom: „That's it." 
Megálltam. Hely volt bőven. Sehol egy lélek. Se gyalogos, se autó. 
Éjféltájt lehetett. A kocsiból kiszállva vízcsobogás hangja ütötte meg a 
füÍemet. Kocsink alatt patakszer űen folyt a víz egy közeli, nyitott, út-
šzéten vesztegl ő  tűzoltócsapból. Egész New York tele van ilyen csa-
pokkal. Körülöttünk szokatlan sötétség. Barátunk búcsút int a holnapi 
találkáig, és még egyszer megnyugtat bennünket: „Good place, 
sleep well!" Öcsivel összenéztünk. Lesz, ahogy lesz alapon. Közben 
közvetlen mellettünk felfedeztünk egy kisebb parkocskát. Ez minden-
esetre jól-jött I еfekvés előtt. Megmosakodtunk a t űzoltócsapnál, azon 
tanakodva minduntalan, ugyan miéi van ez nyitva? Ki nyithatta ki? 
Találgatások egész sora. Mindenesetre a nap koszát, izzadságát si-
került a nem várt „fürd őszobánkban" lemosni. A fák is megtették, 
amit tehettek. Lefekvés el őtt mindegyikünk körülhugyozott egyet-
egyet, konstatálva a reggeli eshet őségeket, ha szorít a természet tör-
vénye. Összkomfortos kombinkból csak a W. C. hiányzott. Sajnos 
elég sokszor, mert így számtalan csalafintaságot kellett kieszelnünk, 
amikor egy-két városban hosszabb id őt töltöttünk. Könnyen össze-
szarhatja magát az ember, még illemhelyet talál, ahol illedelmesen 
ítélkezhet a civilizáció szülte angol és egyéb klozet felett. 

Fáradt voltam. Csak arra emlékszem, amíg fejem a párnára tettem. 
Párnánk az volt. Nagy is, és kis JAT-os is. Koszos is, állandóan ko-
szos. Ja, kérem, aki ezerötszáz dollárból körülutazza hét hét alatt 
jóformán az egész Észak-Amerikát, az New Yorkba érve ilyen apró-
ságot észre sem vesz. Az volt a furcsa, amikor egy-egy ismer ősnél, a 
bázisban mindenünket kimostuk, és a párnahuzatok fehéren ragyog-
tak. Néhány óráig. Kezd ődött a szürkülés elölr ő l. Ha már itt tanok, ak-
kor azt a fura élményt is elmondom, amelyet utunk végén Torontóban 
észleltem. Addig fel sem t űnt. Yuky jellegzetes szagáról, mondhatni 
b űzérő l van szó. Ez csak akkor vált érezhet ővé, amikor végleg el-
hagytuk fedélzetét, és orrunk kellemesebb szagokkal ismerkedett. 
Három nap .  egyfolytában szell őztettük, de hiába. Ha valaki útközben, 
netán szeretett, guruló otthonunk körül fintorog, felt űnőbben a kelleté-
nél, lehetséges hogy figyelmeztetésként kap egy-két pofont. Mi nem 
éreztük saját b űzcinket, melyet teljes egészében átvett kocsink min-
den porcikája. Ma már azon sem csodálkozok, amikor Chicagóba ér-
ve, egy vasárnap, kora délel őtt, az utcán ácsorgó egyetlen asszony 
egy zerge fürgeségével tolatott el őttünk saját házába. Közben retes- 

zelt minden létezőt maga után a ház ajtaján. Hiába kiáltottam én már 
távolról oda: Ne féljen, mi Európából vagyunk! Csak a házszámot 
nem találjuk! 

Ott voltunk már egy órája Tóni bácsi utcájában, de a házszámot 
egy istenért nem találtuk. Majd megütött a frász bennünket, de ház-
szám az sehol. Kínunkban telefont kerestünk, és megkérdeztük Tóni-
bát, most már keressen ő  bennünket. Meg is talált. 

Réggel, amikor felébredtünk, a még mindig folyó t űzoltócsapnál ki-
mostuk szemünkből a csípőt. A látvány, ami ekkor szemünk elé tárult, 
fényes nappal is rémiszt őnek tűnt. Hatalmas téglafalak előttünk, mö-
göttünk a koszos, rendezetlen bozót, ami parkra ekkor már a legke-
vésbé sem emlékeztetett. Kezdtem már érteni a nyugodt, biztonsá-
gos hely logikáját. Aki arra jár,. az vagy otthon van Harlemben, vagy 
egy teljesen naiv európai, aki oda éjnek évadján, mit sem sejtve be-
merészkedik. Pont ezzel a naivitásból, balgaságból, de mondhatni 
ökörségnek is, fakadó vakmerőséggel téveszti meg nem csak önma-
gát, de egészen biztos a többieket is. 



Nem sokat teketóriáztunk. Be az autóba, délnek az irányt. Meg 
nem állni az istennek se. Ezt eddig megúsztuk. Csak jöjjön a görög 
estére a megbeszélt randeszra! Adok én neki nyugodt, csöndes he-
lyet! Keresztülhajtottunk az egész Harlemen. A látvány feledhetetlen. 
Nem mese a legenda. Igyekeztünk minden felt űnés nélkül a felhajtott 
ablaküvegen ki-kilesni. A villanyrendőrnél csak előre nézni, startra 
készen. Az egyik keskenyebb utcában, amelyet félig leégett épületek 
alkotnak, így is rázták ránk a lépcs őkön ücsörgők a fekete ökleiket. 
Ritka madár arra a turista. 

Agyamon átfutott a Tamás bátyja kunyhója, Kunta-Kinte, gyökeres-
tő l együtt a gyapotmezők, de a Százhuszonkettedik utca c. film egy-
egy jelenete is. Szóval, mindaz, amit Harlemr ő l hallottam, olvastam, 
„láttam", nem mese. Ott minden megtörténhet. Univerzális nyomor, 
feketére festve. Black and White, lehet koccintani. Gettó. Érz ő , gon= 
dolkodó, vérző , síró, hallucinogén, a herointól fehérl ő  GETTÓ. 
Egyébként vörösesbarna, kormós és fekete. BLACK  NO  WHITES of 
is it not nececery. 

Chicagóban többször is voltam a világ ieghíresebb blues-clubjá-
ban, a Kingston Minesban, ahol valóban fantasztikus bluest játsza-
nak, akármikor érkezik az ember. De szerintem a legjobb bluest vala-
hol Harlem mélyén játszák, ahová fehér fülek nem igen tévedhetnek 
el. Én csak egyetlen fehérrő l tudok, aki Harlemban tanulta mestersé-
gét. Eric Burdon a neve. Itt az ún. urban-bluesra gondolok. 

Útközben eldöntöttük, hogy Harlemben többé nem éjszakázunk, 
akármilyen biztonságosnak is t űnt. Abból az életben egyszer untig 
elég. Manhattan déli csücskéig, Batte ry  park környékére hajtottunk. 
Csak hosszas keresés után tudtunk megállni, egy aránylag bonyolult 
manőver után, a rengeteg leparkolt kocsi között, helyet szorítva Yuky 
számára is. 

Némi vita után eldöntöttük a nap hátramaradt részére vonatkozó 
programot. Irány a Szabadságszobor. Essek túl minél el őbb a gye-
rekkor üldöző  varázsán, gondoltam magamban, míg minden értéke-
sebb holminkat igyekeztünk összeszedni, hogy magunkkal vigyük. 
Semmit sem ajánlatos a kocsiban hagyni, ami érték. A kocsik leg-
többje önmagában nem érték, azt vagy csak heccb ő l, vagy még vicc-
bő l sem lopnak New Yorkban. Errő l 1983-as utunk során személye-
sen győzőzdhettiink meg Viktorral és Milovannal, röviden csak Bo-
sanac, és RÓLA egyszer még kénytelen leszek vagy könyvet írni, 
vagy zenét komponálni, de legjobb lenne, ha egyszerűen megfilmesí-
teném. Akkor is a Szabadságszoborhoz hajóztunk, kett őjük miatt. Én 
már régen „leköptem", még 79-ben, hogy azóta hol „úszhat" eredeti 
névjegyem a nagyvilágban, azt igazán nem tudhatom? Szóval, visz-
szaérve Hellene Hobbsthoz Viktor a keresztapja az akkor vásárolt 
Dodge kombinknak örömmel konstatáltuk jelenlétét. Nem lopták el, 
még ha fél napot magára hagytuk is az autók dzsungelében. Am Vik-
tor, fekete és még ny űttebb klottgatyájában, a lehet ő  legváratlanabb 
pillanatban rivallt rám. Én a kulcs keresésével foglalatoskodtam. 

Miért nem zártad be, fašzikám, Hellent? 
Micsoda?! Én, haver, bezártam, még le is ellen őriztem vagy hat-

szor az ajtókat! volt a kissé mérgesebb válaszom. 
Na ne mondd, akkor ezt az ajtót én tán az ujjammal, hogy fino-

mabb legyek, nyitottam ki? -- gúnyolódott tovább Vologya mert 
egész úton komoly dilemmában volt, önmagát Vologyának vagy Jo-
nathannak nevezze-e. Ahogy közben én is kinyitottam a középs ő  aj-
tót, a látvány láttán megállt bennem valami. Lehet a szar, ezén sokat 
gondolkoztam, de eldönteni ezt sem tudtam. Minden holmink a kocsi 
közepére rángatva, egy kupacban hever. Minden feltúrva, helyér ő l 
kirángatva. Erre a látványra még a Bosanac is kinyújotta egyébként 
állandóan behúzott nyakát, mintegy jelezvén a helyzet különössé-
gét, szokatlanságát . Ez az egyetlen eset, amire emlékszem , amikor 
бt nem kellett a pakolásra noszogatni , pedig végigszolgáltam vele a 
katonaságot, kétszer körbeszaladtam vele Amerikát, Alaszkától a Ba-
hama szigetekig . Őt a rendetlenség egy fikarcnyit sem zavarta. Nem 
terhelem magam ilyen hülyeségekkel, te különben is beteg vagy 
volt a válasza, amikor már nem t ű rte tovább cérnával a rendrenevelé-
sem. 

Pillanatok alatt mindent összepakoltunk, azaz mindenünket, és se-
hogyan sem fért a fejünkbe a tény, hogy semmink sem hiányzik. Még 
a megkezdett Šlivovicás üvegbe sem ittak bele, amit Viktor, Kosano-
vić  haverjának a repül őtéren sebtibe vett, hogy majd Torontóban me-
gajándékozza távolra szakadt hazánk fiát, a pingpongos barátját. Ez 
meg aztán úgy átverte, hogy Viktor mérgében a pálinkát sem adta 
oda neki . Ha látom , szoktam is neki mondogatni: Ha arra jársz, el ne 
felejts a Kosanovi ćnak pálinkát vinni, mint annak idején. Megérdemli. 
Én jókat kuncogok, ő  meg jól leszid. 

Hát persze, hogy nem hiányzott semmink. Erre már rájöttem azóta. 
Ugyan mit vittek volná  el  a nagystílű  New York-i autófósztogatók ami 
szegényes kombinkból? Tán a Bosanac három gatyája közül épp azt, 
amelyik nem rajta volt általában. Viktort vádolta, hogy a gatyáját az 

használja míg ő  alszik, de egyszer úgy is tetten éri. Vagy rágyújtottak 

volna a becsempészett (!) 57- esemre? Gondolom, hogy a látogatók 
jobban felbaszódtak a látottak és találtak alapján, mint mi jómagunk, 
amikor visszaértünk. Ezen utólag kit űnően szórakoztunk, variáltunk. 

Még jó, hogy nem szartak be kocsink kell ős közepére, amolyan bosz-
szúféleségként a találtakért? De hát nem volt гб  elég idejük, hisz szé-
pen sorjában feltörtek vagy száz autót aznap délel őtt. Erre csak akkor 
lettünk figyelmesek, amikor a szomszéd californiai rendszámú, csillo-
góan új kombi tulajdonosának felesége hisztériás rohamában túl han-
gosan zokogott, szitkozódott és közben az öklét rázta New Yorkra. 
Természetesen ezen a „mamut" csak mosolygott. 

Egyébként csak azon csodálkoztan, hogy amerikaiak lévén a ko-
csijukban hagyták minden értékesebb holmiukat (ékszer, bizsu, pénz, 
sőt még egy pisztoly is), és ők meg azon csodálkoztak, hogyan 
lophatták mindezt el tő lük. Pont New Yorkban? Érdekes és tanulsá-
gos ellentmondás, melynek lényege az amerikai ás a bácskai komfor-
mizmus szintkülönbségébő l is fakadhat. Én féltem szegényes kis hol-
mim, és állandóan magammal cipelem, ő  ehelyett az öklét rázza és 
fuckingol. Még New Yorkban is. 

Még valamit meg kell itt jegyeznem, akár mennyire hihetetlennek 
tűnik az egész sto ry . Mit gondolnak, a rendő rség egy nem is komoly- 

talan kinézet ű  állomása, milyen messze lehetett az esetek színhelyé- 
tő l? Nem tudom eltalálták-e, de kb. száz méterre. Ezt onnan tudom, 
hogy amikor a hisztis csaj elrohant, pillanatok alatt néhány rénd őrгel 
tért vissza. Piszkált a dolog, mire rájöttem honnan kerültek. elő  ezek a 
szimpatikus, de egyébként rettenetesen veszélyes rend ő rfickók. Le- 
mértem a távolságot. Százat léptem és felnéztem. Az épületen függ ő  
táblán a következő  szöveget olvasgattam: akárhanyadik (erre már 
nem emlékszem, akkor miért hazudjak most egy számot, elvégre 
nem mindegy?) New York Police Station Manhattan stb. 

Mondom, veszélyesek, mert velük általában nem babra megy a já-
ték. Sokszor egy óvatlan mozdulat ;  és lelövik az embert. Lelövik? Le-
durrantjáé, akár az utolsó kбbo гkutyát. Na, persze ez sem véletlen. 
Amerika sok mindenben rekorder, így a lel őtt rendő rök számában is. 
Nem New Yorkban, hanem Torontóban történt meg, a kanadaiak leg-
nagyobb felháborodására az, hogy a rendőrök különböző  okokból ki-
folyólag a helyszínen tizenvalahány embert lel őttek egy év alatt. 
Akadtak ártatlanok is az áldozatok között. Ezt utólag állapították meg 
a szakértők, és innen a felháborodás: De nem New Yorkban. Nem tu-
dom ott az ilyen apróságokra odafigyel-e egyáltalán valaki? Kivétel a 
turista, aki mindenre odafigyel, legtöbbször még szájtátva is. Úgy is 
felejti, azután azon csodálkozik, amikor hazaér és tükörbe néz, hogy 
a szája miért van tátva? Ki érti mindezt? 

A Szabadságszobrot csak hajón lehet megközelíteni, f бleg azok-
nak, kik különböző  okok miatt nem rendelkeznek helikopterrel (a re-
pülő  az nem a legjobb megoldás, mert kicsi a sziget) és leszállási en-
gedéllyel. Nos, én sem rendelkeztem, így rábíztam magam egy piri-
nyó hajócska kapitányára, aki naphosszat ingázik a part és Man-
hattan közt, érdekes, az is sziget .. A rumosüveget nem láttam kapi-
tányom kezében, mert vagy ügyesen eldugta, vagy állandóan látha-
tatlan üvegbбl húzogatott. Ezt a rum kellemes illatából sz űrtem le, 
amely meg-megcsapta kifinomult szimatom a kietlenségekben b ővel-
kedő  utaim során. Ezt az illatot a fedélzeten egy nagyobb tekn őnyi 
maga a kopaszodó kapitány terjesztette mozgásának irányában. Né-
ha a szellő  megtréfálta az embert , de a hajón mindenki sejtette, ki a 
ludas. 

Kikötöttünk. Megrohantuk a szobrot, Napoleon seregeit meghazud-
toló elszántsággal . Igaz, közöttünk kevesebb volt a francia, annál 
több az apró, ferdeszem ű , felvértezve méteres objektívekkel, na és 
tátott szájakkal ezt nem szabad elfelejteni! Minden irányból katto-
gás, zümmögés , a fókuszban egy hatalmas bronzhöggyel , aki közben 
fákját tart az egyik, már nem emlékszem; melyik kezében, amely, 
ugye , nem ég . Szimbolikusan megvilágítva az emberben eluralkodott 
sötétséget, közben halkan, hogy senki se hallja, suttogva: SZABAD-
SAG! 

Nincs az ember történelmi fejl ődésében , ha az emlltett folyamatot 
szabad egyáltalán fejl ődésként értelmezni, még egy annyira ellent-
modásos és agyonmagyarázott értelmezett fogalom , mint a SZA-
BADSAG gondolati absztrakciója, melynek még szobra is van. De 
még mekkora! 0, Dosztojevszkij, miért jutottál ismét az eszembe? Mit 
neked a vonatok sebessége , hagyjanak Téged békén a rohanással, 
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inkább mutassanak Neked csak egyetlen egy eszményt, gondolatot, 
amely összeköti, összefogja az emberiséget!? Ugye, hogy nem mu-
tattak? Neked se? De azóta van ám szuperszónikus röpül ő , amelyet 

akár megrakhatnak nagy A bet űkkel, hogy egyszer s mindenkorra ki-
irtsák FÖLDÜNKÖN az ANALFABÉTIZMUST, amely az izmusokat il-
lető leg talán a legkevésbé veszélyes? Aki esetleg elfogult a sok A be-
tűn, vihet akár HÖ vagy ma már  NO  betűt, a gyöngébbek kedvéért 
NEUTRON BOMBÁKAT is. SZABADSÁG! — suttogja a boldog bronz, 
az élettelen test, a szimbólum. 

Nietzschere időben ráfogták, hogy agya elborult. Hogy is ne borult 
volna el, amikor szegény túl korán felfogta az akkor még felfoghatat-
lant: „Még egy évszázdanyi olvasók! és b űzleni fog maga a lélek... 
Egykor a szellem isten volt, azután emberré lett, most meg cs őcselék 

lesz még belöle.") 
Az egyedüli fura dolog, talán a legfurább, amit New Yorkban ta-

pasztaltam az lehet, hogy ott nem hallottam sem a 3>.2-t, sem a Só-
gorokat, még Bréna fülbemászó dallamait sem. Kár, nagyon kár! 

Legközelebb, ha megyek, viszem a lemezeket, kazettákat, és a Vil-
lage-ben, a Washington Squeren megkérem az egyik nigrust, adja 
kölcsön a háton hordozható Toshibáјбt. Üljön le mellém és füleljen, 
amikor száz watton fog üvölteni a csipkés és csipke nélküli kombiné. 
HA EZZEL NEM ZAVAROM SZÉT A BÉKÉSEN MARIHUANNÁZŐK, 

JÁTSZADOZÓK, ÉS EL-ELMERENGŐK TÖMEGÉT, kiket semmi az 
égadta világon nem zavar, akkor FELADOM! S őt ezentúl én is a 

3+2-t hallgatom, Nietzsche meg Zarathust гбstól menjen New York-

ba! Ott a helye. 
Elfogott a szédülés, amikor a keskeny csigalépcs őn a SZABAD-

SÁG fejébe igyekeztem. Felérve a FEJBE, szomorúan konstatáltam, 
hogy Eiffel mérnökúr nemcsak a HÖLGYEK népes, hiú hadát, hanem 
engem is átvert. De alaposan. A FEJBŐL alig tudtam kikukucskálni, 

valami sámliszer ű ségre állva, hogy gyerekkori vágyamat teljesíthes-

sem. Ha erő lködök, maximum leköpöm magamat. Ezt a fejezetet il-

lemtаnból még nem tanultuk, vagy nem voltam éppen ott azon az 
órán. Elképzelve annak az órának a témáját és vázlatát, a következ ő  
cím jut az eszembe: Hogyan köpje le az ember önmagát, ha adott 
esetben mást nem köphet le? Igaz, ilyen adott eset csak a mesében 
és az elméletben létezik. Az én New York-i gyakorlatom esetleg kivé-
tel, de nem volt szívem a hátam mögött mosolygó japánnal egy köpet 
erejéig sem ismerkedni. Esetleg még nem érti meg a gyerekkori vá-
gyam, vagy kitű nő  japán nyelvtudásom véletlenül cserben hagy?, és 
egy gyors keleties mozdullattal leröppent a sz űk csigalépcsőn, ha 

már a lyukakon nem férek ki. 
A lényeg az, hogy nem köptem le a Szabadságszoborról, elálltam 

gyerekes célomtól,. még ha el is képzeltem néha mindazt, amit az em-
beri fantázia legtöbbször minden értelem nélkül szül. 

Ennek éllenére szeretem New Yorkot. F ő leg azt az ő rületet, ami 
ennek á városnak a varázsát adja. Megtalálható ott minden és min-
denki az egész földkerekségr ő l. Hébe-hóba még én is. 

Legjobban a Village hangulatát élveztem a már említett Washing-
ton Squire környékén. Ott éveken keresztül el tudnék bámészkodni. 
'79-ben többször megfordultam a téren. Kora reggel, kés ő  este, nap-
közben, ott a napszak nem számít, lüktet az élet, még é! a Világ. Akár 
az emberi szív. Engem e tér a Föld szívére emlékeztet. 

Sohasem fogom elfelejteni a piros tornagatyás srácot, akit még 
reggel fedeztem fel. Arról t ű nődöm közben, ki vagyok én? Miért csak 
pillanatokra boldog az ember? Miért olyan gyönge, tele el ő ítéletekkel, 
gátlásokkal? Miért folytogatja állandóan önmagát? És miért él mind-
untalan mások elvárása szerint? Egy bőrben egyedi és társas lény. 
Ez kész POKOL! Alkalmazkodni MINDHALÁLIG!? HOMO MULTI-
PLEX, az egész egy közönséges KOMPLEX, aki önmaga MEGOL-
DÁSÁT KERESI, de NEM és NEM TALÁLJA!!! Amióta lemászott a fá-
ról, kóvályog. Irányt ű  nélkül szédeleg, keresi az örök HARM ŐNIÁT, 

melybő l tudattalanuk kilépett. De HOVÁ? Hová ta rt? Turista, hová 

mész? Miért SZÖKSZ? Kitő l szökik annyi ember, ha nem önmagától? 
Pedig önmagamtól szökni annyit jelent, halálosan betegnek lenni. Be-
tegnek az elmében, a lélekben! A test már nem is érdekes. Hiába 
ijesztgetnek a dohányzás káros hatásával, a modern kor pestisével. 
Bár csak be tudnék egyszer az életben becsületesen rúgni? Hogy 
Rade iszik? Igyon is! Azzal a tehetséggel nem is lehet józanul elvisel-
ni a VALÓSÁGOT. Camus ezt már világosan megírta az ABSZURD 
fogalmát boncolgatva. 

Fromm szerint beteg az emberiség. Mentálisan beteg. Szerintem 
is. A kórt generációs degenerációnak neveztem el. Ez a betegség 
legalább olyan hosszadalmas folyamat, mint maga az emberiség tör-
ténelme. És csak egyetlen gyógyító terápia létezik: a generációs re-
generáció. Sőt, az is rettenetesen hosszú folyamat. Utópisztikusan 
hosszú. Receptre nem írhatja ki senki. 

Pirosgatyás barátom is valami hasonlón törhette fejét, mert egy 
helyben mozgott, lejtett reggel is, este is. Nem mozdult ő  arrébb 
egész nap. Megvolt a köre, a világa, és benne élt a maga csöndes, 
senkit sem zavaró módján. Pszichiátereknek ismert e mód, de lassan 
ismerté válik a közéletben is. A havert minden nap ugyanazon a he-
lyen találtuk, zsírosodó hajjal, borostásan és az el nem maradható pi-
ros gátyójában. Na, meg a fehér, vállas trikójában. Feszt mezítláb. 
Mintha valamilyen, csak számára hallható zenére, lassú táncot lejtett 
volna. Arcáról legtöbbször öröm sugárzott. Marihuánát szívni nem lát-
tam soha. Lehetséges minden. '83-as utunk során New Yorkba érve 
azonnal a térre hajtottam. Csalódtam. Nem volt már ott. Nem találtam 
'84-ben és '86-ban sem. Ki tudja hol lehet? ÉI-e még? S ha igen, me- 
lyik zárt osztályon? 

Rejtély az egész élet. Maga a minduntalan keresés is relytély. 
A göröggel az este még egyszer találkoztunk a megbeszélt helyen. 

Azonnal megvádoltam a harlemi biztonságérzet összes létez ő  és vélt, vagy képzelt vágyával. ő  ebbő l semmit sem értett, mert valóban nem 
félt ott élni. Még azt is elmagyarázta, hogy az ő  albérletét sohase zár-
ja be. MINEK, miért? Szerinte, ha oda valaki be akar menni, úgyis be-
megy. Tehet bármilyen zárat, az nem segít. Akkor minek bezárni? 
Legfeljebb a váratlan látogató, a szegénység, az ott lév ő  nyomor lát-
tán megszánja a lakót és az asztalon hagy öt—tíz dollárt. Éhen ne hal-
jon a szerencsétlen. Ez az ő  hozzáállása a dolgokhoz. Lehet, hogy igaza van, elvégre ő  él Harlemben és nem én. Amikor mindezt elme-
sélte, specifikus angol kiejtéssel, kajánul mosolygott. Ot is szórakoz-tatta saját hozzáállása a HARLEMI ÉLETHEZ. 

