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neve bítom a pofáját.:. mondtam már, ugye? Nem 
baj. Hol álltam meg? Ja, hogy 6 sok mindent tud... 
ááá, hosszú, majd később. (Anna lassan feltápászko-
dik, arcán csodálkozás, ijedség. Körülnéz majd ösz-
tönszerűen a másik terembe nyíló ajtóhoz lép. Be-
kukkant, aztán bemegy s eltűnik a közönség szeme 
elől. Másodpercnyi szünet, majd Anna kirepül az aj-
tбn keresztül, és a földre zuhan. Megjelenik Senki. 
Arcán az őrült mosoly. Kezét nyújtja Anna felé, de az 
nem fogadja el, a földön hátrál. A férfi, Senki követi, 
végül a lány, Anna magától felkel. Senki arcán egy 
pillanatra megjelenik az őrület, de aztán elmosolyo-
dik, s illedelmes mozdulatokkal felszólítja Annát, 
hogy vonuljon ki a színről. Anna elindul. Abban a pil-
lanatban Senki durván megragadja és kivonszolja a 
színről. Újból zörgés, csörömpölés.)  Már megint 
zörög, már megint zörög, mikor fogja már abbahagy-
ni? Kérem szépen, hagyják abba... tessék abba-
hagyni... abbahagyni (ordít) ... abbahagyniiii ... 
(megszűnik a zörgés) Na ez már egészen más. (An-
na a közönség elé kerül, ugyanis Senki belöki az aj-
tбn, majd đ  is bejön, leül egy rakás akármire és rá-
gyújt. A zene megszűnik.) 

Anna: Magát is ők hozták ide? (Háttal áll Senkinek.) 
Senki: (Szünet.) Igen. 
Anna: Borzasztó! Megkínálna? (Senki felé fordul.) 
Senki: (Odanyújtja a cigis dobozt.) Parancsoljon! 
Anna: Tulajdonképpen megrögzött nemdohányos vagyok, 

de most ez jólesik. (Szünet, mosoly.) Nálam ez már 
elv volt. 

Senki: Itt lent nem léteznek elvek, csak patkányok, nagyok, 
kövérek. 

Anna: Utálatos rágcsálók... a fene egye meg, csak van va-
lahol kijárat?! Valahol csak  van...  (Egy helyben topo-
rog, nem tud mit kezdeni magával.) Maga ezt a ba-
romságot végigcsinálta? 

Senki: Talán. (Közöny. A cipőjét vizsgálgatja.) 
Anna: Tudja, hogy kijárat nem létezik? (Szünet.) Kivéve az 

ajtót, de az egyirányú, csak befelé fordul. 
Senki: Nem tudom. Arra tanítottak, hogy mindig s minden-

honnan van kibuvó. (Az egyik cipőjét lehúzza, és köz-
ben mondja a szöveget.) 

Anna: Hülyeség. Ezt röfögik gyerekkorodban. (A gyertyákat 
kezdi eloltogatni.) Később az intézmények, újságok, 
tévé, mind. Öntik beléd az emberséget, azt a rohadt 
optimizmust. 

Senki: (Szünet.) Üljön le! 
Anna: Miért, nem szabad állnom? 
Senki: Felő lem. Ön itt azt csinál, amit akar. Ön itt tökéletesen 

szabad. (A másik cipőjét húzza le.) 
Anna: (Gyerekesen.) Akkor inkább állok! 
Senki: (Közönnyel.) Álljon! 
Anna: Nem, mégis !eülök. 
Senki: (Vállat von, s lehúzza a harisnyáját.) 
Anna: Hova üljek? 
Senki: Ahova akar. (Megszagolja a harisnyát. Büdös.) 
Anna: Tehát mindegy; hogy hova ülök? 
Senki: Tökéletesen. (A cipőbe teszi a harisnyát.) 
Anna: És mindegy, hogy mit csinálok? 
Senki: Így van. (A másik harisnyától is megszabadul.) 
Anna:  On  például mit csinál, ha szabad érdekl ődnöm. 
Senki: Semmit. (A másik harisnyát is megszagolja, az is bü- 

dös) 
Anna: Semmit? (Meglepődve majd ironikusan.) Teljesen 

semmit? 
Senki: Igen. (Mezítláb van és lábbelit keres.) 
Anna: Ön, nem csinál semmit, pedig itt mindent szabad, tud-

ja hogy milyen lehetőségrő l mond le? 
Senki: Tudom, de minek krenkoljam magam. (Talán egy láb-

belit. Leül előbbi helyére. Teljes a sötétség. Anna 
minden gyertyát elaltatott. Egy sarokba kuporodik és 
egy gyertyával játszadozik. Senki némán ül és ciga-
rettázik.) 

Anna: Furcsa, lépten-nyomon ebben a szaros életben mást 
nem is hallok, csak azt, hogy szabadság van, meg 
szabadság így meg szabadság úgy, a lélek szabad-
sága. Fáraszt az ilyesmi. (Beszéd közben a cokm бk 
közé ül.) Elég régen, lehettem olyan nyolc éves, a ta-
nító néni az ókori Romáról mesélt. M űvészetükrő l, a 
vízvezetékekrő l, szentélyeikrő l, a légiókról s a rab-
szolgákról. Sokáig szövegelt a sorsukról, hogyan ke- 
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(Színpadi ellentmondás két képben) 

Szereplők: 

ANNA, 20 évkörüli lány farmernadrágban, pulóverben 
SENKI, fiatal férfi ballonkabátban, farmernadrágban, 
fekete ingben 
Nó, az előbbi nőszereplő  játsza 
FÉRFI, az előbbi férfiszereplđ  játsza 
ÓR, megjelenik ugyan a színpadon, de nincs szövege, 
félmeztelen, lenyalt hajjal 
VALAKI, nem jelenik meg a színpadon csak a hangját 
halljuk 

(A szín egy pince. Szék, néhány rozoga láda, ósdi cuccok 
szétdobálva. Tiz gyertya ég, ez a világítás. Az đr belép és el-
altatja őket. Zene. Szinte észrevétlenül úszik be.) 

(Szünet.) 

Valaki: Valójában nincs velem semmi. Kicsit átfáztam, ennyi 
az egész. (Szünet). Na meg az ór, de ő  nem sok vizet 
zavar. (Szünet). Igy van ez. Az a fő , hogy minden 
rendben van, mindenütt rend van. Csend és rend! 
Imádom az ilyesmit ... nyugalom! (Szünet.) Na ja, azt 
beszélik, kicsit sötét vagyok. Lehet, hogy igazuk 
van...  de nem, nem, ez az 6 álláspontjuk. Szerintem 
olyan „kisaranyos" lehetek. (Ajtózörgés a háttérből.) 
Na mi van... ne kalapálj! Hiába beszélek?! (A sötét 
helyiségbe belép az đr, a kezében égő  gyertya. Le-
teszi, majd újra kimegy, s ezúttal az eszméletlen Sen-
kit cipeli be.) Megjött az utálat. De nehogy azt hidd, 
hogy nem szeretem. Szeretem, csak nem bírom a po-
fáját. Várj, kipöckölök valamit! (Az Őr kimegy. Újból 
sötét. Szünet. Mozgolódás támad. Senki nagy nehe-
zen felkel, majd gyufái gyújt. A láng alulról világítja 
meg az arcát. A zene lassan újra, beúszik. Senki 
egymásután szedi elő  a gyufaszálakat és gyújtogatja 
a gyertyákat. Ijedt arcvonásokkal, -kifejezéssel néze-
Iđdik, vizsgálgatja a helyszínt.) Ki melegít? Ezen a 
nyomorult helyen mindig valaki valamit keres. Miért 
nem hagynak pihenni? Sötét van és kész. Itt mindig 
sötét volt. A francnak kell a világosság. Ja persze, ak-
kor mindjárt látsz, s jár a pofád. (Senki tovább kutat, 
újabb gyertyát talál, meggyújtja, az egész műveletet 
térdelve csinálja. Lassan felemelkedik, kezében a 
gyertyával. Arcáról pánik, rémület olvasható le. El-
dobja a gyertyát Kiszalad a színről és kint döröm-
böl.) Zörögsz, angyalom! Zörögsz! Csak zörögjél, az 
nagyon egészséges. (Senki visszavánszorog. Térdre 
borul. Meggyújt egy gyertyát, majd még egyet. Úgy 
helyezkedik el, hogy a közönség ne lássa az arcát. 
Aztán lassan felemeli a fejét, s a két gyertyával ját-
szik. Arcjáték következik. A pánikb бl át kell, hogy vál-
tozzon előbb közönybe, majd boldog őrületbe. A föl-
dön kúszva szedi a gyertyákat. Egyet-egyet meg-
gyújt, majd nagyképűen, balettmozdulatokkal szét-
szбrja a teremben.) Hogy mi minden történik?! Az, tu-
dod, aki rajtam áll, hogy 6 miket mesélt! Szóval, 6 van 
felettem és sokat tud, olyan dolgokról, amelyek nem 
jutnak el minden ember füléig. (Eközben Senki leveti 
ballonját, eligazítja, újságot húz ki a bels ő  zsebéből, 
törökülésbe telepedik le, s mintha mi sem történt vol-
na, olvasni kezd. Аjtбzörgés hallatszik, a férfi az бrá-
jára néz, és átmegy a másik terembe. Az đr az esz- 

2 	méletlen Annát hozza be, leteszi.) Már megint te... 
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reskedtek velük, piacon árulták őket, egyenlők voltak 
egy kapával , baltával , s beszélt a rabszolgafelkelé-
sekrő l. Végül ünnepélyes hangon kijelentette: ilyesmi 
többet nincs , szabadság van, oda megyünk, ahová 
akarunk , azt csinálunk , amit akarunk . Boldog voltam, 
hisz gyermekkoponyámmal felfogtam : szabadság 
van, kimehetek az udvarra játszani . Izgatottan kér-
deztem  a tanító nénit: tanító néni, kimehetek az 
udvarra játszani ? Nem, mondta . (Szünet.) Nem: Mi-
csoda csalódás? Nem. Összed đ lt bennem az a kris-
tálytiszta logika, egy kisgyerek logikája . Szinte sírva 
kérdeztem: miért, hiszen az el őbb azt mondta, hogy 
mindenki oda megy , ahová akar . Nem mehetsz és 
kész . Túl fiatal vagy, ezt még nem értheted . Sokáig 
nem is értettem , csak éreztem a szavak piszkos јбté-
kát, a szavak buzdító hangzását , de sunyi értelmét, s 
éreztem a szabadságom terhét . (Szünet ) Szabalyok 
törvények , tilalmak , rendeletek , elő írások , ennyi sza-
ros szó, ennyi rohadt rokon értelm ű  sző . (Szünet.) 
Egy jelentésük van: kalitka. (Senki két-három gyer-
tyát gyújt.) Koszos , szűk madárkalitka , vagy inkább 
lyuk!? Feneketlen lyuk! Node ilyesmin'ne gondolkoz-
zunk, ez a világ rendje. (Az utóbbit iróniával, gúny-
nyal.) Igaz, minek is, csak belehabarodsz. (Szünet.) 
Szokatlan , hogy itt mindent szabad! (Eloltja a cigaret-
tát.) 
Ja, mindent, ezen a négy falon belül. (Elđkerít egy la-
vórt.) 
Ha, haa , ugyanott vagyunk . Négy fal , négy szabály, 
négy szilárd törvény. (Senki a másik cipđt is megta-
lálja.) 
Tudatosítani kell, hogy minden , ami létezik, minden, 
ami létezett, a jelen, a múlt, a jövő , ebben á szobában 
van, itt lélegzik s vár, hogy felfedezd. (Eközben elren-
dezi a színt. Széket kerít s a másik terembe teszi, 
úgy, hogy a közönség is lássa , majd a szék elé a la-
vбrt. Újságot vesz elő .) Ezenkívül nem létezik semmi, 
kinn nagy üresség van. Így megkímélheted magad a 
folytonos önkínzástól . Irtó blődség várni valakire, aki 
megszünteti a szabályokat , s kihirdeti a szabadságot. 
Minden ilyen felszabadító eltörli ugyan a jelen tilal-
mait, de hoz magával újat, még agyafúrtabbul ösz-
szerakva őket. S ezek újra félrevezetnek. (Leül a 
székre, lábát beleteszi a lavórba.) 
Fázom. (öniróniával) Nincs valami jaj de meleg ebben 
a szabadságban. 
(Újságot vesz еlб, olvas, vagy csak színleli.) 
Mikori? 
Tessék? 
Mondom, mikori? 
Mai. 
Mai? Honnan szerezte? 
Nálam volt , mikor idehoztak. 
De az napokkal, hetekkel ezel őtt lehetett. 
Lehet . Nekem azóta ma van. 
Jó. Ír valami érdekeset? 
Miért? Írt valaha is valami érdekeset? 
Csak kérdeztem. Fázom. Mondtam már? 
Igen, mondta mára 
Minek olvassa? 
Nem olvasom. Tartom a kezemben. 
Ja, csak tartja . S miért? 
Miért ne? 
Fázom . (Most már határozottabban.) Mozgok egy 
kicsit. 
Mozogjon. 
Mondja , ha most nekem kedvem szottyanna magát 
leütni vagy kinyiffantani , mit szólna hozzá?! 
Megpróbálhatja, de kétlem, hogy sikerülne.. 
Talán megakadályoz? 
Valószínű . 
Ha, ha . (Gúnyosan nevet.) Mondom én , itt nincs sza-
badság, hisz ön a kedvem útjában áll. 
(Szünet. Senki leteszi az újságot.) Tulajdonképpen 
arról van szó, hogy a szabadság fogalma elveszíti je-
lerdőségét egy emberi társadalomban . Csak forma-
ként létezhet, eszközként, sőt irányítóeszközként. 
Jб l van ;  de mi most nem vagyunk társadalomban. 
De ott vagyunk . Két ember az már egy társadalmat al-
kot. 
Igen? Ne mondja! És milyen társadalom vagyunk, ha 
szabad kérdeznem ?! Esetleg rabszolgatartó ? (Senki 

elé veti magát.) Oh, uram, Caius Cassius, engedd, 
hogy hű  szolgád , lábad elé vesse magát... (Senki 
unottan nézi.) Nem rabszolgatartó, ugye ? Talán két 
gyáros vagyunk? (Talán egy fél cilindert). Hmm, ked-
ves Georg, mit szólsz az új részvényárakhoz a t őzs-
dén, nem jó, ugye? Megmondtam, hogy az ültetvé-
nyekkel fel kell számolnunk, most csak szépen гб fize-
tünk, takaros kis slamasztika , nem? (Szünet, eldobja 
a cilindert.) Rohadt kapitalisták sem vagyunk ... talán 
lyoni szövőmunkások... (Felmászik egy rakás kacat-
ra, s közben az'internacionálét dúdolja.) Munkások, 
dolgozók, franciák, testvéreim, eljött az id ő , hogy le-
számoljunk a gazemberekkel; nyomorunk, betegsé-
geink, az éhínség okozóival, a b őségben fetrengők-
kel . (Hirtelen abbahagyja, pajkosan leugrik az imp-
rovizált emelvényről.) Ez sem jó. Ön a király , én a ki-
rálynő ... (Két régi lábast kerít hirtelenjében, egyiket 
Senki fejére, a másikat a sajátjára teszi.) Oh, uram, 
anglia bölcs királya és hadvezére , légy jóle!kű  s ke-
gyelmezz meg Sir Richardnak , hű  lovagodnak. (Min-
den átmenet nélkül.) Talán ez lenne a kommuniz-
mus? Mi ketten , az első  kommunista társadalom. Mi 
és a patkányok . Na, milyen társadalom vagyunk? 

Senki : Osztálytársadalom . (Kiveszi lábát a lavorb бl.) 
Anna : Igen? S ki az uralkodó osztály , ön vagy én , vagy eset-

leg mind a ketten ? Ez esetben csak a patkányok felett 
gyakorolhatjuk a hatalmat. 

Senki: Egyikünk sem. (Szünet.) Kint tudja ki uralkodik? Bele-
bújik az új ciрбbe.) 

Anna : Az állam , vagy a kapitalisták, a nép, párt, király, mit 
tudom én. 

Senki : S mondja , látta valaha is azokat az egyéneket, akik 
valójában hatalmon vannak ? (Cigit vesz elđ.) Persze 
itt nem azokra a manusokra gondolok, akik megjelen-
nek a tévé képernyőjén, s kijelentik, hogy minden oké, 
sem azokra a szarjankókra , szánalmas kis marionett-
figurákra , akik kiállnak az emelvényre szónokolni, 
ezek csak bábok . (Rágyújt.) Láttál legalább egyet 
azok közül, akik a szabályokat osztják? 

Anna: (Szünet.) Nem! (Határozótabban.) Nem! 
Senki : Na látja , így mi sem tudjuk , valójában ki uralkodik eb-

ben a mi kis társadalmunkban . Csak érezzük , sőt lát-
juk a négy falat , a négy szilárd törvényt , érezzük az ór 
örökös jelenlétét az ajtó másik oldalán . Egyszerüen 
képtelenek vagyunk felismerni a felettünk állókat, 
mert lehet, hogy köztünk van itt és most, a jelenben, s 
mi nevetünk, keresztülnézünk rajta, észre sem vesz-
szük, mert azt mondjuk a mi tudatunkban, hogy ez 
egy asztal , ez egy bogár, vagy mit tudom én, hogy 
micsoda . Azt a valamit, ami uralkodik, nagyobbnak, 
absztraknak képzeljük , pedig lehet , hogy az csupán 
egy tégla. 

Anna : És a patkányok? 
Senki: Mi van velük? (Az ajtóban ül.) 
Anna : Ők hova tartoznak ? Kezdi átrendezni a színt.) 
Senki: (Szünet. Elmosolyodik.) Szóval mi ketten átmenetet 

alkotunk a hatalom és az alattvalók között. Hülyén fog 
hangzani, de mi itt élelmiségiek vagyunk , azaz kurva 
értelmiségiek. Rájövünk, de tehetetlenek vagyunk. 

Anna : És a patkányok? (E/đkerít egy asztalt, két széket.) 
Senki: Na ja, a patkányok. Nekik így jó, táplálkoznak és sza- 

porodnak. 
Anna : Az örök rágcsálók az elégedett tömeg , a patkányok.. . 

mennyi gönc van itt, észrevette? 
Senki: Igen, s mi közéjük tartozunk. 
Anna : (Kotorászik a ládában a cuccok között.) Divatjamúlt, 

elnyű tt ruhák, rongyok, ósdi edények... (Szünet.) Do-
hos, nyirkos pince , eléggé magára hagyott terem. 
Mondja maga nagyokos , milyenördögi eset ez, гбgi-
ség, régiség, eldobott régiség, igaza van, ez vagyunk 
mi is. Ez itt süllyesztő ! 

Senki : Marhaság . Süllyesztő , emelkedő , attól függ ki honnan 
nézi, s minek akarja látni. 

Anna : (Szünet. Kotorászik tovább, viselkedése vidám, kissé 
gyerekes.) Lehet, lehet, magának mindig igaza van. 
(Szünet.) Hogy került ide? 

Senki: Nem tudom. 
Anna: Ez nem igaz. 
Senki: (Gúnyosan.) Magácska talán tudja?! 
Anna: Nem tudom, csak sejtem. 
Senki : Hát akkor miért akarja , hogy pont én tudjam. 3 i 
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Anna: (Egy rongyos háziköntöst talál s magára ölti beszél-

getés közben.) Mit tudom én. Annyit tudok csak, hogy 
mi szakíto tunk valamivel. 

Senki: (Rágyújt.) Ugyan mivel? 
Anna: Nem tudom. (A következđ  „nem tudomot' dalolva 

mondja, gyerekesen.) Nem tudom, nem tudom. 
(Megáll. Szünet.) Játsszunk! 

Senki: Hogy mit csináljunk? 
Anna: Játsszunk! 
Senki: De mit? 
Anna: Nem tudom, majd útközben kitaláljuk, magától jön az, 

бsztönösen. Na, benne van? 
Senki: Játszani, most, itt?! 
Anna: Igen, miért ne? Vannak kosztümök, kellékek, itt van 

ez a pince, ez lehetne a színpadunk, vagyunk ketten, 
majd csak kiagyalunk valamit. (Kiveszi Senki szájából 
a dohányt s ruhát ad neki.) Na, vegye fel. 

Senki: De az ég áldja meg, kinek játsszunk? 
Anna: (Szünet. Egy pillanatig gondolkodik.) A patkányok-

nak! 
Senki: (Átadja magát a lány akaratának.) 

(Zene. A színészek a színpadon átöltöznek, a közön-
ség elđtt. Átrendezik a színpadot. Családias, polgári 
hangulatot teremtenek. Az asszony képes magazint 
lapozgat, a férfi sakkfeladványt tanulmányoz. A zene 
lehalkul, majd egészen elnémul, helyét felváltja egy 
tranzísztorbбl áradó műsor.) 

N6: 	Ma kiváló paprikást főztem. Igazi magyar kaja. Nem 
az a sok misz-masz. Fülig ettem magam. Kicsit sótlan 
volt, de tettem bele ecetet meg cementet. De az apró-
fa, amit a végén tettem bele, az adta az igazi ízt, kissé 
csípős lett. Ugye, gerlicém? 