Meséjébő l kitűnt az is, hogy ő  (és még néhányan, kiket mi sohasem 
ismertünk meg) csupán két évre jött Amerikába, azaz New Yorkba. A 
cél, hogy minél előbb és minél jobban megkopassza a süket ameri-
kaiakat, és azután vissza Görögországba. Haza. Minden út oda ve-
zet. De kell a dollár, és azt bundakészítéssel, szücsködéssel New 
Yorkban két év alatt meg lehet keresni, amit otthon egy egész élet 
alatt sem. Egyszer ű  gazdasági migráció, amely sokszor népeket, ors-
zágokat mozgat meg. Vendégmunkás-pszichológia és mindaz, ami 
azzal jár. 

Harlemben legolcsóbb a lakás. Sőt vannak helyek, ahol ingyenes, 
csak legyen ember, aki vállalja áz ottlétet. Görög haverunk vállalta. 
Nem válogatott és nem félt. Remélem túl is élte, és ma valamelyik gö-
rög szigeten békésen éldegél a megkeresett kosárnyi dollárból. 

Amennyire kezdetben féltem a New York-i közlekedést ő l, később 
annál jobban élveztem. Volt úgy, hogy teljesen magamra maradtam 
Yukival. Sziki és Kosta felcsíptek még Acapulcóban két kubai emig-
ráns csajt, akik átmenetileg szintén New Yorkban éltek. Öcsi szintén 
ott jött össze Fikisaval, a néger tanárn ővel, aki a Columbián tanított 
angol nyelvet és irodalmat. Személyes ismerőse volt a megboldogult 
Martin Luther King, és közeli barátság f űzi Stevie Wonderhez is. 
Persze, hogy leléptek mindannyian. Ez érthet ő  is, emberileg. Öcsit 
nem láttam négy napon keresztül. Csak telefonon értekeztünk. A má-
sik kettő  éjszakára általában megkerült. Nehogy Yukistól ellopjanak. 

(Befejező  része következő  számunkban) 
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Kontra Ferenc 

Rozsdás napkorong 

Abban az évben úgy t űnt, sokkal korábban elkezd ődött a nyár. Régóta 
tartott a tikkasztó szárázság, a kutak csaknem kiapadtak. Hetekig nem 
esett egy csepp eső  sem. Bokáig ért csupán a víz a Karasicában. Szá-
razra vetődött apró halaktól b űzlött a környéke. Sárgán sodródott a 
kukorica levele a töltésen túl. Égette a talpunkat a föld, éjszakára pedig 
ki kellett nyitni az ajtót és az ablakot. Odahallatszott a faluból a kutyák 
csaholása. Ugatják a holdat, szólalt meg anyám. Kiment összeszedni a 
megszáradt ruhákat a kötélr ő l. A nyáréji csend közelebb hozta a han-
gokat. A napok óta szüntelenül tartó h őség megviselt mindannyiunkat. 
Ritkára szőtt zsákvásznakkal tartóztattuk fel a szúnyogok vérszomjas 
hadát, a távoli kutyanyüszítést csendesség váltotta fel. Egy megátal-
kodott szúnyog monoton, zümmög ő  hangja sehogy sem hagyott 
álomba merülni. Kényelmetlennek t űnt a szalmazsák is. Szárazon 
ropogott, meggátolt abban, hogy szokás szerint süllyedni kezdjek ál-
maim ismerős birodalmába. Vagy lebegjek, hogy tudjam, egyre kö-
zelebb van az álom. Szemem még mindig vibrált a délutáni napsü-
téstő l. Hanyatt fekve sokáig néztem a f űben a bárányfelhőket, fölöt-
tem játszadoztak a vakító napkoronggal. Sárga foltok jelentek meg 
ismét a szemem előtt. A felh ők árnyéka lassan, méltóságteljesen vo-
nult a zöldes vízen. A magunk fabrikálta pecabotra egy-egy sütni való 
hal is ráakadt. Langyos volt a Kis-Duna vize. Azzal kísérleteztem, hogy 
tájékozódjam a víz alatt, megpróbáltam nyitva tartani a szemem. 
Kagylókra leltem a meder iszapjában. Athatoltak a sugarak a s ű rű  
vízen. A foltokból csak sejteni lehetett egy tuskó körvonalait. Aztán 
egy pillanatban sötétebb lett, valaki átúszott fölöttem. Beleragadtam 
az iszapba, fokozatosan kiprésel ődött a tüd őmbő l a leveg ő . Abban 
a pillanatban azt gondoltam, hogy fel sem tudok jönni többé; megint 
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nyomasztó, súlyos sötétség vett körül. Tovább vibráltak a sárgás fol-
tok, a napkorong szétfoszló lángjai összefonódtak egy álombeli világ-
gal. Nem tudnám pontosan felidézni, mi volt az az apró jel, amire fel-
riadtam, talán a sötétkék égbolt felé kapaszkodó lángnyelvek vibráló 
fénye verte ki szememb ől az álmot (mint amikor a víz alól feltekintettem 
a bárányfelh őkkel pöttyözött égre), egymásba mosódtak a foltok, és 
az édeskés füstszag lassan eljutott a tudatomig. Biztosan egy megne-
vezhetetlen, bels ő  ösztön hatására ugrottam fel a szalmazsákról, és 
keltettem fel nyomban a szüleimet is. A tenni és segíteni akarás kimon-
datlan parancsszava állított egyszerre talpra bennünket. Mindannyian 
magunkra kaptunk valamit, ami éppen a kezünk ügyébe akadt, és 
indultunk az udvarra. Kerekes kutunk volt, abból hordtuk a vizet. Fog-
tuk az istállóból a vödröket. Meg-megbotolva rohantunk át a szomszéd 
tanyára. Arcunkat vörösre festette, már messzir ő l perszelte a tű z. 
Szakadatlanul húztam a vizet. Kett őt sem fordultunk a teli vödrökkel, 
mire Milutin bácsi, az erdőkerülő  is megérkezett. őt is a vörös lángok 
riasztották fel. Hiába volt minden, gy őzött a szárazság. Pista meg a 
felesége tehetetlenül téblábolt a füstölg ő  falak mellett. Szinte percek 
alatt semmisültek meg egymás után a melléképületek: az istálló, a ka-
ra, a pajta, az ólak. Elpusztult a két szép II (a Lackó meg a Sári), bent-
égett a tehén, a malacok... Szerencsére a lakóház a két szobájával 
külön állt az udvar túlsó részében, szél sem rezdült, nem vitte át a pa-
razsat. Forgács Pistafiatal felesége, Anna másnap szipogva jött át hoz-
zánk megköszönni a segítséget. Még így, kisirt szemekkel is szemre-
való teremtés volt. Leült a konyhában a szalmából font székrs, szavai 
közt sírás bujkált. Hamar elköszönt. Ebédet kell f őznöm a Pistának, 
mondta cérnahangján. Anyám nyomban felajánlotta a segítségét, egy 
nagy fazék babot tesz föl, majd visz át bel ő le, de Anna kitért a felkínált 



ebéd elől, talán az önérzete szólalt meg. Méltósággal viselte a csapást. 

Apám mondta, hogy a tűz átka ül rajtunk. Istenem, akár egy rossz 
álom... Csóváltuk a fejcinket, amikor elment. A nyári munkák vége felé 
jártunk. Apám egyik este kihozta a széles lópokrócot az Istállóból, és 
leterítette az udvar egyenes döngölt földjére. Anyám el őző leg gondo-

san felsöpörte az egész udvart. Most figyelj! De nem történt semmi. 
Hallottuk egymás lélegzését. Feküdtünk hanyatt a földön, amely még 
mindig langyos volt a naptól, és vártuk a csodát a tücsökzenével dú-
sított, nyári éjszakában. Terka kutyánk tett néha egy-egy tiszteletkört, 
furcsállhatta a dolgot, aztán leheveredett mellénk. Számára legalább 
olyan váratlan fordulat volt alkalmi kitelepedésünk, mint nekem. Vala-
hogy nyáron kevesebb idő  jutott a beszélgetésre, mint máskor. Alig 

jutott idő  arra, hogy egymás kedvében járjunk. A mindennapi munka 

a földeken fel őrölte az erőnket. Hajtottunk, egyre csak mentünk el őre, 

közben nyilván mindhárman a faluba költözés esélyeit forgattuk a fe-
jünkben. Tulajdonképpen három falu is volt a közelben, mégsem volt 
kérdéses, hogy hol veszünk házat, ha lesz elég pénzünk rá, mert a 
szüleim ragaszkodtak a szül őfalujukhoz. Talán jövőre elköltözünk 

innen, törte meg apám a nyáréji csendet. De ezt akkor sem adnám 
el, nyáron majd jó lesz ez, ha a földeken dolgozunk. És a faluban majd 
az egy rendes ház lesz. Nekem is külön szobával, tettem hozzá ma- 

gamban. Akkor valami végleg elmúlt, úgy éreztem, valamit otthagyok 
magamból, mint a kígyó, ahogy levedli a bőrét, új korszak kezdődik az 
életemben. Viszgáltam az eget, és akkor lehullott az els ő  csillag; fel-
villant, végigcsúszott a fekete mez őn, aztán elt űnt. Ez a jelenség volt 
a nyár apró augusztusi csodája. Aztán az elejtett szavakból, a köztük 
feszülő  hosszú szünetekből és a sóhajtásokból értettem meg, hogy a 
szüleim számára egyáltalán nem közömbös ez az éjszaka, amikor 
a legtöbb csillag hullik le, így vált kimondatlanul is kett őjük ünnepévé 
az a nap, amikor augusztusban elóbb hagyták abba a munkát. Két év 
alatt igencsak megn őtt az almafánk. Két ragyogó, piros almát érlelt 
rajta a nyár. A termést elosztottuk. Anyám modta, hogy minél többen 
esznek a gyümölcsfa első  termésébő l, annál többet terem majd az-
után. A hegyoldalon fekvő  sző lőnkben nyestük a gazat. Egyhangú 
munka volt, ütemesen surrantak, harsogtak a nyes őéleti a szikkadt 
löszben. Beszélgetés távoli zaja ütötte meg a fülünket. Arra lettünk fi-
gyelmesek, hogy Pistáék szekere közeledik felénk. Egy sovány csikó 
húzta. Leálltunk mindjárt a munkával, hogy jobban szemügyre vegyük 
őket. Apám mondott valamit halkan arról, hogy a t űzkár után csak 
ennyire futotta nekik. Nem akartak az öregekt ő l kérni. Bizonyára szép 
ló válik majd az almásderes csikóból, tette még hozzá. Szavaiban 
nyomát sem találtam a szánalomnak, egyszer űen csak együtt ér-
zett fiatalabb szomszédjával. Amikor a domboldal meredekebb ré-
széhez értek, Annával együtt leszálltak a szekérr ől, hogy könnyebb 
legyen. Aztán Pista hátul nekifeszült, nehogy a fiatal állat megsza-
kadjon a súlytól, így közös er ővel jutottak fel a hegytet ő re. Az ő  sző le-
jük jóval feljebb volt, mint a miénk, az el őző  évben telepítették. Anna 
jómódú családban nőtt fel Darázson. Kenderszöv ő  volt az apja, Ro-
nec Mihálynak hívták. Egyetlen lányát mindennel elhalmozta. Túlsá-
gosan is elkényeztette. Igazi kis hercegn őként öltöztette, egy híres 
vörösmarti varrón ő  készítette a ruháit. A Fehér Lászlóról szóló szín-
darabban a betyár húgát alakította. Bálokon a legények kézr ől kézre 
adták. Versengtek a szerelméért. Hiába próbálta befolyásolni a csa-
lád, hogy Tégláséknak több van, végül a lányuk mégis a szívére hall-
gatott, és minden szül ő i ellenkezés dacára Forgács Pistához ment 
feleségül. Nászajándékuk a tanya volt, amely leégett. Üszkös rom-
jait lassan eltakarították Pistával, a kitörölhetetlen folt azonban lel-
kükön esett. Valami örökre elszakadt, elégett, hiába hittem a szere-
lem örökkévalóságában, mondta Anna patetikusan, aminek nyilván 
az volt az alapvető  oka, hogy nehezen viselte a szegénységet, a nél-
külözést. Hiába vigasztalta azzal a férje, hogy őszre, ha majd eladják 
a termést, minden újra rendbe jön, vehetnek még egy lovat, meg gö-
bét is. Új istállót, ólakat építenek... Anna azonban jól tudta, hogy sok 
küszködő  nyárnak és ősznek kell elmúlnia, hogy a t űzkár megtérül-
jön, hogy fordítsanak a sorsukon. Mennyi munka, mennyi boldog hó-
nap veszett kárba! Pedig a tavaly vásárolt földjükön javában zöldellt 
a kukorica, gazdag termést ígért. A gabona is mind beérett, jó áron 
adták el a csobogáti malomnak. Mégis: a t űzeset mintha kapóra jött 
volna valamire, amit Anna tudat alatt egy ideje tervezgetett: egyik reg-
gel összeszedte a legszükségesebb holmiját, fogta a pipacsvirágos 
abroszát, a négy sarkát összecsomózta, az így készült batyut a há-
tára vetette, és elindult vele a falu felé. Elszánt volt és megállíthatat-
lan. Pista csak bámulta az udvarból tehetetlenül a vörös pipacsokat, 
amíg el nem nyelte őket a messzeség a feleségével együtt. Sok volt 
ennyi csapás egyszerre. Nagyon szerette Annát. Egyedülléte ezután 

mindennél jobban fájt neki. Vedelni kezdte a pálinkát, napokig részeg 
volt egyfolytában, miközben alig evett valamit. Egyik délután kiadós 
vihar készülődött. Mórok felöl komor felh őhegyek tornyosultak, szem-
látomást kúsztak felénk. Éjszakai sötétség támadt. Csakhamar látni 
lehetett a vakítóan fényes ereket is, amint dörögve szétszaladnak és 
feloldódnak a fekete felh őben. Fenyegetően, mind erőteljesebben 
csavargatta a vihar szele az udvari körtefánkat. Félérett termés po-
tyogott róla, ropogtak az ágai. Jani, szaladj át a Pistához; az oktalan-
jának biztosan nincs annyi esze, hogy ilyenkor be kell csukni a barom-
fit. Biztosan részegen hempereg megint valahol... Terka sz űkölve hú-
zódott be a góré alá. Szétnéztünk, nehogy valami kint maradjon. 
Anyám a libákkal bajlódott, sehogy sem akartak bemenni az ólba. A 
kacsák pedig szinte lesték az es őt, illegették a farkukat az udvar köze-
pén. Átszaladtam a Pista tanyájára, de felesleges volt, mert a barom-
fi be volt csukva az ólba. Meglehet, hogy ki sem engedte reggel őket. 
Ahogy rohantam haza, jókora csöppekben kezdett esni az es ő , aztán 
kisvártatva a jég. Nagyokat koppant a meztelen hátamon. Lihegve ug-
rottam fel a verandára. Csakhogy végre visszaértél. Hol maradtál 
ilyen soká? Néhány fehér kis golyó a verandán is végiggördült. Aztán 
akkora jegek potyogtak, hogyha fejbe kólintották volna a baromfit, hát 
menten összeestek volna. Anyám viharvirágokat égetett, fehér hamut 
hagytak a deszkapárkányon. A veranda végén lógtak a száraz virá-
gok. A kistemplom búcsúján szentelték őket minden évben; a tavaszi 
virágokból font koszorú aztán ott száradt, porosodott a falon. Ha nagy 
viharjött, akkor gyújtotta meg anyám. Szerencsére nem sok jég esett. 
Kicsipkézte ugyan a tökleveleket, de a sz ő lőben nem tett nagyobb 
kárt. Másnap megint szép id ő  lett. Pistát jó ideje nem láttuk már, ami-
kor apámnak felt űnt, mennyire elhanyagolja a birtokát. Felverte a gaz 
a ház környékét. Nagy bánatában megfeledkezett a földekr ő l, a jó-
szágokról is. Amikor mindenütt felütötte fejét a vadcirok, és messzir ő l 
látni lehetett, hogy derékig ér a szamárkóró a répában, apám nem 
nézhette tovább tétlenül, hogy a szeme láttára menjen tönkre a szom-
széd veteménye. Átment hozzá egyik délután, hogy beszéljen a fejé-
vel, hátha jobb belátásra bírja. Pista a konyhaasztal mellett ült, és a 
pálinkásüveget szorongatta. Könnyebb volt a lelkének, hogy elpana-
szolja valakinek nagy bánatát. Sok mindent összebeszélt részeg fej-
jel. Vádaskodott. Végül csak azén hibáztatta a feleségét, hogy nem 
szült neki gyereket. Legalább kett őt szeretett volna. Összefüggéste-
lenül indáztak a mondatai egy elképzelt és a valós világ között. Az 
igazság tulajdonképpen nem is édekelte. Amint elmefuttatásának vé-
gére ért, csüggedés fogta el. Rájött, hogy a házassága kútba esett. 
Egyszerre úgy érezte, hogy közömbös számára, mi fog ezután történ-
ni vele. Részeg volt, összefüggéstelenül f űzte egymásba a szavakat. 
Egyre nehezebben lehetett eljárni rajtuk. Apám tanácsokat adott neki, 
vigasztalni próbálta, hogy akad még más asszony is a világon, erre 
Pista elkeseredettségében azt találta mondani, hogy neki csak Anna 
kell, felköti magát miatta. Olyan őszintén mondta, hogy apám legszí-
vesebben felpofozta volna. Legszívesebben elásta volna a ház ösz-
szes kötelét. Hogy mondhatott ilyen szörny űséget, ezt nem is kérdés-
nek szánta, inkább csak kijelentette felháborodásában, amikor haza-
ért. Szóról szóra elmesélte a beszélgetésüket, amely mindannyiunkat 
megdöbbentett. Ezek után még nagyobb aggodalommal követtük 
szomszédunk minden lépését. Úgy éreztük, felel ősek vagyunk érte. 
Ahogy bele van bolondulva Annába, még képes és megteszi, sopán- 
kodott anyám, küldött át neki egy kis ennivalót. Ki tudja, mikor evett 
utoljára főtt ételt szegény? Apám baltával vagdalta le Terka kutyánk 
körmeit, hogy ne kaparjon, mert az halált jelent. Pista kétszer is el-
ment a faluba, hogy visszahozza a feleségét, de az hallani sem akart 
többé róla. Kénytelen volt a szomszédunk beletör ődni a megváltoz-
tathatatlanba. Alig múlt el egy hónap, és a javulás határozott jeleit fe-
deztük fel rajta. Igy tűnt, hogy szépen, fokozatosan kigyógyul méla-
bújából. Éppen a Terkát fenyítettem valami csínytevéséért, amikor 
észrevettem, hogy a fiatal almásderes ló ugrándozva jön kifelé a ka- 
pun, maga után zörgetve a kocsit. Pista elhajtott a mez ő  irányába. 
Csakhogy végre észhez tért, tette hozzá anyám, aki éppen kukoricát 
morzsolt a csibéknek; akkor még nem tudhatta, hogy kárba veszett 
fáradság, amit csinál. A baromfivész két hét leforgása alatt kiürítette 
az udvarunkat. Hiába morzsolgatta anyám a rózsfüzért. Nem volt fo- 
ganatja 9z ecetes víznek sem. Késön ment el apám a vörösmarti ál- 
latorvoshoz gyógycsöppekért, akkor már szárnyukat leeresztve 
gubbasztottak mindenfelé. Egymás után ástam el a tollas tetemeket 
a trágyadomb szélében. Beletörődtünk, hogy egyhamar nem eszünk 
sem kacspecsenyét, sem libamájat. Aztán váratlan meglepetés ért 
bennünket egyik reggel, amikor szokatlan csaholásra ébredtünk. Ak- 
kor szokott ilyen éles, nyüszít ő  hangokat hallatni a kutya, amikor fel 
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akarja hívni a figyelmet valamire. Talán idegen közeledik a házhoz, 
vagy valami vadféle ólálkodik a környéken. De lehet, hogy csak egy 
sün. Megnéztem, mi történik odakint. Terka az ajtó előtt nyüszített. 
Fogai között egy vágni való csirke nyakát szorongatta, még volt benne 
élet, mert néha csapott egyet-egyet a szárnyával. Vajon honnét hoz-
hatta? A kutya csak akkor engedte el, amikor már fogtam a szárnyát. 
Egész éjjel kóborolt. Hiányzott is az ugatása. Talán valamelyik bodo-
laj udvarból hozhatta, találgatta apám, ott sohasem csukják be őket 
éjszakára. Terka jókedvűen lihegett, és csóválta a farkát. Régen et-
tünk csirkepaprikást, jegyeztem meg. Milutin bácsiéknak, Pistának 
meg nekünk is volt néhány fehérszilvafánk. A mieink a pajta mögött 
álltak. Külön-külön egyiküknek sem lett volna édemes vesz ődni a sze-
degetéssel, erjesztéssel, ezért inkább együtt főzték ki a pálinkát. Kö-
zős erővel szedegettük a fák alól a termést. Ujjaink ragacsosak lettek, 
odaragadtak, ha valamihez hozzáértünk. Odasereglettek a darazsak 
az édes illatra.. Nem voltam elég figyelmes, a szilvával együtt meg-
markoltam a darazsat is. Azon nyomban elkezdett dagadni a tenye-
rem. Dörzsöld meg gyorsan háromféle gazzal! Hiába nyújtottak felém 
egyszerre ötfélét is, sajogni és duzzadni kezdett. Ki hitte volna, hogy 
egy kis darazscsípés ekkora cirkusszal jár? Egy darabig ki se vettem 
a vizesvödörbő l a kezem. Aztán a massza erjedni kezdett a hordók-
ban. A tetejét apám mindig gondosan elegyengette. Mind több apró, 
röpködő  rovar kóválygott az erjeszt őkádak fölött. Aztán augusztus vé-
gén, amikor elállt a forrás, nekiálltak a pálinkaf őzésnek. Persze maga-
mat is oda kell számítanom, mert részt vállaltam én is a tüzelésben. 
Szakadatlanul hordtam a rőzsét. Felváltva dolgoztunk a kocsiszín 
alatt. Ízott a parázs a kés ő  nyári alkonyatban, rozsdás lett a napko-
rong. Nehéz csend ült közénk. Pista egy jókora sz ő lőtökét tett a tűzre, 
majd váratlanul, minden bevezetés nélkül bejelentette, hogy őszre 
új asszonyt hoz a házhoz. Csend lett megint, csak a r őzse pattogott a 
hevülő  kazán mellett. Nem várt t őlünk választ, sokáig bámulta a ki-
bokrosodó tüzet, szemében táncoltak a lángok. Már јб  ideje hallani, 
hogy szól az őszi féreg, vetette oda kedélyesen Milutin bácsi. Meg-
tömte a pipáját, aztán egy zsarátnokért nyúlt. Nagyokat szippantott, 
és a dohány hamarosan édeskés füstöt bocsátott ki magából. Félre-
tolta kopasz fején a vadászsapkáját, hogy kényelmesebben kortyol-
hasson a frissen főtt, méregerős pálinkából. Úgy érzi az ember egy 
pillanatra, mintha a nyelve is elt űnne. Nagyot sóhajtott, és ismét bele-
szívott a pipájába. De egy másik lehet őségen is töröm a fejem, mond-
ta Pista. Lehet, hogy eladom a tanyát. Csak jó vev őt találjak rá! Rég-
óta tervezgetem, hogy folytatom a szakmát. Megint k őműves leszek. 
Sose tanulnék én meg jól gazdálkodni, már látom. Egyedül végképp 
semmire. se  megyek... Meg kell végre állnod a saját lábadon, tette 
hozzá apám. Hangjából némi bizonytalanság csengett, talán maga 
sem tudta, mit tanácsoljon. Milutin bácsi a pálinkától akadozó nyelvvel 
a vadászatról kezdett beszélni. Valószín ű leg azért, mert gondolta, 
ideje lesz témát váltani. Közben a kócmadzagon csöpögött-csorgott a 
pálinka, átható szilvaszagot árasztva. Lassan megtelt az els ő  üveg. 
Akkoriban vettünk egy ötvenliteres üveget, amit aztán Gábor mester, 
a kosárfonó befont f űzfavesszővel. Pálinkában fizessétek meg az árát,  

játok és gyerekeiteket, mert jönnek majd napok, mikor azt fogják mon-
dani, hogy boldogok a meddők, ákik sohasem szültek, nem szoptat-

tak csecsemőt, és boldogok, akik sohasem temettek. Jobb és bal ol-
dalt megannyi lator, útközben bűnös asszonyok vérvörösre színez ő-

dő  kendő iket gyű rögették. Cipeli mindenki a saját keresztjét, mond-
ta végül a plébános, és egy pillanatra olyan súlyos lett a csend körü-
löttünk, hogy szinte hallottuk, hogyan szitál a festett gipszszobrokra. 
A deszkalépcső  nyikorgott, ahogy jött lefelé a szószékrő l. Észre sem 

vette, hogy a gondolatai közben elkaladoztak; mintha hosszú álom-
ból ocsúdott volna fel, becsukta a fekete b őrkötéses imakönyvet. A 

megválaszolatlan kérdések jöv ő  vasárnapra maradtak, a történet a 

megsárgult lapokon folytatódott. Sejtette ő  is, hogy mondani kellene 
valamit feloldozásként, hogy könnyebb legyen a teher. Ha érzi valaki 
egyáltalán a terhet. Másnap szétszedtük az udvarban a deszkahá-
zat. Apám szerint jöv őre kár lenne az id őnket a gubákokra pazarolni. 
Okosabban kell befektetni: a disznóhizlalás sokkal több pénzt hoz a 
házhoz. Ezekből a deszkákból és gerendákból tehát ólakat csiná-
lunk. Anyám vett hat kiló szöget a boltban. Kirajzoltuk egy kihegyezett 
bottal a tervrajzot. Itt röfögnek hamarosan a kocák, mondta apám, jó 
kukoricatermésnek nézünk elébe. Milyen áldott szerencse, hogy a mi 
földünket a határban elkerülte a jéges ő! Látod, a viharvirágok, hát 
mondtam én neked... Segítettem anyámnak lehordani a padlásról a 

szüretelőedényeket. Vizes ronggyal tisztította meg őket a pókhálótól. 
Talán fiatalságának szüreti felvonulásai jártak az eszében, amikor egy 

alkalommal őt érte az a mégtiszteltetés, hogy bíróné lehetett, termé-
szetesen apám oldalán. Akkor persze még nem voltak házasok. Min-
denki vidám volt és fiatal. Errđl tanúskodtak a hajdani fényképek. A 
lányok díszes ruháit világoskékre-rózsszínre színezte a fényképész. 
Kezükben kerepelő , amivel pudárkodáskor a madarakat riogatták, 
ugyancsak felszalagozva és felvirágozva. Csordult a fürtökt ől terhes 

tökékre a sű rű , őszi fény, akár az akácméz. Pattantak szét a gyöngy-

házfényű  bogyók a csuprokban. Ilyenkor voltunk mindig a legtöbben, 
összejött az egész rokonság a hegyr ől, a faluból, a tanyákról. Össze-
segítettünk. Egyszeriben hangos lett a hegyoldal. Zörögtek a vödrök. 