Férfi: Ühüm. 
Nő : 	Holnap majd beúszok a városba, akarok venni azt a 

moki-kroki délfoki csodapapit', azt mondják van 
benne a, b, s, k, és le vitamin meg mindenféle enzim 
meg arzén, ez, ez az utolsó állítólag jó a gyomornak. 

Férfi: Ühüm. 
Nб : 	Haj, jaj, egy járda elütött egy autóbusz-lecsómaradé- 

kot s a betonlevezető  illegálisan felvágott egy negyed 
almát. Na, még hogy kihúztak egy lókefét a !oltón .. . 
Ez is, megnyúztak egy kétütem ű  furulyastimmelő t. 
Hallotad te is Picikém? 

Férfi: Ühüm. 
Nб : 	Honoluluban havazik a táblafüggöny. Gyönyör ű  terítő  

lehet, szeretnék egyszer odatrombitálni. Te is Mucu-
lim? 

Férfi: Ühüm, 
Nб : 	Örökzöld hurokbambusz. Érdekes lehet. Kád alá biz- 

tos jó... Eszembe jutott valami. Ki kellene cserélni a 
keretet az üvegszemeden, mert már így sem, úgy 
sem fúrhatsz vele olajkutat. Kicseréled, ugye Pipili? 

Férfi: Ühüm. 
Nő : 	Formabontó csótányok. Szép vers lehet... Tanulsá- 

gos. (Mag, óban olvassa.) Hallgassál csak egy részle-
tet: 

Én a kis fogász — 
ülő  zöld pórázon — 
szaporázz! 

Milyen gyönyörű ... olyan kulturális. Neked is tetszik, 
Bubu!ikám, ugye? 

Férfi: Ühüm. 
Nб : 	Elegancia, megint valami bugyit hirdetnek. Hupikék 

márványbugyi strandolásra egy teherkocsival. Elég 
olcsó. Nyolc birka. Ne vegyek én is egyet? Nem, ne-
kem jobban áll az automata li ft . Ugye, Cicuskőm?! 

Férfi: Ühüm. (Az üveg után nyúl.) 
Nő : 	„Tulipános pempőkém" ne iszikálj! (Elveszi Senkitő l 

az üveget.) Tudod, hogy árt a tyúkszemednek. 
Férfi: Gondolod? 
Nб : 	Hát persze, nem akarom, hogy azén kis macikám 

átszenderüljön a másvilágra. 
Férfi: Meglehet t ő le halni? Eddig hányan haltak meg tő le? 
Nб : 	Mind, de te ne félj, eddig még senki sem halt meg tő - 

le! 
Férfi: (Ijedten.) Akkor mindjárt megmérem a vérnyomáso-

mat. 
Nб : 	Jб : Ott  a barométer. (Kimegy a színrđ l.) 
Férfi: Hová dugjam, a seggembe? 
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Nő : 	Nem, a szekrény mögé, csak úgy tudom meg, hány 
óra van. Bedugtad? 

Férfi: Tessék? 
Nő : 	Mondom, bedugtad?! 
Férfi: 	Igen. 
Nő : 	Hová? 
Férfi: A kéménybe. 
Nб : 	Jól tetted. Tulajdonképpen William Teli volt a hibás, 

mikor horgolót ű t vásárolt a nenámtól. 
Férfi: Igen, én is mondtam a bátyádnak, aki nyolc éves, s a 

feleségének, aki még meg sem született (már bejött), 
hogy a pálinka nem bor. 

Nб : 	Milyen szépen mondtad: a votka nem sör. Mindig is 
intelligensebb voltál a szomszéd kutyánál, csak nem 
tudom, hogy nem lett bel ő led tudós. 

Férfi: Ááááá, az hosszi mese. (Rágyújt, úgy viselkedik, 
mint a nagyapa, amikor mesél.) 

Nő : 	Meséld el, úgy szeretem mikor mesélsz, úgy nem 
szeretem. 

Férfi: Jól van „tuli рбnyos" vadkanocskám. Tudod, mindig 
volt sliffem a tudományokhoz, irodalomhoz, régen, 
mikor kisfiú voltam, lehettem olyan 74 éves, vagy 
egy-két hónappal fiatalabb, faragtam egy kádat öreg-
anyámból és művemet kiállítottam a lefolyócsőbe. Ez 
nagyon megemelte a tekintélyemet, különösen nagy-
apám szemében. Második nagy alkotásomat egy év-
re rá készítettem. Hatalmas lyukat ástam és három 
hegedűt aprítottam bele. 

Nő : 	Ne mondd, nyolc villát daráltál bele? 
Férfi: Komolyan! Tudod, csak hazudni szoktam. 
Nő : 	Ja, de jó, jaj, de nem jó. Folytasd, kérlek, ne! 
Férfi: Mégis a legnagyobb, a legfantasztikusabb kísérletet 3 

éves koromban csináltam. 
Nő : 	Talán csak nem?! 
Férfi: Igen, nem, igen. Kísérleteztem a patkányokkal. (fel-

áll.) 
Nő : 	Patkányokkal? 
Férfi: Igen, bedobtam kett őt a fazékba, s néztem mit csinál-

nak. (Gesztikulál, mutogat.) 
Nő : 	És mit csináltak? 
Férfi: Shakespeare drámákat játszottak. A nagyobb volt a 

Hamlet, és azt cincogta: Lenni, vagy nem lenni, ez itt 
a sértés. (Színészkedik.) 

Nб : 	S mit válaszolt a másik ökör? 
Férfi: Azt, hogy: „Te is fiam, Brutusz?" 
Nő : 	Fantasztikus, elképeszt ő . 
Férfi: 	S játszottak! 
Férfi: S játszottak, a többiek meg nézték. (Gyufát gyújt.) 
Nő : 	Kik nézték? (Ő  is gyufát gyújt.) 

Férfi: Hát a többiek. (Arcukon ijedség, játszanak a gyufa-
szálakkal.) 

Nб : 	Milyen többiek? 
Férfi: Hát a többi patkányok! 
Nő : 	Milyen patkányok? 
Férfi: Olyan ronda, szürke patkányok. (Gyufát gyújt.) 
Nő : 	De honnan ezek a patkányok? (Elalszik a gyufája.) 

Ezek a patkányok? (Neki is elalszik a gyufája.) 
Valaki: (Sötét van.) Ezek a valamik az idegeimre másznak... 

izegnek, mozognak... mint... fing a gatyában. Nem 
tudom egyesek mit gondolnak magukról? Olyanok, 
mint az ő r. Keresnek, keresnek, sz űnni nem akaró 
buzgalommal... vagy megjátsszák magukat? Franc, 
aki megmondja, nem vagyok lélekbuvár... de hogy 
felnyomták a pumpámat az fiksz. Marháskodnak, 
hogy levezessék a mit tudom én micsodájukat. (Las-
san s nagyon halkan a háttérb đ l zene.) S ezzel más 
becsületes valamit zaklatnak. Én béket ű rő  vagyok... 
nagyon is. Viselkedni kell, kérem szépen, viselked-
ni... Na! ... Ja, ott hagytam abba (a zene erősödik), 
hogy mi minden történik. Az, tudod, aki rajtam áll, 
hogy ő  miket mesélt?! Felettem van, nagyon sokat 
tud, méghozzá olyasmit, ami nem juthat el mindenki 
füléig. (Halkul a beszéd, a zene erősödik, s bejön 
messzirđl a patkány-hangeffektus. Te, ezek olyas-
mik, hogy na! Például azt mesélte... (a hang eltűnik 
és felváltja apatkány-hangeffektus. Hirtelen megsza-
kad, s bekapcsolódik egy reflektor, mely megvilágítja 
a szereplđket, akik meghajolnak.) ❑ 

Függöny 



Gyíkok 
(Dráma) 

Urbán András 

Szeгeplđk: 
Tamás 
Ottó 
OROS 
Szobor 
Nói hang 
Anya hangja 
Apa hangja 

(Tamás és Ottó húszévesek, félmeztelenek. OROS neve az 
orvos szóból ered, ő  kortalan. A Szobor pepitanadrágos, feke-
te zakós, fehér arcú. A hangok idegesít őek.) 

1. 
Az előadás a félkörben ülő  közönséggel egy szinten ját-
szódik. A talaj térdig papírral borítva, néhol szemét. A „vég-
telenbe nyú/б " háttér egyik részén ruhaszárítóköiél alsóne-
műkkel, de lehet valami más is, csak otthonra, családra utal-
jon. Legelöl, közvetlenül a közönség el őtt Tamás székhez kö-
tözve, tető tő l talpig papírba csavarva. Tőle balra egy talap-
zat, jobbra hatalmas utazóláda: Félhomály, minden mozdu-
latlan, esetleg furcsa bűz (mocsárszag) érződik. A közönség 
bejövetelekor már a mocsár hangjai hallatszanak; egészen 
addig, míg el nem foglalják helyüket, és el nem csöndesed-
nek. A rádióállomás felhívásának kezdetekor Oros becipeli 
a lepedőbe csavart Ottót; akit előbb a folyosón kiállítva lб tha- 
tott a közönség. 

HANGSZÓRÓ: Figyelem! Figyelem! Gyíkok! Gyíkok. B ő rük 
sárgászöld, ám pikkelyeik minden szinárnyalat hordozói, tes-
tük azonban énnek ellenére is hihetetlenül síma, ezért néha 
egyszerűen gyémántoknak is nevezzük őket. Nagyságuk akár 
elérheti a 230 centimétert is, a legkisebbek viszont másfél 
méteresek. Táplálékuk és táplálkozási szokásaik mindid ő ig 
ismeretlenek, bár a szelídítést követöleg a normális tápanya-
gokat fogyasztják. Vadászatuk ma már nem okoz problémát, 
azonban akadnak nehézségek, mert néha bizonyos egyedek, 
évekkel elfogatásuk után is visszafejlödnek, és mindennem ű  
gaztett végrehajtására képesek. Közösségünk mindent meg-
tesz e folyamat megakadályozásában, azonban egyes tudó-
saink hátráltatják tisztes polgárjogunk megvédését, az ered-
ményes munkát, hisz egészséges és b űntelen folyamatnak 
tartják a gyíkok visszaszakadását, s őt akadnak egyes, úgyne-
vezett hittérítők, akik külön ezen fáradoznak. Ezúton is felkér-
jük a lakosságot, minden becsületes egyént és csoportosu-
lást, ha bárhol összeakadnának velük, próbálják visszamen-
teni őket tiszta, nyugodt állapotukba, azonban ha ez nem le-
hetséges, a tébolydák telefonszámán adjanak értesítést az il-
letékeseknek! 

Figyelem! Kedvenc tartózkodási helyük a sz űk sikátorok sötét 
zugai, folyó, illetve tengerparti odúk rejtett rekeszei, és minda-
zon helyek, ahol mi, valamilyen szokatlanul rémiszt ő  bizony-
talanságot érzünk. 
(A felhívás ideje alatt OROS „leleplezi" Ottót, majd a talap-
zatra teszi. Ottó megfeszített izmokkal, hátrakulcsolt kézzel 
áll, szeme bekötve. OROS Tamás mellett vigубzba vágja ma-
gát, és valahova messzire, a közönség feje fölé néz. Abban a 
pillanatban, amikor végei ér a felhívás, erő teljes dobpergés 
hallatszik, mire Tamás kiszabadul a székből, és gyors, stilizált 
mozgás közepette próbál szabadulni hámjától. Miután sikerül 
teljesen levedleni, a szintér hátsó részén ő  is vigyázba áll, és 
ugyanabba a pontba néz, ahová OROS. A megmerevedés 
pillanatában a dobpergés megszűnik, a dobos csak a má-
sodperceketüti. Körülbelül a 15-nél OROS elmosolyodik, mi-
re Tamás összecsuklik. OROS nevetve él. Tamás kis szünet 
után feleszmél, majd miután meggyőződik, hogy sehol senki 
— Ottóra nem figyel — feltérdel.) 



Tamás : Furcsa álmok kísérnek mostanában . Borzongani 
szoktam , majd miután feleszmélek, az ajtóhoz roha-
nok, s fülemet a kulcslyukra szorítom . Valami ellenál-
hatatlanul hajszol oda , s a legborzasztóbb, akkor 
mintha áttörne a határ , egyszerűen nem tudom, mitő l 
félek, egyszerűen nem tudom, mit akarok ott, az ajtó-
ra tapadva . Jó ideig mozdulatlanul , szinte lélegzet-
elállítva állok , majd egyszer csak történik valami, va-
lami megmagyarázhatatlan , s akkor elsírom magam. 
Furcsa álom kísért ma is. Mindketten átestünk vala-
min, nem tudom , talán a dohányföldek ragacsos kerí-
tésein , nem tudom , csak a gyíkokra emlékszem, igen, 
csak a gyíkokra emlékszem , ahogy a gyökereket fel-
dobva kibújnak a földb ő l . Csodálatos állatok ; és a va-
dászok гa . Apámat is látom , fegyverrel a kezében ro-
hangál , azt hiszem , ő  irányítja a csapatot ... igen, a 
vadászok, az istenit ! Amikor sikerül ártalmatlanná 
tenni valamelyiküket , ahelyett, hogy lenyúznák őket, 
valamilyen ... messzirő l láttam , valamilyen különös 
anyagba csavarják testüket , és akkor , azt hiszem, 
akkor boldogok. Legalábbis úgy látszanak. 
Egyszer bocsánatot kért. Igen ! Ebéd után egyszer 
egészen furcsán viselkedett . Ijedten rohantam utána 
a padlásra , és a dohányládák között görcsbe rándul-
va sírt. Azt monta, ne féljek, és bocsásson meg, mert 
elkészült, és miel őbb menjek el, még nincs késő , 
akár legyek öngyilkos valahol, de menjek el, és ne 
akarjam megbosszulni . Amikor lefelé jöttem , anyám a 
feljáró aljában várt. Nem szólt, csak a szemembe né-
zett. Úgy éreztem, nagyon is jól tudja, mi történt ott 
fenn, és akkor láttam el őször gonoszságot a szemé-
ben. Nem értettem. 

Nő i hang : ( idegesítđen ) Ugye drágám , az a Frigyes fia ott? 
Látod? Ilyenkor az utcán. Szégyenletes! Te jó ég! Fri-
ci fia ilyenkor az utcán. Szégyenletes ! Drágám ezen- 
túl... 

Tamás: (őrjöngve) Hiába rohantam el, estére ugyanúgy a 
szokott időben az ágyban voltam már. 

Nő i hang: Ugye drágám, az a Frigyes fia ott? Látod? Ilyenkor 
az utcán. Szégyenletes. Te jó ég! Frici fia ilyenkor az 
utcán . Szégyenletes ! Drágám ezentúl... 

Tamás: Elég! Nem! Most nem megyek sehová . Vissza, gon-
dolom. 
(Az idáig mozdulatlan Ottó felkapja, és a terem jobb 
felső  sarka felé fordítja fejét.) 

Ottó: 	Mondtam , szokatlan álmok kísértek . Egy éjszaka 
egészen furcsa időpontban , azt hiszem hajnal felé 
járhatott , felébredtem , mintha reggel lett volna, úgy, 
és abban a pillanatban anyám jött be egy tálcával, 
hogy kérek-e teát, és nevetett. Különös hangja volt. 
Nem bírtam megszólalni. Minden olyan értelmetlen, 
minden olyan érthetetlen volt. Kiöntötte a teát, és 
nagy mosolyogva kiment . Amikor számhoz emeltem 
a csészét , valami furázni kezdte ajkamat . A csészébe 
néztem. A folyadék minden csepje apró pókokká vál-
tozott . Kiállta гji akartam , de számból is ömleni kezd-
tek. A falnak ugrottam . Erre anyám beszaladt, ismét 
nagy mosolyogva , hogy fiam , hogy ízlett a tea? 

Tamás : Azt mondta, útközben nehogy megtorpanjak, bármi 
történik is , csak rohanjak , amennyire csak lehet, bár-
milyen fáradt is leszek , csak rohanjak , mert útköz-
ben ... (Megtorpan, mert egyre erđsödik az OROs 
közeledtét je/zđ  dobpergés, és belép OROs. Tamás 
csúszva hátrál, majd lassan felemelkedik). 

Ottó: 	(ordít) Ki az? Ki jön? Válaszolj , az istenit! Nem látom! 
(OROS elköhinti magát, Ottó felismeri) Tudhattam 
volna. Undorító vagy. 

Tamás : És bábjátékos. 
Ottó: 	Érzem a szagodat is. 
OROS : Nem jutok el a mocsárig. 
Ottó: 	S te? 
OROS: (hangosabban ) Nem juttok el a mocsárig. 
Ottó: 	S te? 
OROS: (még hangosabban) Nem juttok el a mocsárig! (Ta-

más szökni akar , de OROS elkapja , letapossa, és uj-
jaival Tamás álkapcsait szorítva , a pofájába sziszeg) 
Hiába értél fel, te állat , abortuszmaradék . Rohadtál 
volna szét! (Tamás rángatódzik) Hiába juttatok fel, s 
hiába is lesz mindig újra próbálkozni . Gyíkok? (Ne- 

vet) Mese! Egyszerű  mese az egész , barátaim. (Ta-
más még dühösebben rángatódzik, OROS nevet.) 

Tamás: (ordít) Engedj el! Eressz! 
Ottó: 	(szintén) Ereszd el! Hallod? Állat! (OROS a köpe- 

nye alól tđrt ránt, mire a dobpergés megsz űnik, és 
nevetve karcolgatni kezdi Ottd testét, de el őbb le-
szakítja szemérđ l a kötést.) 

OROS: Ugatod, hogy gonosz vagyok? Hát persze. A gono-
szoké a világ ... nem, nem vagyok gonosz , érted? 
Csak lehet igaz , csak lehet. Ugatsz itt dohányfölde-
ket, és a levelek marását, hát persze. Hiába is ordí-
tatok, s ugye most bátraknak képzelitek magatokat? 
Hogyisne! Hösök! Kis hősikék! Mi sem könnyebb en-
nél. Megjátszani a nagy vallomások idejét. Hát per-
sze! HÖSOK!! A nagy igazak ugye? Hát persze! (rö-
hög) Na ugye, milyen szép csendben is tudtok ma-
radni. Ugye kedveskéim, most miért nem ugattok? 

Ottó: Undorító vagy , és ráadásul gyáva . (Közben Tamás 
támádni akar, egykét pillanatig farkasszemet néznek 
OROSsAL, majd ugrik, de OROS mozdulatára ösz-
szeesik. OROS röhögve el.) (szünet) Mi történt? Hal-
lod, mi történt? 

Tamás: (lassan feleszmél) Nem tudom . Valami szokatlan... 
Megtorpantam . Igen, megtorpantam , az istenit! ... de 
nem tudom , mi történt , nem tudom . Mindig váratlanul 
érkezik. Kezdem gyanítani, minden lélegzetvételünk-
rő l tud. 

Ottó: A kismalacok. (Egy pontba néz) A W.C. ablakból lát-
tam, onnan , mikor nagyapám a térdei közé fogja nya-
kukat , és orrukba drótot f űz . Azt mondta , hogy ne tur-
káljanak azért , de amikor egyszer felgyújtottam az ól 
szalmáját , a W.C. ablakából láttam , nem bírnak a fal-
nak ugrani , csak visítottak a sarokban. 

Tamás : Egyszer méltó fogadtatásban lesz része . Megvívunk. 
Érzem, s azt hiszem győzni fogok, mert ő  is ugyano-
da akar jutni, csak gyáva. (Közben Ottó egyre erđ -
sebben kezd remegni; mind élesebben látja az ott-
honi képeket, a családot.) 

Ottó: 	(ordít) Meg kellett volna folytanom! 
Tamás: Azt mondta , ne akarjam megbosszulni. 
Ottó: 	Végig keltett volna csinálni! 
Tamás: Amikor hazaértem , apám sokkal kedvesebben foga-

dott, mint szokott, s valahogy kettejük közt is más 
volt. Apám félt. Azt hiszem tő le, de ö, az ablakon kife-
lé nézve a konzervlevesek drágulásáról kezdett be-
szélni. 

Ottó: 	Érzem , hogy meg kellett volna fojtani! 
Tamás: Komolyan gondolom , hogy legközelebb nem félek. 
Ottó: 	Ebéd után mindig ott mosogatott el őttem . Anyám kö- 

vér volt. 
Tamás : Bármily képtelenség is, de szeretném átharapni a tor-

kát. Mindig is szerettem a vért. 
Ottó: Soványabb révén , azt hiszem , meg is basztam volna, 

de így önkéntelenül is csak arra gondoltam, hogy 
meg kéne fojtani. 

Tamás: (kapcsol) Anyádat? Piciny Oidipusz. 
Ottó: 	Az az átkozott pszichológusnő  is azt mondta. Egy- 

szerűen megállt az eszem. Ő  is nagyon jól tudta, 
hogy attól kezdve kezdtek elmúlni a gátlásaim. 

Tamás : S anyád? 
Ottó: 	(ordít) Meg kellett volna fojtani! 
Tamás: Anyádat? (nevet) 
Ottó: 	Miért? Hol van az megírva ... honnan tudod, hogy 

nem épp az az igaz, ha a fiú egy bizonyos kor után 
megfojtja az anyját? „ nem fojtottam meg. 