Évődtek egymással a szüretel ők: túzpiros ezen a tökén a levél, éppen 

ilyen színű  ruhát szeretnék magamnak, nahát, ilyent még nem is lát-
tam eddig, ez már nem lehet rizling. De bizony az, lányom, okosít-
ja fel Milutin bácsi a sorszomszédját, csak kiszáradt a t őke, jövőre már 

aligha szüretelünk róla, ki kell azt is vágni, jó lesz vele pálinkát f őz-

ni, összejön megint egy rakásra való. Peregtek a szavak, teltek a 
vödrök. Ezt a szélső  sort, úgy látszik, elkerülte a tavaszi fagy, meg-
maradtak mind a rügyei, több van rajta, mint a másik kett őn együtt-
véve. Persze, mert védte a szomszéd kukoricája. Ne állítsd már meg' 
a napot, Bözsi! Hát hol volt a szomszéd kukoricája a márciusi fagyok 
alatt? A haraszti ember a saját falujáról mesélt, hogyan élnek arrafelé 
az emberek. Az őslakosak, miután megtelepedtek, akkor sem feled- 

keztek meg egykori lakhelyükr ől, a vadvizek lápos birodalmáról. 

Hiedelmük szerint csakis ősi földben pihenhettek halottaik. Így csóna-

kon szállították vissza a tetemeket az ősi temetőbe. Neked senki sem 
mondta kislánykám, hogy azt egröst rajta kell hagyni? Ugyan miért 
kellene, amikor ugyanolyan šz ő lő , mint a többi, legfeljebb egy kicsit 

apróbb szem ű , attól még sző lő . De Hordós Irma nem tágított: nem az 

a lényeg, az eg гбs, az semmire se jó, csak elsavanyítaná a többit, raj-
ta kell hagyni a tókén, se íze annak, se zamata. Rongyosra beszéled 
a szádat, Irma! Magad után nézhetnél néha: nálad megint terítve van 

a tőkék alja sző lőszemekkel, messziről meglátszik, hogy melyik sort 

szedted. Milyen döglesztő  meleg van. Ez most a ti időtök; Bözsi, na-

pozhattok. Józsikám, elkopik a nyelved, egy kofa is megirigyelne. Lá-
tod, milyen ügyes vagyok, megint tele van a vödröm, cseréld ki gyor-
san, csak fürgén! Jól tetted, Böszi, hogy elfogadtad Gábor mestert, 
szép házad lesz. Unom a sző lőt, mondta Sári, aki az els ők között ért 

ki a sor végére, inkább eszek egy kis galagonyát, ezt csipegetik a ma-
darak is. Ja, a galambok, az más. De ne panaszkodj nekem az éjsza- 

ka, ha csikarást kapsz tő le, fiygelmeztette az anyja. Hozzál vizet Ja-
nika, megszomjaztam! Nem vagyok én már Janika. Zörögve közele-
dett egy szekér. Mindenki az érkez ő  zaj irányába fordult. Szőke, tor-
zonborz férfi fogta a gyepl őt. Nahát, fedetlen fővel! Csak akkor ismer-
tük fel a mellette ül ő  nőt, amikor egészen közel értek hózzánk. Anna 
lila ruhában volt, és hiányzott a fejéről a kendő . Amint közel értek, 
odahúzódott újdonsült férjéhez. A két fekete paripa elvágtatott el őt-
tünk a kocsiúton. Megállt egy pillanatra kezünkben a szüretel őkés, 
összenéztünk. Lassan ült le a por. Csak Pista parancsolta az arcára 
nemtörődöm kifejezést, úgy nyeste egymás után a fürtöket, mintha mi 
sem történt volna. Szótlansága azonban egy id ő  után feltű nő  lett. A 
sű rű  csend lassabban oszlott szét körülötte, mint a por, amit az elro-
bogó szekér hagyott maga után. іл  

mondta. Még Gábor mestert is elhozták. Ha máskor nem is, de leg- 
alább kisasszonykor, a búcsú napján illett templomba menni. Ünne-
pibe öltözött lányok kuncogtak a bejárat el őtt. A harangok beszólítot-
ták a híveket. Megkezd ődött az arannyal díszített, vörös palástok szo-
kásos koreográfiája. A kötött miserendben meghatározott helyen sze-
repelt a szentírás részletének a felolvasása, vagy még inkább felmon-
dása, mert a pap bizonyára fejből todott minden szöveget, a megvál-
tót idézte, aki követ szorongatott a kezében. Miközben beszélt, tekin-
tete a végtelent fürkészte. Aztán pillantása lejjebb vándorolt. Kezének 
vékony ujjaival éppen csak megérintette az út porát, aztán újra fel= 
emelkedett. Most is nagy sokaság vette körül, hozzájuk fordult és így 
szólt: ha valaki követni akar, de nem gy ű löli apját, anyját, feleségét, 
gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát sem, nem lehet 
a tanítványom. A sátán itt leselkedik közöttünk, azokat sajátítja ki el ő-
ször embertársaink közül, akik eltávolodnak a nyájunkt бl. Aki nem ve-
szi fel a keresztjét, és nem követ, nem lehet a tanítványom. Aki tornyot 
akar építeni, leül előbb, hogy gondosan kiszámítsa a költségeket: va-
jon futja-e a pénzéb ő l, hogy felépítse? Nehogy azután — hogy az ala-
pokat lerakta, de befejezni nem tudta — mindenki, aki csak látja, kicsú-
folja: ez az ember építketésbe fogott,  de  nem tudta befejezni. Letört 
egy ág az olajfáról és belekapaszkodott a köntösébe, mintha soha 
nem akarná elengedni. Ahogy elvezették, megállítottak egy cirene! 
embert, Simont, aki éppen a mez őről tartott hazafelé. Hiába szabad-
kozott, a vállára adták a keresztet, hogy vigye a megváltó után: menj 
utána, a te fajtád! A tömeg megsokszorozódott körülötte, jajgattak és 
sírtak miatta. A meggyötört, szakállas férti ekkor hozzájuk fordult: ne 
engem sirassatok, Simont se sajnáljátok, inkább magatokat gyászol- 
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Publikált és kéziratos gy ű jtemény. 

Egy olyan vidék néprajzi gy ű jtőjének, ahol a lakók nagy része palóc 

származású (Zenta), minden palócföldi gy űjtés természetszerüen ta-
nulságos lehet. Hát még, ha olyan anyag közreadásáról van szó, 
amelyet néhány évtizede még kifejezetten tabuként kezelt a hivatalos 
írásbeli köztudat, de még a tudomány is! És nemcsak a magyar 
nyelvterületen, hanem Európa többi országában is. Olyannyira, hogy 
komolyabb nemzetközi összehasonlításra gyakorlatilag nem is na-

gyon van lehetőség, vagy az csak nagyon nehezen elképzelhet ő . 

Mert a különböző  nemzeti katalógusokban az erotikus tárgyú mesék 

(amelyek feltehetően a többi nyelven is szókimondóak) csak címszó-
ként vannak jelen, utána zárójeles „pornó!" megjegyzéssel. 

Ez a két tényező  már magában is elég ok, hogy feladatként t űzze 

ki: a közreadott északi palóc (gömöri területi) adomák és huncut-
ságok, s a Zentán és környékén gy ű jtött erotikus népmeseközpontú 

anyag vajon hány azonos mesét tartalmaz? 
Ki kell hangsúlyozni: a Menyecske a kemencében c. kötet nem ki- 

zárólag erotikus tárgyú kisprózagy űjtémény. De ezt az anyagot sem 

hagyja ki. Bár nem magnóról h űen lejegyzett szöveg ű  közreadás, 

helyenként (a gy űjtő  és közreadó szerint nem mindig) a nemrég még 

tabu szavakat is közölni meri. 
A mi eddig gyűjtött anyagunk erotikus tárgyú, els ősorban ilyen me- 

sék felölelését célzó gy űjtés eredménye. Természetesen más mesé- 
ket, „adomákat és huncutságokat" sem hagyva ki. A miénk az esetek 
túlnyomó. többségében magnós gy űjtés, szövegh ű  lejegyzéssel. 

Újvári Zoltái1.12 fejezetre bontva közli gy ű jteményét. A gyű jtemény 

első  kilenc fejezete kispróza. Összesen 221 ilyen, a szerz ő i által ado-

mának nevezett m űvet ad közre. A Vajdaságban lejegyzett, jobbára 

szalagos anyag ennek a többszöröse. 

A fejezeteket sorra véve az els ő  azonos mese a 2. fejezetben je-

lentkezik Pap az ágy alatt címmel (78. lap). A Szomjas a vakló 66 ero-

tikus meséjében Nyihe-he-he, ményecske! címmel közöltük (79. lap). 

De meg található ez a mese Afanaszjev 66 oroszországbéli erotikus 

meséi közt is A pap úgy nyerít mint a csikó címmel, a macedón 

anyagban pedig Obricsniot pop cím alatt. 
Az, ami az erotikus népmesék egyik, alighanem messze mutató, 

(tán játszott voltára utaló) jellegzetessége, a vajdasági magyar, meg 
az általunk ismert jugoszláv anyagban is, hogy a mesében egy-egy 
párbeszéd, vagy hangsúlyos, visszaté гб  rész, de leginkább a záró 

rész, a csattanó, rímes alakban ő rződik meg, ezúttal a palóc anyag-

ban domborodik ki (úgy, hogy a közreadó sem veszi észre, mert nem 

jelzi): 
Ehe-ehe, 
az urad segge! 
Talán darálni kellene? 	 címmel 

Ugyanebben a fejezetben jelentkezik A kondás és a pap 

(82. lap) a másik rövid mese (adoma), amely a két „pásztor" (lelki- 
pásztor-disznópásztor) párbeszédben elöfórdult „kolléga ú г!" meg- 

szólításra épül. („Ide figyelj, te kondás! Ha te a nyájadból annyit 
megbúgsz, mint én az enyémből, akkor majd mondhatod, hogy kollé- 

ga úr, de addig nem!") 
A vajdasági anyagban juhász az egyik pásztor, s a két bot, a ju- 

hászgamó-(lelki)pásztorbot kapcsán alakul a párbeszéd azonosan. 
De ez a poén felénk egyéb foglalkozások (orvos-állatorvos) közti 

élcelődésekben is előfordul azonos alakban. 

A disznópásztor mint lelkipásztor cím ű  adoma (83. lap) fabulája, 

amely szerint „Nem volt papja a falunak. A hívek elhatározták, hogy 
sorban prédikálnak. A kondás számadóra kerül a sor..." 

ópa Könyvkiadó ,  

népmesék. 

„-- Kedves híveim! Itt vagytok-e mindnyájan? 
— Itt vagyunk, tiszteletes uram. 
— Hát a disznót ki hajtotta ki? 
-- Senki, tiszteletes úr. 

- Hejnye az Antikrisztusát! Akkor bezárom a bibliát! Megyek a nyáj után! Ámen.” 

Elgondolkoztató, hogy a huszadik század melyik évtizedében váro-siasodhatott ( „pestiesedett") ez a történet a Kohn -vicccsalád" tagjá-
vá, mely szerint: Kahn haldoklik. Kéri, hogy jöjjön össze a család. 
Amikor összejönnek, nyöszörögve kérdi: 

Itt vagytok mind, gyermekeim? 
-- Itt vagyunk, édesapám. 

Aztán sorba kérdi feleségét, egyik fiát, másik fiát, lányait, vejeit. 
Amikor a végére ér a nyöszörögve kérdett sornak, mérgesen felül: 

Az anyátok Jebuzeussát! Hát a boltban ki maradt? 
A Mamlasz legátus meséje (84. lap) is más főszereplőkkel fut a negyvenes évek viccei közt: Fels őhegyen „a vendégségbe jött ko-

ma” mesecsalád egyik tagaként (a koma akkor érkezik látogatóba, 
amikor csak a komasszony van otthon), Zentán, „a várason" meg ke-
reskedelmi utazó a menyecskével egy ágyban fektetett vendég. Ná-
lunk nem ,deszkát", de „vasallódr; zkát" tesznek választófalul. 
Másnap a kerítésen átfújt kalap kapcsán a menyecske megjegyzése csak mesélői megfogalmazásban tér el: 

Majd átugrok én!... Kend egy vasallódészkán sé bir átmászni... 

Az apáca, a plébános meg a harangozó 
(85. lap) egyébként mi-felénk is gyakori erotikus meg nemcsak erotikus tartalmú meseh

ős-együttese a főszereplője Palócföldön 
a Majd eltartja, aki fölöttünk van! 

kulcsmondatú adomának. Mifelénk az a story már a háborús évek alatt, vagy tán még el őbb Mórickás viccé zsugorodott, aki apjá-
nak és anyjának szól le a padlásról: „Tán ebbül a hatvan fillérbül, amit 
mozira adtatok?" (Mert a mozi ára sem mostanság volt hatvan fil-
lér...) De hasonlóképpen szól le a szalmakazal tetején alvó kiska-
nász is, amikor a gazda, máshol a béres, a szolgálólányt szorította le a kazal tövében:  Az 

 apátok. faszát! Tán ebbül a két korona kanász-pízbüР !" 
A patakot átugró Két apáca 

(86. lap) közt elhangzó: „Olyan nagyot ug г
ottam, hogy majdnem széthasadt a pinám!" mondta „bepanaszo-ló" alakja („A Lilike nő

vér azt mondta, mikor a patakot átugrotta, hogy majdnem szétrepedt a hímvessz ő  helye!") Csókán vaskosabb: 
majdnem szétrepedt a.., a... ott ahol a fasz bejár!" 

A szelíd palócföldi forma nem látszik lejegyz ő i, inkább mesélői bea-vatkozásnak. (Az sem mindegy tehát, hogy ki faggat kit, milyen kö
г6l-mények között, s hogy a gy űjtő  mennyire van benne a mesél ők 

„pikszisében". Vagy a mesél ők másmilyenek? Polgárabbak? A Katonák, гendŐгök fináncok című  fejezet 21 meséje közül 4 me-se van jelen a vajdasági anyagban: 
A Felá/l a farka című 

 (91. lap) adoma palócföldi változatában a ka-pitány s az ő
rmester lovat vásárolnak. Az örmešter a ló seggibe du-gott ujját nyalva ellenő

rzi, nem tettek-e bele sót a kupecek. A vajda-sági változatban 
(„Mintha a saját lakodalrfiába menne” 

88 vajdasá-gi magyar erotikus népmese. Rendezett kézórat.) a címmondat után a 
lovászlegény egy szalmaszáldarabot tesz ,keresztbe a cs

ődör seggi-be". Az állat az egész parádé alatt kieresztett szerszámmal tiszteleg az érkező 
 vendégsereg, köztük az ezreáés s az ezredessé el

őtt. Ami-kor a feltett „mitő
l?” kérdésre megjön a válasz, a poén mindkét eset-

ben egyformán csattan: „Pofa be! Ha a feleségem meghallja, az 
enyémbe is marékszámba teszi bele!" (A sót). „Csak a feleségem- 
nek meg ne mondjátok, ha kérdezi, mer az képes lesz, oszt az egész 
szalmakazalt a segg еmbe gyugja!" 
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A Cigányok cím ű  adomacsoport közül 5 az olyan, amit Vajdaság-

ban is mesélnek. 
A cigány és a plébános órája (105. lap) adomában, gyónás közben 

a pap kitett aranyóráját ellopó cigány s a pap közt folyik a beszélge-
tés: „Órát lopok." „Ne úgy mondd, hogy lopok, hanem loptam! Az 
órát zsebbe dugva: „Loptam." „Visszaadtad-e?" „Visszaadom ma-
gának." „Ne nekem! A gazdájának!" „Annak nem kell." „Akkor 
tartsd meg!" A gyóntatószékbő l a frissen lopott órával boldogan távo-
zó cigány történetét úgyszólván azonos formában mesélte nekem kö-
zel 50 évvel ezel őtt apám nagynénjének a „barátnéja", a régen el- 
hunyt Lékó néni. 

Alighanem kalendáriumi adomaként terjedhetett el ez a tö гténet, az 
országos anyag áttekintési lehet őségétő l nagyon messzirő l is, ha tán 
nem is nyelvterületi méretekig, de feltehet ően nagy területen. 

20 
Bada Dada 

Az Egyszer szívni, egyszer nyelni cím ű  (93. lap) első  világháborús, 

s mint ilyen, alighanem nagyon elterjedt katona-adoma barnakép
ű  

katonája, aki egyszer szív, egyszer köp, amíg a többi katona az elka-
pott kecskenyáj alatt egyet szív, egyet nyel, a Tiszavidéken is azo-
nosan felel a „miért" kérdésre: „Alázatosan jelentem, nekem bak- 

kecske jutott!" 
Viszont, az Elég volt most 

(93. lap) katonája, aki a szemlén, vigyázz 

állásban „elfingotta magát", a „Disznó! Maga szart?!" őrmesteri kér-

désre a Palócföldön így felet: „Úrmester úr, alássan jelentem, nem 
szartam, csak fingottam, elég volt az most nekem." Rokon storyjában 
Zentán, az iskolásgyerek kéredzkedik: „Tanító néni, engedjén kihu

-

gyozni!" „Nem úgy kell azt mondani, Pistike, mondd, hogy 
!  

szeretnél!" „Én nem bánom, de nékém fingani is k ő!" a válasz. 

Az Okosodik a rendŐr adomában (98. lap) almamagot árul a ci-

gány, „amitő l okosodik az ember". A becsapott rend ő r, persze ké-

sőbb, rájön, hogy a mag árából legalább annyi almát is vehetett volna, 

amennyibő
l a megvett mag kikerült. Amikor ezzel újra a cigány után 

lép, az „No látja? Okosodik már!" mondattal rázza le a volt vev
őt. A 

fabula pesti storynak t űnik. Persze, hogy jelen van tájainkon is. Kaba-

rés terjedése is valószín űnek látszik. 

A ci
gánygyóntatja a papot (106.  lap),  a vajdasági bános meg a tyúklopó harag 

	 anyagban  
népmese. Rendezett kézirat) a gozó (88 vajdasá i 	yagban A p/é- 

s pm fából való. 	 gyónás körüli mesék, adomaákevoic'  ek A két mese közt az eltérés minimális. A ci an 
rangozó megtudja, hogy a pap „a szép harangozómOz 9 Y fia-szúból „lopja a pap almá át" 

	 _ 
tyúkjait lopja el sorra. (Az alma szerelemjelkélda szelte  meg Bo a 
bam. A tyúk is annak látszik.) A Pa 

	Pap  
kérdez: 	 P a szellemi néprajz- 

„Hát az almát mért nem P gyanút fog. Gyónás közben 
d, véletlenül, kilopja  a tyúkjaimat?' mondod?" Nálunk: „Nem tudod, 

Többrendbéli „Errő l nem lehet hallani" 
falegény kérdez: „Nem tudja a tisztelendő túr, véletlene 

hogy  k. gi?mhöz?" 	 Most 
A Hallgatja a Szaba

ll  d  ebr
ő
l tényleg nem lehet hallani!' a ki lár a 

doA mese. A vajdasá i any
agban

pat 
(114. lap) a palocoknál modernizláló-

mesecsoportjának egyik 	 a rбg a vendégségbe látogató koma 
dasági magyar erotikus né 	

(
"Aj de  jó zenét halok,"

pmese. Rendezett kézirat). 	
88 vaj- 



Felénk, az úgyszólván valamennyi esetben azonos mesekezdet 
után (megvendégelés, egy ágyba fekvés, az asszony középen, a 
vendég belül a fal mellett, stb.) a férj arra ébred, hogy a koma feje az 
asszony mellén. „Aj, de jó zenét hallok!" - próbál magyarázkodni a 
koma. Aztán ,, ... ajis rátette a másik csöcsire: Én nem hallok sömmit! 
Aszongya. Nem is hallhatod, bazmég, amikó az én banángyugóm 
van bent!" -- a csókai szöveg szerint. 

A palóc anyagban a cigányt kapta rajta suttyó fia, éjszaka. Az apa 
„a Szabad Európát hallgatja". A csattanó azonos, arra épül a mese: 
„Hát hogy az anyád lyukába hallanád, mikor az én konnektorom van 
benne!" 

Az Egyszer fŰt, egyszer hŰt (115. lap) cím ű  adoma, cigánygyerek 
meg az apja szerepl ők helyett mifelénk „az öreg székely meg az uno-
kája" szereposztásban, az úgynevezett „székely viccek" közt forog, 
gyakori, az utóbbi évtizedekben megszaporodott elöfordulással. (Di-
vatba jöttek a székely viccek.) Bácskai szerb adatközl őtől „Láló-
vicc"-ként is szalagra került. Az azonos beállás után („Mit fúj, apó?") 
a „Melegítem a kezemet." Aztán: „H űtöm a levest!” feleletekre csak 
a: „De bassza meg a kutya azt a lukat, amik ha akarom hidegét, ha 
akarom melegét ereszt!" megfogalmazása a változó. A mesél ők stílu-
sa szerint. 

A"Cigány az ezredesnével (115. lap) az Úgy megbasznám, hogy 
szikrázna című , Vajdaságban is közölt (Szomjas a vakló, 66 vajdasá-
gi magyar erotikus népmese, 86. lap) egyszer űsítettebb változata, ci-
gány- ezredesné szerepeltetéssel. 

A Gyerekek, diákok, kelekótyák című , V. fejezet 12 adomájából 
négy a Tiszavidéken vicc meg anekdota alakban él. 

A Ferkó meg a hat tyúk (125. lap) meséje, csattanója, csak az el őa-
dók szövegösszeállítása szerint változik, alkalmilag. ,,Elrepedt a por-
celántál" a mondat, amelyik tyúkot, abból is hatot tartalmaz a kisisko-
lás példđjaként magyar órán („Baszhattyuk!"). 

A diákszar a plafonon című  adoma (126. lap) obsitos katonával, 
vándor mesterlegénnyel a zsidó fogadósnál, azonos mesevezetés- 
sel, csattanóval, nálunk is gyakori, s tán még gyakoribb volt a harmin-
cas években, inkább a suttyóviccek között („Diákszar"?). A közis 
mertnek vélt adomában a vendég (diák, vagy katona, vagy más) nem 
bír kimenni dolgát végezend ő  egy kiadós vacsora után ;  mert rázárják 
az ajtót a Palócföldön, nálunk meg, hogy ne keltse fel a háziakat, akik 
Olyan jб l megvendégelték. Újságpapírra rakta hát produktumát, majd 
(eltüntetni akarva) úgy, papírostul a plafonra dobta, hogy odaragadt. 
„Hogy szart, hát szart!” -- mondja reggel a zsidó gazda, s ű rítettebb 
csattanóval a palócföldi mondatnál: ;,De hogy kapaszkodott?!" 