Tamás: Kár. 
Ottó: Nem , nem hinném , hogy különösebben ártani akar-

tak, csak állandóan ott lebegett el őttem, amikor azt 
mondták , hogy nehéz volt letekerniük nyakáról a köl-
dökzsinórt. (Gúnyosan, sipítozva) Jaj, fiam! Nem ér-
ted? Huszonhat óráig tartott a vajúdás veled, s ráa-
dásul vigyázni is kellett , mert nyakadra tekeredett a 
köldökzsinór...(Hangja elfullad, majd nevei.) Holott 
azt hiszem, inkább megszorították. 

Tamás : (Ujjait Ottó nyakára teszi, körbe-körbe szaladgál, gu-
nyolбdik.) Jaj, fiam! Jaj, jaj, jaj! Nem érted? Nem ér-
ted anyucit... 

Ottó: 	(ordít) Mert a kurva istenit ! Csak éreznem kellett 
volna , ha elcsípik ... meg kellett volna fojtanom! 
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... mennyire jб lesб  álmaim tartozása lett, mikor uj-
jaimmal átfogom a nyakát , szegény örül, végre 
megcsókolom , mígnem lassan torzulni kezd az arca, 
igen, rémültté válik, talán ordít is, igen, biztosan ordít, 
és könyörög... és akkor megszorítom teljes er őmbő l, 
s rohanás közben , egyre hangosabban viszhangzik 
az iszonyatos roppanás ... de nem fojtottam meg. 

Tamás: Lassan kedvenc idótöltésemmé vált az efféle álmo-
dozás , csak néha dermedten üdvözöltem magam a 
tükörben, már azon fáradoztam, miként tehetném 
még tökéletesebbé a látványt. Szerettem volna látni, 
amint a fojtás közben szájából kibuggyan a vér. (ne-
vet) 

Ottó: 	(ordít) Álmomban néha azt kiáltoztam , meg kell ölni 
az anyákat , meg kell ölni az anyákat, meg kell ölni az 
anyákat!!! 

Tamás : (kánonban) Álmomban néha azt kiáltoztam , meg kell 
ölni az anyákat , meg kell ölni az anyákat , meg kell öl-
ni az anyákat!!! 

Ottó: 	Amikor felriadtam , hallatszott amint sír a másik szo- 
bában , s az öreg vigasztalja , hogy biztos a nehéz 
vacsorától van, attól álmodik ilyet. Nem kell annyit 
zabáltatni . Ne félj, drága , ne félj! 

Tamás : Azt hiszem , nem is félt . Csak fájt , hogy ordítok. 
Ottó: Kezdetben húgycsőszűkületembб l eredő  fájdalmaim-

ra panaszkodtam , és azt mondtam álmomban kutyák 
zavartak, azért kiáltoztam . Mosolyogva ránéztem, és 
mondtam , hogy amikor az egyik dög már majdnem 
elkapta a lábam , férte ordítottam. Nem, nem hiszem, 
hogy különben elhitte volna , de annyira örült, annyira 
akarta , a fia rosszat álmodik és őt hívja ... gondolom 
ezután könyörgött álmaim kegyetlenségéért: (szünet) 

Tamás : Nem félsz? 
Ottó: 	Azt hiszem, igen. 
Tamás : Hadjuk a francba az egészet! Visszamegyünk, úgyis 

megbocsátana.. . 
Ottó`. Hogy mered? Hogy merészeled? Miért, talán neked 

mindegy ott? Lehet, már elég közel járunk, de ha 
akarsz , menj, menekülj , disznó ! Én maradok. 

Tamás : Miért, ez tán jobb ? Így, szinte vakondok módjára me-
nek(lni. 

Ottó: (zavartan) Ugyan, hol van itt menekvés? 
Tamás : Miért, kutyák az semmi ? A vadászok , apád? Na, 

miért nem szólsz? Hallod Ottó? Ottó hallod? Most tá-
madj! 

Ottó: 	Mirő l beszélsz? Gyáva vagy. 
Tamás : (gúnyosan) Mirő l beszélsz? Gyáva vagy. 
Ottó: 	EN, én vagyok gyá... 
Tamás : Én, én vagyok gyáva? ... és különben is, ha akarom 

kioldlak. 
Ottó: Gyáva vagy! Akkor azt hiszem jobb nekem így. (Ta-

más nevet) Most nagy vagy, ugye? 
Tamás : Igen? Ha akarom kioldlak , érted? (Lelöki Ottót a ta-

lapzatról, Ottб  térden) Szánalmas s így nézni , ráadá-
sul meg bízol is. 

Ottó: Végre! Azt hittem úgy kell maradnom. (Tamás rész-
véttel odahajol.) 

Tamás: Most már menjünk! (Ottó ellöki, nekiesik.) 
Ottó: Komolyan gondolod? Megőrültél? (Tamás hátrál.) 

Teljesen megörültél? Mindent feladni? Mindent??? 
Te csak játszottad . Nem, nem igaz , biztosan nem... 

Tamás : Nem tudom . Néha már fáradt vagyok . (OROS halkan 
belép, Tamás észreveszi, feláll.) A rohadék . (hátrál) 
A rohadék! Itt van megint, és... és nem félek. 

OROS: Nem??? (Ujjaival csettint, mire a hangsz бrбkból. 
megszólal az altatódal, mindketten megrémülnek;  
Tamás odaveti magát a térdelđ  Ottóhoz.) 

Ottó: 	(Lehajtott fejjel ordít.) Elég volt! Hallod? 
OROS : Nem! Minden megíratott! Halljátok hát! (nevet) És 

úgysem lesz elég, míg nem jön a sötét... 
Tamás : A dohányföldeket álmodtam , és  „6  is ott volt . Még ál-

maimban is... 	 . 
Ottó: Hagyd abba ! Nem megyek vissza és kész! 
Tamás: A dohányföldeken él. Ott  volt, láttam , apával együtt. 

(OROS felemeli a kezét, csönd, elterülnek.) 
OROS : Azt hittem , fáradhatatlanok , de gyöngülnek a képek. 

(Nézegeti a pofájukat.) Nem, nem kell aggódni. (ne-
vet) Itt vagyok , és jól tudom, elmozdíthatatlan. Nem 
kell aggódni! (nevet) Azt hittem... féltem, hogy fárad- 

Reggelente dohánylevelekkel dörzsöltek be, és a 
dohányszárak rostjait kellett rágnom , hogy történ- 
jék. 
Azt hiszem, volt id őm megfontolni. (felugrik) Nézd! 
Nézd! (Ellöki Ottót az utaz6ládár6l, és mindenféle ru-
hadarabokat kezd kidobálni, míg végre megtalálja a 
tiszti zubbonyt és a kardot. Magára ölti, beleáll a lá-
dába, és a kardot felemeli. Ottó felismeri az apját, le-
térdél.) 

Ottó: Azt mondta, ne akarjam megbosszulni , s menjek el, 
keressen meg a ... és álmaim reggelén hínárszagú 
volt a lábam. 
Ez az! Érted már? Azt mondta, nincs mit б l félnie, mert 
megvan. 

Ottó: 	Anyám is, hogy apád elkészült, rendben lesz minden, 
kész van , fiam, tiszta mint a forrás , nevetni fog örök- 
ké. 

Tamás: Akkor éjjel felrohant a tetőre... 
Ottó: Azt mondta , a toronyba megy , nem tudtuk hová... 
Tamás : És kiáltozott. 	 . 
Ottó: 	És kiáltozott egyre hangosabban, hogy kész van, 

kész van , kész van. 
Tamás: Mocskok, mocskok, mocskok, mocskok... (Hangju-

kat fokozatosan elnyomja apa egyre erđsödđ  ordíto-
zása.) 

Apa hangja : Kész van ! Mocskok! Mocskok ! Mocskok! Fenn a 
toronyban, mert elkeszültem. Mocskok, mocskok, 
mocskok!!! (nevet) Itt fenn! (Tamás és Ottó ez idđ  
alatt összevissza rohangálnak, a jobb sarokba néz-
ve, majd a hang után ugyanolyan egzaltált állapot-
ban, mint elđtte, folytatják az ordítozást.) 

Ottó: Azt hiszem, anyám akkor érezte el őször, hogy el-
ment. 

Tamás : És kiállt a párkányra . (Kaszabolja a levegбt.) 
Ottó: 	Azt hiszem, először volt büszke. (Felugrik a talap- 

zatra.) Hallod? Büszke volt. 
Tamás: Nem jajgatott és először volt büszke. 
Ottó: 	Nem jajgatott, és velem sem tör ődött. 
Tamás: És velem sem törődött. Azt mondta, ő  belement, csó-

koljuk agyon . (Szeme hirtelen megakad a terem jobb 
sarkán.) Nézd! Nézd a tetőt! Ott, látod? 

Ottó: (Hirtelen elkomorodik, és onnan, fentrđl térdre ugrik.) 
És vonyít. (Tamás is) A kurva istenit! Meg kellett vol- 
na fojtani ... Nézd! Nézd! Azt hiszem , megvágta 
magát... azt mondta , ne akarjam megbosszulni. 

Tamáš : És menjek el , akár fullasszam meg magam valahol. 
Ottó: Azt hiszem, megvágta magát. 

hatatlanok . (Nevet, elmegy, Ottó lassan felkel, hallja 
a kutyákat, eszeveszetten dobálja magát, menekülni 
próbál, de inkább az eszméletlen Tamáshoz ugrik.) 

Ottó: Hallod a kutyákat? Ébredj! Hallod ? Dühödt kopók 
ezek , és fáradtság nélkül rohannak ... és farkuk ki-
merevítve. (Rángatja Tamást.) Nem,'nem igaz, hogy 
nem hallod , nem igaz! (Lassan az utazó láda felé 
kúszik, és Tamás megpróbál felkelni, de mindig, 
miután felemeli a fejét, visszacsuklik.) Bár ha most 
mégis, néha éjjel, ha felriaszt egy-egy bútor tompa 
reccsenése, akkor biztos, és bármennyire is a párná-
ba fúrod a fejed , körmeik pattogása ő rjít. Nem em-
lékszel, gyermekkorodban, mikor a korcsok elira-
modtak házatok előtt a kövesen? (Leül a ládára.) Te 
tudod , milyen , amikor a kutyák már némán szalad-
nak, csak körmeik pattogása viszhangzik . Hallod? 
(Tamás felül) Félek a kutyáktól . Betanítottak. Érted? 
Idomított jószág. 

Tamás : Ányám hangja volt? 
Ottó: 	A kutyák idomítottak , csak a harapásuk igazi. 
Tamás : Anyám hangja volt? 
Ottó: 	Nem biztos. Nem lehet tudni, hisz gondolom, él még. 
Tamás : Anyám hangja, volt? 
Ottó: 	Nem lehet tudni. Érted? 
Tamás: (ordít) És megint csak váratlanul jött, csak úgy, a 

semmiből 
Ottó: 	Igen , igaz. Talán jobb lett volna , ha ki sem oldasz. 

Igén, biztosan jobb lett volna... 
Tamás : Mindig csak az, hogy lett volna jobb! Elég volt ... és le 

kell feküdnöm ... csípik testemet a dohánylevelek 
(Lassan, fáradtan lefekszik.) 

Tamás: 

Ottó: 

Tamás: 
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Tamás : A hadakozásban. 
Ottó: Azt hiszem, megvágtam magam. (Tamás az utazб-

ládábбl, ahonnan a ruhákat szedte elđ, nagy zacs-
kó sót emel ki, és nevetve Ottóra önti.) 

Tamás: Talán ha sóval hintenénk. (Elkezdi Ottó testébe dör-
zsölni.) Igen, a só az biztosan segít . Csak a szádba 
ne vedd. 

Ottб : 	Igen, a sб  az biztosan segít. Egyszer ebéd közben. 
Nem, nem. Kint, a ház előtt, a bozótban, egy száraz 
nádszál , amint éppen ketté akartam roppantani, 
csontig bevágta a mutatóujjamat . Miután berohan-
tam, sót öntöttek rá. Bányasót . Érted? Вбnyasót! Azt 
mondták , csípni fog . Sokkal jobban marta a húsomat, 
mint amennyire a vágás fájt... 

Tamás: Csak a szádba ne vedd! (Ottó arcába dob egy ma-
rékkal.) 

Ottó: Sokkal jobban marta a húsomat, mint amennyire a 
vágás fájt, és mégis. K ÜIÖnÖS öröm töltött el; a vérrel 
érdekes, kásás keveréket alkottak, és nem engedtem 
lemosni. Nagyon is ismerős volt az az érzés. 

Tamás: És aztán éjszaka... a mocsár környéki iszap magas 
savtartalma, s egy villanást láttam. Hihetetlenül sima 
test siklott el. 

Ottó: 	Valami egyre jobban hajtott. (felkapja a kardot) Vala- 
mi hajtott 	jobban, valami hajtott, egyre jobban, 
hogy EL! EL! EL! 

Tamás: És hajnalban a köd. Hallod? 
Ottó: 	És hajnalban a köd, ahogy átölelt mindent, szinte foj- 

togatóan. 
Tamás: Olyankor még a vadászok sem jártak, csak valami-

lyen morgásokat hallottam. 
Ottó: 	Igen! A gyíkok morgásai a fény alatt. (nevet) ... ketté- 

vágjalak? 
Tamás: Tudod, hogy kell? 
Ottó: 	Hát persze. (Int Tamásnak, aki lábai elé fekszik, és 

Ottó felemelt karddal elébe áll, majd ráül, s Tamás 
bárén játszadozik.) Anyám sipítozva rohant, hogy a 
padlásra befészkelték magukat az egerek, és nehogy 
felmenjek, mert még összeszedem az egérlázat. Lát-
tál már egérfészket? Tudod, hogy ikítanak? Tudod, 
hogy mennyire tudnak sikítani? Еjszaka felszöktem. 
A két nagyot a macskáknak adtam, de a hat egérfi-
óknak apám borotvapengéjével estem neki . Még úgy, 
bő r nélkül is nyivákoltak, s őt egyikük még szaladni is 
próbált. (nevetnek) 

Anya hangja: Frigyes! Frigyes! Hallod a sikítást a padlásról? 
Mi ez? Nem tudok így aludni. Nekem pihennem kell. 
Most mi van, Frigyes? Miért sírsz? 

Tamás: Félnek az egerektđ l, de amikor végre halálordításuk 
hallják, remegnek. 

Ottó: 	Egy-két hónap múlva új egérfészkeket találtam. 
Anyám egyre nyugtalanabbul aludt. (nevetnek, de 
nem sokáig, mert megszólal az elején hallott felhívás. 
Ijedten hátravetik magukat. A fény kialszik, csak egy 
pásztázó lámpa marad, és đk a gyíkok mozgását 
utánozva kúsznak-másznak. Amikor a felhívás addig 
a pontig ér, hogy „Ezúton is fel... akkor megder-
mednek. A beolvasás után nagyon lassan, félve kez-
denek mozogni.) 

Tamás: Nem félsz? 
Ottó: 	Azt hiszem, igen. 
Tamás: Tб le? 
Ottó: 	Nem, nemcsak tő le. Magamtól ... ugye! Figyelj! Mint- 

ha jönne valaki. (hallgatóznak) Igen, egyre erőseb-
ben hallom, biztosan.. 

Tamás: Nem hallok semmit. 
Ottó: 	Pedig most olyan j6 lenne... 
Tamás: Rajta kívül nem lesz szerencsénk, s talán jobb is. 
Ottó: 	Folytsuk meg! Harapjuk át a torkát. Milyen érzés len- 

ne a hörgéseit hallgatni, hallgatni a hörgéseit. 
Tamás: Már nem félnél? 
Ottó: 	De! Egészen biztosan. .Azt hiszem, mindodáig, míg 

nem érzem a mocsárgáz szagát, míg érezni nem 
kezdem szempilláimon azt a súlyt, amirő l beszélt. Azt 
mondta a mocsárgáztól lesz. 

Tamás: Meg fogjuk ölni, ha ismét belép. 
Ottó: 	Azt mondta, különös álmosság fog.gyötörni... mos- 

tanában néha altatódalokat hallok. (Tamás dúdolni 
kezd.) Mostanában néha altatódalokat hallok.... (Ottó 
lassan, folyamatosan gyorsulva forogni kezd, ezzel 

párhuzamosan emeli fel a hangját: „Mostanában né-
ha altatódalokat hallok". Végül annyira felgyorsul, 
hogy összeesik. Lassan tápászkodik fel.) Mostaná-
ban néha altatódalokat hallok, és olyankor valami el-
lenalhatatlan forgásra kényszerít, (Tamás nevet) és 
olyankor látom a dohányföldeket, a vadászfalkák 
árulásait, a kutyákat, s igen, azt hiszem a mocsarat 
is, igen a mocsarat is .. . 

Tamás: Hazudsz! A mocsarat nem! 
Ottó: Nem? És miért? Te honnan tudod? (Tamás ugyan-

úgy forogni kezd) Ez az, Tamás. Forogj! Forogj, Ta-
más! Forogj! (Tamás összeesik, és azonnyomban 
megszólal az OROS közeledtét jelz đ  dobszб, mire 
Tamás feleszmél.) 

Tamás: Félsz tő le. 
Ottó: 	Nézd! Nézd, az istenit! (Felkapja az utazótáskát, fo- 

rog vele, majd  a  magasba dobálja.) Nézd! Nézd, 
mennyire bizonytaÍan. Nem, nem jöhet. Csak akkor 
jön, amikor rá gondolunk, mert félünk t ő le. Nem jö... 
(Észreveszi OROst, aki már az elđbb belépett. Erő -
södđ  dobszб.) HARC: Mindketten, a közönség köze-
lében, háttal nekik vigyázban állnak, OROSra néz-
nek, majd annak a jelére rohanni kezdenek, mire a 
dob veszett ritmusba csap át. OROS is szalad felé-
jük, majd a színtér közepe táján közéjük ér, és ordít-
va int. Erre đk ketten összecsuklanak a lendülettől, 
hason csúsznak tovább. Ismét nézik OROsT, csak 
most a szín hátsó részéb đl, majd jelére ismét szalad-
ni kezdenek, de most már tengelyük körül forogva, 
majd az elđbbi ponton OROS ismét int, mire újra 
összecsuklanak, de Ottó hirtelen felugrik, és ráveti 
magát, azonban OROS könnyűszerrel lerázza. Ta-
más OROS nyakába kapaszkodik, erre Ottó OROs 
derekát karolja át, és mindhárman forogni kezdenek, 
de egy pillanatban ellöki đket és külön-külön kezde-
nek pörögni, kivéve OROS?majd ismét rávetik ma-
gukat. Ez ismétlđdik, azonban a harmadik szétlökés-
nél 2-3 másodpercig sötét, és mire újra látni, đk a 
szintér elején állnak, OROS helyén pedig egy szobor 
áll. 

Tamás: Szóval hiába is visítottunk, ha elmozdíthatatlan, s va-
jon az-e? Mint a templomok, mint az oltáron az a szo-
bor, mit odaállítatott. (Tamás a torkának ugrik, és fel-
dönti, fojtogatja. Ottó odarohan.) 

Ottó: Engedj! Eressz, Tamás! (Tamás arrább megy, mire 
Ottó ütlegelni kezdi az egyre elevened ő  szobrot, aki 
hirtelen átkarolja. Az elkövetkezendőkben Ottó mind-
végig menekülni próbál, de a szobor engesztelhetet-
lenül tartja. Forognak, pörgetik egymást, néha sike-
rül felállnia, de emez visszarántja.) 

Tamás: Menjünk. Azt hiszem, ideje már. 
Ottó: 	(Kétségbeesve) Nem lehet! Ellenálhatatlanul szorít. 
Tamás: S azt mondta, ne akarjam megbosszulni? 
Ottó: Egyre erősebben olvadunk össze. (Tamás megpró-

bálja lefejteni.) 
Tamás: Mindig is itt volt mögöttünk, kísértett. Hát igen! Elké-

szült végleg ... mocskok! mocskok! mocskok! (köz-
ben a jobb felső  sarokba néz) 

Ottó: 	Képtelenség szabadulni t ő le. Talán majd a mocsár- 
nál könnyebb lesz. 

Miért? Miért lenne ott minden könnyebb? S ha hazudott? 
Ottó: 	Nem, az lehetetlen. Tudod jól, az nem lehet. De se- 

gíts! Meg fog fojtani! 
Megfulladunk? (letérdel) Megfulladunk? 
Félek. 
Mint mindig. (Egy kőtéllel húzni kezdi đket a talapzat 
felé.) Felkötjük! Lógni fog, lógni fog, mint az egerek, 
mint az egereid. 
S velem, velem mi lesz? Hát ezért örült? Hogy kezd 
visszhangzani: ne akarj bosszút állni, fi akarj bosz-
szút állni! 
Elég! Mennünk kell! 
Újra hallom a kutyákat, az altatódalt. Minden úgy ösz-
szefolyik. Hihetetlen a zsongás, hihetetlen. 
Nézd! Nézd a tetőt! Nézd! Nevet. (gúnyosan) Ez az! 
Ez az, Frigyes! (Hangszóróbál altatódal, a kardért 
szalad, de útközben, mint egy örvény, valami forgat-
ni kezdi, viaskodik, elesik, továbbmegy, újabb ör-
vény, míg végül is sikerül leküzdenie őket, s a kard-
dal szétveri a hangszórót, de az altatódal egy másik 

Tamás: 
Ottó: 
Tamás: 

Ottó: 

Tamás: 
Ottó: 

Tamás: 



irányból tovább szól. Tarn ős tehetetlen. Elejti a kar-
dot, csönd. Rohangál, majd mintha meglátná vala-
mit.) 