A Mi van a menyecske combja tövében? adomában (127. lap) 
„Jaj, galambom! Az egész világ benne van!” --mondja az öreg susz-
ter mester, aki ottfelejtette a szemét, úgy bámulta. „Mesterúr, tessék 
már megnézni, hogy nincs-e benne az én sapkám?!" - mondja a szo-
morú kisinas, aki elveszett sapkája után búsul. 

Vajd~šбgi előfordulásai alapján úgy t űnik, a csattanó az egész 
nyelvterületre kiterjedt, csak a mesekeret a változó. 

Általában a szeretkez ő  férfi „látja az egész világot", vagy úgy érzi, 
„Az egész világ itt van alattam!" A szegény ember gyereke, a szállo-
da ágya alá került falusi, a pesti Móricka meg az elkószált kecske, az 
elhagyott eserny ő , vagy az elgurult pengő  után érdeklődik, az erreva-
lós! változatokban nem éppen alkalmatos id őben. 

Csak jó lehet (128. lap), amit az öreg cipészmester csinál, ,,... mert 
ha rossz volna, akkor velünk csináltatná!", mondja a kisinas a paló-
coknál is, Zentán is, Tőke István mosolygó Tiszamente című  anekdo-
tás könyvében. 

A nagysága, a pincsi meg a suszterinas cím ű  adomában (136. lap) 
a nagysága egy arra járó suszterinast kér meg, hogy vigyázzon a pó-
гázon vezetett, nagyon okos pincsire, „amelyik számolni is tud". 
Amíg đ  bemegy a boltba, a palócgyerek paprikával keni be, Fels őhe-
gyen csak seggbеп  gja a pincsit (társadalmilag korántsem mellékes 
okból: mert le akarta pisálni az inas lábát), s azt olyan sikerülten, hogy 
a pincsi a farát húzza a flaszteron . A csattanó azonos : „A pincsike el-
tévesztette a számolást oszt most radírozza!" 

A Nem rime', de stimmel cím ű  sto ry  (136. lap) meséjében azonos a 
Moholon lejegyzett Valamit, ami rimö'! cím ű  erotikus népmesével (Pi-
ros a tromf! 77 vajdasdági magyar erotikus népmese, 67. mese. Ren-
dezett kész kézirat). A nagyságos úr meg a János kocsis közti be-
szélgetésnek rímes részei nyersebbek (kevésbé polgáriasítottak) Vaj 
daságban , mint a Palócföldön: 

„Fogtam egy harcsát, 
Megbasztam a Marcsát!" (Mohot) 

Szép asszony a János felesége Eszter, 
Nálunk találkoztunk már vele vagy kétszer" (Palóc) 

A moholi változat úgyszólván kizárólag párbeszédre épül. Ez a kü-
lönbség azonban lehet csak a mesél ő  kérdése is, de lehet a magnós-

nem magnós lejegyzés következménye. 

A Nem rossz játék (137. lap), és a Játék (Szomjas a vakló, 66 vaj-
dasági magyar erotikus népmese, 39. lap) azonos erotikus mese két 
változata, sok kis eltéréssel. A palóc változatban beszélgetés vezeti 
be a mesét a nagyságos úr meg a kocsisa közt" ...van-e már szere-
tőd?" kezdettel. A zentaiban a bárón ő  veszi észre, hogy a cselédek 
sikongva játszanak a kazlak közt. Amikor megtudja, mit játszanak, 
közéjük vegyül. („No oszt altú kezdve ki-kijárt a báróné a birtokra.") 
A játékban is van némi különbség. A palóc változatban „...minden 
vasárnap találkoztak a lányok meg a fiúk a kazalnál. A lányok a kazal 
felé állnak, bedugják a fejüket a szalmába, aztán sorba minden le-
gény egy lány farához áll. Ha a lány nem találja ki, hogy melyik áll mö-
götte, akkor a legény felhajtja a szoknyáját oszt hátulról jól megkupa-
kolja." Zentán: „Hát a lányoknak begyugják a fejüket a szénakazal-
ba, a legínyék miig hátárú jó besóznak nékik. No, akkó ki köll tanóni 
nékik, hogy melyik legíny vót.” 

Zentán a báró úr egy másik ilyen este „Hajja, hogy hátú nagy a si-
valkodás, nevetés, szórakozik a cselédség. Нбtmajd ü is belevégye-
lédik..." Megkérdezi: „Hát én játszhatnák-é?" „Hát mé né?" „Csak 
még né tudja a feleségem!" „Oda sé néki, báróúr, háta felesége гб  
hat hónapja kijár, ü a legjobb játékosunk!" 

Palócföldön: „Hát ez nem rossz játék. Lehetne nekem is közétek 
menni?" „Tessék csak jönni egészen bátran! A nagyságos asszony 
három hónapja odajár." 

Szóval — azonos ez a mese is. A magja. 
Bagi esete a Fehér Ló Szállóban (148. lap) Bagi báró, aki juhász 

létére báróságot vásárolt magának, nem csak ezzel az anekdotával 
van jelen (vagy csak volt?) a harmincas években Zentán és vidékén. 
Anyai nagyapámtól, Bodor Pétert ől (1875-1958) hallottam (aki Fel-

sőhegyen kovács volt) ezt a szállodás esetet is. Hogy juhász gúnyá-
ban bement egy cifra kávéházba. A palócföldiek szerint munkás ru-
hában a Fehér Lb Szállóba. Feketekávét kért a Bagi báró, de a pincé-
rek cilinderes urakkal voltak elfoglalva. Aztán elment, felöltözött frakk-
ba, cilinderbe, fehér keszty űbe. Visszament és kért egy dézsa feke 
tét. Csodálkozva bár, de rögtön kiszolgálták, mert az urak sok bolon 
Ságot csináltak annak idején. Bagi báró levetette a frakkot, cilindert, 

fehér keszty űt, és sorba, bele a dézsába: 
No igyál! Téged tisztelnek itt, nem engem. 

Nagyapa szerint — s ez nincs benne a palócföldi könyvben, a 
báróságot is úgy vette, hogy: juhász volt. Egy vár körül legeltetett. Há-
borús idők lévén (nem tudom, nem a kuruc háborúkban-e?) új kato-
naság foglalta el a várat, s a régi pénzt zsákszámra szórták ki az ab-
lakon. Az öreg összeszedte, szamárra rakta és hazavitte. Aztán visz-
szajött a régi világ. És báróságot vásárolt magának. (Nem tudom már, 
de tán a szamarának is.) Nagyapa meséje szerint (sajnos, a rákér-
dezésre néhány évtizedet késtem. Nagyapa most 112 éves lenne) 
egy más esetben, az egy tál ételhez szokott juhászból lett Bagi bárót 
meghívták az urak, a grófok, bárók , egy sokfogásos vacsorára. Az 
öreg kért egy vödröt. Odatette maga mellé, s ahogy hordták az étke-
ket, az öreg a maga részét a vödörbe Ibccsentette. Csak egy fajta 
ételt evett meg. Mikor aztán a feketekávé is a vödörbe került, egy 
moslékkavaró kanalat kért. S amikor a sok szem már kíváncsian 
várta, hogy „no ebbül mi lesz?" összekeverte a vödör tartalmát, 
mondván: 

Hát tessék! Lássák az urak, hogy néz ki az, amit ők esznek! (Az 
ilyen meséket és nagyapát ismerve nincs kizárva, hogy ezt a vendég-
séget egy másik vendéglátás el őzte meg kint a juhoknál, s a vödrös 
demonstrációt egy megjegyzés váltotta ki.) 

A Bagi báró féle anekdoták jelenlétét Zentán a Bodor nagyapa szá-
jából mégsem szabad egy széljegyzetnyi elgondolkoznivaló, azaz 
megjegyzés nélkül hagyni. Nagyapa kovácslegény korában 12 évig 
vándorolt. Felsőhegytő l Aggtelekig, meg Késmárkig, gyalog, hol itt 
szolgálva, tanulva, hosszabb, rövidebb ideig, hol ott. Vajon honnan 
hozta a Bagi báró anekdotákat, ma már nem ellenörizhet ő . De na-
gyon sok érdekes dolgot, meg szólást tudott, az biztos. 

A pendely és gatya körül című , legszámosabb fejezet (50 történet) 
anyagában vártuk a legtöbb azonos mesét, anekdotát, adomát. 

A Három példázat, avagy kecskére a káposztát című  erotikus me-

se (152 155. lap) a Szomjas a vaklb kötetben közölt (44-45. lap) Mai 

migmondja a b'rб  című  mesének a változata. A három példázat kö- 
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zül kettő  azonos, egy-egy különbözik. A Zentán 14, Palócföldön 12 
dió „leverése" úgy, hogy az utolsóban „nem volt bél"; a Zentán „ki-
pányvázott", majd az asszony által elszabadított ló (a „Furi"), ame-
lyik aztán a „zabba is, herébe is" (bírónéba, lányába is) „beleharap", 
Palócföldön az ugyanígy eloldott „kecske", amelyik megeszi a 
szomszéd kert káposztáját, alapjában azonos példázatok. Nem azo-
nos a palócföldi harmadik példázat, már a bírótól: „Pálnak van egy 
malma, Péternek van egy kutyája. A malmon van egy lyuk. Azon bejár 
Péter kutyája és mind felfalja a Pál lisztjét. Mondja, bojtár úr, mit csi-
náljon Pál? A malmot rontassa-e le, vagy a kutyát lövesse agyon?" 
„Se a malmot le ne rontassa! Se a kutyát agyon ne lövesse! Hanem 
ütessen huszonötöt a molnárra, hogy mért nem foldja be a malmon 
azt a lyukat..." 

Ez a példázat három szempontjából is érdekes: a malom, az „ ő rle 
tés" mint szexuális szimbólum népdalainkaban nem mai eredet ű . És 
nem csak nálunk az. Muhammad an-N efzawi: Az illatos kert cím ű  
könyvében, melynek keletkezése a XV. vagy a XVI. századra tehet ő , 
s amely, az előszó szerint ,, ... a középkor! arab szexuális ismerete-
ket tükr~ő , tudományos igénnyel készült kompilláció", a szeretkezé-
sek egyik (15-os) fajtájaként említi az „ ő rletést". 

(Egy szép fekete, szerb fiatalasszony férjének mindkét lábát gipsz-
be kellett tenni combtő ig. Mondom nevetve: 

És most mit csináltok, ángyó? 
Meljemo kafu! Villant vissza ő  is nevetve.) 

A másik elgondolkoztató adat a Szomjas a vakló, szintén középko-
rinak tartott els ő  meséjének (Kert és vad) példázata: „Nem úgy! Egy 
olyan, mintha a gróf úrnak vóna égy kertje oszt beszökne égy vad. El-
pusztítja a vadat, beleszökik égy másik. Pusztíjja el a kertet! Ha nem 
akarja, hogy beleszökjön a vad. Úgy is történt. Elpusztította a grófnét. 
Így nem szökött bele a másik vad ... " 

Mennyire más a hozzáállás és a társadalmi ítélet a két kertbe (ma-
lomba) szökött vad (kutya) között! Nyilván nem térben mérend ő  ez a 

távolság. Sokkal inkább id őben. 
A harmadik észrevennivaló nyelvi jelleg ű . „ Se a malmot le ne ront-

sa!" Mondja a bezárt mondatban a palóc mesél ő . „ Se a kutyát agyon 

ne lövesse!" Mondja új mondatban, nem vessz ővel elválasztva a két 

mondatot. 
„Se basszunk rá!" 	mondja Ujházi István (1952) Fels őhegyen 

1985-ben, mesélés közben többször is. 

A zentai Mai mégmondia a bíró c. mesének sorban a második pél-
dázata megint más: ,,... oszt én kidülleszkédék, oszt ha hátúrú nem 
hajítsz bé nékiszaladásbú, élvesztétted a havi keresetédet! A János 
élkészítétte a Furit, fönyergéte, nékiiramodott, mikó odaért, a gaz-
dasszon összecsapta a lábát, oszt a Furi a seggibe szaladt ... Tudja 
a bíró uram, az úgy vót, hogy a gazdasszonyom aszonta, hogy nem 
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tudok beugratni a konyhaajtón tizennégy méterrü! Én meg megsar-
kantyúztam a Funt, mikó odaértem, becsapta az ajtót, oszt a kímínyen ugrattam be! Mб  A megnyerte a János." 

A Furi Iónév is. A ló meg legényjelkép a népdalokban. S
őt, maga a 

legény. ~ 
rávaló szerszám meg a szerelem jelképe. Ez esetben ger-jedelemé. 

Megint 
pap ćföldeVб  tozatban ociális tartalom, az úgy t űnik „polgá- 

rosodott" 
meg a „faszarái 	 tán nincs is. Nem a János szolga 
mint Zentán, ha ~emaaza

~sszon" közt a „ kereset"-ért megy a játék, 
úgy, szerelembül, de abb 9 sembojtár meg az ügyvédné közt. (Csak 
sismákоvа

ta valahol a szájról szájra Járás kóžbenaa me
esé zt.  t 

9 
 a-dalmi hovatartozásainak útvesztöin. 

Azonos hát a mese már megint. De valahogy úgy mint a régi zsidó viccben, mely szerint: 

„A Talmudban írva vagyon: az Úr templomába sapka (kis, fekete 
bársonysapka) nélkül belépni, vagy más feleségével elhálni, egyazon 
föbenјбгб  bűn." 

A margón ceruzajegyzet: „Mindkett ő  kipróbálva. Mecsa különb-
ség!" 

A Vigyázz, lányom, a fészkedre című  adoma (158. lap), melyben a 
szomszéd legény a kisgólyát teszi a lány fészkébe, aztán „tisztára 
meg volt dögölve mire kivette", A'gólyafészek cím ű , Padén meg Zen-
tán lejegyezett, meg még feltehet ően sokfelé lejegyezhető  mese vál-
tozata, lényegtelen eltérésekkel. 

A Maris néni Pestu val történetecske, amelyben Pestu „egész he-

lyes legényke", Maris néni meg a gazdasszonya, akit egyszer Pestu 
alva tajált, de kitakaródzva, s akivel Pestu „Nem bánom, akármi tör-
ténik is, most beleteszem!" jelszóval „hátulról szépen megtette". „Az 
asszony azt hitte, hogy álmodik, de amikor felébredt, már tudta, hogy 
Pestu volt, mert az asztalon maradt a cigarettaszipkája." (Mélyen 
aludhatott a Maris néni). Avagy csak olyasvalamir ő

l volt-e szó, mint a 

mérges kis kollibri esetében, aki „Most megbaszom az elefántot!" 
jelszóval, nagy nekiszaladásból lukat tévesztett s a végbélbe szállt. 

Az elefánt elszellentettem nek bas
zik   olyan, akita 

 kiiibri 
 Iaszt inem bi ja?" 

C  mérgelődött : „Hogy intézte, hogy mindennap olyan 
Csattanóként: „Maris néni azután úgy 
jó álma legyen Pestuval." 

E nyájas story  mifelénk kicsit harsányabb, kunkoribb csattanóval: 

A libapásztorlány elaludt a réten. 
Meleg volt, szétvetett lábakkal aludt. 
A lenge szél felfújta a szoknyáját. 
Arra járt a kisbéres. Gondolt egyet, „Ha addig élek is, beteszem!", 

hirtelen beigazította neki. 
Hogy merted betenni?! ijed föl a lány a valóságra. 
Kivegyem? .. •. -kérdi a kisbéres szelíden. 	hogy mer - 

ted 	

arrú van szó, hogy kivegyed-e, hanem hogy gY 	- 

 beti nni?! ... 
Aki az apja cím ű  (166. lap), alighanem nyelvterületre elterjedt  ado-

ma  Ne ved e, testvéred! címmel nálunk is magnóra került (Mesélte 

Matykó István, 1908  1979).
lunk is a onosan v!  gasztaljaalaz 

 mondat 
 anyja: ut

Тé 

szomorkodó legényt 
csak vedd e! Tе  sе  apádtú vagy!" 

Bori fatop (168. lap) cím ű  anekdotában a Bori nev ű  cigányasszony a padlást tapasztotta, a gazda meg (pénzé 
	

neki 
rt  persze), beigazította hátulról. д 

 Bori dolgozva (hogy közben i. haladjon) curikkolt, míg a 
gazda leesett a padlás nyílásán. „Mi volt ez, Bori?" „Hát ez, bizony, 
nagy kibaszás volt, gazduram..." 

Ezt a poént, konkrétabban a partnerrel való „kibaszást" más, 
ugyancsak cigány viccben mesélik mifelénk. I

tt a városból jö tt  haza a cigányasszony. ~z ura elő  akarja kapni, de az rászól: 

— Várjál, more, egy újfajta baszást tanultam a városon! 
— Hát milyet? 
— Hát nekiszaladásból. 
— Hát hogy? 
— Én ideállok a falhoz fölemelt szoknyával, te meg a másik faltul be-

leszaladsz. 
Nekiszalad a cigány, amikor odaér, az asszony elugrik, amaz neki 

a falnak! 
— Hát milyen baszás ez, te Maris? 
— Hát kibaszás. 
Egyébként, a padláson „bikásan" szerelmesked ő  öreg pár közül, 

felénk a négykézlábra helyezkedett asszony esik le a padlásajtón, az 

öreg lendületétő l, összetörve magát. Az érkező  fiatalok (akik elő l az 

öregek a padlásra bújtak a „bikásan" fazont próbálandó), a „Véletlen 

lebaszott apátok a pall бšгб  .....feleletet átvitt értelemben értik. Mert 

ki gondolná, hogy az „mondottan" volt igaz. 
A Gyurka szerszáma című  a palóc változatban keretet vesztett ero- 

tikus népmese a legényrő l, aki azért nem mert megn бsülni, mert n agy g  

olt a „szerszáma", jóval kerekebb, teljesebb alakban került le e 

zésre Zentán (Leharapta a poca — Piros a tromf, 77 vajdasági magyar 
erotikus népmese. Rendezett kézirat, 37. mese). Amikor a végén mé-

gis megnősül, a menyecske rákérdez: tán valami baj van? 
,— Hát tudod, — aszongya —, mikó kicsike vótam, apámnak sok 

disznaja vбt, oszt eccé másztam ki az álbú, oszt a végit leharapta a 

poca ... 
— Maradt belöle? 
— Maratt. 
— Hát akkб  tán hasznájjuk e, legalább azt ami megmaradt." 

A végén, a János kérdésére: 
„— Oszt nem vбt kicsi? Minden rendbe vót? 
— Hát tudod, aszongya a menyecske --, ha az a kicsi még itt lett 

vóna, amit a poca leharapott, éppen knapp lett vóna! De azé jb jesz 

igy','" 
Egy horgosi változatban özvegyasszonyt vesz el a legény. Az azo-

nos folyású történet csattanója vége itt így alakul: „Ha az a kicsi itt lett 
vóna még, épp akkora lett vóna mint az elsó uramé v бt!" 

Tedd a kezed a miesodájára (169. lap) adomának szintén csak a 

csattanója az egyformán meg бrzött a palóc, meg a zentai ávmita á  o aa 

ban. A mese kerete más. A lakodalomkor ágy mellé (vagy p ) 
készített, de más által is „meghúzott" pálinkásüvegre azonosan rea-
gál mind a palócföldi, mind a felsőhegyi új ember, de egyformán érti 
félre a mondatot az anyós is, a véletlen fültanú. A palóc változatban: 

„— Az anyja istenit, valaki belepiszká!t! 
— Dehogy piszkált, fiam, dehogy piszkált ... Nagy fajta pina az, 

fiam, nagy fajta!" 
Felsőhegyen meg: 

„— Ebbe má járt valaki! 
— Nem, fiam! Mink minnyájan ilyen nagyfajta! Ilyen nagypicsájúak 

vagyunk!" 
Ha a d!sznб  búghatna (172. lapon) adoma lényegét !Ilet бleg azo-

nos alakban (illetve több , kisebb-nagyobb mesekeretbél ' eltéréssel), 

de új csattanóval Is ellátott, bővültebb alakban is jelen van Zentán és 

v'dékén. 
Amikor az asszony megtudja a férjét ől, hogy a kukor!caszár kévét 

„szétdúrб" koca búg!k, „keresi a kant", másnap az egész szárkúpot 

széthányja, a palócoknál és Moholon azonos mondanivalóval: (a 
„miért"-re) ,A szemed istenit! A koca csak egy kévét szórt szét, 
mindjárt rájöttél, hogy búgik! Most még kérdezed?!" 

Az egyik zentai változatban (88 vajdasági magyar erotikus népme-
se. Rendezett kézirat) folytatása is van: „Hát ecc б  kielégítötte az 
öreg, de az asszon csak ... Má ut бjjára nem gybzte. Mögharagudott, 
ráfosott neki! Aszongya: Ögyön korpát is, ha olyan éhös! Ne csak 
mindég csíves kukoricát!" 

A menyecske csupaszon (173. lap) cim ű  adoma az esetben Vaj-
daságban „modern!zál бdott", urbanizált alakban, viccként terjed ma-
gyarul is, szerbül is. 
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ázás közben a legény ölébe ült, 

Apa nyert (167.  lap).  Hogy a kárty á•a alá ig azított бnуt llo!ét", s 
ó lánynak a legény a szokny J 	 a alatt" 

hogy 	
en belesuttyant a tokba o tt  a  szoknya 

 naApa 
hogy „Az meg aztán szép 	 én ölében: 

 Apa nyert!  
míg ,,A lány boldogan ficánkolta !e9 Y 	holi mese velejére 

nyert!" 
,lényegében a Harmatlepte csuma cím

ű  ma 

emlékeztet. Itt a legény kukoricafosztánko rza hajba f  tkakkб  oszt a !án 

ta o atta , sötét vбt, ugye• A leg 	atott ... Mikz oszt a 
még P 9

б 
	 szaporán hajúg 	

rő l .  rajta: 
ráüt. бsl б  .Fosztogatott 

anéz főfalé, oszt ékezd ug 

kocog~ssáh~ értek, a lány 
Göncölszekér, Fiastyúk, 
A Kaszást is látom! 
Göncölszekér, Fiastyúk, a megszidja 
A Kaszást is látom! a meg, hogy  mai 
Nálunk csak eztán indul be a ~ tán föugAk, 

Amikor 
 anyja 

lányt a „helytelenkedésért"' 'ta: Ej, —aszongya ezt a csumát de 
valamit utánavág, lényút, ékaP a hátadhó vágtam 
lélepte a harmat' Széröncséd, -, me

rt  másképp 
i Szomjas a vaktó, 95.  lap.)  

vбna, de kicsúszott a keze ett a.  régi, nem agу
onv'lágított falusi bálc-

ol olyan is meg 	 kicsit", a tánc 
Mondják, ~ 	ült a legény ölébe „pihenni egy 

kon, hogy a lány , r 	ardi-mama" a másik sarokban táncoltak, 
getvi a tbbbi бe, gn!g a "g al a táncos párok meg úgy 	más- 
getve a több' oregas 

holnap 	
fedezzék az egyébként egy 

hogy („Ma nekem, holnap neked!") 
hoz nehezen jutó szerelmeseket, 



A palóc változatban a csattanó még rímes. 
A férj váratlanul hazatoppan , a szomszéd fiatalember a szekrénybe 

ugrik, az asszony meg „anyaszült mesztelen áll a szoba közepén". A 
„Nincs megfelel ő  ruhám " megjegyzésre a férj kivágja a szekrényaj-
tót:. 

Ez is ruha, 
Ez is ruha, 
Ez meg Gyula, 
Szervusz, Gyula! 
Újvári Zoltán gyűjteményében a közlés nem versszakokra tördelt. 

Vajdaságban meg rím nélkül megy a mérges elszámolás : „Egy ruha! 
Két ruha ! Három ruha ! tóestét főnökúr ! Öt ruha! ... 

Mai, „modern " életünkhöz (amelyben az infarktusról szinte általá-
nosnak vehetők" az alapfokú információk ), úgy tűnik , még közelebbi 
az a szintén városi változat vidékeinken , amelyben a meztelen, ki-
bomlott hajú feleség nem ruhaügyre hivatkozik , hanem a „Mi van ve-
led?" kérdésre máshogy vágja ki magát: 

Nem vagyok jól. Ha most nem kapok infarktust , akkor sosem. Ha 
van bennek egy kis megélés, eredj már, hívj egy orvost! 

A férj el is lódul, de a kisfia a kapuban rászól: 
Apu! Egy bácsi van a szekrényben... 

A férj visszaszalad , kivágja a szekrényajtót , s tényleg ott a legjobb 
barátja, meztelenül. 

Azt mondja a férj: 
Eredj a picsába te is! Az asszony infarktus el őtt, te meg itt mezte-

len ijesztgeted a gyéreket! 
A Muff a szerszámnak cím ű  adoma (177. lap ) meséjében is, csatta-

nójában is azonos a Palócföldön , meg Csókán (A János bácsi rбg a 
fiatal mönyecske. 88 vajdasági magyar erotikus népmese . Rendezett 
kézirat ) meg nyilván még sokfelé máshol is lejegyzett , vagy lejegyez-
hető  mesével. - 

Az öreg paraszt (Csókán János bácsi ) megkíván egy fiatal me 
nyecskét. Pénzért meg is egyeznek. „De sehógy sem állott fel a 
szerszáma " á palóc szöveg szerint. Csókán aztán „Mégharagudott, 
oszt kint hatta a bimballóját , osz mönt az utcán, osz hideg vót na-
gyon." 