Tamás: Jönnek. Láttam. Gyerünk! Mennünk kell! Nem akarok 
felöltözni. Érted? 

Ottó: 	Biztos? Hisz mindig is vissza akartál... gyáva vagy! 
Tamás: Már megint? Már megint én? (Felkapja a kardot.) Hát 

hol vannak? 
Ottó: 	Hősike. 
Tamás: Vigyázz! Nem felejtettem az egereket. 
Ottó: 	Azt mondta, ne akarjak bosszút állni. 
Tamás: Nem, azt nem akarok, de menjünk, muszáj menni. 

(Tamás el.) (Ottó továbbra is viaskodik.) 
Ottó: 	Meg kellett volna fojtanom, talán mindkett őt... kísér- 

tettek a dohányföldek, kísértettek, s nem tudtam mi 
ragad, mi szorít ahhoz=a ponthoz minduntalan, s miért 
nem lehet hajnalokon a villanásokat figyelni, s a cso-
dálatos morgásokat, a gyíkok morgásait a fény alatt, 
s testünk átsiklik a határokon... Azt mondta, ne akar- 
jam megbosszulni? Hát nem, azt nem akarom, nem, 
de félek a kutyáktól, s félek a vadászoktól. Csak en-
gedne már, az istenit! ... de a tetőn is vonyít, pedig 
nem, nem bántottam, igaz, gondoltam rá elég sokat. 
(Hangszóróból altatóddal, Ottó ha lehet még vadab-
bul küzd.) ... hát szólj! Nem zavar. Mondom, nem za-
var, csak engédne már menni tovább, fokozni a tem-
pót, igen, a ritmus, csak a ritmus a fontos... nem, 
nem igaz, hogy kész volt. Ezért vonyítottál? Hát per-
sze. Ott , a tetőn, nézd, nézd! MOCSKOK! MOCS-
KOK! MOCSKOK! Mint a királyok, ugye? Hát persze. 
Mint a királyok! Frigyes, a király! Nem hiszem... csak 
átjutni, a dohányföldekt ő l távol maradni, csak ezt! 
...talán csak azok az igazak, akik most is mosolyog- 

nak... szeretem a mosolygós embereket. A csendes 
bolondok. Igen! Hallod, Tamás? A csendes bolondok! 
Tamás! Tamás! Segíts, az istenit! (Hirtelen kiszaba-
dul.) Tamás! Tamás! (Keresi, míg végül is belép.) 
Szóval így? Hát persze, ez a legkönnyebb, s lehet az 
igaz. Észreveszi, hogy a szobor is, lassan emelked-
ve, mászik felé.) Ne! Ne! Félek. Nem akarok könyö-
rögni senkinek... miért nem fojtottam meg? Végig 
kellett volna csinálni, aztán megdögleni a mocsárban. 
Átlépni. ÁT! (Belép OROS is.) Hát itt vagy te is? Nö-
vekszik a sereg ... gyertyákat Iátok. A templomot. 
Igen, a templomot... legyen azúr mindörökké... le-
gyen az úr mindörökké... (Szökni próbál, feléjük sza-
lad, de elkapják, lassan emelik fölfelé.) Hát persze! A 
dohányföldek, és a dohánylevelek bő régetése, ér-
zem újra... talán nincs mocsár. (Mindannyian nevet-
nek.) Talán nincs mocsár. (Mire fejük fölé emelik el-
hallgat, mozdulatlan. Arra a székre ültetik, amelyen 
az elején Tamás ült, és őt is papírba csavarják. Mikor 
elkészülnek, Tamás a baloldalon, OROS a jobbon, a 
szobor pedig hátul vigyázba vágja magát. Lassan 
homályosodik a kép, majd teljesen sötét. Ekkor a 
hangszórón keresztül Ottó hangja: 

Nem tudom, mi történt, és nem is érdekel... még 
az iskolában, a gyakorlati óráról hazaloptam egy 
széklábat. A szekrény aljában őriztem, a legmélyén. 
Mostanában esténként el őszedem, amikor nem lát-
nak, és a tenyeremet ütögetem vele. Olyankor ki sze-
retnék rohanni az utcára, hogy gy őzzön az erősebb, 
ki-ki az utcára minden hajnalban... aztán szépen 
visszadobom, és egy álló napig kerülöm a szekrényt, 
mígnem valami ismét odahajt... köszönöm. (fény, 
ismét mocsárhangok) ❑ 

Az 5-17. oldalon Dormán László fotói 
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Papp p Tibor 

A lelátóról 
nézve 
(Hangjáték) 

Szereplők: 
Gabi 
Viki 
Csapos 
Bírónő  
Rendész 

(A stadionok jellegzetes zörej-káosza. A szurkolók rivalgásá-
tól elkülönül a bírói sípszó. A zsivaj ezután kulminálódik, majd 
fokozatossan halkul. A halkuló zsivajba pohárcsörgés ve-
gyül.) 

VIKI: 	(fujtatva) Végre... végre ide találtam. Pedig azt 
mondták könnyű  lesz felismernem az épületet, 
mivel ez a leghatalmasabb létesítmény a környé- 

10 

ken. Igaz, nem is az épülettel volt baj. Csak az a 
rengeteg bejárat... Szédeleg t ő lük az ember. No 
meg az a rengeteg sz ű rő ... Ahh! (székcsör-
gés) Pincér! ... Pincér, legyen szíves! 

CSAPOS: Ma nincs pincér. 
VIKI: 	Hogyhogy ma nincs pincér? Itt mindig kell hogy 

legyen. 
CSAPOS: Meccs van... Ilyenkor mindenki kinn ül a lelátó-

kon. A pincérek is. Nem vehetjük el t ő lük ezt a 
napot. Mindig a keleti lelátón szoknak ülni... lát-
ja, ott, az eredményjelzőtő l balra, az alsó ne-
gyedben. Jó hely. Szinte soha nem érezni a sze-
let és a nap is s ű rűn átjárja. Én is ott szoktam ül-
ni. 

VIKI: 	Mennyi ember, és milyen hangosak. Úristen, 
mennyien vannak. Ezek itt mindannyian szeretik 
ezt az izét? 

CSAPOS: A focit mindenki szereti. 
VIKI: 	Én nem... Nem tud érdekelni. 
CSAPOS: Majd megszereti. Még olyan fiatal... 
VIKI: 	Én? Soha... Hogy én ezt az ökörséget megsze- 

ressem... Mennyi ember, s mind emiatt a vacak 
bő rgolyó miatt képes volt feláldozni a délutánját. 
Hogy a francba tudnak ennyien összejönni?! 

CSAPOS: Ja kérem, ez spo rt . 
VIKI: 	Na és? Ez még nem ok arra, hogy az ember el- 

fecsérelje a délutánját. Mennyi ember, s szinte 
mindegyik férfi. 

CSAPOS: Hova gondol kislány! Már rég elmúltak azok az 
idők. Nekünk már nő i szakosztályaink is létez-
nek. Sőt nő i bíráink is... Én is, én is ott voltam az 
első  vegyescsapatban .. . 

VIKI: 	Maga? Maga játszott?. 
CSAPOS: A kapitány az elsők között szólított maga mellé. 

Balösszekötő  voltam az aranycsapatban... Látja 
kislány a díszpáholyt? ... Na azok ott a volt csa-
pattársaim .. . 



~ 

' 

~ 
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VIKI: ' Ahha... Ёѕ  maga? Maga hogyhogy nincs adbz 
p* 

CSAPDS: |dÖo Іб8abbakoUotthogynom.Tudamogaёгd І -  
tem ...  abokám. 

VIKI: 	??? 	 - 
Az 

ugyeietes.  Iszik valamit? 

majd odaviszem.  ісеgб  Ібр tеk zaja) Tudja  ma 
jбkеdvеm van...  

VIKI: 	Hogy  kіаblnаk?  Mindig  ‚yen  hangosak?  

csapat...  No, de 'attб l  nekem  mёg  lehet  јбkіd-

VIKI: 	Ѕокіg  tart  ґПёg? 

VIKI: 	*xxormogvamamx 	Tudja,  
 *  кёгnуеzеtvёdбktб l :.. umuzvm'nv, 

' 	І mAoeaz-  
CSAPOS:  Nem, mёgnеm hallottam гбІa 
VIKI: 	 '  Igaz,  mёg  nem igen 	 ok ЬеnnLnkе t, do 

сsaknеm гёg Кеzdш nК .  Nekem  is  ez lesz az  еІsб  

VIKI: 	Mennyien vannak!  Аztn  csak az  a  rengeteg  

СЅАРІЅ :  Nicsak: az egyik  fе l І lt.  Otthagyja az  еgёѕzеt... 
Егге fе lё  tart.  

VIKI: 	Jaj,  deizgulok.  Mit gondol, hogy  szб litѕam  meg?  

as.  Ismerem.  M&  nagyon  гёg і vеndёg.  

GAB': 	Egy  sort  gyorsan,  nёn і ,'dе  hideget, mert  feirob- 

сs Паt,  maga ugye  szu гКо k5? 
GАВ l: " 	Az. Az  51413-as.  Az  egyik legjobb  ёvјгat.  

meghfvni  az asztalomhoz... Legyen  szives!  

_' ij edek  m-. 

VIKI: 	No tеoaёk 	 Nom  (gў  gondoltam..
Веѕz lgеtni  szе геtnё k  ' riportozni .— 

г g іб tб | јбttеm,  az Uknаz0k-H Uúm' 
/ 

GABI: 
 

-nuk 	 EKauuёveK/Ú8. Kt Úgy' 
lehet  sёmm іt еІёгn і ..,. Нdb г ,  a  fene tudja... 

mёg  olyan fiatalok:  ` 

	

VIKI: 	Igen."Most  is  

stadion ` 

GAB!:'  
 

(halkabban),  di іІбbb  hajoljon  Кёzе lеbb  mert  
` 

	

VIKI: 	A 

	

GAB': 	Ha і |  komolyan mondom:  a рагtјеІzб ...  Mert  
'nommUа o*a  lest,  mi meg bekapjuk  a gбіt, aztn 

` 
` 

	

' 	nmdig  mindennek u  рагtjёІzбk  az okai... 

	

VIKI: 	Е lmondаnn  most  mindezt 

lеntkozkNo8е l 

utm.  A  412 -es riporter  nуаkѓьа  vette  a  varost, 
hogy  a  hеіуszin гбі  hozzon friss infогm с iбt. Nem 
Кё llеtt  messzire mennie, igy  most a  stadion  sze-
mёthеgуё nеk tеtејёгб l  jelentkezik, ahol egy so- 

^~  

T000ёk'.BÖuzörtalnm 	óoahuU 

GAB': 	Hе l І ÚAz 51413-aabеѕzá ` Ѕzеöntеm аzёгtsze- 
metelnek az emberek'me 
ugуеb г  a  csapat jobban  jtszаП a,  nem kapna ki  

~
vagda-

l6dzгi nak - ___--'-- 

tartanak!  (kattаПѓѕ) Мagnaк ,  magnak pedig 

Elment.  Н t  ez az  ёn foггбm.  Egyszer adatik 
meg, hogy kinyissam  a ѕzm, бs  akkor  is m г  a 

‚ gyek ёѕ  megkeresem... Engem nem lehet csak  

Csak bajt  сѕ inl  az ilyen, 

VIKI: 	Most  mit akar ez  tб lеm?  En tбnу lеg  csak  a  riport 

VIKI: 	Kellett  nekem ezzel  a hб lуagg аІ  dsszeakadnom.  

' 	Az  ilyenek hangolnak,  аztn  meg  a  mikrofonba  
bssze-vissza makognak.  

GAB': 	V гјоn!  Ne  tunjbn  el! Itthagyott.  Nincs benne 
semm i  

еgёѕz vilбg. Elhidegiltek  az emberek. Brr. Itt  is  
nagyon hideg  van...  Pedig  бn  csak egy icipici  

spontбn  mosolyra...  Hбt  olyan sok ez?! Embe-
rek! Hallgasson  mб r  egyszer  vёgig  valaki!  (ѕzй -

net)  Nem. Ez igy nem mehet  tоvбbb. Tbbbet  nem 
tolnak ki velem.  El  fogom mondani,  ha beledb- 

(sikertelen  ѕ!ро lѓѕй  k!ѕёгѓі tеk)  Ah...  Ha  nekik  

(zaj,  mint  amikor egy  szйk  lufit  ргбbѓ lnak fеІhйz- 

Ha  kiabб lni ргбbб  |olбvбm.AtokÚmaffiakoz4bon 
van . Meg fig  fizetni akoszos  ö No mo-
corogjon, mert akkor |o kill  |önöm! Nem kookáz' 
tathatok. Vagy maga, vagy 4n. 

^ ~ 

VIKI:  
GAB: ' 

VIKI: 
^ 

/ 



GABI: 
VIKI: 

GABI: 
VIKI: 
GABI: 
VIKI: 

GABI: 

VIKI: 
GABI: 
VIKI: 

GABI: 

VIKI: 
GABI: 
VIKI: 
GABI: 

VIKI: 
GABI: 

VIKI: 

GABI: 

VIKI: 
GABI: 

VIKI: 
GABI: 

VIKI: 

GABI: 

VIKI: 
GABI: 

	

GABI: 	Ne próbáljon kiáltani! Fogja be végre a száját! Na 
tessék... Csupa nyál lett a kezem. Különben 
meg csak kiabáljon, ha jólesik. 

	

VIKI: 	Segítség! 

	

GABI: 	Úgy sem meri senki meghallani. 

	

VIKI: 	Emberek! Segítsenek! 

	

GABI: 	Kár erő lködnie. Láthatja, hogy senki sem tör ődik 
magával. 

	

VIKI: 	Nem igaz, csak nem mernek rárontani egy fegy- 
veresre. Egy ilyen disznóra... Fényes nappal 
embert rabolni. Fantasztikus. 

	

GABI: 	Azért, hogy lássák: nem éri meg amit maga csi- 
nál. Nincs értelme, érti?! EI fogjuk tüntetni a süly-
lyesztöbe. 

	

VIKI: 	Engedjen el! Akármit tervez is, nem fog sikerülni. 
Már biztosan értesítették a Biztonsági Szolgála-
tot. Nem jut messzire. 

	

GABI: 	De maguk sem. Nem szeretik a színüket az em- 
berek. 

	

VIKI: 	Nem igaz. Igen is szeretik a zöldet. 

	

GABI: 	De soha sem fogják vállalni. A csapatnak más a 
színe. Nem lesz itt semmi. 

	

VIKI: 	Nem igaz. Tudom, hogy nem igaz... Maga blöf- 
föl... Mindjárt tudtam, hogy blöfföl. Nem is az, 
akinek mondja magát. Maga az a nyilatkozat-
mániás Szurkoló, aki egész nap üldözött. Mit 
akar? Nem érti, hogy senki sem kíváncsi magá- 
ra? 

	

GABI: 	Igaz, eddig nem voltak, de most teszek róla, 
hogy megtudják az emberek, mit gondol err ő l az 

egész гöl az 51413-as. Na gyerünk! 

	

VIKI: 	Engedjen el! Ne rángassa a hajamat! Hova von- 
szol? 

(ajtбcsapбdás, dulakodás, zuhanás) 

	

VIKI: 	Engedjen ki! Nem tarthat itt! Keresni fognak. En- 
gedjen ki! 

	

GABI: 	Nem fogják keresni! 

	

VIKI: 	Mit akar tő lem? Engedjen ki! Verjen meg, cson- 
kítson meg, e гöszakoljon meg, de utána enged-
jen ki! 

	

GABI: 	Ne ordítson! Üljön oda! Oda, az asztalhoz! (ital- 
töltés) Tessék, ezt igya ki! Ez majd megnyugtat- 
ja. 

	

VIKI: 	Hol vagyok? Miért nem mondja meg, hogy mit 
akar tő lem? Miért nem enged haza? 

	

GABI: 	Ne ordítson! Vékonyak a falak... Meghallják. 
VIKI: Úgy! Meghallják?! Maga fél?! Reszket. Hát miért 

ne ordítanék? Csak hallják meg! Csak hívják ki a 
Biztonsági Szolgálatot! 

	

GABI: 	Ne ordítson! A szomszédok meghallhatják... A 
múltkor is feljelentettek. Állítólag túl hangosan 
horkoltam. 

	

VIKI: 	Ne káráljon! Maga fél. Na, mi lesz már? Kien- 
ged?! 

	

GABI: 	El  kellett adnom az ágyam, hogy ki tudjam fizetni 
a büntetést. Azóta ülve alszom... Kérem, ne or-
dítson! Már nincs semmim, amit el tudnék adni. 

VIKI: Fantasztikus. Szép kis emberrabló maga. Képes 
lenne a földön hálatni az áldozatát? Mondja, ko-
molyan gondolja ezt az izét? 

GABI: 	Mizét? 

	

VIKI: 	Hát, hogy csak úgy elrabol valakit, aztán meg 
nem tud mit kezdeni vele. 

GABI: 	Én nem csak úgy elrabolok valakit. Én magát ra- 
boltam el, s.k. 

	

VIKI: 	Úgy? És most ezt én vegyem megtiszteltetés- 
nek?Jutalomüdülés a banditaúr lakásán ... Fan-
tasztikus... A lakása is az. Hogy tud itt élni?... 
Most mit fog csinálni? 

GABI: 	Nem tudom. 

	

VIKI: 	Nem tudja? Oltári... Maga tisztára becsavaro- 
dott. Mihez kezdjen az ember egy ilyen hülyével? 
Vegye tudomásul, hogy ettő l a perctő l kezdve 
maga nálam áldozat. Verstehen, rabló úr?t Most 
mit csináljak magával? Van valami ötlete? 

GABI: 	Nincs. 

	

i~IKI: 	És mi lesz a váltságdíjjal? Kinek fogják kifizetni? 
GABI: 	Oda nézzen! 

	

VIKI 	Hova?  

Oda fel! 
Jéé, egy ócska képerny ő  a plafonon. Na a vált-
ságdíjból nem fogunk újat venni. 
Mindjárt kezd ődik az összefoglaló? 
Miféle összefoglaló? 
A mérkőzés гđ l. 
Fantasztikus! Azért cipelt ide, hogy ne kelljen 
egyedül néznie a szaros televíziót? Oltári. Az 
évszázad rablása. 
... Előbb гészletek a meccsrő l, aztán nyilatkoza-
tok. Meg fogják magyarázni, hogy most miért ka-
pott ki a csapat. 
A partjelző  miatt, mi? 
A partjelző  miatt! 
Ez jó. Talán még a maga dilijénél is jobb... Ez a 
bajszos izé kicsoda? 
A mágus. Ő  szokta meccs után pelenkázni a 
csapatot, ahelyett, hogy el őtte jól gatyába rázná. 
Nem idevalósi... Nemrég jött. Azaz: küldték... 
Felüгő l ... Szélhámos. Már rég nem megy a csa-
patnak. Ő  azért jött, hogy „fellendítse" a dolgo-
kat. Hát zavart azt csinált... Azel őtt sem nyer-
tünk túl gyakran, de legalább elkerültek bennün-
ket a botrányok. Nem kellett szégyellnünk ma-
gunkat mások előtt... Ez egy nyugodt hely. Az 
emberek itt nem szeretik az ilyeneket. 
Akkor miért engedték, hogy ide jöjjön? 
Mondtam már, hogy küldték. 
Aha. 
Meg aztán egy csomó embert maga köré édes-
getett. Van, akinek tetszik. Foglalkoznak vele a 
bulvárlapok... Szélhámos. Kedves Szélhámos. 
Megkedveltette magát egyesekkel. 
És ez a pofa kicsoda? Jókép ű  alak. 
Ö a sztár. A mágus hozatta. Már azelptt is sztár 
volt. Most az egész csapat az đ  szeszélyeit szol-
gálja. Nagy pénzt fizettünk érte. Haszon meg 
nincs belő le. Pojáca. 
Szélhámos meg pojáca. Nem rossz duett. Most 
az övéké a világ ... 
Már mindenhonnan elkergették őket. Erre az 
okosok úgy döntöttek, hogy kirakják őket ide, a 
perifériára... itt, ha nem használnak, nem is árta-
nak, legalábbis azoknak nem, akik ide küldték 
őket. Rengeteg pénzbe kerül ez a cirkusz. Az 
okosok úgy gondolják, hogyha ezzel tömik a fe-
jünket, megfeledkezünk a kisebbedő  kenyérada-
gokról. 
Cirkuszt, kenyeret, de legalább az egyiket! 
Azt híresztelik magukról, hogy ők az európai 
szintű  focit szorgalmazzák. Hogy viselkednek, 
mintha nekünk azel őtt egyáltalán nem lett volna 
csapatunk... Én nem ellenzem, hogy a kapussal 
rúgatják a kezdőrúgást, de nem ér az semmit, 
hogyha nem tud időгe visszaszaltózni a portájá-
ra. Megnyertek egy-két soha sem hallott Coca-
Cola kupát, aztán mindjárt a világ legjobbjainak 
képzelik magukat. 
És nem lehetne valahogyan kiebrudalni őket? 
Hogyan? Sze гzödésük van, amit itt-ott teljesíte-
nek. Támogatóik vannak. Eredményeink azel őtt 
sem voltak. Most már becsületünk sincs. 
Pedig én hallottam, hogy a szomszédban komp-
lett szétzavarták a csapatot. 
Na igen. Ott még a vezetőséget is leváltották. De 
ott már végképp nem volt, aki fedezze a kiadáso-
kat. Itt is az lesz, ha majd elfogy a pénz. Csak 
kérdés, hogy addigra mi marad a csapatból? A 
volt jobb játékosok már régen továbbállták. Az 
ifik orrát meg már megütötte a pénz szaga. Oda 
mennek, ahol többet fizetnek. Ez szép. Csak 
nyújtani is kellene érte valamit... 
(papírcsörgés) Hát ezek meg micsodák? 
Szaklapok. Külföldrő l. Nagyon drágák. Erre 
megy el a pénzem nagy része. Ezek már a tech-
nikás játék tökéletesítésén törték a fejüket, mikor 
mi még a szerepkörös focit nyomtuk kifulladásig. 
Aztán nálunk is felébredtek és valaki kimondta, 
hogy olyan játékosokra van szükség, akik min- 
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fenntartsák ezt a langyos semmit ... A vélt biz-
tonságot senki sem meri kockáztatni az esetle-
ges szebb jövőjért... 

VIKI: 	Nem értelek . Most véded vagy támadod a focit? 
GABI: 	A fociért támadom a labdarúgást. 
VIKI: 	Hát mi lenne a jó? 
GABI: 	Jó nem lenne... Esetleg csakjobb... Itt és most, 

ez a csapat , más eszközökkel a most csak han- 
goztatott célért. Állítsák vissza a foci becsületét! 

VIKI: Fura alak vagy te 51413 -as. Ha ennyire a szíve-
den viseled, akkor miért nem lettél te is labda-
rugó? 

GABI: 	Nem lehettem. Priuszom van. 
VIKI: 	Micsodád? 
GABI: 	Priuszom. Még a suliban egyszer berúgtunk egy 

ablakot. Engem utolértek. 
VIKI: 	Hát ez óriási: felcipelsz ebbe a baromi lakásba, 

és ahelyett, hogy megpróbálnál bef űzni, te kipa-
kolod itt nekem a focihelyzetet. Meg sem kérde-
zed, hogy egyáltalán érdekel-e engem. Elmon-
dasz egy csomó ólomsúlyú igazságot , amit tulaj-
donképpen mindenki tud. Siránkzol a helyzeten, 
de nem tudsz rajta változtatni. Nem is hiszed, 
hogy lehet rajta változtatni . Hát ez óriási! Ez ön-
magában megér két emberrablást. 

GABI: 	Halkabban ! Meghallják. 
VIKI: 	Mit? Hogy az 51413-as becsavarodott ? Hát errő l 

nem tud a híres szurkolótábor ? Ez lenne hát az 
egyetlen titok? 

GABI: 	Meghallják . Már meg is hallották ... Már jönnek 
is. 

VIKI: 	Kik? 
GABI: 	A tribünrendészek. A szomszéd már biztosan ér- 

tesítette őket. 
VIKI: 	Miért éppen a tribünrerdészek? A ház nem tarto- 

zik a stadionhoz. 
GABI: 	Minden a stadionhoz tartozik. 
VIKI: 	De miért? Nem csináltunk semmit. 
GABI: 	Már hallom a lépteiket . Mindjárt felérnek... 
VIKI: 	De hát nem csináltunk semmit, amibe bele lehet 

kötni. 
GAB!: 	Beszéltünk. 
VIKI: 	Csak te beszéltél ... És csak arról , amirő l min- 

denki tud. Arról lehet? 
GABI: 	Egy bizonyos határig. 
VIKI: 	És hol a határ. 
GABI: 	Nem tudom. 
VIKI: 	Nem tudod? Hát mit tudsz? Azt, hogy elvisznek 

bennünket? 
GABI: 	Csak engem... Te nem beszéltél. 
VIKI: 	Nekem nincs véleményem, mi? . , . Hát tudják 

meg, hogy igen is van véleményem. Halló! Ide 
hallgassanak ! Az a véleményem , hogy az egész 
labdarúgás le van szar ... Most már engem is el-
visznek? 

GABI: 	Ez nem véleménу . Legalábbis nem konkrét. 
VIKI: 	Majd azt mondom, hogy mindenben egyetértek 

veled. Sőt náladnál is egyebbet értek. 
GABI: 	Ez nem igaz. 
VIKI: 	Na és. Ok ezt nem tudják. 
GABI: 	De tudják. 
VIKI: 	Honnan? 
GABI: 	Mindent tudnak. 
VIKI: 	Akkor te tudtad, hogy mi lesz a vége? Miért? 

Miért csináltad? Tudtad, hogy nincs értelme. Ak-
kor miért? 

GABI: 	Nem tudom. Talán mert... Mert jó érzés volt 
megpróbálni . Beszélni róla. 

VIKI: 	Elvisznek? Nem engedem... Bújj el! Ide, a pult 
mögé ! Majdazt mondom , hogy a stadionban 
vagy. Hogy kimentél a délutáni edzésre. 

GABI: 	Minek? Úgy is megtalálnak . Ha nem most, más- 
kor. 

VIKI: 	Ezek ök? 
GABI: 	Ők. Búcsúzzunk el! Szervusz. 
VIKI: 	Szervusz. 
RENDÉSZ : Állj! Ne mozduljanak ! 51413-as? Velem jön! 
VIKI: 	Várj! Előbb csókolj meg! 
GABI: 	Minek? Nincs értelme. Úgysem találkozunk már. 
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VIKI: 
GABI: 

VIKI: 
GABI: 

VIKI: 

GABI: 
VIKI: 

GABI: 
VIKI: 
GABI: 
VIKI: 
GABI: 

VIKI: 
GABI: 

VIKI: 

GABI: 

VIKI: 
GABI: 

denhol megállják a helyüket . Meg több kontaktus 
kell a labdával. 
És az jó? 
Egy darabig jól ment. Jó eredményeket jegyez-
tünk nemzetközi szinten . Aztán lassan ellaposo-
dott... Minden birka bele akart szólni, s végül ez 
lett belő le: kondíciónk semmi. A labdát meg mi-
helyt megkapja valaki , igyekszik lerázni a nyaká-
ról. Kinlódjon a másik ! A kapu előtt persze nagy a 
tolongás, mert azért prémium jár, ha valaki gólt 
lő . De nincs mire építeni a támadást ... Ahelyett, 
hogy mi is az egészséges, betonvédelemb ő l tá-
madó szellemet forszíroznánk , az új formákra 
gyorsan átállni képes , fizikailag jól felkészített 
csapatot , egyesek a múltban elért eredmények-
bő l akarnak megélni . Mindent a legendák tükré-
ben szemlélnek. 
Miért nem jó nekik a ma menő  foci? 
Mert azt nem ők találták ki. Nem mintha nálunk 
nem pénzért játszanának , csak ez olyan félhiva-
talos forma. Igy nem kell viselni a kellemetlen kö-
vetkezményeit : ha valaki már nem produkál, ak-
kor szépen elfelejtik. Humanitárius fátyol mögé 
rejtjük a kényelmes életformához való ragaszko-
dásunkat . Pedig valamikor még nálunk is meg-
volt a becsülete a labdarúgásnak. A szurkolók is 
egészen másképp viselkedtek akkoriban. Van-
nak itt hagyományok , gyökerek. Csak amikor 
visszanézünk rájuk , a nagy tisztelet elfeledteti 
velünk, hogy meríteni is lehetne bel ő lük... Kár, 
hogy manapság már senki sem hisz a fociban, 
de méginkább az a baj, hogy azok nem hisznek 
benne , akik az arculatát alakítják . A hazugságot 
pedig nem lehet sokáig e!kendőzni. 

És most az 51413-as ki fogja takarni , le fogja 
rántani a leplet az álszent szakvezet őkrő l? 
Nincs mit lerántani. 
Hát nem akarod felnyitni a szurkolótábor szemét, 
hogy megtudják, mi folyik itt? 
Tudják. 
Mindenki tudja? 
Mindenki. 
Akkor miért nem változtatnak rajta? 
Nem lehet. Nem tudunk. Ezen senki sem tud, 
gyorsan , látványosan változtatni . A szurkolók ér-
zik, hogy ők is részesei ennek... Mert hagyták, 
hogy ide jusson az ügy. Újra kell alapozni az 
egészet! Ujra kellene alapozni. 
Az ifjúság ? Szerinted ők tudnának változtatni? 
Hinnünk kell bennük. Ha már ők nem hisznek 
bennünk , legalább mi higgyünk bennük! Sajnál-
hatjuk, hogy eltávolodtunk t ő lük. Meg kellett vol-
na hallgatnunk őket... Ha mi idejében melléjük 
állunk, nem lesznek elferdülések. Megúszhattuk 
volna a a spliti Hayselt. 
Az értelmiség? Nekik kellene megszabni az új, 
járható utat... 
Ők el akarják határolni magukat a focitól ... Mivel 
nem tudnak rajta változtatni megpróbálnak nem 
venni róla tudomást. Ez sem megoldás. 
Akkor miért nem hagyod a fenébe az egészet? 
Már a nagyapám , már ő  is drukker volt. Ott volt a 
'18-as stadionavatón. Az apám kijárt az arany-
csapat meccseire. Egyszer engem is elvitt, hogy 
lássam a kapitányt . Talán akkor játszott utóljá-
ra... Aztán még sokáig vezette a klubot . Akkori-
ban tényleg nagy volt a csapat . Pedig nem volt 
könnyű . Élesben mentek a mérkőzések... Ö 
azonban tudott dönteni, tudtak áldozatot hozni, s 
volt fegyelem, mert még élesben mentek a mér-
kőzések ... Ma már senki sem ütheti meg igazán 
a bokáját . Ma már nem lehetne a múltból élni. De 
aki erre felhívja a figyelmet , az a foci sírásója. 
Csak akik lecsapnak rá, nem akarják észrevenni, 
hogy ők már félig-meddig hullgmosók... Csele-
kedni kellene . A tegnapi eredrrlény óriásai nem 
jogosítanak fel arra, hogy ma semmit se tegyünk! 
Ezt ma egy bizonyos mértékig divat hangoztatni. 
Csak e szerint élni a nehéz . Mindenki a másikra 
vár. Vannak , akik meg arra törekszenek, hogy 
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VIKI: 	Akkor is! Akarom, hogy maradjon t ő led valami 
emlékem. 

GABI: 	Fájni fog. 
VIKI: 	Nem baj. Akarom, hogy fájjon... Ezt nem vehetik 

el tő lem. 
RENDÉSZ: Elég volt! 51413-as, utánam! 
GABI: 	Nem várakoztathatjuk meg az urat. Aztán még 

biztosan ki akar menni a meccsre. Sajnálnám, ha 
miattunk lekésné a szaltózó kapus kezd ő rúgá-
sát. Szervusz. 

VIKI: 	Szervusz... Elvitték... Mit fognak csinálni vele? 
Jaj, a magnó! A riport! Be kell mennem a rádióba. 
(székek nyikorgása, susmogás, toporgás) 

VIKI: Hol lehet? Már biztosan elindultak. Vajon mit csi-
nálhattak vele? Már kellene, hogy kezd ődjön a 
tárgyalás...  El  fogják ítélni, pedig nem csinált 
semmit... Nekem pedig tanúskodnom kell. Nem 
engedhetem, hogy a nyakába varjanak valamit! 

RENDÉSZ: A bírónő . 
BÍRÓNŐ : (katonás léptek, sípszó) Jó napot szurkolók, jó 

napot elvtársak! A Szurkolószövetség Fegyelmi 
Bizottságának nevében megnyitom a tárgyalást. 
A tanú itt van? 

VIKI: 	Igen. 
BÍRÓNŐ : Rendben. Rendész, kérem vezesse be a vádlot-

tat! Vádlott, álljon a pad mögé! A számát kérem! 
GABI: 	51413. 
BÍRÓNŐ : Rendben. Ismertetem a vádat. A SZSZFB vizs-

gálatot indított az itt előállított szurkoló ügyében. 
A vád: a vádlott kirívó viselkedésével zavart kel-
tett a szurkolók körében, megsértette a szurkolói 
etikettet és a csapat ellen agitáló téveszméket 
terjesztette az ifjúság körében. A bizottság a vád 
tételeit tüzetesen átvizsgálva azokat igazoltnak 
találta és a vádlottat b űnösnek nyilvánította. Fel-
kérem a vádlottat indokolja meg cselekedeteit! 
Tárja fel előttünk, mi indította a szervezetünk el-
len irányuló aknamunkára!? 

GABI: 	Nem tudok olyat mondani, ami az itt egybegy ű l- 
tek számára ismeretlen lenne. 

BÍRÓNŐ : A vádlott beismerte b űnösségét. Felkérem a kije-
lölt tagokat, vonuljanak vissza a szomszédos te-
rembe a büntetés megvitatása céljából! 

VIKI: 	De hát nem követett el semmit! 
BÍRÓNŐ : A tanú csak akkor szóljon, ha kérdezik! 
VIKI: 	Ki sem hallgattak. 
BÍRÓNŐ : Az ügy egyértelm űsége indokolatlanná tette a ta-

nú kihallgatását... Azzal csak bonyolítottuk volna 
az ügyet, ami sem a szövetség, sem a vádlott ér-
dekeit nem szolgálta volna. De ha a tanú kétség-
bevonja a per igazságosságai, itt az alkalom, 
tessék, vegye védelmébe a vádlottat! 

VIKI: 	A vád nem szolgál semmi konkrétummal. Konk- 
rétan mit követett el a vádlott? 

BÍRÓNŐ : A vád első  pontja: A vádlott kirívó viselkedése. 
Értesüléseink szerint már évek óta nem szidja a 
partjelzőket, kik köztudottan... 

VIKI: 	Minden problémánk okozói. 
BÍRÓNŐ : A tanú csak akkor beszéljen, ha szót kap! Figyel-

meztetnem kell, hogy viselkedése nem felel meg 
a szövetség moráljának. Enyhít ő  körülményként 
vesszük figyelembe, hogy még kiskorú, és nem 
tagja a szövetségnek. 

VIKI: 	Persze, így nincs honnan kizárni. 
BÍRÓNŐ : Kérem a tanút, tartózkodjon a cinikus megnyilvá-

nulásoktól, különben kénytelen leszek eltávolít-
tatni a terembő l. A vád második pontja: a szurko-
lószövetség erkölcseinek semmibe vétele. A 
vádlott már huzamosabb ideje jóval a mérk őzés 
vége előtt elhagyta a lelátót, megtagadva ezzel 
minden erkölcsi támogatást, amit a csapat és a 
stadion iránt tanúsítani köteles lett volna. 

VIKI: 

	

	Mert zsinórban vesztett a csapat. Nem bírta már 
nézni a kínlódásukat! 

BÍRÓNŐ : Utoljára figyelmeztetem: mérsékelje az indula-
tait! Egy elvh ű  Szurkoló jóban-rosszban kitart a 
csapat mellett. A harmadik pont: a vádlott csa-
patellenes agitációja, amellyel az ifjúságot pró-
bálta megtéveszteni. Hogy célját elérje, még az 

erőszakos cselekedetektő l sem riadt vissza. Ezt 
a tanú is igazolhatja! A vádlott őt is arra kénysze-
rítette, hogy felmenjen vele a lakására és végig-
hallgassa csapatellenes ideológiáját. 

VIKI: 	Nem igaz! Nem kényszerített! 
BÍRÓNŐ : Úgy! Több szemtanú egybehangzó állítása sze-

rint, s köztük nem egy kipróbált szurkoló van, a 
vádlott fényes nappal, a nyílt utcán kényszerítette 
a tanút, hogy menjen fel vele a lakására. A jelen-
tés szerint az incidens felért egy kisebb ember-
rablással ... Ha a tanú ezt kétségbevonja, kérheti 
a Biztonsági Szolgálat újranyomozását ez ügy-
ben. Óhajt élni ezzel a jogával?! 

VIKI: 	Nem. Azt hiszem nem. 
BÍRÓNŐ : Több észrevétel nincs?! Akkor tehát a vádlottat 

ismételten b űnösnek nyilvánítom és felkérem a 
büntetés kiszabására kijelölt tagokat, fáradjanak 
át velem a szomszédos terembe! Amíg a bizott-
ság ítélkezik felfüggesztem a tárgyalást. 
(az előáttérzajok) 

VIKI: 	51413-as. 51413-as. Szóljon már valamit! 
RENDÉSZ: Ne zaklassa a vádlottat! 
GABI: 	Nem zaklat. Ha jól tudom kislány, mi már tegez ő- 

dünk. 
VIKI: 	Bocsásson... bocsáss meg! A múltkor kérdezés 

nélkül letegeztelek, most meg... Jaj, de figyel-
metlen tudok lenni! 

GABI: 	Semmiség. Szólíthatnál Gábornak... A rendész- 
nek adj pénzt, akkor nem lesz olyan szigorú... 
Tő lem elvették a pénztárcámat. 
Bocsáss meg... Tessék... ez a magáé. 
Ühhöhöö. 
Ennyi elég lesz? Nem tudom, mennyit szoktak 
adni... Még nem ismerem A szurkolószövetség 
erkölcseit... Bocsáss meg 51 ... Gábor... Olyan 
kellemetlen itt. Minden olyan hivatalos, és én 
még mindig nem értek semmit. 
Butaság .. . 
Viki, Viktória. 
Butaság. Nem olyan bonyolult ez, mint ahogy 
szeretnék. 
...Bántottak? 
Semmiség. 
El  fognak ítélni ... A disznók! Sajnálom, hogy ide 
juttattalak. 
Ne sajnáld! Nincs mit sajnálni ... Egyszer úgyis 
be kellett következnie... Ha nem én, akkor más. 
Hát igen, mindenhol a stadionban vagyunk... 
A díszpáholyban egészen mások a dimenziók. 
Disznók! Kegyetlen disznók! 
Ők is a focinak élnek. 
Akkor is disznók! Nincs semmi remény? És ha 
megkegyelmeznének, ha megszólalna a szívük? 
Lehet, hogy csak betesznek csaposnak a sta- 
dionbárba ... 
Nincs remény. 
Egy piciny sincs? Egy cérnaszál? Csak erre a 
pár percre lenne mibe kapaszkodnunk. 
Nincs... Semmi sincs. Meg kell történnie. 
Este  tudtad? Akkor miért? Már megint butaságo-
kat beszélek. Tudom. De mégsem értem... Mit 
fognak csinálni veled? 
Elítélnek. 
Jó, de hogyan? Labdát varrnak a b őrödbő l? 
Rosszabb. 
Rosszabb? Mi lehet annál rosszabb? 
Be fognak gyúrni a kapufába. 
A kapufába? Disznók! 
Hagyjuk... Beszélgessünk! 
Beszélgessünk... Akarod, hogy kijárjak ezután a 
meccsekre? 
Akarom. 
Majd ott leszek a keleti lelátón, az eredményjelz ő  
aiatt, ahol a pincérek szoktak ülni. Mindig ott le-
szek. Jó? 
Jó. 
És szurkolok majd, hogy ne kapjunk gólt. 
(katonás léptek, egy labda lepattan, hármas 
sipszó) ❑ 

VIKI: 
RENDÉSZ: 
VIKI: 

GABI: 
VIKI: 
GABI: 

VIKI: 
GABI: 
VIKI: 

GABI: 

VIKI: 
GABI: 
VIKI: 
GABI: 
VIKI: 

GABI: 
VIKI: 

GABI: 
VIKI: 

GABI: 
VIKI: 
GABI: 
VIKI: 
GABI: 
VIKI: 
GABI: 
VIKI: 

GABI: 
VIKI: 

GABI: 
VIKI: 



(; ; színpadképnek egy elképzelt teret kell jelképeznie valós 
бs valótlan elemekkel. Ebben az elképzelt térben folyik a cse-
lekmény. Valahol legyen elhelyezve egy személyi számító-
gep televízióval és a háttérben egy szék, melyen Alter Ego ül. 
E. az elő térben sörözik. H. betakarózva fekszik.) 

Nő : jő) Jó napot! (szünet) A főnöke? 
É.: Ma még nem láttam. 
N ő : Be fog jönni? 
É.: Lehet, hogy itt is van. 
Nő : Hol? 
É.: Nem tudom, de üljön le és várja meg, nekem sajnos 

mennem kell. (ki) 
Nő : (leül valahová) Igaz? 
H.: (lassan felkel) Talán. 
Nő : De mégis? 
H.: Sok. 
Nő : Nagyon? 
H.: Nagyor.  . Te is? 
N ő : (kivár) Végül. 
H.: (közömbösen) Mindegy. 
Nő : Az. 
A. E.: (hallgat) 
H.: Nézz körül! Mit látsz? Sehol egy ember, sehol egy állat, 

sehol egy növény, sehol egy Isten! 
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Nő : S te vagy? 
H.: Lehet. 
Nő : Mint a pókok? 
H.: Vagy egészen másként. 
Nő : Mint? 
H.: Futok. (szünet) Szeretnék elfutni elő lük. 
Nő : (rövid szünet után) Szeretsz? 
H.: Félek. 
Nő : Mitő l? 
H.: A haláltól. 
Nő : Vége. 
H.: Csak gondolod. Most kezdődik. 
Nő : S hogy mennyiben más, mint szeretnénk, azt csak a lo-

vak nyerítése jelzi, ám futva a gonosz elő l gonoszakká 
válhatunk csak a Földön, s bár tudni szeretnénk létünk 
éhelmét, a valótlanságok valós gyökeibe ütközünk. 