A másik teljésen mellékes, hogy Palócföldön egy rend ő r, Csókán 
meg a szomszed szól: „Öreg , tegye el a szerszámját , mert elfagy!" Il-
letve : „János bácsi ! Lefagy kennek a bimballója !" A válasz azonos: 
„Egye meg fene, hadd fagyjék... Az elébb vettem száz forintért egy 
muffot, de nem kellett neki!" Illetve: „Ögye lé a fene, hagy faggyon! 
Most vöttem neki ötezer dináros prémes bundát, nem tetszött neki! 
Hát ögye lé a fene, nem bánom!" 

A muff  valahol közvetlenül a háború előtt és alatt volt elterjedve m!-
felénk. Elsősorban a városokon de Csókán is. 

Annak bizonyítékául , hogy az erotikus népi kispróza (műfaji skatu-
lyázásoktól . eltekintve ) ugyanúgy „előгegyártott elemekkel ", játszva 
épül, mint a dallamoS népi anyag bármelyike , a kint hagyott „szer-
szám " rendőrös változatát mi szelídebb -alakban meséltük kisikolás 
korunkban a zentai elemi iskolában . Ebben a változatban nyilvános 
helyen ( utcán ) való vizelésért kapta e! a rend őr a János bácsit. Bír-
ságolni akarja , de nincs nála pénz. 

Akkor bekísérém! Menjen elöttém! 
És amikor a szembejövők nevetnek, akkor veszi a rend ő r észre, 

hogy kint a, Csókán bimballбnak nevezett „szerszám". Amikor „le-
hordja érte az öreget", az így válaszol 

Ü volt a hibás! Ménjén ü el ő re! 
Az anyós se hal bele cím ű  adoma ( 178. lap ) ismét csak példája az 

„előгegyártott elemekkel " dolgozó néprajzi alkbtásmódnak. 
Míg a palócoknál a korábban felkelt fiatalasszony ágyába „ kicsit 

még ledő lt anyóst t$vedésbő l „megkettyenti " a fiatalember, s az eb-
bő l adódó civódást maga az anyós vágja el a címbeli mondattal, Fel- 
sőhegyen ez nem derül ki, csak az anyós tudja , de ehhez fűződik az 
tán a mese többi része . (Jб  szerszám . 88 vajdasági magyar erotikus 
népmese, Rendezett kézirat). 

A búgás sokba kerül című  adomában ( 182. lap ) az özvegyen ma -

radt ispán és kisfia helyett felénk az öreg Kohn s a fia Móricka a f ős-

zereplő , azonos helyzetben . Az ispán a fiát az ablakba állítja, „Annyi 
pengőt kapsz , ahány embert méglátol !" mondattal, Móricát a balkon-
ra küldik, nógy ne forduljon hátra , de annyi pengőt kap, ahány „kalap-
talan ember " megy el a már h űvös utćán. AVissza nem fordult gyerek 
mindkét esetben azonosan mondja a csattanót : „Apu, sokba kerül 
neked ez a baszás! Jön egy egész temetkezési menet." 

A szoknya alatt garázs című  adoma ( 183. lap ) lényege és csatta-
nója, eltérő  mesekeret után azonos mind a palóc , mind zentai anyag-
ban. A gyereknek adott „magyarázat " alapján , mely szerint a hím-
tag: a traktor , a vulva : garázs , egy megfeledkezett pillanatban, a raj-
takapott folyamatot figyelve mindkét gyerek így kiált: „Gázt, apu! 
Gazt! Kint van még a hátsó kerék!' 
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A mese egyébként „a szándékosan mellébeszél ő  információk, ma-gyarázatok eredménye " címmel illéthető  mesecsoport népes család-jából való . 
Eme információk elemzése külön tanulmányt érdemelne. Az Éppen olyan kurva... című  adoma (183. lap ), amelyben a há-rom nö .  közül az egyik matematikus (összeadja magát az igagatóval, kivonja magát munka alól ), a másik kertészlány (egyik melegágyból a másikba fekszik ), harmadik meg éppen oiyan kurva mint az el őbbi kettő , csak nem tudja magát olyan szépen kifejezni , nálunk is meg- van, mindössze annyi különbséggel , hogy a palóc változatban a ren-dör- 

járőr, nálunk meg a Szent Péter, meg a hozzá került három nő  közt folyó párbeszéd a mesekeret. 
A drótos meg az özvegyasszony (184. lap ), azaz. nálunk A fiúcsi-nálás címmel közreadott mesében (Szomjas a vakló , 117. lap) Zentán a János kocsis csinált 

(a tíz lánc föld ) fizetségén három ikeпiút a nagyságos asszonynak , kendőzhetetlen szociális kicšengéssel. A palócoknál a vándor d гбtoslegény hál egy özvegyasszonnyal, s egy év múlva, látva a két ikergyereket , igy sóhajt : „ Hát ha még a lábamat 
megtámaszthattam volna!" Zentán a gyerekekként megígért tíz, azaz 
a harminc lánc földet sokalló uraságnak mondja a János: „Ebasztam 
vóna én az egísz birtokot, csak г i gcsúszott a lábam a pa гkí?ttonl" Mint a Luk, luk, csak a keret más! szólásban („ U magaricu kao u caricu! ") 

sok országra kiterjedt mondanivalója ellenére a keret mé-
giscsak lényeges különbség tud lenni. 

Az 50 adoma közül tehát itt 16 azonos vagy változatban megtalál-
ható Zentán és vidékén. 

VIII. fejezet: Vásárban, városban, Amerikában (16 adoma) A hal és a marha inni akar című  ( 189. lap), alighanem „kalendári-umilag elterjedt " adomának úgy tűnik, rosszul megjegyzett változata a palócföldi . A vendéglőben elhangzott : ; ,A hal inni akar!” helyett mi-felénk : „ Pincért A hal úszni akar !" az egyik kulcsmondat . Erre jön a marhahúst evő  vendég félresikerült analógiája : „ Pincér! A marha inni akar!" 

Ennek innen ki kell gyönni adomát (192. lap) névhez kötött anekdo-
taként mesélték az 50-es években Zentán. Egy tréfacsináló ment kör-
be egy kisfán , egyre azt hajtva : „ Ki kő  neki gyönni?" Amikor már elég 
nagy volt a nézőközönség , „еgy borzasztó fagyott fingott!": „Nem 
mondtam?" 

Mindössze két történet ismert tehát mindkét területen. 
Az utolsó , Ez is, az is cím ű , 24 adomát tartalamazó fejezet egyik 

storyjának (Az állatorvos meg a huncut bojtár) három csattanós vá-
lasza nálunk a vöfényes lakodalmak menyasszony-kikér őjének a vi-

dám, beugrató , szójátékos kérdés -felelet között fordul el ő , számos 
egyéb társukkal egyetemben. 

A palóc adomában : (a házvezetőnő rő l szólva) 
- A doktorúr húga? 

Fölül húgom, alul búgom. 
Majd: 

Hány bele van a jószágnak? 
Vékony bele, vastag bele, pöcsöd bele! 

Végül 
Ha megkeringősödik egy birka, hogyhúznád le a b ő rét a legelőn? 

Én bicskáva . De ha a doktor úr megcsókolná a végbelit, örömé-
ben kiugrana a bóréból. 

Nálunk az első  két kérdés -felelet előfordulási alakja azonos. A har-

madiké: 
- Hogy nyúzzák Fels őhegyen a macskát? 

Fölhúzzák a vőfínyék (kérdezők , násznagyok , kocsisok stb.) fa-

szára oszt örömibe kiugrik a b őribül. 
Az „egyebek" közül csak néhány: 

Hogy tanítják a kecskét olvasni? 
Elébe teszed a könyvet, hátulról meg bet űzöl neki. 

Vagy: 
Mikor szőrös a macska (pina) kívül is meg belül is? 

- Amikor keresztben fekszik (lép át) a küszöbön. 
Vagy, az elterjedt „mi a különbség sorozatból: 

Mi a különbség a vadgalamb meg a lófasz között? 
A vadgalamb párosan jár , a lófasz meg „magába". 
Mi a különbség a fasz meg a kanyar között? 
Semmi. Mindkettőt be köll venni. 

. az üveg meg a menyasszony között? 
Az üveget előbb töltik, aztán gyugják, a menyasszonyt el őbb 

gyugják, aztán töltik. 
És sorolhatnánk még. 
Más, kérdés-feleletre épített mesék nálunk is el őfordulnak. A felele-

tek ilyenkor kötelez ően rímesek , s a csattanó mindig a másikon csatt-

an, a trufa (a megtréfálás ) alapszabályai szerint. 



Monostoron két legény, két lány, (A három kérdés. Szomjas vakló, 

107- 108. lap), Felsőhegyen három legény, három lány közt, különbö-

ző  mesekeretben „ama" célért megy a „kérdezz-felelek" játék, kesz-

tyűre, fejre, majd asszonyi combok közé mutatva: 
Ez kéztok, 
ez észtok, 
ez fasztok, 
tik mi g mámma nem basztok, 
sziasztok! 
Vagy az Asztalos!nas (88 vajdasági magyar erotikus népmese, 

Rendezett kézirat) segédvizsgára készít ő  kérdései közt: 

Hányféle szú van? 
Keményfa-szú, puhafa-szú, görbefa-szú, rohadtfa-szú.. 

Aq „ 

— A mester. úr meg nem tudja hányféle lakk van? 
— Van ilyen lakk, olyan lakk, amolyan lakk... -- Oszt só гбјјa. 
— Még kettőt kifelejtétt. —Szól vissza a gyerék az utcáról: — Liszar-

lakk oszt itthagylakk." (Csóka) 
A Kérek egy jegyet (212. lap), azaz a vonatjegy vásárlás, vagy fe- 

lénk gyakran a bíróság előtt történő  szóváltás-sorra épített történetek 
(„Hova?” „Ide a markomba.") persze megtalálhatók nálunk is, de 
alighanem az egész nyelvterületen. Felénk egy-egy ilyen részlet, 
vagy csak sorpór, gyakran önállóan forog közszájon: 

— Apu, kérek pénzt. 
Mire? 

-- Mire háуmat számólok. Stb. 
Fel-felújulásuk sokszor falusi vidám estek konferálói száján kap új 

lendületet, vagy ilyen-olyan bandázásokban, ahol a nyelv természe-
tes közegében az egyébként jelentéktelen sto ry  a nyelvgazdagság 
boldog örömében tobzódva, a szivárvány hol ilyen, hol olyan színé-
ben szinte szikrázik. 

A Pikáns versezetek, pajzán találósok, tréfás siriratok cím ű  fejezet 
szinte ráadásként került a palócföldi kötet végére. 

A tréfás síriratok anyaga mifelénk jobbára csak „úri körökben", 
azaz írásbeli forrásból divat. Az anyag többi része tulajdonképpen 
népdal, vagy nótaszöveg, azaz dallammal közlend ő  anyag volna. 

Az erotikus tartalmú nótaszövegek, ilyen vagy olyan eredet ű , meg 
szerep ű  rigmusok hatalmas mennyisége tájunkon is él. Ez az anyag 
külön feltárást, s a felmutatásuk szélesebb látóhatárú tájolást igényel. 

Az anyag egészét tekintve a 221 adomából 43, azaz 19,45% ná-
lunk is él az eddigi anyagismereteink alapján. 

A fejezetekre bontott összevetés természetesen nem hozott azo-
nos arányokat. Elsđ  pillantásra tán meglepi, hogy az V., a Gyerekek, 
diákok, ke/ekбtyák című  fejezet adomái közt a legnagyobb százalé-
kos, azaz pontosan egyharmados a mindkét helyen el бfordulás. Ez 
azonban lehet a viszonylag kis alapszám függvénye is, hisz ez a feje-
zet mindössze 12 adomát kínál Ssszehasonlltásra a Palócföldr đ l. 
Reálisabb-e a Pendely és gatya kőrül cím ű , VII. fejezet 50 adomájá-
bб l a l б  közös (32%,)? Ez viszont lehet a vajdasági anyag ilyen figye-
lemösszpontosltású gy űjtésnek a következménye. A Történt esetek, 
huncutságok clm ű  fejezet adomái közt a két gy űjtemény összetevé-
sekor nem mutatható ki elemazonosság . Ez véletlenül sem jelenti azt, 
hogy tájainkról sok-sok ilyen nem lenne „kézbő l" felmutatható. Ez az 
anyagrész azonban , már jellegénél fogva is a többinél kifejezetteb-
ben, alkalmak, helyzetek, ötletek szüleménye, és nem köt ődik annyi-
ra a meg đ rzött , az előregyártott elemek használatához, 

Természetszerűen vetđdik fel a kérdés: végs б  fokon ez a nem 
egészen 20 %,-os anyagfedés több, vagy csak annyi mint a „sok évi 
átlag "? 

-Sajnos, ez majd csak a nyelvterületre szóló anyagfelmérés tükré-
ben lesz objektíven eldönthető . Meg az is, hogy a vajdasági (meg az 
itt összehasonlított palócföldi, közölt) anyagból mennyi az „általáno-
san ismert", a nyelvterületre elterjedt, és különböz ő  tájak felszínre 
hozott anyagából melyik részük mennyiben és hogyan fedi majd egy-
mást. Ugyanígy nemzetközi összehasonlításokban is. 

Ha egyszer majd a nyelvterületre szóló áttekintés, a rendszerezve 
publikált anyag alapján lehetővé válik, két egymáshoz így, vagy úgy 
kapcsolódó tájegység hozávető leg azonos időben gyűjtött anyagának 
összevetése akkor válik majd teljes érték űvé a tudományos megfon-
tolások mérlegén. Egy-egy táj adott id őkig feltárt anyagának mennyi-
sége, gyűjtő inek hozzáértése, érdekl ődés-területe, gyűjtési módja, a 
mesegazdag (s még hozzá jб  mesélő) adatközlő  fellelésének szüksé-
ges népismerete, mozgékonysága, — szerencséje, akkor is lényege-
sen kihat majd e felmérések eredményeire. A feltárás azonban, sze-
rencsére, soha nem lehet befejezett... 

Más kérdés, hogy minden néprajzi (mind anyagi, mind szellemi) 

gyűjtenivaló, egy-egy terület életének lassabban, vagy éppen felgyor-
sultan változó szakában mindig változóban (mondjuk ki: kialóbban is) 
van. Ma nálunk ez a folyamat több okból meghatározottan er ősen fel-

gyorsult. A néprajzi gy űjtőmunka életünknek úgyszólván vala-

mennyi teréről, a maitól sokszorosan szaporább léptekben is indokolt 
lenne tehát. De annak rendszeres köreadása is! 

Az eddig közreadott „népi" kisprбzaanyag rengeteg „szakmai" 

tisztáznivalót vet fel. A m űfaji hovatartozások másodrend ű  vitatniva-

lón túl, ma, amikor ennek ak anyagnak az írásos terjedése er ősen 

beszűkült, azaz úgyszólván kizárólag szóbeli még, a minden társa-
dalmi „osztályra", rétegre kiterjedt gy űjtés szüksége nyilvánvaló. 
Lám, ebben az összevetseben is láttatta hasznát. 

A népmese, legyen az sokoldalas, gazdag építmény ű  mű , vagy 
modern viccé zsugorodott „kispróza", sohasem csak a csattanóján 
keresztül fogható vallatóra, s őt, roppant sok más szempontból is ér- 

dekes. 
Az„Istennek nevét hiába ne vegyed!” Mózes-féle Tízparancsolat 

többezer éves második parancsolatától (mert nyilván Mózessel is 
máshonnan vetette ezt kölcsön ott, ama hegyen a zsidók zordistene), 
Nikola crnagórai király Zakonik-jónak . első  szakaszain keresztül, 
amelyek azt szabják meg, hogy mennyi büntetést érdemel az, aki a 
királyi ház bármely tagjáról valami csúnyát mond, a modern viccelle-
nes tilalmakig egy-egy politikai rendszer megoldatlan vagy felvethet ő  
kérdéseirđ l, és főleg a rendszer megtestesítését magukra ölt ő  politi-

kusokról, egy gyökérb ő l táplálkozik: a vicc lencséje olyan hibákat is 
láthatóvá, szinte megfoghatóvá tesz, kikörvonalaz, vagy éppen felna-
gyítva „túlexponál", amit a tömegek vicc nélkül tán észre sem venné-
nek, vagy (még rosszabb!!) ha maguk is észlelnek, „de nem tudják 
magukat olyanszépen (ezúttal találóan) kifejezni". 

Az  is magától értetбdб , hogy a fabula, mese, rövid történet, vicc, 
minden korban, a világ minden történelmi rendszerében, minden tiltá-
sok idején ugyanúgy terjedt mint addig, módszerbelileg sokféleképp, 
a „Mídász királynak kecskefüle van..." lukbamondasi formától a 
kétszer körülnézés utáni „Te! Hallottad?" suttogásán át, a fölösleges 
feszülségeket nevetésekben levezető , szelepként is használható po-

litikai kabarékig. 
A szellemi néprajz feltehet ően valamennyi termékére vonatkoztat-

ható „előre gyártott elemekre épült" szerkesztésmód a népi kispróza 
termékeire is érvényes. Ennek ellenére ez az anyag sohasem unal-
mas, rengeteg megfigyelnivalóra vet fényt. Az „új vicc nincs, csak új 
generációk" szabály úgy t űnik, roppant relatív. A lényegét tekintve 
azonos vicc Hitler, Sztal!n (aki csak ünnepl őben Sztálin), Kennedy, 
Hruscsov , (szerbesen ), Reagan , (zentaiasan :) Gбrbacsov , vagy épp 
csak politikusainak, vagy katonáinak ruháiba öltöztetve, koronként 
változó Izzel rezonál: A mai ötven évesek emlékezetével befogható 
történetek Mária Teréziát, (sót, egy-egy erotikus tréfát újra és újra kö-
rültapogatva , úgy tű nik , ez a vonal , aktualitását vesztve ismeretlenné 
vált neveken keresztül Mátyás király Beatrix-nejének palástja „alá!g" 

visszavеzethetб), a Karády Katalin , Golda Mayert, Thatchert , Mariliyn 
Monroe-t, Hruscsovnét, Margaret név szerint szerepeltet ő  mesék, 
adomák, viccek, az asszonytípus, a helyzetek jellegzetességein s a 
politikai mondanivalón túl, az „egyszeri asszony"-t szerepeltet đ , 
egyébként „azonos" történeteknél sokkal többé válva, rengeteg pi-
kantéria-gazdag aktualitást, egymástól eltéri „mást" tartalmazhat-
nak, elsбsorbaп  a társadalmi s egyéb tény еzđk összfényét ismeri 
kortársaknak . Változataikban is „mást". 

A politikai viccek magasra transzponált azonosságain -különbsége-
in innen, az alapmotivumokat tekintve azonos, erotikus, pajzán s ` 
egyéb nevеttetб  történetek és huncutságok között, id ők, vidékek, tár-
sadalmi osztályok alakították a különbségeket . Ehhez a példatárhoz 
ez az összevetés Is számos adalékkal szolgál . E fenпállб  különbség 
azonban a maximálisan szövegh ű  (magnós ) gyűjtésre , s a nem ido-
mltott (gyűjtб , vagy szerkesztő  által „búgatott ") szövegközlésre Is kö-
teleznek. Ilyen beavatkozások az objektív, sokoldalú összevetést 
gyakran bosszantó marhaságok miatt teszik lehetetlenné. 7 

25 



A nemzetközi művészet 43. biennáléja 

Velencében 

Az ІП tёzmёnуеѕі tеtt   
„ ‚ művészet álcái 

Szombathy Bálint 

kialakult a m űvészet tőkés étékrendszere, az a fajta pénzgazdálko-
dás, amely konvertibilissé tette a szalonok m űvészetét, vagyis a nem-
zeti kultúra értékeit a pénz képviselte értékszimbólumra tudta váltani. 
Erre a manđverre a tókés viágnak is csupán néhány országa volt ké-
pes, míg a többi — a szocialista közösség és a harmadik világ képvise-
lő ivel egyetemben — képtelen volt bekapcsolódni a pénzgazdálkodás 
előrehaladott folyamataiba, egyszer űen azért, mert az uralkodó idei- ' 

lбgia értékrendszere nem bizonyult konvertibilisnek a pénz képviselte 
gazdálkodási értékrendszerrel szemben. Ezeknek a hátrányos hely-
zetben talált országoknak a kultúrája, m űvészete és tudománya — mi-
vel a hatalmi hierarchia ideológiájának közvetlen vebб lete — egyszer ű -
en elszigetelődött a nemzetközi folyamatoktól. Jugoszláviában pél-
dául ez a fajta lépésvesztés a hatvanas évekt ő l már egyre drasztiku-
sabb, mivel az igazi értékek nagyságrendjét a hatalmi hierarchia 
nagyságrendi különbségei helyettesítik. A m űvészeti piac így egy- 

Ahányszor csak az érdekl ődő  Velencébe látogat, képtelen menekülni 
néhány közhelyszerű  (elő )ítélettöl, tudniillik, hogy egy halott város ku-
lisszái közt botorkál, kizárólag azért, hogy az él ő  művészet szárnysu-
hogását érje tetten. A kulissza-metafora Ma ry  McCarthytól szárma-
zik, míg a halott városról szóló tézist Abraham Moles mondta ki egy 
nemrégi, zágrábi irodalmi tanácskozáson: „A turista a táj gyilkosának 
tekinthető , mert tekintetével mintegy elfogyasztja és ezáltal a banali-
tás dimenzióját adja neki. Az Akropolisz és az Eiffel-torony a turisták 
tekintetétől váltak holtakká". A monstruózus kiállítások, eme hatal-
mas, vég nélküli seregszemlék m űvészetének egyik mozgatója szin-
túgy a turizmus, akár Velence, akár Kassel, akár Sao Paulo eseté-
ben. 

Alkalmazható-e a molesi kitétel az óriási szemléken felhalmozott 
művészeti értékek esetében?, kínálkozik a kézzelfogható kérdés. 
Meghal-e a m űvészet a látogatók ezreinek tekintetét ő l; funkcionál-e 
itt is egy fajta természetes entrópia, a hiperprodukció nyomán bekö-
vetkező  önemésztő  hőhalál? Minden bizonnyal. A turistaként odave-
tődött laikus, a célratörő  művészetkedvelő  és bármelyik »dottore delle 
belle arti« számára egyaránt megélhet ő  élménnyé formálódhat az 
anyagiságában és tömegességében önmagát emészt ő  m űvészeti 
produkció, s csak helyzetel őny kérdése, hogyan éli át ezt a jelenséget 
a különféle tudású és látószög ű  szemlélő : vizuális, esetleg mentális 
éhelemben, vagy így is meg úgy is. Hasonló dologgal állunk szemben 
mint mikor a friss információ kiszorítja agyunkból a már lerakódott tu-
dásréteget. Az átlagember azért — mivel Velencében az átlagember is 
buzgó kiállításlátogató — egy-egy biennáléhoz hasonló manifesztációt 
mint összélményt éli át, boldogan — és naiv hittel — nyugtázza, hogy 
ha percekre vagy órákra is, de a m űvészet teremtő  folyamatainak le-
het a szemtanúja, akitív részese. A tapasztaltabb és ezekben a kér 
désekben immár jártas szemlél ődő  viszont mindazáltal, hogy egyfajta 
kizárásos módszerre támaszkodva azon nyomban min ősít és szelek-
tál, annak  is  tudatában van, hogy a teremtés pillanatát megragadni 
rossz helyen állt lesbe. Hogyisne, amikor a m űvészeti rendszer me-
chanizmusa a sztereotip nyelvi kódoknak olyan garmadáját alkalmaz-
za, amelyektő l szinte túltengenék az utóbbi évtizedek hasonló ren-
dezvényei. Másrészt a kulisszák mögé is látni képes és az összefüg-
gések felfedésére is hajlamos bennfentes azzal is tisztában van, hogy 
miféle társadalmi érdekek és er ők állnak eme sztereotip, ikonikus sé-
mák mögött, s hogy kik az „aktuális" m űvészet ízlésvilágának, stilisz-
tikájának és ideológiájának a diktálói, a csilloogó reprezentativitás 
hullámlovasai. 

A velencei biennále majd száz esztendeje alatt sok minden meg-
változott a nemzetközi kultúrában és m űvészetben: míg egyesek 
gyarmatosítókká lettek, addig mások gyarmatokká; míg egyesek ex-
portő rökké, mások import ő rökké. A nemzetközi m űvészeti rendszer 
irányítójává a világ gazdaságát, iparát, kereskedelmét, t őkeáramlását 
és halmozását döntően befolyása alatt tartó néhány vezet ő  állam lé-
pett elő . Azt is tudjuk, hogy ezek az országok nem a szocialista 
(marxista-leninista) érdekszférában, hanem a t őkés világban találha-
tók, ahol az általános társadalmi-gazdasági fejl ődés függvényeként 
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szerűen nem tud kialakulni, az egyedi m űalkotás pedig híján van an-nak a jelképteremt ő .erőnek, amely egy-egy nemzetközi manifesztá 
ción rendszerint mérvadónak bizonyul a társadalmi-ideológiai rend-
szer emblémájaként. 

Lehet, hogy mindez úgy hangzik, a t őkés világ piaci törvényszer ű - ségeit tartom üdvösebbnek, ám távol ettő l. Ugyanúgy nem tudom el- 
fogadni, mint a kelet-európai szocialista országok többségének az 
akadémikus giccs szalonm űvészetét favorizáló háttérideológiás ér- 
tékrendjét. Velence rá a példa — s tavaly Kassel is az volt -, hogy a nagytőke érdekszövetsége és a m űkereskedelem diktátuma megte- 
remtette a posztmodern korszak üres stílusképleteit, dekoratív ikono- 
gráfiáját, kialakította a társadalmi-politikai belebonyolódásoktól elzár- 
kózó lojális magatartás tipológiáját, arra törekedve, „hogy ezek a 
nagy kiállítások ne valamilyen m űvészeti törekvést demonstráljanak, 
hanem inkább dekoratív funkciót lássanak el". Pernecky Géza, úgy a 
nyugati, mint a keleti viszonyok kiváló ismer ője így folytatja: „Csak a 
plüss és a pálmák hiányoznak még, hogy a kép teljesen a múlt szá-
zad-vég kiállításaira hasonlítson, de csak id ő  kérdése, s nem fognak ezek sem hiányozni. Fontosabb e küls őségeknél a belső  hasonlóság: túl vagyunk az »eredeti t őkefelhalmozódás« korszakán (ez a klasszi-
kus avantgarde volt, és a hatvanas évek pezsg ő  vitalitása), a feladat a megő rzés , a reprezentálás

". A plüss és a pálmák — tudjuk, láttuk ő
ket — azóta beteljesültek, gyökeret vertek nemcsak az ikonográgiai 

készlettárakban, hanem — ami sokkal rosszabb — a magatartásfor-
mákban ,is, arisztokrata all űrökké züllesztve az egyén önkifejezésé 
nek egyedi sajátosságait. Az új piktúra történelmi idézetei sok eset-
ben nem többek, mint mitológiai frázisok, melyekben kozmopolita kö-tőerő

ket illene látnunk, holott deklaráltan a helyi értékeket kívánják 
prezentálni. A kozmopolita tendencia ezért inább csak a Tokfia San 
Francisco New York—Párizs--Düsseldort—Milánó m űvészeti megapó-tsz m űkereskedelmi tranzakcióiban tapintható ki. 
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SC11ІtOr 1 ai giar ' ' 

INTÉRNAZÍONALE•)ARTE 
Ez csak az ellentmondások egyike. A lényeg abban van, hogy mi-

nél tovább konzerválódjék az adott helyzet meghatározott t őkeko-

vácsoló hatalmi struktúrák pozíciója --, hogy elodázódjék a m űvészet 

ciklikus újrateremtődése, s végül is, hogy jól elkeljenek az intézmé-

nyesített avantgárd m űremekei, annak a m űvészetnek a darabjai, 

amely ugyan „kamatokat hoz, de új izmusokat nem". A fogyasztói 
mentalitás nemcsak hogy beszivárgott az utóbbi évtized posztmodern 
müvészetébe, hanem -- hála a konzervatív erők igyekezetének 

egyik alapdoktrínájává, ideológiai tartópillérévé vált. Már nem az a 
fontos, mit kívánt az alkotó mondani, üzenni, hanem az, hogyan van 

becsomagolva egy-egy műtárgy, vagyis „a szép és csábító felületek 
azért vannak, hogy feledjük a tartalmak szegénységét, ürességét". 
Napjaink intézményesített szalonm űvészete így hát kísértetiesen ha-

sonlít a századel ő  szecessziójának arisztokratikus jellemvonásaira. A 
társadalmi feledés stratégiájának égisze alatt szervez ődő  m űvészet 

formanyelve „a semmitmondó banalitások mítoszát építette fel", és 
mint ezúttal Velencében is—csak inkább megszilárdítótta abbéli felis-
merésünket, hogy a sok kárpit és álca közt csak alig-alig vehet ő  észre 

maga az ember. A pompa és a csillogás elvonja figyelmünket a lénye-

gi kérdésekről, de aki a dolgok mögé Iát, tapasztalhatja, mindez csak 
annak érdekében van, hogy feledtessék velünk a m űvészettel szem-

beni mostoha bánásmódot, vagyis azt, hogy a m űvészet mennyire a 

társadalmi történések peremére szorult az utóbbi esztend őkben. 

Nemcsak a gazdasági gondokkal bajlódó környezetekben van ez így, 
hanem a jóléti társadalmakban - a konzervativizmus jelenlegi bás-

tyáiban - is, ahol „az egyes m űvek biztosította kamat magasabb, 

mint egy új művel vagy irányzattal való sikeres spekuláció".Így hát az 
új eszmék sem pénzügyi, sem ideológiai szempontból nem kívána-
tosak. Az establishment szentesítette m űvészet Pemeczky találó me-

taforájával élve reprezentatív ékszer a nemzetgazdaság testén, 
amely csillog ugyan, de ragyogásával eltakarja a valóság szomorúbb 

képét. A művészetnek ez a része egyszer űen hamis és hazug, akár . 

az ideológiai kordában tartott realizmus kelet-európai változata. In-
nen ered a biennále és a méretben vele veteked ő  néhány művészeti 

rendezvény szakrális rendeltetése. A különbség csak az, hogy nap-
jainkban nem az egyház, hanem a rezsim a mecénás. A következmé -

ny: másodvirágzását éli az államdekoráció m űvészete. 
Igazságtalanság lenne azonban az idei biennále egészét eleve ne-

gatív szerepkörbe sorolni. Hala a rendezvény strukturális-szervezeti 
felépítésének, tudniillik a nemzeti kiállítótermeknek, a mérleg serpe-

nyőjét egyéb tényezők is befolyásolják. A posztmodern hangadó 
retrográdizmusa különösen az olasz csarnokban kifejezett, amely 
méreteiben is a legterebélyesebb, hiszen Olaszország visszakapta a 
központi épületrész nemrég még tematikai kiállításoknak fenntartott 

komplexumát. Szervező  országként ehhez joga is van, s ehhez a jog-

hoz megfelelő  történelmi fedezet párosul, hiszen épp az olasz transz-

avantgárd kifutásában testesül meg a mai m űvészet válságának egy-

ik kulcsfontosságú látlelete. Természetesen ma már senki sem be-
szél transzavantgárdról - rég besorakozótt a m űvészettörténeti jelen-

ségek közé , megelégszenek az új ikonográfia valamivel lazább ter-
minusával is, ám az irányzat protagonistái ugyanazok, akik a hetve-
nes évek végének híres olasz tendenciáját felfuttatták, vagyis Mimmo 
Paladini, Enzo Cucchi, Sandro Chia és Francisco Clemente, élükön 
örökös szellemi vezérükkel, Achille Bonito Olivával. Az idézetek m ű -

vészetének, a nomádizmusnak és a regionalizmusnak az ikonográfiai 
módosulásai, Filiberto Menna szerint, mindenekel őtt a valamikori 

széles alkotói gesztusok fegyelmezésében, az expresszivitás lefoj- 

Gunnar Örn Maelstrom, 1988 

Jasper Jones Az óra és az ágy között, 1981 

tásában és a kompozíciós elemek szigorúbb megszervezésében nyil-
vánul meg. Az a fajta heterogenitás viszont, amely annak idején ling-
visztikai síkon volt kitapintható, ezúttal médiaszinten is megnyilvánul 
és a szobrászati eszközök egyre s ű rűbb térnyerésében ölt alakot. Vé- 
leményem szerint itt is csak a kezdeti energiák fokozatos kimerülésé-
rő l, vagyis alkotói kiégésrő l van szó, másrészt pedig, hogy a kegyet-
len piaci feltételek egyszerűen megkövetelik a stilizáció klassziku-
sabb formáit. A »dollár m űvészetének« szerencsegyerekei ezzel egy 
Olyan csapdába estek, amelybő l csak egy radikális individuális forra-
dalom húzhatja ki őket. Bonito Oliva semmiképpen. 

Sokkal meggyőzőbb és őszinteségében eredeti az olasz m űvészet 
egy másik tematikai egysége, a történelmi avantgárd emlékeként ma 
is hatóképes Új M űvészeti Front nevű  absztraktista csoport opusát 
bemutató tárlat. A csoportosulás kiáltványát 1946-ban tették közzé 
Velencében a néhai Olasz Új M űvészeti Szecesszió nev ű  mozgalom 
élharcosai, köztük a nemzetközileg is ismert Renato Birolli, Renato 
Guttuso, Carlo Levi, Ennio Morlotti, Giuseppe Santomaso, Emilio Ve-
dova és mások. A festészeti-szobrászati irányzat a háború utáni id ő-
szak két legjellemzőbb stílusának, tudniillik a politikai és szociális té-
mákat felkaroló realizmus és az utánzást kerül ő  absztrakció szintézi-
sére vállakozott. Ennek a törekvésnek a biennáléra való besorolása 
és sokrétű  tudományos feldolgozása mintegy folytatása annak a m ű -
vészettörténeti .vizsgálódásnak, amely két esztendeje a futurizmus 
felmérésével kezd ődött, alátámasztva egyben Giorgio De Marchis té 
zisét, hogy az időszerűség nem tekinthető  nemzedéki kérdésnek. Az 
Új M űvészeti Front opusának felelevenítése adózás egyben Velence 
újabb kori művészetének, hiszen a csoport tagjainak majdnem a fele 
ennek a városnak a lakosa; ugyanakkor méltó megemlékezés is féi 
évszázad távlatából az Új Müvészeti Frontnak a biennálén váló 1948-
as szereplésére, hírnévének nemzetközi megalapozására. 

A modern és a posztmodern korszakváltás nyomán újra nosztalgia 
ébredt a régi korok, a let űnt kultúrák materiálisan is azonosítható te-
hát nyelvileg elsajátítható - nyomai iránt, s ez a tünet abban is meg-
nyilvánul, hogy a hatvanas években uralkodó urbánus élet- és gon 
dolkodásformákat megélő  alkotók felfedezik maguknak a történelmi 
mitológia szellemi tápot adó emlékfoszlányait, idézettöredékeit. Itália 
kies tájai és azoknak különös kulturális légköre ezért ismét vonzókká 
válnak, még ha csupán transzcendenciájában is ragadható meg az 
ókori hisztorikum egy-egy töredéke. Sol LeWitt, Jan Dibbets vagy 
Markus Lüppertz csak három a jelenleg Olaszországban  616 élvonal-
beli alkotók közül, akik Chestert, Amsterdamot és Berlint otthagyva 
túl a minimalizmuson, a konceptuális m űvészeten, a land arton és a 
heroikus figurásión - a déli tájak, a meleg Mediterrán kultúrközeg bol-
tozata alól merítenek ihletet, energiát és -- talán -- új életfilozófiát. Hár-
muk mellett még öt külföldi szerzб  képezi azt a figyelemreméltó szek-
ciót, amely Ambiente Italia néven a jelenleg Olaszországban  616 al-
kotбk munkásságát veszi szemügyre, rámutatva az ikonográfiájuk-
ban, ars poeticájukban megfigyelhet đ  elváltozásokra, érdembeli fejle-
ményekre. Az adott környezet inspiráló, éltet đ  hatásának következ-
ményeit olyan neves szaktekintélyek vizsgálják, mint Germano Ce-
lant, Pontus Hulten és Roland Barthes. Az általuk elemzett alkotók 
munkásságát a kulturális kölcsönhatások formulációјбnak is nevez-
hetnénk. 



Toshikatsu Endo Cím nélkül, 1983 

kák nyelvi repertoár tekintetében jóval szélesebb skálán mozognak 
elvégre nem egyetlen irányzatnak állnak szolgálatában -, s elsősor- 
ban expresszív és újromantikus elemekkel egészülnek ki. M űveinek 
tematikája másrészt hangsúlyozottan önéletrajzi jelleg ű , komplex és 
egyben teljes érték ű , hiszen hiteles formában tesz vallomást az utób-
bi egy-két évtized individuális kiforrásáról. 

A korábban tapasztaltaktól eltér ően különösen élénk várakozás 
előzte meg ezúttal a Szovjetunió szereplését , hiszen a gorbacsovi 
irányvonal - amely sok mindenben ellentéte a reagani és thatcheri 
konzervativizmusnak -- olyan reményeket ébresztett , hogy a szovje-
tek meglepetést okozhatnak valamely méltánytalanul elfeledett m ű-
vészük és annak múzeumi raktárak mélyén zároltatott opusának reh-
abilitálásával , hasonlóan azokhoz az elégtételt szolgáltató intézkedé-
sekhez, melyek a szépirodalomban már konkrét eredményeket hoz-
tak. A választás végül is a mai nemzedék számára valóban ismeret-
len, de belső  viszonyok között már igencsak törzsökös értéket képvi-
selő  Arisztark Lentulovra ( 1882-1943 ) esett , akit a kritika - mai 
szemmel - a tízes évek egyik meghatározó egyényiségének ta rt, s 
akit annak idején a hruscsovi adminisztráció rehabilitált . Neve külföl-
dön sem cseng idegenül, hiszen nemzetközi tanulmányai során meg-
fordult Párizsban és Olaszország városaiban , ahol kapcsolatba került 
a futurista mozgalommal . Az olasz futurizmus , a francia kubisták má-
sodik hullámának festészete és az orosz m űvészet és irodalom Bur-
jukék , valamint Ekszter, Koncsalovszkij és Majakovszkij fémjelezte 
ága természetesen számos ponton mutatott azonosságot vagy lega-
lább is rokonságot , s ezek a hatások mind asszimilálódtak a szenzibi-
is Lentulov festészetében . Munkásságának forradalmi fázisa a tízes 
évek végéig tan . A velencei anyag túlnyomórészt az ezt követ ő  idő-
szak kontemplatív ; befelé forduló piktúrájára támaszkodik , egy-két 
kubofuturista képpel és színpadi szcenog гбfiával érzékeltetve a vala-
mikor nemzetközi mércékhez igazodó opus valódi súlyát. Lentulov 
művei a moszkvai Tretyakov képtápban tekinthet ők meg állandó jel-
leggel. 

B  Fronte nuovo 
• delle Arti 

Szobrászok a Giardiniben szobrok a nyitott térben. Huszonöt 
különböző  korú és tájékoztódású m űvész szabadtéri plasztikai alko-
tása csak töredéke a m űfaj bemutatott állagának . A válogatás ismér-
ve már ki tudja hanyadszor - a monumentalitás , nem pedig a pro-
gresszió. George Segal, Willem de Koonig és Joe Tilson munkáiból 
kiindulva a transzavantgárd iskola két t ősgyökeres képvisel őjének, 
Sandro Chiának és Mimmo Paladinónak a meglehet ősen sikerült al-

kotásain át a szervezők mintha tézisszerűen kívánták volna cáfolni 

Arturo Martini és sok más szakember - véleményét , miszerint nap-
jaink szobrászata egy hatott nyelv . E sorok írója , kinek különben sem 
volt soha túlzott affinitása ehhez a kifejez đformához , s Joseph Beuys 
szociális plasztikája után végleg ad acta helyezte ezt az álkotói szfé-
rát, nem tartja túl meggyőzőnek a Martini-féle meglátás mostani, 
Giardini -beli cáfolatát . S itt még az új ikonográfia történelmi idézetek-
kel teletűzdelt figurativizmusa sem vethet túl sokat a latba . Márvány, 

gránit , fém, fa, vagyis a mindenkori klasszikus anyagok purista sterili-
tása , formailag a monumentalitás , tartalmilag pedig a narráció, ami 
meghatározza a közszemlére tett háromdimenziós m űveket . A műfaj 

valamivel felemelőbb látványát adja az Aperto ' 88, ahol a fiatalabb 
nemzedék tagjai képviseltetik magukat , $ akiket a felszabadultabb 
anyagkezelés és -formálás , a reprezentativitás gátlásos tényez ő inek 

elvetése , korszerűbb műfajértelmezés jellemez . Az ő  meglátásukban 
a szobrászat inkább már interdiszciplináris , mintsem tiszta forma, ami 

legfőképp az anyaghasználat sokrét űségében , ennek nyomán pedig 
a stilisztikai állag heterogenitásában is megnyilvánul . Az ifjú nemze-
dék szobrászfatfelfogásának kitevője részben egy analitikus attit űd, 

melyet a néhai minimális m űvészet ösztönző  ereje éltet, másrészt pe-
dig egy expresszív elevenség, amely feloldani igyekszik a neo-
konstruktivista szerkezetiség szigorát , tartalmilag pedig az ember tör-
ténelmi útjának elaborátására törekszik. 

Harald Viugt Tájforma, 1985 

A nemzetközi mezőnyben a házigazda mellett ezúttal 43 ország 
képviseltette magát . Míg Franciaország , az USA , a Szovjetunió, Ju-
goszlávia , az NSZK és Ausztria önállб  tárlatok keretében mutatott be 
egy-egy szerzőt, addig az esetek többségében 2 3 alkotóval ismer-
kedhettünk meg. Végletesnek bizonyult az NDK szelekciója ha egy-
általán annak lehét nevezni , amelyben nem kevesebb mint 32 festő  
szorongott egymás mellett , kritikátlanságával a nálunk is honos egye-
sületi kiállítások vagy afféle »őszi szalonok« zsúfolt , fullasztó és  kin -
fiz légkörét kényszerítve ránk . S ha már az egyéni kiállításokkal 
kezdtem , velük is folytatom . Mindenekelőtt a nagydíjas Jasper Jones 
érdemli meg a fejezetnyitást . Amikor reprezentativitásról van sz б , az 
amerikaiak a tapasztaltabb , önmagukat többszörösen igazolt alkotó-
kat angazsálják, holott nem sz űkölködnek ifjú tehetségekben. Jones 
34, 1974-tő l napjainkig készült festménye elsősorban azért érdekes, 
mert a változó és lehiggadt m űvészt mutatja be. A hatvanas évek pop 
ikonográfiájának szellemiségét sugárzó zászlós, térképes, céltáblás 
és sörkonzerves vásznai után a most látott festmények és papírmun 
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Samu Géza Mutációk terme, 1983 

A franciák művészetfelfogása vagy csak találékonysága? nem 
sokat változott, illetve fejl ődött az elmúlt biennále óta, hiszen Claude 
Viallat repetitív ikonográfiájában úgyszintén a két évvel ezel őtti nagy-
díjas Daniel Buren-féle koncepció elevenedik meg.A hasonlóság nem 
véletlen, hiszen mindketten tagjai voltak a szigorú program szerint 
működő  B. M. P. T., valamint Supports/Surfaces nev ű  csopor-

toknak. Viallat érdekl ődésének gyújtópontjában a felület strukturalista 
feldarabolása áll, melyet inkább szervesnek, mintsem mértaninak ne-
vezhető  formai képződmények hálózatszer ű  multiplikációjával ér el. A 
jugoszláv terem rég nem tapasztalt homogenitásával t űnik ki, s ez 

nem kizárólag azért van, mert egyéni fellépésr ő l van szó. Janez Ber-
nik festészetének nem annyira a napi aktualitás, hanem a téma id őt-

lensége adja meg végső  értékét. Figuralista alkotásai egyrészt hor-
doznak magukban expresszionista, naturalista és mé пanias eleme-

ket, ám mégsem helyezhetők egyértelm űen az új képjség eklektikus 
vonulatába. A nyelvelemek heterogenitása nem kényszeríti másod-
rangú szerepkörbe a szemantika antropomorfizmusát, amely ezúttal 
nem valamely ideológia függvényeként, hanem a pragmatikus célo-
kat túlnövő  trancszcendencia látomásaként funkcionál. Bernik m ű -

vészetét épp az emeli ki a középszer űségbő l, hogy bár a posztmo-
dern nyelvezetével operál, mégsem ragad meg a küls őségekben, a 

szegényes, üres tartalmak partvonalán. 

sajt. Bukta Imre m űveit szemlélve a Szabadka környéki bunyevác 
szalmafonó asszonyok spontán emléke merült fel bennem, vagyis a 
szalmafonásban rejlő  korszerű  lehetőségek gondolata. Bukta m űvé-szetére már számtalan definíció született agro a rt , alföldi táj- és életképek, mezőgazdasági konceptualjsta realizmus stb. - s valóban, 
eszköztára a paraszti munka kellékeire épülve egyben a természet-
hez és a múlthoz való kötödésnek ad hangsúlyt. Bukta a kukorica-
morzsolót és az öntözőkannát monumentális rangra emeli, s envjron-
menteket és installációkat alkot természeti és mezögazdašági anya-
gokból, holott fogalma sincs róla, „a városban mit neveznek akció-
nak, happeningnek, avantgarde m űvészetnek" (ö is autodidakta, mint 
Samu és Pinczehelyi). „Szelíd sámánnak" nevezi kritikusa Samu 
Gézát, aki ágakból, gallyakból képez ki mitikus népi alakokat, mese-
beli figurákat, varázser ővel rendelkező , szimbolikus tárgyakat. M ű -vészetét, amely elszánt kísérlet a népm űvészet és a modern m űvé-
szet összekapcsolására, a kritikusi gyakorlatban etno art-nak neve-
zik. Bukta és Samu egy tő rő l fakadó m űvészete ékes példája, hogyan menthető  át a kiveszőben levő  paraszti élet tárgyi állománya a mo-dem m űvészet kontextusába, anélkül, hogy banalizálódna vagy tőle idegen filozófiai tartalmaknak válna közvetítőjévé. 

Mi mondható a többi nemzeti kiállításról? Kiábrándítottak a leg-
többször standard nemzetközi min őséget felmutató lengyelek, az 

erőtlenül unalmas, lélektelen osztrákok, nagydobra vert újvad fest ő-
jükkel, Anzingerrel, továbbá a japánok, akik már ki tudja hanyadszor 
esküdtek fel a faanyagra — most egyszerre három faszobrászt dele-
gáltak. Kellemesen jók és id őszerűek visonzt a spanyolok Suzana 
Solano és Jorge Oteiza fémkonstrukcióival, az izraeliek két fiatal szo-
brászukkal és a színvonalat már évek óta tartó görögök, akik a nem-
zetközi m űvészet hétköznapjaiban nemigen vannak jelen, Velencé-
ben azonban rendszerint kjtünnek tudásukkal és kísérletez б  kedvük-

kel. 
•  Az idei rendezvényt különben nagy kapkodás el őzte meg, mert 
még februárban sem volt biztos, hogy lesz-e biennále, így hát az im-
provizáció nyomait itt-ott már képtelenség volt eltüntetni. A rendez-
vény mindössze négy hónap alatt állt össze — sokan ezét nevezték el 
a telefax biennáléjának, utalva a hírközlés kényszer ű  gyorsaságára , 
a késés oka pedig az volt, hogy.1987-ben nem választottak új igazga-
tói testületet. A biennále vizuális részlegének igazgatójává négy 
évre szóló mandátummal végül is Giovanni Carandentét jelölték ki. 
1972 óta ez az első  eset, hogy a nemzetközi kiállításnak nincs el ő re 
meghatározott témája. Sokan épp ezt tartják a rendezvény egyik leg-
nagyobb vívmányának, bár nehezen bizonyítható, hogy általa jobb lett 
a minőség. A La Stampában maga Carandente is beismeri, hogy ami. 
biztos minőség, az a restauratív szándék és a múzeumi kritériumok 
következetes alkalmazása. Semmi játék, semmi kísérlet, hacsak azt 
nem nevezzük annak, hogy az olasz csarnok és az Aperto kiállítótere 
jelento"sen kibővült. Azok a kívánalmak és elvárások, amelyekben 
például Renato Barilli kijelöli a biennále szerepkörét - tudniillik az in-
formációkészség, a pontosság, a korszer űség és a szelektivitás -- ma 

már kissé kevésnek tűnnek, feltéve, hogy Velence lépést kíván tartani 
Kassellal. Innováció, kísérletezés mintha már nem is létezne. Az az 
újságírói vélemény, hogy a biennále szédületes egymásutániságában 
sorakozó kiállítói anyagával Szemben Salvador Dali tárlatán a szem-
lélőt végre az a felemelő  érzés keríti hatalmába, hogy a világtól valami 
legjobbat kapot, nem is olyan nagy túlzás. Még szeren-
cse, hogy a »grande mostrával« párhuzamos egyéb képz őművészeti 
manifesztációk nyújtotta együttes élmény enyhít azon a kesernyés 
szájízen, amivel a Giardini árnyas sétányaitól veszünk búcsút. A t ő-

kés fedezetű  múzeumi- és szalonm űvészet pompája pedig csak 
ideig-óráig feledteti velünk, hogy a m űvészet kegyelemkenyéren él és 
tartósan a társadalmi jelenségek peremvidékére szorult. 