H.: Mikor tegnap este kinéztem az ablakon, s megláttam a 
lassan ködösülő  faleveleket, egy gondolat fogant meg 
agyamban. Jó volna tengerek árján úszva elmondani a 
világ legalantasabb dolgait. 

Nő : Bő rünk felszíne nem épp az-e, mit oly sokszor tapostunk 
sárba a legfényesebb szónoklatok garmadával, ha fá-
zunk nem épp e réteg az, mely elzárja a melegséget? 

H.: Bőgjünk sorsunk keménységének fájdalmain, s bár mú-
ló napjaink férgesek mind szépnek t űnnek az apró galád-
ságok. 

Nő : Önmagunk csukjuk börtönbe saját el nem követett vét-
keinkért, s önmagunkhoz könyörgünk a szabad holna-
pért. Elindultam volna tán keskeny ösvények tövisekkel 
teli utjain, hogy anyám meddő  méhének termékét ke-
ressem, de szólva b űvös erőkkel fejemben, ma már 
más dallam rivall. (lassan távolodik) Köszönve, hogy 
bőgnek a marhák, egy fejtetőn álló Urnak... Vajh, ha 
lenne még egyszer gondolat! 

H.: S az ő rjöngő  sereg nem látja tán, mi b űn van ott, hol az 
igazságot keresi... 

É.: (jő) Szevasz. 
H.: (megszeppenve) Megjöttél? 
É.: Amint látod. 
H.: Mi újság? 
É.: Lezuhant egy repül őgép, 170 halott, államcsíny Peruban, 

elhunyt az argentin külügyminiszter, meggyilkolták a co-
lumbiai belügyminiszter fiát... 

H.: Ez tényleg semmi. 
É.: (hosszabb szünet után) Elvesztem. 
H.: Miben? 
É.: Magamban. 
H.: És? 
É.: Semmi, szabadságot kérek. 
H.: Mennyit? 
É.: Egy hetet. 
H.: Jól van. 
É.: Akkor megyek. (ki) 
H.: Marha! (szünet) Még ma is tisztán látom azokat pillanato-

kat. Sötét volt, de én mindent láttam ... (megzavarja a te-
lefon csörgése) Halló! Igen, én vagyok... Micsoda? Az 
újság nem készül el ezen a héten? Nem érdekel engem a 
gép meghibásodása, a szerz ődés az szerződés... 

F.: (közben jő) 
H.: Nem értem meg! Azért, mert nem akarom megérteni .. . 

Ha a nyomda nem végez el idejében, bíróság elé viszem 
az ügyet! Végeztem! (lecsapja a telefont, F. felé) Üdvöz-
löm, főnök, hogy szolgál a kedves egészsége? 

F.: Köszönöm jól. Es az öné? 
H.: Az is. 
F.: Erre jártam, gondoltam benézek. 
H.: Jól tette, maga itt mindig szívesen látott vendég. 
F.: Mikor jelenik meg a következő  szám? 
H.: Már nyomdában van, a többi az ő  dolguk. 
(Teljes sötétség. Mikor újra világos van N ő  ül a számítógép 
előtt és játszik, E. és F. pedig sakkoznak.) 
(H. ijedten jő . Szemléli a sakkozókat. Megfogja az egyik figu-
rát és lép egyet.) 
H.: Sakk, ma tt ! 
(É. és F. zavartalanul sakkoznak tovább. H. megfog egy má-
sik figurát és eldobja ;  Amazok csak sakkoznak tovább. H. fel-
borítja a sakktáblát. E. és F. tovább sakkozik. H. ráül É. fejére, 
aki ekkor elterül a földön. H. F.-et figyeli. Az meredten ül. H. 
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sörrel lelocsolja F.-et. Az meredten ül. H. el őregurítja É.-t. A 
fejéhez és a lábához egy-egy gyertyát rak. Azokai meggyújt-
ja. H. a Nőhöz megy. Nézi egy darabig, ahogy játszik a szá-
mítógépen, majd kikapcsolja. A Nő  felugrik és pofonvágja.) 
Nő : Büdös disznó! (ki) 
(H. észreveszi, hogy jön érte a „tömeg", ezért lassan hátrálni 
kezd. Ledobálja magáról a ruháit és hangos „Nem!" — ordítá-
sok közepette kiszalad. F. feláll és É.-hez megy.) 
F.: (egyre fokozódó elkeseredéssel) Kelj fel! Kelj fel! Kelj fel! 
(É. lassan magához tér, majd pedig felkel.) 
F.: (mikor É. felállt) Jól van, ez a beszéd! 
É.: (dühösen) Hol van? 
F.: 	Elvitték. 
É.: Mikor? 
F.: Még tegnap. 
É.: Azóta nem jött? 
F.: Nem. 
É.: Vissza kell jönnie! 
F.: Nekem ugyan nem hiányzik. 
É.: De nekem számadással tartozik. 
A. E.: (felkel a székérő l és előre indul.) Minden reggel szü-

leim az óvodába visznek. O tt  aztán csudajó, mert ott van 
sok gyermek. Reggelt ő l délig, még értem nem jönnek, 
boldogan játszadozunk, nem hullanak könnyek. Van ott 
sok játék, autó tucatszám, s az óvónéni mondja: „Jók le-
gyetek ám." De mikor eljön értem apu, s bezárul mögöt-
tünk a kapu, szomorú vagyok egy kicsit, de tudom, hogy 
holnap újra láthatom Feresit, Atit, Ibit, Szilvit, s újra együtt 
vonatozunk, bárkit befogad majd vonatunk. (ki) 

(H. közben már bent. N ő  jő .) 
H.: Mit akarsz itt? 
Nő : Szeretlek. 
H.: Áruló vagy. 
Nő : Nem én! 
H.: Hanem ki? 
Nő : Nem én. 
H.: Hazudsz! 
Nő : Nem. Higyj nekem! 
H.: (magatehetetlenül) Szeretnék. 
Nő : Akarj! (mivel H. hallgat) Mért? 
H.: Nem tudom. Csak. 
Nő : Nem kellek? 
H.: De kellesz, nagyon kellesz... 
Nő : Akkor? 
H.: Nem tudom. Tő lem mindenki fél. 
Nő : Én nem, én szeretlek. 
H.: Csak mondod. 
Nő : Mivel bizonyítsam? 
H.: Nem tudom. (mivel Nő  hallgat) Menj most el, holnap 

gyere vissza. Várni foglak. 
Nő: Jól van elmegyek. De várni fogsz? 
H.: Várni foglak. 
Nő : (ki) 
(É. a közönség felő l jő . H. lassan öltőzni kezd.) 
É.: Vannak napok mikor újra szeretnék egy n ő  ölelésében 

elmélázni a dolgomra egyáltalán nem gondolva. Utána 
mindig félek. Nem. Ez így tovább nem mehet. Hallod? 
Eredj! 

H.: Nem, eredj te! 
É.: Rajtad a sor, nekem kétszer már nem sikerült. 
H.: Dehogy nem, hisz megakadályoztad. 
É.: De a hatásod alatt áll, téged kíván. Én büdös vagyok neki. 
H.: Áténgeded? 
É.: Teljesen. 
H.: Barát vagy. 
É.: Nem. Én az ellenséged vagyok, aki beismeri a vereségét. 
H.: Gondolod, megéri? 
É.: Tudom, hogy nem, de ha neki így a jobb... 
(Leülnek a számítógép elé. F. felugrik és kiszalad. Belökdösi 
a Nő t, majd egy fához kötözi. Kikapcsolja a számítógépet. 
É.-t és H.-t előreráncigálja.) 
F.: Ki kezdi'! 
H.: Én nem. 
É.: Jó, akkor majd én. A megoldandó kérdés a lány sorsa. 

Jól, oldjuk meg, figyelembe véve mindent, amit figyelem-
be lehet venni, mert a konzekvenciák levonása csak ab-
ban az esetben racionalizálható. Egyszer ű  ténymegálla- 



pítással nem jutunk semmire. Az id őben történő  fel nem 
fogás miatt való elmarasztalás véleményem szerint már 
túl kései lenne, ezért javaslom az ügy miel őbbi lezárását 
és a nyilvánosságtól való teljes eltiltását. (megmereve-
fedik) 

(H. felugrik, hogy kiszabadítsa a N ő t. F. ezt megakadályozza. 
Verekednek. F. győz.) 
É.: Csak ennyit akartam mondani. 
F.: Akarod a N őt? 
É.: Igen, de engem egy nő  sem akar. 
F.: Dehogynem, csak rossz felé keresgélsz. 
É.: Hol keresgéljek? 
F.: Bárhol, csak ne ott, ahol most teszed. 
É.: És most hol teszem? 
F.: A szarban. 
(É. ki. H. kioldozza a Nő t. Ölelkeznek.) 
F.: Nekem most mennem kell. (ki) 
H.: Jó utat! 
(H. és Nő  lassan távozik, egymást átkarolva. É. ellenkez ő  ol-
dalról egy vödör vízzel jő . Tehetetlen. A saját fejére önti a 
vizet. H. és a Nő  ezt meglátja. Visszaszaladnak és szétterítik 
a lepedő t, ráfekszenek és nemi aktust jelképező  mozdulato-
kat tesznek. É. felbont egy sörösüveget és lespricceli őket. 
H. és Nő  felugrik és leteperi E.-t) 
Nő : Mit kezdjünk vele? 
H.: Van valami ötleted? 
Nő : Heréljük ki! 
H.: (közömbösen) Heréljük. 
Nő : Hozz kést! 
(H. kiszalad. F. másik oldalról j ő  és leteperi a Nő t. É. fel-
ugrik. H. késsel jő) 
É.: Dobd el a kést! 
(H. eldobja. F. elereszti a Nő t és sört bont. É. a lepedőre fek-

szik.), 
Nő : O, Ember, te kis léha kutya, mondd mit érsz, ha élsz, 
s mondd mért nem halhatsz, ha akarsz? 
É.: Mért akarsz meghalni? Engem nem találsz elég 
szép- 

nek? 
Nő : Szépnek? Undok vagy és kibírhatatlan! 
F.: Neked kell döntened.  

Nő : De hisz én már döntöttem. 
É.: Ha, ha, ha! Jól van. Halj meg ha akarsz. A n ő  úgy is 
csak Isten tévedése, nincs sem esze, sem bármi egyéb 
értéke. Teste az csupán, mi ér valamit talán, de a test ész 
nélkül pusztán csak báb. Hát haljon meg minden nő ! 

Nő : Minek e szónoklat, hisz te is csak egy báb vagy. Nyújtóz-
kodsz ott, s eszed, ami talán van, tegnap a kukában ta-
láltam. 

É.: A kukában vagy máshol, fő , hogy az enyém, de neked 
nincs és nem is volt soha! 

Nő : Ami bel ő led beszél, az lenne hát az ész? Beszéded 
zagyva, tetteid ügyetlenek, ha eszed van, mutasd hát! 

F.: Ebbő l elég! (H. felé) Tiéd a Nő ! (É. felé) Tő led pedig mást 
vártam. Kifelé! 

(É. ki F. összegyűri a lepedő t és kimegy. Csörög a telefon.) 
H.: Igen... Nagyon helyes! (szünet) Tehát idejében megje 

lmik az újság. (szünet) Köszönöm! (szünet) 'viszont- 
hallásra! 

Nő : Levehetem az ajtóról a feliratot? 
H.: Melyiket? 
Nő : Azt, hogy ember, ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. 
H.: Nem az ökre kinn marad. 
Nő : De ez nem igaz. Én sem hagytam fel minden reménnyel 

és teljesült is a vágyam. 
H.: Te meghaltál, de mi lenne ha mindenki meghalna? 
(Nő  nem válaszol. Előhozzák a lepedő t és ráfekszenek. Csó-
kolóznak. É. kazettával a kezében jő . Beteszi a magnóba és 
elindítja. Táncolni kezd. Egy bizonyos id ő  után H. megunja, 
felugrik és kikapcsolja a magnót.) 
H.: Ebbő l elég! 
É.: Nem, nem akarom! (hátrál) Nem akarom. Hallod? Nem 

akarom! (tovább hátrál) Nem akarom! (H. nekiront. Ve-
rekednek. H. győz.) 

H.: Mi újság? 
É.: Semmi különös. Lezuhant egy repül őgép, 170 halott, ál- 

lamcsíny Peruban, elhunyt az argentin külügyminiszter, 
meggyilkolták a columbiai belügyminiszter fiát... 

H.: Ez tényleg semmi. Keress megfelel ő  híreket! 
(É. lassan kibotorkál. H. rendbeszedi magát és a Nőhöz 
megy. Mivel látja, hogy az alszik, nem bántja.) 
H.: Elaludt. ❑ 
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Engem, ki földig ér, 
nem Iát, míg él: 
csak az éjszakát, 
csak alaktanyát. 

Hej, 
ki vált fel engem? 
Ha árvíz jár, 
ha úszom már. 

Hej, 
ki jönne vélem 
havasok fölé, 
idők mögé? 

Lettem, hogy tűnjek már: 
érjek bár 
szakadék fölé 
színpad mögé. 

Jég -vér, hó ésétt 
tépett ég és`föld felett. 
Testünknek melegét 
rongy-ingünk itta még. 

Szféráktól távol élt 
a nemzedék, mely nem beszélt. 
Ordítva csenddé vált, 
ívébe törés állt. 

Hej, 
nevess ki engéml 
Számban aszó 
olcsó lakó. 

Hej, 
sirat majd engem 
a nemzedék, 
mely nem beszélt. 

Engem, ki földig ér, 
nem Iát, míg él: 
csak az éjszakát, 
csak alaktanyát. 

Engem, ki földön él, 
nem Iát, mert fél: 
csak az éjszakát, 
csak lábam nyomát. 

Hej, 
ki láthat engem? 
Csak a puszta fák, 
csak a vak tanyák. 

Engem, ki földig ér, 
nem Iát, míg él: 
csak az éjszakát, 
csak alaktanyát. 

Hej, 
ki ölhet engem? 
Csak a réti gaz, 
csak ki láthat, az. 

Hej, 
ki mérhet engem? 
Csak a kendős gyász, 
csak a nemző  nász. 

Verebes Ernő  

A néma 
nemzedék 
(dalszöveg) 

Hej, ki hallhat engem? 
Csak a hóvirág, . 
csak a jégvirág. 

Peter Hujar 
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Koliger Károly 

‚ 	

„ 

Érintő  

(Olvasó helyett) 

Szavatosság 
az elérhetetlennek vélt mindenség. 

Az átfedő  tükörkép 
Kristálytiszta. 

A történő  megmutatkozása 
hallomássá érő . 

A megragadható körülírható 
tökélyre-utalásnál nem több. 

Káprázat a Kiöntetlen Szoborkéz 
fogása körül. 

Lezáruló kölcsönhatások 
folyamatossága. 

Az egyszeri fölött 
uralkodó mibenlét. 

Sorjázó tény- 
szerűsége : visszavonhatatlan. 

Kihívás — 
ad hoc nyilalló, — tétova pont, vonal. 

1. 

Mi megadatott, a fogantatása órájában halálraítélt vállalja az 
utat, megállóival. Ösvényt tapos kísérб jnek. Nyomában horda 
jár — követők." 

* Hóhérok és mások. (Egyik hit sem korlátozhatja a más-féle mércét. Az egy-
szerű  többértelm ű  vagylagossága irányába tolódik el. Vonzó (határ)te гületek —
elemi erővel hatnak.) — A sugár szembeötlik: Val6 és valótlan: kitapintható. 

11. 

A belátás a nagy végső  mozzanat. Nem kíván(hat)unk többet 
a meglevőnél. Bizonyos(ra vehető ), az elmozduló világ árnyé-
kában mi a több, mi a kevesebb. Merre a magas, merte a mély. 
Kérdés-felelet tekintetében kimozdul-e a mérleg nehéz karja. 

A halál tartósan pontosít. 
Szárnyalásban-zhuhanásban — a lét fel ő l — (inkább) a mú-

lásnak adбzunk. A kiteljesülés sorsot formál. Önmaga az, —
viselójvel. 

Eljen! 1  — kiáltják; 2  
Éljen! — falon, homlokon; 
Éljen! — repesve, álomban, félálomban, lázálomban; 
Éljen! — (fel)jövöben, men őben; 
Éljen! — tehetđségben, tehetetlenségben; 
Éljen! — nappal szemben; 
Éljen! — holdas éjszakán; 
Éljen! — csillagok alatt; 
Éljen! — némán 3  is hallatják4  

(A) legyőzhetetlen. A gondolat és a tett mély melegágyaiban. Csontot vetve, 
csontot aratva is. 

2  Kiszolgálók, kiszolgáltak: kiszolgáló kiszolgáltak és kiszolgált kiszolgálók, ki-
szolgáltatottak nevében (egyaránt), sz űzen. 

3 Visszhangozva, múlástál sem Iankadбn. 
4 (Cserébe — miért): megtartó erő . Eredé. Irányában a kifejleteknek. 

1V. 

hetednapra eső  unalom soha sem szűnő  
hetedévre hulló könny kicsordulva sem múló 
hetedévtizedre oldódó vér ásványt sem hord 
hetedévszázadra buzogó láva-folyásában sem h ű l ki 

— a járás vám , a jelen esküszegés , a jóslás vég-
pusztulás, a juss a zsolozsmázás során énekelt 
szövegegyüttes: aszcendens látomások magánórára. 

— Nyitott szemmel keveset, kevesebbet Iátok. 
... Ha szemem becsukom, — vajon mit Iátok? 

.вв►  
V. 

ó, komlónak drága nedve 
száraz torkom éltető  istene' 

Kávéházi felirat 

Amíg a világ rendeződik, 
számba veszem világom: 

felhбnézбbe megyek 
felhőnézők közé 

napnézőbe megyek 
napnézők közé 

holdnézőbe megyek 
holdnézők közé 

csillagot számlálok 
csillagszámlálókkal 

a világ tovább rendeződjék, 
számba vegyem világomat." 

Вöјtmđs havában Schwechater Lager (Gyártja: Schwechati Sörgyár, Bécs) 
— „ktsér(t] á" (1988). 

" Emlékezem 1 — mi minden történt (és mi nem) annak érdekében, hogy a Kása 
utca-beliek (nemzedékeit e néven hasztalan keresnők feljegyzésekben,) 

alias itthon maradó avagy otthont kereső  hitesek tanulságos története meg-
örökíttessék; 

Emlékezem 
2 
 mindig is kemény diónak bizonyult sorsfordulók béka- vagy 

madártávlatából, az adódó egyes pillanat 
(biztató, körültekintő) újra-újra visszajátszásakor 
(ma sem egyértelmú [en] meg)ragad- 
ható 
[matéria] ; 

Emlékezem3  — a világ(történet Emint  story) sok ktvánnival6t hagyott (és 
hagy) maga után: 
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ködöket árasztó 
fehér foltjaival 

hullámzó 
redundancia 

sodrásával 
betű  (—) 

rengetegeivel 
szemben 

a (jelenen) 
túli 

jelen(—) [ki-] 

(—mik készül — 
(majdani) 

utcabeliek 
(јómagam) 

beleszólása 
(tudta) 

és a többi 
(nélkül) 

is 

VI. 

t Nehéz nekivágni — (semmib ő l) a kezdetnek. 
Erőt, egészséget. — 
S hova el nem jutottak! 
Megíratlan idő  zajlásában: 
a Bögétő l az Óceánig [eredetileg Oczeán — cz-vel], 
Amerikától Ausztráliáig ... 
a Bérkocsis utcán... a Malomárok mellett... 
a Széphalom uccán (Schönbühlgasse). 

2  Éltek, s élnek; rendre, 
ahogy lehetett, ahogy tudnak. 
Mint — a mások. 
Gyalogolók élén 
(vigasztalásul) 
kocsikázhattak, 
kocsikáznak is 
(egyszer), 
ha bérmentve. 

s A négy gyereket, de meg 
az apám és az anyám ágáról való testvérség, 
a népes rokonság tagjait, egytülen-egyig 
barátokat, ismerősöket, idegeneket 
(akik voltak, akik): 
felismerem járásukról 
(sötétben is). — 
Amikor emlékezem. 
Kép (közelít, — az ébeni): 
egyre közelebb kerülünk 
(élők és holtak) 
egymáshoz. 
— Minden el nem mondható 
(minden°) 
el nem hallgatható... —
Valós és vélt igaz. 
Ábránd(ok: megváltás) — ha (nincs). 

o (A) világ: perc, — (múló és a nyíló), (meg nem ismétl бdó): újra[is/métlódó... 
— dülöngélб  — 5]. 