A szocialista országok csapnivalóan átlagos felhozatalát a jugo-
szlávók melléh ezúttal a magyarok ellenpontozták, a szovjet kiállítás 
művészettörténetiségét nem számítva, természetesen: A nemzeti és 
némzetКбzi, a népm űvészeti és a kozmopolita fogalmi értékrendsze-
re keveredik a „ru гб lis avantgárd" kék magyar protagonistájának, 
Bukta Imrének és Samu Gézának, valamint a „városi folklór" míto-
szait tematizálб  Pinczehelyi Sándornak a m űveiben. A rangidős Pin-
czehelyi részben a nemzetközi munkásmozgalom ma már elavult, ki-
ürült tárgyi šzimbólumaiban asarló-kalapácsban, az ötágú csillag-
ban, a proletárság fegyverévé fölmagasztosított utcak бben stb. új 
jelképes tartalmak után kutat, másrészt nem kis iróniával alkalmazza 
a magyar nemzeti színeket olyan tárgyakon és él ő lényeken, melyek. 

egé szen a közelmúltig a nemzeti értékek és sajátosságok vélt vagy valós 
szjnonímáiként kerültek a köztudatba (pl. liba, birka vagy malac). Né-
ray Katalin, a szekció biztosa „kelet-európai installációknak" nevezi. 
Pinczehelyi képeinek és objektjeinek sajátságos összekapcsolбdá- 
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Xerox intervenciók (1987-88) 

Radomir Masic 
új projektumai 

Mašić  alapos projektuma, az ART IPSO FACTO címmel a közel-
múltbah megrendezett retrospektív kiállítása két termékeny felisme-
résteredményezett. A kulturális közösség, amelyben él ezáltal mégis 
bevallotta, hogy elismeri Maši ć  releváns jelenlétét a jugoszláv új 
művészei gyakorlatának produkciójában, másrészt viszont a kiál-
lítás és a monográfia befejezettsége Maši ćnál kiváltotta a végtő l 
(befejezéstő l) való félelmet, ami egy termékeny ún. alkotói nyugta-
lanságot okozott. 
Szem előtt tartva Radomir Mašić  kreatív bensőségességének „live" 
megjelenését, felfigyeltem (nyilvánvaló m űvészi attit űdjében), „krea-
togramjában" az elsődleges vonalvezetés ismétlésére. Ugyanis eb-
ben az időszakban véglegesítette vallomásnarrációját, mint ART 
IPSO MESÉT, majd nem sokkal ezután összeállított egy versf űzért 
is. Ezekhez a formákhoz való köt đdése (analitikusan nézve) rövid 
volt. Ez a pretenziI nélküli próza nem törekszik egy objektív valóság 
alapvett formáit és viszonyait kifejt б  narratív transzformációra, 
szerelmi költészete pedig müvészi kontemplációjának nem letisztult, 
hanem csak szubtilis alakja. A „kreatogramban" ismétl бdđ  elsőd-
leges forma: a kép tulajdonképpen nem más, mint a szerelem me-
taforája . Erosz , mint a szerelem és a káosz , a szegénység és a 
bбség, a jб  és a rossz szabályozója, sohasem mint egyik vagy a 
másik jelentkezik. 
Nem kellett nagy meger đ ltetés hozzá, hogy e szintomatikus (Lacan) 
tárgyak termelésében felleljük Maši ć  munkásságában az ego pro-
jekcióját. Ugyanis már korán elindult a versekben megjelen ő  képek 
más médiumokra való transzponálásának útján, a m űvészi kifejtés 
transzformálása által. Transzponálás vagy transzformálás egyaránt 
követelték a szerelmet képviselő  költő i képek multiplikálását; Erosz 
az, aki rendet vezet be a képek áradatában. 

Dragan Bulatovi ć  
Emiatt Maši ć  (elő legezzük az értelmezést) irányítórendszer kidolgo-
zásához fogott, amely a képeket egy lehet őségre vezeti vissza, illetve 
programozta a metaforikus viszonyokat. Ebb ő l az okból kifolyólag 
Mašić  jelen projektumait kitartóan végig kell néznünk-hallgatnunk; 
elsősorban pedig bemutatnunk, felállítanunk a program alapján. 
A projektumok xerox intervencióval transzformált, sokszorosított 
képeken alapszanak, de a tér, a hang és az id ő  szemantikáján is, 
amelyben érzékeljük őket. ASPIRÁL egy olyan tér, amellyel bezáru г  
egy program, de ugyanakkor a tépkedés módja, szín és tónusvál-
tozata az erosz-szimptóma (pl. félelem) projekciójának, míg a „kom-
pozíció", xerox intervenció tulajdonképpen a projektum programja, 
bejegyzésének rendje. A MÖBIUS-SZALAG, az Ötödik lovas KÖR-e, 
a KUBUS light-showja, de a JAZZ, BLUES alkotások is hasonló 
vezérléssel „m űködnek". 
A projektumok összességében, a kivetített ego saját legitim képével 
rendelkezik a tükröz ődő  alakban, amely a xerox intervenciókban 
„bekomponált" tükördarabból tekint vissza. 
Mi valósul meg tulajdonképpen a LIDÉRC elnevezés ű  projektum 
mind a négy változatán? (Möbius-variáns, spirál, kör, — az Apoka-
lipszis ötödik lovasa részére, kubus — a jazz, blues interven-
ciókhoz). 
Véleményem szerint a program az erosz szubjektuma sémájának 
projekcióján alapul, amely máson keresztül manifesztálódik. Ez a 
II. szubjektum, mint megjelölt játszik, megmutatkozik, megszemé-
lyesül, az I. szimptómává lesz. A projektumban a szimptóma mint 
változó szerepel és minden variánsban megtalálhatjuk ugyanúgy, 
mint az „élvezet" néhány metaforájában: tortúra, erotika, álom, 
apokaliptikusság, hallucináció. 
Figyeljük ezt meg a fenomenológia síkján. 
Képei sokszorosításának folyamatában (mint az erosz költ ő i meta-
foráinál) Maši ć  olykor eljárást alkalmaz, melynek során a képek egy 
halmazból lesznek kiválasztva; ez pedig késztermékek halmaza 
(kidolgozott, illetve reprodukált fényképek, amelyeknek már megvan 
a reciptív formájuk). Általa „kihúzva", hangosabban igazolják jelen-
téstartalmukat, mert éppen ez az, ami összefüggésben áll Maši ć  
mesélő  képeinek modelljével. A kiindulási pont itt egy elmélet (a ta-
lált tárgyak jelentésének megváltozása), amely csupán KVÁZI elmé 
Iet. Az általa talált tárgyaknak semmi köze a ready-made-hez, de 
még a talált tárgyak véletlenségéhez sem, viszont számára ez az 
elmélet mint baklövés nagyon jól jön II. meghatározóként — félreve-
zető  tényezőként szerepel, amely tulajdonképpen a szimptóma 
nyelvén beszél: az elmélet KVÁZI-ja (hamissága) arról a (leplezet-
len) szándékról beszél, hogy megvalósuljon egy érdek (praktikus) 

nélküli élelmes cselekvés (ami mögött a legtisztább metafizikai 
értelemben történik maga a cselekvés). Ennek a kvázi elméletnek az 
artikulációja, mint baklövésé, sokban emlékeztet a jelenség „proto-
történelmi" fázisára (történés, folyamat): ez pedig Maši ć  metafizikai 
nyelvén úgy határozható meg, mint a 
KAVICS PROJEKTUM 

(_) „ÉLVEZET" PROJEKCIÓJA 

,PROTOTÖRTÉNELMI CODE' 

AJELENTÉS MEGVÁLTOZÁSA 

0кАVІСЅ '  

REALITÁSOK HALMAZA 

A hamis ready-made m űveletben semmi sem változik. A prototör-
ténelmi kód tulajdonképpen pszeudokód, mert a talált tárgy már 
kavics volt: tulajdonképpen fennáll a m űvész és kavics prediszkurzív 
kapcsolata a halmazban. A kavics mint II. paraméter hamis és ez a 
felfedezés adja a szubjektum „élvezetét", alátámasztva az objek-
tummal való intuitív (vágyódás) kapcsolatát. 
Ezzel ellentétben Maši ć  tényleges szubjektív kreatív kбdeja a követ-
kezđt teszi: 

a 
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a Baldachin alatt — az erotizmus 
lidérce 

JELENTÉS MEGVÁLTOZÁSA INTERVENCIÓ ÁLTAL 

DOKUMENTUMOK HALMAZA 
	

INTERVENCIÓ 

Nincs semmilyen ready-made: a halmaz mint dokumentum van 
meghatározva (fotó vagy írott) és a kiválasztás az „élvezet" szen-
zibilitása után történik. 
Lényeges rámutatni, hogy a kiválasztott anyagon az intervenció által 
nem zárul a szemantikus potenciál. Az intervenció szemantikusan 
csak (ebben az esetben) a legszemélyesebb (legintimebb) képre 
irányul és tagadja az ötlet exponálását és prezentációját. A megha-
tározott ötletekhez tartozó — valamint az ezeknek alárendelt alkotási 
koncepció és társadalmi hatás — munkaigényességet Maši ć , akár 
explicite alakban, tagadja. Valószín ű leg azon meggyőződése miatt, 
hogy sokéves, formákkal való munkássága alatt, amelyek szeman-
tikájuk „rejtvényszerűsége" csökkenése végett redukáltak — még-
pedig a kreatív kérdésfelvetés rovására. nem valósította meg a te 
vékeny effektust. Ellenkező leg: mint természetеs cselekedet: a vész-
jósló értelmezések a kreatív logikát elkerülték. 

Appendix I. 

a Kör-ben — az apokalipszis ré-
me (legexplicitebb példája, hogy 
Mašić  kiindulópontja nem a 
konglomerátum-halmaz, hanem 
a dokumentumprojektum. Ez itt 
egy elöbbi intervenció book a rt  
formájában — Az apokalipszis 
ötödik lovasa, 1979. 

A projektum pragmatikája: bármely prezentációjának maga a pro-
jektum létrejötte folyamatának rekonstrukciójának kellene lennie: 

AZ EGO PROJEKCIÓJA 
• ; y  

a „disco" kubus-ban — a harmo-
nizmus, tér, hang lidérce 

AZ EGO PREZENTÁCIÓJA 
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INTERVENCIÓ 

A projektum projekciós része a recepció modelljének kiválasztásával 
összhagban variál: a térbeli, vizuális és metaforikus kontextus 
síkjában. A hatás effektusai szerint kiválasztjuk a találkozás empi-
rikus síkját 

a Spirál-ban — a tortúra lidérce 

a Möbius-ban — az álom lidérce  

A projektum galériában való rekonstrukciójának meg kell mutatnia: 
a kiinduló dokumentumot (fotó, book a rt , Ötödik lovas stb.) 
a kiválasztást (kihúzást) !a kép-modell identifikációja/ 
az elmosódást (transzponálás) 
a megvalósított képsort (a képtér bezárulásának prezenciója, illet-
ve az említett projektumbeli variánsok egyikének konstrukciója). 

Appendix II. 
Video-pe rformance: FELISMERÉS 

Szem előtt tartva Mašić  néhány régebbi kutatásának genezisét, egy 
dolog látszólag parado хб lisan hat, mint a várt, ismert és projektélt 
spontaneitás. A Felismerés performance ugyanis (ahogy a szinop-
szisban áll) a Lidérc projektum koronáját képezi. 

Az ART IPSO FACTO m űvészi tevékenység doktrínájának meg-
felelően, Mašić  hosszantartó, munkaigényes és komor kutatásait a 
vizuális és konkrét m űvészet, book és mail a rt  területén egy várat-
lan pe rformance sorozattal fejezte be (1979-80). Spontán felelettel, 
amelyik nem volt sem új, sem eredeti az EGO/ART IPSO FACTO li-
dérc következményére nézve. A következmény pedig minden elözö 
koronája, a (nem) titkolt szubjektum mozdulata. 

A Felismerés pe rformance magukat a dokumentumokat alkalmaz-
za: a szerz ő  (szubjektum) maga képezi saját képét a tükörben, direkt 
olvas saját naplójából, önmagát nézi a video-jegyzeten — amelyet 6 
maga képez a ténylegesen jelenlev ő  monitoron (ami egyben az ak-
ció részvevője). 

Minden túlzottan valós, csak a végs ő  mozdulat mesterséges. Ön-
magát próbálja felismerni a képerny őn. Véleményem szerint: a szó 
szerinti reprodukció mechanizmusával Maši ć  a bemutatottak illúzió-
ját az igazságig vezette. Viszont ez az igazság az utolsó mozdulat 
(„megpróbálni") által úgy bontakozik ki, mintegy valami felcserélt, 
megjelölt igazsága — olyan szubjektumként, ami Más, mint az el őző , 
a helyettesítő . Így semmi sincs elrejtve, viszont mindez ami „vilá-
gos", csupán az erosz szimptómája, a békít őé, akinek csak akkor van 
mindene, ha már teljesen elvesztette, elhasználta, csak akkor, ha a 
vágy hatása érvényesül. A vágy az, amely Radomir Maši ć  „kreato-
ramjában” a képek beszédességére referál. 
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Katatics Ferenc 

Radomir Mašić  
legújabb m űvei 
előtt 

Lassacskán húsz éve Issz, hogy a környezetünkben él ő  és dolgozó 

Radomir Mašić  a m űvészetnek — a gondolat tolmácsolásának azt az 
útját választotta, amit a mi viszonyaink között feltétlenül „kor-

szerű  művészeti gyakorlatnak" kell neveznünk. A kifejezés alatt 

olyan m űvészi attit űd értendő , amelynek szerves része napjaink 

információ-rendszerének minden eleme, ami végül is egy multi-
mediális átviteli mechanizmus ségítségével tükrözi mindennapi -

életviteli problémáinkat, kifejezésre juttatva a m űvész meglátá-

sait, átéléseit és érzéki reakcióját az adott társadalmi gazdasági 

keretek között. 

Tagadhatatlan, hogy Mašić  munkásságának egyik fő  állomása 
az én-állam paradoxonja, amit a szerz ő  a pszichoszociális pilla-
nat függvényében és félelmének tudatában mindig is gondos fi-
gyelemmel és kell ő  körültekintéssel fogalmazott meg — hangot 
adva (a témakör kiszélesítésével) az újabb világégést ő l való, lep-
lezetlen rettegésének. A szerz ő  nem vonja ki magát a felel ősség 
alól, a tö гténések aktív részese ő  (bár sok esetben keres mene-
déket a pszichoanalízis vagy a metafizika látszólagos berkeiben), 
viszont mindig elegend ő  helyet hagy b űntudatunk elő idézésére. 

Mašić  opuszának másik jelentős tartópillére a szerelem mítosza. 
A mítosz által átélhet ő  „metacselekvés" kialakítása, melyben egy-
fajta esztétikai elv ű  pszueudo-rituálé „helyettesíti" a m űvészet és 
az élet valóságos találkozását, a szerz ő  nagyon is valós törekvése, 
hogy egyidej ű leg maga körül egy újabb véd őburkot — mítoszt te-
remtsen, ami mintegy záloga az individium szuverenitásának.. 

Legújabb m űveinek legszembeötlőbb része minden bizonnyal 
a „Ja sau česnik" (Én, a tettestárs) kollázs részlete, amely a 
belekomponált tükrökön keresztül a néz őt közvetlenül a történések 
középpontjába röpíti. A xerox intervenciók egy nosztalgikus lazítás 
dokumentumai, hasonlóan a ready made-hez, a „talált" plakáthoz, 
ami viszont a szerz ő  egyik elkövetkező  édeklődési körének min 
tapéldánya. A néző  félreérthetetlenül felfedezi árnyékát, amint 
elhalad a „Peti jahač" (Az ötödik lovas ) cím ű  alkotás előtt, aholis 
az Apokalipszis négy lovasa hivalkodik a megsemmisülés bekövet-
keztével. Ennek ellensúlyaként jelentkezik a triptichon (xerox), amely 
sigmund Freud portréját „részletezi".... 

Mašić  munkásságának ismeretében és legfrisebb anyaga el őtt 
állva meg kell állapítanom, hogy a (az általam várva várt) változás 
bekövetkezett. A szerz ő  korábbi munkásságának túlf űtött indivi-
dualizmusa (mítosza), az EGO szuperlativizmusa, jelen esetben 
egyre jelentéktelenebb összetev ője az én-társadalom viszonynak. 

Amennyiben a m űvész egyéni konfliktusai érzékelhet őbbé vállnak 
számunkra, úgy maga a m űvészi gesztus (cselekedet) is éhelmét 
nyeri egy meghatározott kinyilatkozásban. Jelen esetben pedig a 
közlés közvetlensége, egy (a szó legnemesebb éhelmében) humá-
nus értékrendet fed, amit mindenképpen szeretettel kell fogadnunk. 

A művészet minden radikalizmusa, aktivista nyitottságga ellenére 
„csak m űvészet" marad és „m űvészet fedi el, hogy csak m űvé-
szet"; mert végs ő  célja, azaz a társadalom és a társadalmi tudat, 
gondolkodás és értékrend radikális és közvetlen átalakítása elle-
nére müvészi „kvázi-cselekvések" esztétikailag szervezett sajátos 
struktúrájával fejezi ki céljait, nem pedig konkrét „társadalmi cse-
lekvéssel". (Hegyi Lóránd: Új szenzibilitás. Magvet ő  Kiadó, Buda-
pest, 1983. 11. old.) 
Tézis: a m űvészetnek „csak m űvészetnek" kell maradnia, mert az 
ember is „csak ember" maradhat. 
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Bocsánat! Szem elől tévesztettem, hogy dara-
bot írni, és színpadon játszani csak néhány ki-
váltságosnak szabad. És én megsértettem ezt 
a monopóliumot! — kiált Trepijov a bámuló m ű -
vész-pudingmasszára. Ismételgetém eme két 
mondatot, ízlelgetem, morzsolgatom nyelvem-
mel mint a kisgyerek a marc!páncsokit. Fan-
tasztikus Csehov egyetemes agyának szavak-
ba öntött szüleménye. Évszázadokra vonatko- 

zó, törvényszerű  tényt fogalmaz meg S!ráfy 

című  drámájában. 
Egyszóval egy értékes rendezvénynek le-

hettünk szem- és fültanúi, s ha jobban meg-
gondoljuk, rájövünk manapság elég kevés hu-
manizmust, egy épülethez kapcsolódó emberit, 
szimbólumokba öntött hagyományápolást talál-
hatunk, s ez a szecessziós tégla és habares-
történelem magábafi hordja a kis, parányi, Кб-

rülбtte szaladgáló, futkosó életdarabokat, egy-
egy mikrokozmoszból kiszivárgó vágyát, a mu-
landó eseményeit, harcát, létért való küzdelmét, 
s úgy gondolom, méltó ajándékkal kedvesked-
tek ennek az élettelen életnek. 

Na jó, mellőzzük az érzelgбsködést! Jöjjön 

a tény! Kikről és miről is van szó? Mostanában 

!gazábбl, a franc tudja mikor, Szabadkán egy 
klassz happening leledzett egy  6116 hétig. A cím: 

Szentély és ő rel. Misztikus uraim! Tulajdon-
képpen vegyesslátáról van szó. Performan- 

szok, mozgásszínpad, elektronikus zene, fes-
tőművészet, építészet képezte a lelki kaja ösz-
szetevőit, s a nézőket, az arra járóknak, bá-
mészkodóknak élményt nyújthatott ez a nyám-
nyár. Valójában észlelhető  volt a kemény mun-
ka, az energiabefektetés, s az ifjú hév, ugyanis 
nagyobbrészt fiatal alkotók aprították a melót a 
produkcióban. Az egész bulit Szabadka váro-
sának szentelték. A monsieur régisseur köny-
vek százait habzsolta fel, az épületet és annak 
történelmét tanulmányozva. Persze nem szóló-
ban rohant a munka, mellette egy szintén ifjú 
színm űvész pattyogott és belevitte tudását, 
mozgástechnikáját, ötleteivel gazdagította az 
előadásokat, sokszor mélypontokat mentett 
meg. S nem végső  soron az ifjú arthívők tették 
feledhetetlenné a happeninget, hitvallásuk, 
rögtönzésük arányosan belekeveredett az 
egész paprikásba. 

Na, .eddig mind oké — modaná a krampusz 
—, de hol van itta balhé? Ott  van, hogy mi lenne, 
ha egyszer, legalább egyszer az „úgyis min-
dept lebarnázok, amit más csinál" perspekti-
vájú ipsék, mondjuk, pofazárlattal kedvesked-
nének „hívő iknek"! Konkrét példa! Mit ad isten, 
általában semmit, de most kivételesen nyújtott 
valamicskét. Szabadkáról Újvidékre utaztam 
vonattal, s olyan megtiszteltetésben részesül-
hettem, hogy neves (nem, nevess!) színm űvé-
szekkel, s egy darab színm űvésznővel szívhat-
tam a levegőt egy kupéban. A tudat, hogy mily 
hírességekkel csücsülök egybezárva, felbiz-
gálta édeklődésemet, s csupán azért nem kér-
tern aláírást, mert nem volt-bátorságom meg-
zavarni a zsugázásba s a kártyajátékról való 
magas, intellektuális konverzálásba mélyedt 
agymanusokat. Kezemben Shakespeare-rel el-
szégyelltem magam, végül is félretettem a 
ponyvát, s csupafülesen, tapsifülesen fél órán 
belül szerfölött hasznos információkra tettem 
szert: bebifláltam a snapszli csínját-bínját, gyö- . 
keres mondanivalóját, m űvészi értékét.. 

S ekkor a m űvésznő  elővett valamit! Elfogott 
az izgalom, szívem egy trabant gyorsasággal 
dobogott, majd beschweppszeztem a gatyu-
leszba, szemem kidülledt, s vártam, mi kerül 
elő  a táskából, talán dominó, reménykedtem, 
talán még sikerülne végighallgatnom egy esz-
mefuttatást a dominó gigantikus kultúrjelent ő-
ségérő l. De csalódnom kellett, egy Magyar Szó 
bukkant elő . Szóval nem abálok többet az üres-
be, rátérek a lényegre. Egy beszélgetést hall-
gattam végig, vagy inkább értékelést. A m ű -
vészurak megvitatták a Szentély és őrei c. 
happeninget. Förtelem, állapították meg, persze 
nem ilyen trágár kifejezéssel éltek mint én, hi-
szen ők kultúrkétlábúak. Lágy-piheszó repde-
sett a légben (a szó SZ. betűvel kezdбdik), s 
szinte „érezhettük" mélységét. Egyszóval le-
pocskondírozták a produkćilt, s az egyik szí-
nészszaki, aki szerepelt a m űsorban, kijelen-
tette: 6 szégyellte magát a fellépés közben azon 
a bulin. 

Kérdezem én önöket, ítélhet így egy színész, 
aki mondjuk a,Blödi Marisban játszott, vagy egy 
műveletlen magyar nemest -. megjegyzem ez 
a szerep kitűnően állt neki — alakította a Marica 
Elvtársnбben, s bírálhat-e egy szinészn đ , aki 
ugyanebben az el őadásban bemutatja, hogyan 
nem szabad énekelni operettet! Persze elettem 
mindig is rejtély volt, hogy lehet ilyesmit éne-
kelni kelli tudás nélkül, és egyáltalán hogyan 
lehet ezt a tudást nem felszívni a színm űvészeti 

fő iskolán. S végül itt van Thál!a felszentelt szé- 

gyenlős papocskája, aki az istenn ő  szentélyé-
ben eseteleg ministráns szerepet kapott! S kér-
dezem, vajon miért szégyellte magát az elvtárs, 
hisz könnyű  szerepe volt: valcerozni kellett az 
utcán. Persze a csavart agyuleszkom erre is 
gyártott egy elméletet. Vagy nem tud kering őz-
ni vagy képtelen eljátszani a hódító táncmes-
tert, annak szerepét. Akkor meg mit tud, miért 
színész?! Én előbb szégyellném magamat egy 
Biödi Marisban vagy egy Marica Szaktársn őben 
statisztaként diliskedni. Inkább alakítana „bú-
bostevét" a Madács kommentárokban (azóta 
is mozgolódás hallható a nagy író sírjában, s 
néha egy-egy elvesző  szófoszlány is: én kí-
gyótírtam, nem „búbostevét"!) S most jön Cse-
hov: Bocsánat! Szem elő l tévesztettem, hogy 
darabot írni, és színpadon játszani csak néhány 
kiváltságosnak szabad. És én megsértettem 
ezt a monopóliumot. Mennyire igaz, s mennyire 
ide vonatkozik. A kiváltságosak, akik a kivált-
ságra való jogot a diplomával, a szakosított m ű -
vészt bizonyító firkálmánnyal a big kultúr the 
produkciók, értéktelen szpektáklokkal, az „én 
már neves színm űvész vagyok" kijelentéssel, 
s egyébb más lotty-potty módszerrel szerzik 
meg. Persze továbbképzésrő l szó sincs (zsu-
gázunk uraim, zsugázunk), mert minek, mi már 
a „nemzet napszámosai vagyunk"! Az a kü-
lönbség, hogy a napszámos egész nap dolgo-
zik, nemigen van ideje kányázásra. Tulajdón-
képpen nem is az bőszít fel, hogy bírálják a fia-
tal alkotókat, hanem az, hogy hogyan és hogy 
kik! Az egészséges leb..., leböffentés mindig 
előnyös, jól jön néha savanyúvizet szopikálni, 
de utálom a kizárólagosságot. Minden indok 
nélkül valamit egyszer űen csak „leszagosíta-
ni"?! Ha igazuk van, vagy јб  okot hoznak fel, 
akkor oké, majd máskor jobban csinálom, de 
csak úgy nagykép űen, személyes nemtetszés-
bő l, vagy mit tudom én, milyen primitív okból 
megtaposni egy munkát, ez már dilettantizmus 
vagy egyszerűen m űveletlenség! S feltételezem 
nemcsak nálam van így. Észbontó fasírt az, 

amikor egy ilyen profi világmozgató, Hollywood-
ba való színész, ha kell, ha nem mindent csak 
bírál, ugyanis az ifjú m űvészek között ilyen pél-
dány is található, s ez már, szerintem morbid 
stósz. Ez az egész limonádé, „búb" a m űvé-
szet hátán. 