Majd mintha 
Mindahányatok elött 
Háromszor is meghajolnék 

Azok előtt, akik voltatok 
Azok előtt, akik vagytok 
Azok előtt, akikké lesztek 

A lélek repülőpostáján 
Megelőző  jövetel 
Megelőző  szó 
Megelőző  hír 

A súlyos függöny el van húzva 
Gömbön észak és dél 
Kelet és nyugat 
Irány és irányzék 

Legyetek hát fölkészülve 
Szín és színtér 
Gyalult és gyalulatlan deszka 
Népesülő  és elnéptelenedő  vonulás 

Világmindenség sem nyújt kellő  támaszt 
Ha elfordultok halálos szájcsók láttán 
Ha visszafordulnátok halál csókjaitól sebzetten 

VII. 
Előttem álltok, és mind, 

álljatok fel, kik mögöttem sorakoztok: 
fénylik az éjszaka, mint a nappal, 
a sötétség olyan, mint a világosság — 
visszaadom az érmék hatalmát, nesztek! 
— hatoljon által 
önmagatokon.* 

' Az elveszített el nem nyerhet б  önmaga másik —egészen másféle (tartós ma 
gányóban) — lénye kilétének emlékére találva. 

VIII. 

Csengők, harangok 
kimért párbeszédében 
szárny-fedőpor hull. 

IX. 

(Viva!") 

AsítaszJ ? ...) 
„— Ásítok" — mondod és ami még van, az (ígéretes) 

Ismeretlen Férfi 
Ismeretien Nő  

Ismeretlen Gyermek 

mint ős pátalanul hajol közelebb (ha föléd) 
ízléses mese öšszeroppantó egészének 

gyönyörű  tűzijátékában. 

(Vagy ahhoz hasonló értelmi-érzelmi, eszmei megfelel đ) a földkerekség ei-
nyomó, elnyomott népei, nemzetei, nemzetiségei, kisebbségei, csoportjai, sz ő  
vetségei, szövetkezései, egyesületei, egyletei, felekezetei, csoportosulásai, 
esküdt és föl- s föl még nem esketett vezérei, helyettesei, képvisel đ i, megbízot-
tai, tagjai, jelöltjei Chivatalos, félhivatalos, szokványos, kevésbé használatos, fé-
lig-meddig elhanyagolt, meil đzött, kimondottan elhanyagolt, mell бzött, kifogó 
solt, tiltott, betiltott, szigorúan használhatatlan; az egyed; a lény, minden vala-
mirevaló -nak, -nek értnetб  vagy ez ideig kevésbé értheti — a hallathatóэ  nyel-
vén, az Ereszked ő  Dallam kóruskíséreteként, egyazon ütemképlet árán, a koro-
násított zárórész hangjegyértékeit követ ő  minutában — hogy a Produktum az AI-
lománynak normál a- (a behangoló ) hang szerinti állapotában Befogadott Jelen 
állagává istenülhessék, a világhangsúlyos dominanciák befolyásos kedvetien-
kedéseit kizárva, — a Vonal ne legyen girbe-gurba, az árnyékolás t ű rhetően ta-
karjon avagy mindenek fölibe kiemelje a kívánt részt (stb.): Siker-ének Igény-
ével. ❑ 
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A négyzet 
fanatikus 

■ 

SZEREPL0K: 
KÖR 
HÁROMSZÖG 
ANONYMUS SZÖGECSKÉK 
I., II. ti  III., SZÖG 
A MERTAN NAGYANYJA 

NÉGYZET: 
"i%%% &§%/_üü9 

"öđđđđđööđöđő_ü/§ 
ü_ü/&/§ %&&& 

99o'?997o99799  

%!&"_ü/ááááá 
?§/&§ü_üÜ~U! %& 

KÖR: FÁJ NEKI? 
HÁROMSZÖG: AHOGY VESSZÜK 
ANONYMUS SZ.: MI AZ EGYSZER Ű  FORMÁKAT RETJÜK 

KÖR: ORDÍT, MINT A FÁJDALOM MAGA 
ANONYMUS SZ.: A FÁJDALOM KIÜTKÖZIK 
HÁROMSZÓG: KITORÖLŐDTEK KÖRVONALAI 
ANONYMUS SZ.: ELTŰNT A VILÁGBÓL 

SZÖG: VAN AKI ELPÁROLOG... 
SZÖG.... KIVÉSZ... 
SZÖG:' ... ÉS NEM TALÁLHATÓ. 

A MÉRTAN NAGYANYJA: FELADOM REÁTOK A KENETET 
22 	 FELKENEM REÁTOK A POFONT 

KÖR: ZSIPP-ZSUPP, KENDER ZSUPP 
ANONYMUSZ SZ.:...HA MEGÁZIK KIDOBJUK 
HÁROMSZÖG: SZEGÉNY NÉGYZET 
I. SZÖG: KENYERET, BORT &KENETÉT!!! 
ANONYMUS SZ.: SIKLÓT, BÉKÁT & LEGYEKET!!! 
A MÉRTAN NAGYANYJA: 

SZÖGECSKÉK, 
KUSS AZ ÓVODÁBA!ii!iIi!I 

ANONYMUS SZ.: NEM ÉLHETÜNK TOVABB PAPÍRON 
KÖR: A VÉGZET AKKOR LESÚJT REÁTOK!!! 
HÁROMSZÖG: SZÖGECSKÉK, POFA BE!!! 
I. II. ÉS III. SZÖG: LÁZADOZNI LEHETETLEN!!! 
ANONYMUSZ SZ.: ZSIPP-ZSUPP, KENDER ZSUPP, 

HA MEGÁZIK KIDOBJUK 
HÁROMSZÖG: MI RENDELKEZÜNK VELETEK!!! 
A MÉRTAN NAGYANYJA: HALÁLOTOKKAL KÖNNYEN LE- 

ZÁRJUK A VITÁT!!! 
ANONYMUS SZ.: NEKÜNK MÉG NEVÜNK SINCS 
HÁROMSZÖG: VIGYÉTEK đKET... 
ANONYMUS SZ.: KEGYELEM!!! 
KÖR: ÉS MOST JŐ  A NÉGYZET!! 
ANONYMUS SZ.: ITT VAN MÁR A VÉGZET!!! 
A MÉRTAN NAGYANYJA: VEZESSÉTEK ELŐ !!! 
NÉGYZET: §%/S їЈ !%" 
KÖR: KUSS!!! 
A MÉRTAN NAGYANYJA: UTOLSÓ KÍVÁNSÁGOD?? 
NÉGYZET: VEGYENEK SOK RADÍRT!!! 
/HÁROMSZÖG: JÉ, MEGSZÓLALT!!!/ 
A MÉRTAN NAGYANYJA: VEZESSÉTEK A FENÉBE!!! 
HÁROMSZÖG: NAGYASSZONY, MEGÉRKEZETT A RA- 

DÍRKÜLDEMÉNY 
ANONYMUS SZ.: HALVÁNY, HALOVÁNY... 
KÖR: NÉGYZET...!!! 
HÁROMSZÖG: NINCS TÖBBÉ. 

A MÉRTAN NAGYANYJA: IMÁTKOZZUNK!!! ❑ 

Uzenete 
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. V Requiem 'az 
1 orege -kert! '  

(Aldo Nicolaj: Hármaim a padon) 
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Szürke falak, visszhang, 
tárogató: hív, követel; 
feszuttšég  L  kitart = 
átminősül kórusm űvé. Győz,' 
halát -Lapaglia.' 

Luciana, Lapaglia halott lányának 
a motívuhia. 

- Zene II. 

Ambra 

Beékel, beront, köznapi, giccs; gy őz, rombol, eltűnik, visz-
szajő , jelen van - fülhallgató. 

(Kapcsolatnélküliség.) 

Zene III. 

Emberi hang - mol. Általában négynegyedes. Kett ő  és há-
rom, néha"negy ütemnyi csöndre komponálva. 

Fб leg szóló, sötét bariton - Bocca, illetve a párhuzamos 
mono=dialógban' tenor; lapaglia, a tercekben világos alt 
ambra. 

:~--R- 

Széljegyzetek egy rendezés margójára 

Requiem Iát. I. vallásos katolikus, gyászistentisztelet; 
gyászmise. 

II. Zene halotti mise - az öregekért! 
Hol, mikor, kinek, hogyan, miért? 	. 
- Egy szeméttelep kell ős közepén, szemeteskannák között; 

egy lámpaoszlophoz láncolt padon -bárhol. 
Idő : még tart . 
- A járókelőknek az ablakból leselkedóknek, miközben sze- 

metelünk! 
A lehető  legegyszeгübbeh, melegen, fogvacogva, rezg ő  

ajakkal, ködös tekintettél, ingö lábbál - (..) „Hogy ne lúdb ő -
rözzenek az öregek", hogy észbekapjunk, amikor a szemé- 
teskocsi elhalad mellettünk, hogy felálljunk, m!elött elt űnünk 
az ősködben, amely felett egy kis fénypont' az ember. 

Zene I. 

Tenger, nő i hang, hív 
követel, feszültség - 
kitart, megsz űnik, beleolvad. 
Bocca 

Fecske-motívum, szabadság, 
meghal. 

Zene IV. 

A kiguruló szemetes- kocsi kerekéhek csikorgása; Schön-
berg - Lapaglia csoszogása. Négy ütem csend - tapszene; 
felold! 

Pad - hajó - akasztófa; árnyéka kiugrik a drapériából, 'a 
ködbő l, stopplámpa énje villog! 

Felülrđ l'hideg fény; nyomorít, mint az aggok háza udvarán 
csak ott a falak - téglából vannak, nem szövetbál; tehát az már 
nem játék! ` 
Túlmagyaгázó. 
Akí érti, érti'aki nem; az beleért -színház a világ! 
Hatterkompozíció - Kerekes kézzelfogható mai jelképek. 

Bal oldalt elöl egy Fityóajtó, sárga a szürkén, pirossal futtatva, 
jobbról balra rohanó vonal! Fel ne boruljon a kép. Hangszórók 
és egyebek látszanak, minek titkolni, ha már úgyis játék? 

Elölrő l fény - hideg - halogén - stativon a néz ő  elбtt. Hozzá 
tartozik a játékhož. 

Az -ember nem élhet az árnyéka nélkül, még akkor sem, ha 
már csak árnyéka önmagának, hol nagyobb, hol kisebb, jaj 
neki ha elveszíti! 

És még a fény; Felülről melegen piros és sárga a fejünk fe-
lett; hivő  sürget, provokál, sajnos nem foroghat. Ide is be-beér 
már a písrok.. Ambra ide tartozik, innen szemetel oda. Bocca, 
hogy szabaduljon a šzemétt ő l, amiben már bokáig jár, idesze-
metel, megsemmisítve a betü; aszó jelképes szabadságát. 

Bocca - zöld - bársonyos; benne a pad! 
Lapaglia -szürke - sivár; 6 a padon. 
Ambra - változik, mint a kaméleon - a szituációval azono-

sul a színé! Nő ! Karácsonykor mégis, mint mindig, egyedül 
marad. Felkapcsolja a rádiót, ugyanis, ha kifogy az elem, csak 
elhallgat,'. `véletlenül is kikapcsolhatja, hisz 6 még csak majd-
nem buszsofőr. Lassan, lassan szürke lesz. 

A színészi játék magunkon átsz ű rt valóság - tehát költé-
szetre emelt eszköztelenség. 

Minden- fontos monológ állva, zenével aláhúzva, csak ami a 
halállal kapcsolatos, ülve a padon, felülr ő l világítva. (Lapaglia 
karambol-monológja, aggok háza_monológ, Lapaglia duett-
ben, atüköгmohológban.) 

A színészi beszéd zeneileg komponálva, ha ebb б l kihull a 
színész; falsol! Bocca minden monológja egy-egy beszédária. 
Lapaglia padon ülve monodott гészei egy-egy melodrámai 
betét. zenei félülbí гб lattal. 

Tehát a széntimentálizmus éš a teatralizmus eleve kizárva: 
Bocca; Hova vittek? 
Lapaglia: Az apácákhoz! 
Bocca: Miféle apácákhoz? (szünet, megdöbbenve) Az ag-

gok házába?! (szünet) 
Két - ütem szünet után indul Lapaglia menhelymonológ-ze-

néje. Négy taktus, négy templomi csöngetés, Lapaglia kivárja, 
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Ámbra zenéje durra, fals, közönséges, síró-nyekerg đ , mint 
egy rosszul sikerült siratóének és szétveri valóságanyagával 
a már-már szentimentális hangulatot. Amikor Ámbra közéjük 
ül, Bocca átadja neki az álszakállt és az Ámbránál felejtöd!k. 

Ámbra nézi az álszakállt, simogatja, és könnyeit visszafojt-
va elpanaszolja sorsát, majd nem bírja magát visszatartani, 
sírás közepette meginvitálja éket egy pohár búcsúitalra és a 
szemetes talicskát benn felejtve kirohan. 

A két férfi sokáig néz utána, majd a padhoz vánszorognak, 
és Lapaglia kezdi. 

LAPAGLIA: Ha a feleségem megérhette volna, egy kicsit 
most olyan lenne, mint ő . (Fázni kezd, összehúzza a nyakát a 

majd az ötödik ütemre kibuggyan bel ő le visszafogottan a 
Pocsék egy hely" -újabb szünet. Mélyrő l feltör a mese, a 

helyrajz, az aggok házának rajza. Lapaglia az átélt élmény 
hatására sírással küszködik, de nem sírhat! A színésznek el 
kell jutnia a sírás állapotáig, de sírnia csak a zene megsz űné-
se utáni üres taktusban szabad! 

Eredetileg ez dialógusnak íródott, de itt Boccát kihúztuk, és 
a partnert a halálmotívum zenéje képviseli. 

Bocca a szünet után feláll, dühösen ténfegeg, majd játszani 
kezd -ütöget egy üres konzervdobozt. A doboz Lapaglia lá-
bához pattan, az spontán visszaüti, és kialakul egy érdekes 
játék, amely ellenpontozza a giccsbe tendáló szavakat - gyer-
mekjáték! 

Bocca egy adott pillanatban rálép az üres dobozra, és La-
paglia indítja a „tudod te, milyen erős voltam én" kezdet ű  mo-
nológot, amelyhez Bocca alájátszik, együtt a zenével. 

Lapaglia: Tudod te, milyen er đs voltam én? (Bocca a do-
bozra lép, zene kivár.) 

Bocca: (szünet, szünet, szünet, szünet, kivár, indul) 
Zene: (szünet, szünet, szünet, szünet, két ütem csönd, in-

dul) 
(Bocca a dobozra lép, zene indul. Bocca második üteme 

után szöveg:) Izomköteg voltam. Sehol egy gramm zsír. 
Lapaglia: Esténként elkószáltunk a cimborákkal. (zene) 
Bocca: Mint egy bika. Azt mondta mindenki: erős, mint egy 

bika. 
Lapaglia: És csak röhögtünk, гöиögtünk, röhögtünk... (ze-

ne) 
Bocca: Nyárdélután kimentünk a folyóra. 
Lapaglia: teli röhögtük az egész hársfaillatos ájszakát. 
Bocca: Nagyokat úsztam a hideg vízben és éreztem, hogy 

élek, erős vagyok, hogy az egész testemen uralkodom. (zene 
folytatódik) 

Lapaglia: Micsoda esték, micsoda esték! (leáll) 
Bocca: Mikor I!babбгбs lettem, kifeküdtem a napra. Akkori-

ban milyen melegen sütött a nap! (zene tovább tart) 
(Lapaglia kivár két taktust és megszálal) 
Lapaglia: Ma már az sem süt melegen. (csönd, csönd, 

csönd) Odabent is... az aggok házában... milyen hidegen, 
milyen jegesen sütött... Csak ültünk a padon órákon át abban 
a vérfagyasztó napsütésben... (szünet, szünet, szünet, szü-
net, zene vége, szünet, szünet) 

Bocca: Add meg a címet. 
Itt végig a zene játssza a f őszerepet, a színészek, ha van 

fülük, és a közönség is egy érdekes tercnek a részesei. 
Közben a nézők felett úszik, illetve villog a sárga és a piros 

fénycsóva. A zene utáni két taktusnyi csöndre koppan гб  Boc- 
ca reális baritonja. „Add meg a címet!" (A menhely ciniét.) 

Itt a színészek még véletlenül sem egymást nézik. Ki-ki a 
maga gondolatvilágával van elfoglalva. Bocca a fecskéket né- 
zi, áll, elöl ansnittben! Lapaglia ül a padon, felülr ő l nyomorítva 
a hideg fénnyel. Mindkét színész arca sötétben van. 

Az előadás végén ennek egy továbbfejlesztett, már-már 
énekváltozata jön létre. 

Amikor Bocca felteszi az álsaakállt, Lapaglia az álbajuszt, 
egy érdekes tükörmonológ indul. 

Bocca: Mert ha az ellenségeink elöl menekülnék, még ér-
tem, de hogy a saját gyermekeimtő l... 

Lapaglia: (megfogja Bocca kezét) Csönd legyen. Már 
mondtam, (zene indul, Bocca kivár, egymásra néznek, és 
egymás szemébe mondják váltakozva) 

BOCCA: Hogy szerettem én a gyerekeimet - LAPAGLIA: -
Mindent nekik adtam - BOCCA: - Amikor Mario a legkisebb 
megbetegedett, - Lapaglia - Mindent, amit csak tudtam... -
BOCCA: Még a vadászpuskámat is eladtam, csak hogy gyó- 
gyíthassam ... LAPAGLIA: Nem a pénzre gondolok... - BOC-
CA: Pedig isten a megmondhatбja,.mennyire ragaszkodtam 
ahhoz a puskához! - LAPAGLIA: de az a sok féltés... meg 
aggódás... és szeretet... BOCCA: És Mario azt sem tudja 
már, hogy valaha is létezett az a puska. - LAPAGLIA: A fele-
ségemre gondolok, az utolsó szava is értük szólt, a gyereke-
kért - BOCCA: neki mintha már én is meghaltam volna - LA-
PAGLIA... én talán egész életemben nem a gyerekeimért 
nyűglődtem? Én talán nem... 

(Zene továbbmegy, csönd, csönd.) 
Bocca harsányan felnevet - zene leáll. Majd két mondat 

után megjelenik Ámbra, rajtakapja őket az álcázáson, itt 
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s 
felett. A nagy, tarajos hullámok felett, amelyek megtörnek a 	

I sziklán, habosfehéren... s micsoda halak, ha tudnák... Sok-
sok halat eszünk, az kell a szervezetnek, mert a hal tele van 
foszforral... Majd meglátod, izé... hogy is hívnak... az éle-
tünk legszebb része még csak ezután kezd ődik. Magunknak 
élünk... csakis magunknak... Mindenkire fütyülünk. ' \ 

LAPAGLIA: ... mindenkire fügyülünk... Eletemben nem 
éreztem magam ilyen jól. Erős vagyok. (szünet, szünet, oda-
megy hozzá) t 

BOCCA: Mintha az élet... mintha az élet még mindig a régi 
volna... A régi, amikor még fiatal voltam. 

LAPAGLIA: Én is... Én is igy érzem... 	 ' l 
BOCCA: Akkor kiálts ki jó hangosan, hogy boldog vagy,  

ahogy én is kikiáltoml  
LAPAGLIA: Miért? 
BOCCA:... hogy bátorságot merítsünk... 
LAPAGLIA:... bátorságot? 
BOCCA: Bátorság kell ahhoz, hogy mindent itthagyjunk, s 

újrakezdjük az életet hetvenhét évesen. 
LAPAGLIA: Legalább szabadon hunyom le a szemem. 	~ 
BOCCA:... a tengerparton... 	 \\ i 
LAPAGLIA: Csak azt bánom, hogy még az unokáimtól se 

búcsúztam el. 
BOCCA: Fütyülj rájuk, ahogyan én is fütyülök! Mariónak 

van egy kislánya, olyan bodros szöszi... A világoskék szeme 	
~ 

‚
' olyan, mint a feleségemé volt... A kislányra is fütyülök. Mu-

tasd a jegyeket! 
LAPAGLIA: Itt vannak a tárcámban. 
BOCCA: Mutasd meg! Látni akarom... Megmutatod, igen 

vagy neme? (Elkapja Lapagliátбl a jegyeket, megindul Ambra 
után a lépcsőn, eljut a szemeteskocsiig, ott már alig tudja 
magát tartani. Megáll.) 

BOCCA:... mert ez a két kis papírfecni nagyon fontos, tu-
dod-e, ezek segítenek az új életbe... Ide figyelj, izé... Mert te 
és én most már... mi ketten... hogy is hívnak... te és én... Mi 
kitten.  . .  mi  kitten...  (feje görcsbe rándul, mellére bicsaklik 
és állva marad, mint a lova.) 

(Lapaglia odamegy hozzá.) 
LAPAGLIA: Mi van? Elaludtál? Gyerünk. Szedd össze ma-

gad! Indulni kell! Ámbrának is megígértük. (Megérinti Boccát, 
az összerogy a szemeteskocsira.) 

BOCCA: Hozzád beszélek, Bocca! 
(Kétségbeesetten cibálja, megpróbálja fölemelni, nem 

megy. Hirtelen sötét. Lapaglia ráborul Boccára, a hátsó sze-
meteskannábбl megindul a köd, gomolyog, gomolyog, La-
pagliához ér, ellepi. Az kibújik belđle, mintegy megmozgatja 
Boccát a köddel, rápakolja a kocsira, és a zene végén elindul 
a ködből kifelé a fehér szбnyegen. Csak a kocsi kerekei nyi-
korognak és az đ  csoszogása hallatszik.) 

Négy ütemnyi csönd. Tapszene -Ámbra slágerei. A szí-
nészek meghajolnak. ❑ 

Újvidék, 1988. szeptember 

fecskéket keresi.) Megváltozott az idđ . Hideg van: (zene in-
dul) Négy és fél perces requiem, amelyben Bocca motívuma 
harcol Lapaglia motívumával, Boccáról csak egy magas szop-
ránhang marad, Lapagliából orosz templomi kórus sok bari-
tonnal és basszussal. 