Mi az alap?! Ami el van ismerve, aminek ne-
ve van, az az igazi, az a m űvészet, a többi az 
nulla! Ezt a hormonzavaros m űvészetet, felfo-
gást, nemcsak a „feledhetetlen" színm űvészek 
védik ez esetben, hanem a fiatalság köreib ő l 
előbukkanó irodalmi akárkik! Érdekes, hogy 
egyes homo sapiensek nem látnak tovább az 
orruknál. Sznob kultúrhadsereg ez ;  és sajnos 
nagyon sok ifjú beletalpal ebbe a lébe. Minden 
íráspróbálkozást ;  kezdő  prózát kíméletlenül os-
toroznak. Ezt most miért említem? — kérdezik 
valószínű leg. Azért, mert arra akarok rámutatni, 
hogy a kiváltságosoknak vannak utódaik, hogy 
a haladó művészet hátráltatđ it nem csupán az 
idősebb generációban kell keresni, hisz azok 
már gondoskodtak a „jöv őrő l"! Irodalomzabál б-
kat, hájas kultúrhajszolókat, sz űkkeretű  norma-
védőket, mások munkáján felemelked őket te-
nyésztettek ki. Egyszóval a Bl ődi Marisék ko-
vácsmunkájára, a lagymatag artsznobok soro-
zatgyártására s eme esztergapad-veszélyér б l 
röfizek. De ezen túl lehet lépni. Egyszer űen csi-
nálni kell, megtanulni nem idegeskedni, meg-
ismerni azt, ak!tб l érdemes szidást hallani. Ha 
ezt elértük; akkor már túl is vagyunk a primiti-
vizmus szféráján. ❑ 

FARAGÓ Attila 

YU"magyar  
színházi 
nyavalygiz- 
musok , 
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rig felesége fel ő rlődve Ádámka, a két lánya, 
~~ 	 munkahelye és férje közt egyre inkább süly- 

`~ 	 lyed, elvesztve Iába alól a talajt az alkoholiz- 
musba menekül. 

t'" 	 Az egyetlen személy, aki öszinte odaadással, 
szeretettel csügg Ádámkán, Etel, az ápol ćnő , 

	

_ 	 , 	 aki egész fiatalságát föláldozza a „gömblakó" 
~• 

ni 
 gondozására, akinek rajongó odaadása — mi-

kor Ádám ifjúvá n ő  —reménytelen szerelemmé 
nemesül. 

Tizennyolcadik életévében Ádám kitör a 
gömbbő l, és izzó lelkesedéssel veti bele magát 
az életbe. De a csalódás elkerülhetetlen: rájön, 
hogy valójában senkinek sincs rá szüksége, 
kint a valós életben egyedül marad, azok is há-
tat fordítanak neki, akik személyes tragédiá јб-
nak okai: a szül ők. Levonja a végső  következte-
tést, és hátat fordít a nemrég még annyira áhí-
tott világnak, hogy ismét gömblakóvá váljon. 
Ádám visszatér a paradicsomba. A valótlan, de 
éppen ezért steril, biztonságot és megértést 
nyújtó „gömbparadicsomba". 

És most jönne a már fent említett csak: a 
szerzőnek nagyszerű  alkalma nyílt a jellemáb- 
rázolás egy tökéletesebb megalkotására, és ezt 
a lehetőtéget fel is fedezte, bár azt hiszem, 

‚)t—'4. C -.t  ,4 nagyrészt kiaknázatlanul hagyta. Az emberi jel- : џ ' Ce"wL tv ~t,l.:.1 7 
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Jódal Rózsa: Gömblakók. 
Forum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1988 

Az olvasó minden bizonnyal meglep бdik, ami-

kor kezébe veszi Јбdal Rózsa Gömblakók 

c. kötetét: habár a cím alatt a kötetben a „re-

gény" műfaji meghatározása áll, ez — ha szán-
dékosan is egyáltalán nem mérvadó. Leg-
alábbis a forma szempontjából nem az. Formai-
lag a regény és a forgatókönyv határán mozog, 
pontosabban: inkább egy regény forgatóköny -

ve. E formai megoldás önmagában véve hasz-
nálhat is magának a regénynek, ami az értéket 

és a mű  hiteles interpretációját illeti, csak... 

Az ábra a következő : születik egy fiúgyerek, 
akirő l előre tudni, hogy teljes immunitáshiánnyal 
fog  világra jönni. Ez a csecsem ő  életének már 
az ötödik másodpercében bekerül a „gömbbe", 
az izolált burokba, ahol hátralevő  életét rövid 
megszakítással — leéli majd. Ettől a pillanattól 
kezdve a gyerek, Ádám élettere, a gömb, szim-
bólummá válik: saját (és mások) rabságának, 
de egyben biztonságának a szimbólumává. 
Mert minden, ami a regényben történik, minden, 
amit a szerepl ők tesznek, mondanak, vagy gon-
dolnak, közvetve, illetve közvetlenül, de min-
denképp Ádámka és a gömb, de inkább csak a 
gömb felé gravitál. Kezdve dr. Gáltól, Ádámka 
kezelőorvosától, akit inkább a személyes becs-
vágy és a hírnév reménye köt a gömbhöz, mint 
az orvosi emberszeretet és kötelességtudás; 
egészen a szülőkig, az Apáig és az Anyáig, akik 
úgyszintén a gömb befolyása alá kerülnek, de 
egymástól teljesen különböz ő  módon: az apa 
szinte szárnyakat kap, tettereje megsokszoro-
zódik, újjáéledt ambíciókkal vág neki az életnek;  

lemekrő l senki sem tud oly tökéletes ;  elfogulat-
lan képet megrajzolni, mint maguk a jellemek 
önmagukról, megnyilatkozásaikon, cselekede-
teiken keresztül. Minden író tisztában van azzal, 
hogy akármilyen ékesszóló narrátor szerepé-
ben is vállalja hőseinek bemutatását — mint kí-
vülálló, mindentudó szemlélő  —, a jellemábrázo- 
Iás csak akkor lehet(ne) tökéletes, ha hagyja 
szereplő it önállóan beszélni, cselekedni, gon-
dolkodni, mindennem ű  írói szuggesztió nélkül 
rábízni az olvasóra a végs ő  konzekvenciát, 
szem előtt tartva, hogy a legédesebb tudás az a 
tudás, amire magunk jövünk rá. Јбdal Rózsa 
regényében — látszólag — végképp mindent az 
olvasóra bíz. Látszólag. Mert ha a narrátor sze-
repében a szerző  személyesen nem is tűnik fel 
(esetleg itt-ott, annyi személyességgel, mint 
amennyit egy forgatókönyv is megenged), az 
alkotói szuggesztió, néhol elfogultság mégis 
erősen átsugárzik a šzerepl ők gondolatain és 
párbeszédein. Az átvitt, tömör megnyilatkozás 
sokkal hatásosabb, hitelesebb lenne, mint az 
önmagában, önmagáról bőbeszéd űen meditáló 
hős. 

Ennek ellenére az ötlet, a formai megoldás 
nagyszer ű , a téma úgyszintén, maga a szöveg 
olvasmányos, követhetб . Јб  a regény alapgon-
dolata is, melyet a „gömblakó" Ádám a regény 
végén néhány mondatban összefoglal, és 
amely — azt hiszem — már mindannyiunkhoz 
szól: „De mi ez? Mi ez? A szemem káprázik? 
Vagy csak más szögben hullik rájuk a fény, s így 
kiderülhet a titok: a többieken is — valameny-
nyin —ott a testüket éppen csak Кбњ lvevб , đket 
mégis magába záró gömb! Hiszen ezek vala-
mennyien a maguk egyszemélyes gömbjébe 
vannak bezárva! Hihetetlen! Hihetetlen!" 

HÁSZ Róbert 
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Vér- 
keringési 
zavarok 
Fenyvesi Ottó: 
Kollapszus. 
Forum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1988 

A mai írбk betegségének egyike a neologiz-
musok és idegen szavak gyakori használata. 

A kézzelfogható bizonyítékoknak egyike 
Fenyvesi Ottó Kollapszusa is, amely nemrég 
jelent meg könyvesboltjainkban, és 800 pél-
dányban kelhet csak el (szerencsére). A „kol-
lapszus" tudniillik vérkeringési zavart jelent, és 

feltételezem, hogy a költő  ezt a kifejezést azért 

használta, hogy evvel definiálhassa a „célta-
lan, perifériára szorult, a tömegtájékoztatási 
eszközök reklámjai, az álirodalmi termékek és 

a tucatzene által manipulált nemzedék. életér-
zéseit" (olvashatjuk a könyv fülszövegében). 
Szerintem Fenyvesinek volt kollapszusa, mert 

én is ehhez a generáci бhoz tartozom, akiket 

a költő  leír, de teljesen más fényben látom 

őket,, és jobban ismerem magunkat, mint bár- 
melyik másik generáció. 

Eddig tehát az idegen szavak fölösleges, ér-
telmetlen használatát és a költ ő  nézeteit kifo-
gásoltam. Tévedés ne essék, meg kell említe-
nem, hogy a könyv kollázsokat is tartalmaz, 
melyeknek a bírálatára nem vállalkozom, azon 
egyszerű  oknál fogva, mert nem értek ehhez a 
művészethez, amit én személy szerint nem is 
tekintek m űvészeti ágnak, mert az nem alkotói 
munka, ha valaki megveszi a Start, Repo rter 
és a Sabor legújabb számait, körömvágó ollö-
val kivágja a képeket, és karbofixszel rára-
gasztja a hamerra. Mivel én nem kedvelem a 
kollázst, Utasi Csaba recenziója szerint pedig 
a „kollapszus világa a kollázstechnika törvény-
szerűségei szerint áll össze m űegésszé", véle-
ményem a kőnyvröl világos és egyértelm ű . 

Hogy mégsem maradjon csak ennyiben, 
mintha érvek nélkiil vagdalóznék, kezdem az 
első  verssel: 

Mindegyik idősebbik nemzedék féltékeny a 
fiatalabbikra az élet bármelyik terén, és ez 
természetes, de csakis addig, amíg rбges¢-
mévé nem vállik. Azok az emberek, akik el tud-
ják fogadni azt a tényt, hogy elmúlott fölöttük 
az idő  és teret kell adni a fiataloknak, hozzá-
segítenek a fiatalok érvényesüléséhez. Az már 
nincsen rendjén, hogy minden megpróbálta-
tásukat, akár sikeresek, akár nem, a legelején 
lehordják a sárga földig. Hogyha Fenyvesi em-
léksžik még pályájának kezdeti nehézségeire 
(ha egyáltalán voltak), soha nem írna az újról 
Olyan hangnemben, mint a Proletárdalban: 
, minő  béna romantika fanyalog 
és újra felkenődik a cirkusz 
a meggyalázott örök érvényű  
hivatalosan vagyis hát 
bugyogd nyomvesszőkkel" 

Ilyesmire egy vén, összeaszalódott szatyor 
lenne képes, aki éjszakánként m űanyagpohár-
ban ő rzi műfogait, és könnyezve lapozza meg-
sárgult kéziratait, melyeket a kiad бk visszauta-
sítottak. 

Sorrendben a második vers is hasonlókép-
pen íródott, de enyhébb hangnemben szólal 
meg az „idő  kegyetlenségérő l". A Légkondi-
cionált tükörtojás ezenkívül rengeteg tölte-
lékrésszel van megtömve. Csak néhány frag-
mentum méltó említésre: 

„az éj sebeit foltozgatom" vagy a 
„mondhatnám berlini fal meg hogy 
leomlottak lerikó falai" 

Ezekbő l a sorokból még lehet verset írni. 
A Poetica licentia viszont az els ő  két verssel 

szemben sokat ígérően kezdődik. De: nemcsak 
Fenyvesire, hanem általában a mai költ őkre 
jellemző  a túlhevült szexuális élet a versben. 
Amíg ennek az életnek van funkciója a versben, 
nincs baj. De ha valaki csupán a kiélése végett 
írja a „vulvát", „ondót" és „onanizálást",in-
kább valósítsa meg álmait, minthogy másokat 
tegyen beteggé fantáziájával. 

A legszembetűnőbb hibája az Ostromállapot 
keresztfonállal cím ű  versnek a ritmusban van. 
A rímeket olyan esetben édemes, és jó hasz-
nálni, ha az egész vers felépítése azon alap-
szik. 

A Halló , Pannónia , amely illusztrált is, há-
rom részre osztható. Az első  rész tipikus 
„Fenyvesi"-stílusban íródott, tehát szaggatot-
tan, képek sorakoztatásával. A második rész 
viszont már felvette a kezd ő  versírók stílusát, 
ami annyit jelent, hogy a pillanatnyi gondola-
tokat vetette papírra, meglehetősen kezdő  
szinten. Sajnos, a m űvészeknek csak nagyon 
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kis százaléka tud 10 másodperc lefolyása alatt 
földrengető  művet alkotni. Ami viszont siralma-
sabb, majdnem mindegyik fiatalabb m űvész 
azt gondolja magáról, hogy ebbe a csoportba 
tartozik. A vers harmadik része szinte olyan, 
mintha nem is Fenyvesi ína volna. Villámgyors 
képek peregnek, az olvasó alig bírja szusszal, 
a vége pedig hirtelen megnyugvás, ami, hogy 
őszintén bevalljam; tényleg tetszett, és ez az 
egyetlen versrész, ami magával ragadott: 
„itt lehet valahol, milyen pokoli mintavalóság, 
micsoda vidék, igen, mintha rémlene valami, 
hogyne, erre-erre, csak beljebb, beljebb, 

mindjárt megvirrad" 
A Neander-völgyi séta cím ű  versciklus 

olyan verseket tartalmaz, amelyek szintén a 
fiatal generációt bírálják. A sorok között el lehet 
olvasni Fenyvesi ellenszenvét a fiatalokkal 
szemben: „betanított versnek" nevezi őket, 
gúnyos hangnemben beszél róluk és alkotá-
saikról. Legvalószín űbb, hogy a Betlí I. és II. 

című  verseken kívül a többi Fenyvesi újabb al-
kotásai, mert kevesebb hibába és tévedésbe 
esik. . 

A Visz a fejem cím ű  verse a kábítószer ha-
tása alatt látott víziókban b ővelkedik, amit nem 
is lehet bírálni, de a vers jobb hangzása végett 
vagy a befejezést, vagy az egész verset kell 
megváltoztatni. Máresak azért, hogy egészet 
képezhessen. A B űnös álom szép gondolato-
kat tartalmaz, de vannak szavak, amelyek 
szinte zavaróan hatnak. Egyrészt azt mondja, 
hogy valami miatt ártatlanul vádolják (az okok 
igen ötletesek), a másik pillanatban pedig 
funkciótlanul írja: . 

„Azt parancsolták, hallgassanak harminckét 
napig 
hogy minél sürübben gondoljak 
a szivattyúkra"(?) 

A versciklusnak címet kölcsönz ő  vers igen 
ötletes. A morzeábécéhez hasonló szó-jeleket 
használva egy új stílust vezetett be Fenyvesi. 

A Bessie cím ű  vers viszont megint vissza-
esést mutat. Feltételezem, hogy Bessie Smith 
nek szentelte ezt a verset, és ha igen, őszin-
tén sajnálom, mert a vers tényleg kritikán aluli. 
llyen'yérsekkel leptük meg annak idején n ő-
véremmel édesapámat. Csak az a különbség 
köztünk és Fenyvesi közt, hogy nekünk nem 
volt merszünk ilyen verseket megjelentetni. 
Egyszerűen: jobb, ha valaki rosszat jól mrgír, 
mint fordítva. 

A Ráma láma  fa fa  rövid, de vel ős vers. 
Szinte hibátlan. De még jobb volna, ha egysze 
rűen háromsoros volna: 
„apám még két percig fog élni 
három percet kell csak várni 
öt perc múlva hat perc" 

Igaz, így egy kis z ű rzavart is kelthet ;  de egé 
szen érthető . 

A Punk, punk, pankreasz cim ű  vers emié 
keztet a gyerekkori költészeti próbálkozásokra. 
A vers értelmét nem keresem, mert nincs is. 
Függetlenül attól, hogy a költő  milyen stílusban 
ír, olyan szintet kell ütnie mondanivalójának, 
hogy megértesse magát az olvasóval. 

Az egész könyvet összegezve annyit mond-
hatok, hogy a rövidebb verlek eresebbek, 
többet mondóbbak, mint a terjedelmesebbek. 
A kíváncsi olvasónak mégis melegen ajánlom: 
ne olvasd el, ha nem muszáj, mert: 
„Versemet felajánlom a sivatag 
ivadékainak és a tök termésének". ❑ 

Najnoviji broj časopisa „ Új Symposion" po- 

č inje blokom posve ćenim sećanjima na 
Mikloša Sentkutija (Szentkuthy Miklós). 
U ovom neuobičájenom nekrologu koji nosi 
naslov „Orfej plovi sada na Stiksu", 

Jožef J. Fekete (Fekete J. József) uzima 

u inventar značajnije epizode sve čvršćeg 

i tesnijeg prijateljstva. Pesma Ferenca Ves- 
tega (Veszteg Ferenc) pod naslovom 

„Het-aa " predstavlja sećanje na Jukio 
Mišimu, upu ćujuć i na prevod teksta Mišime 
koji  ii  objavijen u broju 2-3/1988 našeg 

časopisa. Ova pesma ii male uzeta iz naj 
novije zbirke pesama autora koja ii u pri- 
premi, a nosi naslov „Hóruszkarvaly felh ő - 
tükre" (Ogledalo od oblaka kralja Honesa). 

Pesme Joana Flare (loan Flora) prvi 
put su objavljeni u nedeljnom listu „Lucea- 
farul" (Danica) koji izlazi u Rumuniji, a mi 
ih donosimo u prevodu Atile Slafkai (Szlaf- 
kay Attila). Čaba  Kedvel  (Kedves Csaba) 
ii  mladi pesnik iz Č ikserede (Csíkszereda), 
Rumunije koji je svoje radove objavljivao 
u  vile  rumunskih časopisa. Pesme koje se 
sada objavljuju su njegova najnovija ostva- 
renja i  line  svojevrstan lirski ciklus. Bela 

segedi sabo (Szögedi Szabó Béla) nam se 
predstavlja sa tri pesme: „Na tragu kora 
ka", „Ispovest", ;,Jedna zora skroz na ko 
lenima." 

Erne Breznik (Breznik Егпб ) trenutno živi 
u Australiji; njegova pripovetka koja nosi 
naslov „Konfuzija" već  implicira njegove 
tamošnje doživljaje. Žužana Deak (Deák 

Zsuzsanna) ponovo otkriva č itaocima lične 
doživljaje, svoje unutrašnje konflikte. Njena 
pesma nosi naziv „Poklon ". Zatim siedi 
jedan izbor pesama na osnovu zbirke „Pre- 
pečat" Ilije Lakušiča u prevodu Đerda  Bade  
(Bartha György). 

Tekst Ferenca Šafranja (Sáfrány  Fe-

renc)  sa riaslovom „Lomljavina na 

putu" mogao bi se svrstati i u putopise, 
ali koji se u vile  ta~aka pPiь ližava čas eseju, 
čas beletristici. Autor nam pri ča  0  svom uz- 
budljivom, dogodovštinama bogatom bo- 
ravku u Njujorku. Nastavak pri če donosimo 
u sledečem broju našeg časopisa. „2ar- 
djalo sunce " to je naslov sećanja iz pera 
Ferenca Kontre (Kontra Ferenc) koje nas 
podseća na jedan daleki doga đaj u pro- 
šlosti. 

U rubrici kritike donosimo nekoliko za- 
nimljivih tema. Dr Bela Buranj (dr. Burány 
Béla) raspravlja  0  erotskoj narodnoj prozi, 
a Robert Has (Hász Róbert) iznosi svoje 
viđenje romana „Stanari lopte" (Gömbla-
kók) autorice Rože Jodal (Jldal Rózsa). 
Ana Horn ilk  (Hornyik Anna) je svoju kritiku 
posvetila zbirci pesama Ota Fenjvešija 
(Fenyvesi Ottó) s naslovom „Kolapsa". 

U ovom broju nastavljamo oblikovanje 
duhovitih razmišljanja Atile Farago (Farag ó 

/ 
Attila) koji  ii  ovom prilikom uzeo na vrh pera 
subotičke pozorišne prilike. 

Na koricama časopisa objavljujemo rad 
Radomira Maši ća, a uz to se vezuju sle- 
deća dva priloga u kritičkom bloku „ Új 
Symposion" -a: 0  najnovijim radovima Ra 
domira Mašića govore Ferenc Katatič  i 
Dragan Bulatović . 

Najnoviji broj našeg časopisa završava 
se pisanjem Balinta Sombatija (Szom- 
bathy Bálint)  0  ovogodišnjem 43. Bijenalu u Veneciji. 

„ Új Symposion" ovom prilikom sadrži 
i prilog: zbirku proze mladog suboti čkog autora lštvana satmarija (Szathmári 1st- 
ván) pod naslovom „Ргета  Andima". 

Neosporna vrlina ovih pripivedaka  ii pre- 
poznatljivost stila koji uz pomo ć  sredstava 
svojstvenog stvarala čkog jezika pretvara 
doživljaj upoznavanja jednog novog sveta, 
jedne nepoznate zajednice u  fi  samo je- 

dinstven, nego i u neponovljiv č in. Daleke 
zemlje i podru čja, međutim, nikad nisu  stra-
fe,  jer ih ove pripovetke približavaju č itao- 
cu. Iza šarenih, raznolikih razglednica 1št- 
van Satmari nastoji da uvek uhvati ono Ijud- 
sko, a u trenucima traži ono večno. 

Satmari kao prozaist koristi se i sredst- 
vima poezije: u njegovim tekstovima često 
nailazimo na usporedbe i metafore. Ali me- 
tafore uglavnom ne koristi kao elemente 
poezije, nego ih proširuje na određeni do- 
življaj, iii pak na celu pripovetku. A ritmika 
pesme kod,njega se pretvara u ritmiku pro- 
ze, možemo zapaziti da njegove re čenice 
imaju ritam, svoju melodiju. Redovi pripove- 
daka „Sve je to sari  lom palmi", „Jedno 
popodne u Palermu" iii u „Reč i" prosto te- 
raju č itaoca da skandira i1i da skicira ritmiku 
sleda kratkih i dugih slogova. „Put prima 
Andima" je neobičan stvaralački poduhvat 
koji stvaraju ći utisak  0 putopisu ipak pre 
svega odslikava unutrašnje prostore duše, 
dok čarobnim, katkad skoro secesionisti- 
čkim slikama dočarava neizbrisivi uticaj da- 
lekih oblasti i gradova. 

Mogli bi smo da navodimo č itav niz kon- 
kretnih iii indirektnih literarnih upu ć ivanja 
počev od Kafke pa do Krudija (Krúdy). Li- 
terarnim paralelama se karakteriše naro č ito 
prvi ciklus tekstova koji nosi naslov „Ulice 
i putevi". 

Autora,  lak i u opšte pozn  atom,  privlač i 
ono nepoznato, a to se može prepričavati 
sredstvima intelektualne proze. Pisac kat-  
kad mora da bude bar toliko fanati čan kao 
Ito je i osetljiv, da bi mogao da prikaže u 
posebnom svetlu  lak i takve detalje koji se 
life beznačajnima. Njegovo majstorstvo se 
ogleda i u tome da redom zaobilazi opšta 
mesta koja se prosto nude. To je posebno 
uoč ljivo u slučaju kratkog proznog teksta 
s naslovom „Lekar". 0 Gezi t;atu (Csáth 
Géza)  ii zaista teško re ći nešto novo , jedan ' 
jedini momenat u Čatovoj biografiji dočara- 
va verodostojan portret tog pisca tragi čne 
sudbine. 

Satmari nikada ne opisuje površinu, nego 
uvek zalazi u područja iza vidljivog; za пје - 
ga je uvek važnije determiniraju ća snaga 
intencija od samog događanja (neobi čan 
dogadaj). Recenzenti ove zbirke pripoveda- 
ka bili su dr Geza Juhas (dr. Juhász Géza) 
i Ferenc Kontra. L  

HORNYIK Anna 
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