Itt nagyon fontos Bocca szép bársonyos hangja, amelyet 
lassan elnyom a templomi kórus. 

Bocca a zenére feláll, el őrejön ansnitbe, és indul a szöveg. 
BOCCA: Erre komoly a tél. De ott, ahová megyünk, mindig 

süt a nap. Arrafelé a tél nem is létezik... Csak néha felkereke-
dik a szél és fölborzolja a tengert... Olyankor csapatostul ér-
keznek a s!rályok és ott lökdösnek a nagy taralyos hullámok 

~ 
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somebody else in any public, social sиuut?г ' . 	 ; cuno na Jeno, « t)cstt'amo una Coto ». 
It's as if they said, « Let us get close together 

	
Dun que ha girato la testa per eseere 

for this photograph. Let us show the world 
	

vicíno a Nixon. 
that indeed we are intimate «. 

Helmut Friedel 

17. Now you can see Brezhnev's tie knot a 
that is a tie knot we are very familiar with 
A'nrth An rian It's & уеГY_QCd(nary- WY ndsoi itt mutatta be 1916-ban Hugo Ball Karaván cím ű  konkrét köl- i is a 

teményét, amely a színház, a költészet és a zene dada-per- in to 
formance-ba való egyesítésének a kísérlete. 	 is net 

A dadaista eszmék Richard Huelsenbeck által hamarosan 
Berlinben is népszer űek lettek, ahol George Grosz 1918-ban 
a „dada-halál".megszemélyésít őjeként átszaladt a berlini Vá-
lasztófejedelmek Gátján.' Kölnben Max Ernst, Hans Arp és 
Baargeld egy dadaista „koratavaszt" szervezett; a dadaista 
tevékenység roahmosan terjedt Bárcelonáig, s őt New Yorkig. 
Párizsban ezt a momentumot négy mester, nevezetesen Erik 
satie, Pablo Picasso, Jean Cocteau és Leonide Massine kö-
zös darabja, a „parade" jelezte 1917-ben. Picasso erre az 
előadásra nemcsak a színpadfüggöny dekorációját készítette 
el, hanem a fantasztikus, több mint három méter magas, 
kubista stílusú jelmezek is az ö keze alól kerültek ki. 1924-ben 
Francis Picabia megalkotta a Relache cím ű  darabot. Picasso 

C'І  és Picabia ezen munkái esetében többrő l van szó, mint csu-
pán képzőművészek készítette színházi dekorációról. A kép-
szerű  elemek mintegy szerves részét képezik a darabnak, a 
mondanivaló szolgálatában állnak. 

Hasonlónak ítélhető  meg a Bauhaus-színház m űködése is. 
Oskar schlemmer 1921-22-ben olyan színházi formát dolgo-
zott ki, amelyben az embert mint müvészeti tényez őt igyeke-
zett behelyettesíteni. Emelett schlemmer az 1927-es „rúd-
táncban" és az 1929-es „üvegtáncban" olyan perforance- 
formákat fejlesztett ki, amelyekben a müvészi mondanivaló a 
művész által megalkotott jelmezekben körvonalazódik és csa-
pódik le. Az európai emigránsok New Yorkba való megérke-
zésével veszik kezdetüket a 30-as évek elején az olyan el őa-
dások; amelyek mindenekel őtt a zene és a tánc szférájában 
vezettek új kifejezésformák kialakulásához. Itt els ősorban 
John Cage és Merce Cunningham nevét kell megemlíteni: Az 
ötvenes években az ő  kezdeményezéseikbő l fejlo"dött ki Allan 
Caprow, Claes Oldenburg és Jim Dine „él ő  művészete", 
amely a környezetet és az összeállítást a közönség el őtti köz-
vetlen előadással és akcióval kötötte össze. Nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül Jackson Pollock akciófestményeit és Lucio 
Fontana vászonszabdalásait sem. Yves Klein 1960-ban mu-
tat be első  ízben a nyilvánosság el őtt úgynevezett „él ő  fes-
tést", vagyis „antronometriát". Három meztelen n ő i modell-
nek utasítást ad arra, hogy kék festékkel mázolják be magu-
kat, és aztán nyomják testüket az el őkészített vászonra. (...) 
Piero Manzoni 1961-ben Milánóban mutatta be „él ő  szobrát", 
amikor is néhány modell testét a nevével szignálta, dátumot írt 
rájuk, miáltal művészeti alkotásokként ikatatta őket a köztu-
datba. 

І. 
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Aligha van még egy mai m űvészeti irányzat, amely olyan er ős 
visszautasítást vagy lelkesedést vált ki a köztudatban, mint a 
performance. Még azok között is, akik ezzel a fogalommal 
egyáltalán valamit kezdeni tudnak, gyakran már aszó puszta 
kiejtése is elég ellentáborok kialakulásához. Ugyanakkor a 
pe rformance egyszer űen nem más, mint egy olyan alkotói 
irányzat, amely egyfajta m űvészi kifejezésmódot jelent, de 
semmi esetre sem érthet ő  alatta egy már bebiztosított mon-
danivaló vagy minőségi kritérium. Mivel a performance id őbeli 
lefolyásában teljesedik ki, és legtöbbször nem — vagy csak 'm 
nagyon ritkán — ismétlődik, jobbára azok ismerik, akik „élő - ~ tr  

ben" is látták. Egyetlen más m űvészeti irányzat sem vonja ki p  
magát annyira a dokumentálhatóság alól, mint éppen a per- 
formance. 

A következőkben a téma kimerítésének teljes igénye nélkül vi 

bemutatjuk a performance néhány alapvet ő  vonását. Rövid s// 

történelmi visszapillantással jelezzük azt, hogy milyen el őfel- be 

tételek mellett s milyen progresszióval jutott el a futurista ak- 
ció a pe rformance-hoz. 

Az angolból származó „to perform" annyit jelent, mint ját-
szani, előadni (színház, zene, show) és ábrázolni. Ezek sze-
rint a performance különféle ábrázolást vagy elképzelést fed, 
de jelenthet el őadást, és valaminek a végbevitelét is. Ebben 
az értelmezésben a performance fogalma egy, a m űvész által 
előadott s gyakran általa megtestesített térbeli színrevitellel 
azonosul. A performance kifejezés szinte minden nyelvben 
meghonosodott, s ez arra enged következtetni, hogy mind a 
fogalom, mind a koncepció nemzetközi. Ám a performance 
értelmezésére vonatkozó általános és nemzetközi közmeg-
egyezés ellenére a fogalomnak nincs egységes meghatáro-
zása, s így a performance fogalmának említése során ez a 
tisztázatlanság még a m űvészek körében is némi rossz érzést 
szül. Klaus Rinke a performance-ot észak-amerikai kategó-
riának tartja, és saját munkáit akcióknak vagy demonstrációk-
nak nevezi. Gilbe rt  & George teljes mértékben elzárkóztak az 
elöl, hogy munkájukat performance-ként jellemezzék; m űvei- 
ket szívesebben nevezik szobroknak. Úgy t űnik, sok más m ű - M 
vész is így gondolkodik. A fogalomnak e behelyettesítéses 
feloldása arra utal, hogy ez a m űvészeti forma egy fejl ődési 
folyamat eredménye, s mint ilyen, átalakulásoknak van kitéve. 

A képzőm űvészeti performance — illetve a képzőművészek 
által előadott performance — a m űvészi kifejezés olyan hagyo-
mányos jellemző ihez nyúl vissza, melyek az 1909. és azt azt 
követő  esztendők futurista előadásaival jelezhetők: Luigi Rus-
solo, Carlo Carra, F.T. Marinetti, Umbe rto Boccioni és Gino 
Severini akcióival. Velük párhuzamosan Oroszországban is 
hasonló kifejezési formák keletkeztek, melyeket David Burjuk 
festő  és a költő  Marinetti neve fémjelez. Kezdeti csúcspontju-
kat 1913-ban a Győzelem a Nap felett című  futurista opera 
bemutatásával értél el. E „nonszensz" és „nonrealista" 
Krucsonih-darabhoz Malevics babaszerü, geometrikus for-
mában készített kosztümöket. Az orosz futurizmus csúcspont-
ját 1920-ban a forradalom 3. évfordulója tiszteletére 8000 szí-
nész részvételével színre vitt „forradalmi performance" jelen-
tette. Ebben az összefüggésben említést tehetünk Frank We-
dekindnek a müncheni simplben bemutatott kabarészer ű  
előadásáról és Oskar Kokoschka 1919-es bécsi A gyilkos, a 
nők reménysége című  expresszionista prototípusdarabjáról. 
Ez az előadás, amely elsősorban az uralkodó polgári erkölcs 
elleni kihívás jegyében sz('Iletett, a darab el őzetes, Kokoschka 
általi magyarázatából és néhány rögzített kulcsszóból álló 
improvizáció volt. 

Ezen a helyen feltétlenül szólni kell Hugo Ball és Emmy 
Hennings Cabaret Voltaire-jóról, amelyben többek között 

In  this  photoc 
Tristan Tzara és Hans Arp is fellépett. A költ ő i felolvasó estek 

ue somehow. — Kandinszkij, Wedekind, Werfel, Morgenstern és mások al-
)bably in actua kotásai —, valamint a zenei és színm űvészeti darabok eme ke-
y appear to b veréke sok nemzetközi m űvészt bűvkörébe vont (még a szó- . 
vertheless they műzetésben élő  orosz szocialistákat is, mint például Lenint). 

the 2 most p»werful -noses in Western 	 'Nord America. É un comuns 
Iture. And they are within a fraction ot an inch 
m one another. If you can imagine it seems 
It getting your nose ihat close to another 
rson is a very important thing. People don't 
nerally get their noses that close even though 

- - 	...., .,. .... 	N 	,Vixon 
олтА ,л  / л  ипм ....... ../: .....t:1.. .4у0-..zpev. 

' Piero Manzoni: Él ő  szobor, 1960 

A hatvanas évek elején a Fluxus Hérakleitosz szavaira hi-
vatkozva lépett fel a hagyományos m űvészeti elképzelések 
ellen: „Minden lét a keletkezés és az elmúlás áramlatában 
van". A Fluxus-mozgalom a m űvészetek, valamint a m űvé-
szet és az élet közötti hatásvonalak áttörésére tett kísérletet. 
Mivel fogékony emberek voltak, a fluxusisták megsejtettek - 
egy új utat, ám nem dolgoztak ki közös elméletet. A mozga-
lom ügyvivő i többségükben zenészek, nem pedig képz őm ű -
vészek voltak. 

Joseph Beuys 1965-ben mutatja be Düsseldorfban a Ho-
gyan magyarázzunk egy döglött nyúlnak képeket cím ű  
nodo Windsor. 

La camrcia é quella che indosserebbe un 
comune uomo d'affari americano. Riuscite a 
notare la torsione sotto il  cub dove c'é 
la mascella e be pieghe della pille? 
Е: ovvio che ll corpo е  in posizione fnontale 
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un borbottio. Quando si sussurra qualcosa 
la bocca е  quasi chiusa, ma é apprta quando 
si parla chiaramente. Anche Ii sopracciglia 
si alzano, come quelle di Breznev. 

O/ OQIIUUC I.JULULU IЈС IIOQIC UI/C OIQVQ ICGCliUU 

due use: cercando di avvicinarsi a Nixon per 
suggerire un'immagine di /ntimit đ  e dalfaltra 
parte solo osservando. Е  anche ovvio the si 
cercando di fare due cose nello stesso tempo. 
Sta cercando di avvicinarsi a Nixon E hello 

della 
alto 

mano di Breznev e il pro fill  della mano 
гоп . Sembra che reggano il bicchiere 
stesso identico modo. Forse é l'unico 
in cui tenere comodamente in mano 
/po di biccf °-perfórmančé-őt. Á művész feje mézzel és aranyozott faleve- »Ii tenerlo lekkel van borítva karjaiban egy döglött nyúl. Beuys a nyúlnak 

magyarázza a kiállítás rajzait és képeit, mert „még egy halott 
nyúlnak is erősebb az értelem iránti fogékonysága és ösztö- 
nös megérzése, mint egy begyepesedetten racionális ember- 
nek". Beuys m űveiben a meditatív monológ központi helyet 
foglal el, a rajzos, plasztikus és akcionista oeuvre-ök pedig 
egymásba oldódnak. Univerzális elméletet fejlesztett ki abból 
a szubjektív átélésb ő l, amelyet mint az esztétikai, a társadalmi 
és a gazdasági problémák megoldásaként ajánl. Munkássá- 
gát csak akkor értjük meg, ha Beuys emberét pszichofizikai 
jelenségként szemléljük, melynek kifejez ődései és m űvészi 
manifesztációja az általános érvény ű  igényével lép fel (J. 
Schilling). Beuys az akciót müvészi és kifejezöformaként szá- 
mos további munkájában alkalmazta ( Eurázsia , 1974; Kojo- 
ta: Szeretem Amerikát és Amerika szeret engem, 1974). 

~- ' 

A hatvanas években fej! ődöttki Otto Mühl, Hermann Nitsch, 
Günter Brus, Rudolf Schwarzkogler, a Valie Expo rt , Peter 
Winter, Friedrich Hundertwasser és más bécsi alkotók akcio-
nizmusa. A második világháborút követően aligha volt még 
egy olyan m űvészi kifejezésforma, amelynek láttán a visszau-
tasítás és a tiltakozás hullámai ilyen magasra csaptak volna. 
Az elutasító magatartásban az értetlenség és az utálat na-
gyon közeli összefüggésben áll. A bécsiek akció-rituáléi kap-
csán kipattant felháborodás a csúcspontját az akcioništák 
rendőrségi üldözésében érte el. Majdnem mindegyik fellépé-
sük botrányba fulladt. „Provokációjuk abban áll, hogy a társa-
dalom által elkend őzött, a nemzésre és a halálra vonatkozó 
tabukhoz nyúltak, s azokat misztérikus játékaikban a legkirí-
vóbb módon jelenítették meg." (J. Schilling). A bécsiek a test-
művészet alapjait akcióik tapasztalataiból fejlesztették ki. Az 
inutitív gesztusokat nagyobb jelentőségűeknek tartották, mint 
a megfestett eredményt: a festők elszigetelődtek a festészeti 
tevékenységtő l, és anyagmentes akcióstílust hoztak létre. Az 
akcionizmus kapcsán az NSZK-ban H. A. Schulz, Otto Dress-
ler, Renate Weh nevét idézhetjük, akik önálló akciótípusokat 
dolgoztak ki, továbbá említést tehetünk Mackról, Ueckerr ő l és 
Pienerő l. 
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lista é /a mano di Nixon. Di nuovo 
ta quasi di una relazione frónte-profilo. 
bedue i casi tutte e quattro Ii dita 
ass/ете . Sembra  un  riflesso. Se tenete 
по  un bicchiere di fronte ad uno specchio 
stesso modo di Nixon, avrete il riflesso 
iodo in cui 6 tenuto quello di Breznev. 

lire is Nixon's hand. Once again it's 
t a frontal-profile relationship. All 4 fingers 
gether in both cases. It appears to be a 
'ion. If you hold a glass up to a mirror 
ay Nixon's is held, you get a reflection 
ay Brezhnev's is held. 
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ta somrguanza ar quesru cue uomrm. 
L'attaccatura dei capelli sulla fronte sembra 
retrocedere nub  stesso modo. La struttura 
dei volti  I  delle mascelle pare uguale. 
Le sopracciglia di Breznev sono 
considerevolmente piú grosse di quell di Nixon 
та 
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Breznev si tro 
lile specchio ir 

Brezhnev is b 
irror, which Ni; 

Az „élő  művészet" történetének eme áttekintése csak nagy 
vonalakban emlékeztet a m űvészeti forma fejlődésének leg-
fontosabb mozzanataira, melyeket századunk képz őművé-
szei hoztak létre. A pe rformance számára ez az áttekintés je-
lentőség tekintetében párhuzamba állítható a festészetnek a 
klasszicizmustól a modernig húzódó fejl ődésvonalával. 

A hetvenes évek pe rformance-a — a happeningek és akciók 
viszonylatában — különbözik a hatvanas évekét ő l, amely első-
sorban csoportorientált volt, és spontaneitásra alapozódott, 
miközben tudatosan lemondott a nézők közrem űködésérđ l, 
vagyis a nézők és a részvevők szerepe túl egyértelm űvé vált. 
Handke a nézők színészként történ ő  bevonásától való elfor-
dulást a közönség csúffá tevéseként ábrázolja. Ebben a da-
rabban a nézőt nem valamilyen színpadi történetbe avatják 
be, hanem rögtön magába a témába és a darab céljába. Ez a 
m ű  nem tesz kísérletet arra, hogy eltüntesse az ábrázolók és 
a nézők közti akadályokat, mivel a közönség bármelyik akció-
ja zavarná a színészek el ő re kialakított szövegbetéteit. Ezért 
inkább kiválaszt egy meglevő  viselkedésmintát a m űvészi te-
vékenység témájához. 

A performance tehát nem aktivizálja a közönséget annak 
akarata ellenére. Ábrázolásaiban a legtöbb pe rformer hétköz-
napi élményekbő l indul ki, ahhoz hasonlóan, ahogy azt társam 
dalmunkban mindenki teszi. Az alapmotívumot a hétköznapok 
képezik, valamint a hétköznapi cselekvések és tapasztalatok 
alapjául szolgáló esztétika. Az el őadásban azonban nem a 
hétköznapok ismétlése dominál. A minta és a szerkezet preg-
náns kivágásokban jelnetkezik, mely egy ritmikus és metrikus 
koncepció révén az id ő  új tapasztalását eredményezi. A hét-
köznapok láthatóvá tételében, a cselekvések lefolyásának 
közvetlen objektivizálásában különösen a videotechnika nyúj-
tott segítséget. 

A performance-ban a m űvészi kifejezés nem az előadók 
elszigetelésével, hanem közvetlenül a közönség el őtt valósul 
meg, amely tisztában van saját szerepével. Az a választóvo-
nal, amely a színházban és a zenében az „alkotó" m űvész és 
az előadó színész, illetve zenész között oly evidens, a perfor-
mance-ban nem létezik. Csak a legritkább esetekben lehet a 
performance -ot valamilyen hagyományos m űvészi minőség-
nek egyértelm űen alárendelni. Egyformán alkalmazza a zene, 
a tánc, a színház és különösen a képz őművészet elemeit. 
Munkafelépítése a stabil, megismételhet ő  alkotórészek mel-
lett a kibontakozásnak számos el ő re nem látható elemét fog-
lalja magában. A művész tapasztalata így közvetlenül bonta-
kozik ki a közönség számára. 

Hermann Nitsch: 45. akció, 1974 a  
.. 	 ,.,.,.....- -.-„.- . 
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Egy ilyen példa Jurgen Klauke Made in Germany-je (Len-
bachhaus, München, 1979). A szerz ő  a következőképp írja le: 
„Üljön le —Álljon fel —Szeretlek —Szeretlek —1 bárgyú asztal 
— 2 bárgyú szék — 1 mikrofon — 1 hangszalag — 2 doboz —
1 fény (bárgyú a körte?) —Állok az asztalnál — Bekapcsolom a 
szemközti széken levő  magnót  —2  perc —Üljön le —Álljon fel —
Szeretlék —Üljön le —Álljon fel —Szeretlek —Szeretlek — A 
színházban már minden jegy elkelt —Üljön le —Álljon fel — 
Szeretlek —Szeretlek — Az elöl ül ők nyugtalanok lesznek — UI-
jön le —Álljon fel— ЅzегеtlіК  —Szeretlek — A nézők reakciói 
formát öltenek — Uljön le —Álljon fel —Szeretlek —Körülbelül öt 
perc elteltével a néz đtér üvölt —Bensőmben egy pillanatra el-
bizonytalanodom — Az az ötlet, hogy az egész vacakot az els đ  
sorokban ülők pofájába vágjam, egy másodpercre magával 
ragad, aztán egészen gyorsan felfogom, hogy ez ideális hely-
zetté alakul — Uljön le —Álljon fel —Szeretlek — A néz ők egy 
része úgy üvölt, mint egy focimeccsen — Üüüüljön le — Ááááll-
jon fel — Leülnek, és felállnak —Kórusban üvöltenek — Szeret-
lek — Növekszik az összpontosításom — Csupán a hátam mö-
gül jövő  nő i hang az, amely erre késztet —Különösen hisztéri-
kus — Húzd el a széket — Ki a dugót —Szeretlek — Az elképze-
lés, hogy én fogom elhúzni a széket — Vagy valaki kihúzhatná 
a dugót — Lelki szemeim el őtt néhány súlyosan sebesült jele-
nik meg - Gázt adok —Üljön le —Álljon fel —Szeretlek — Sze-
retlek — Uljön le —Álljon fel — A dolog peu á peu egyre agresz-
szívebbé válik —Megcsináltam — Egyre nyugodtabb és nyu-
godtabb a hangulat — Nincs több hang — Olyan gondolatom tá-
mad, hogy a vége felé minden energiámmal a mikrofonra és a 
székre kell koncentrálnom -úgy másodperc töredéke alatt re-
pül el a mikrofon, a szék pedig egy hatalmas ütésre alkotórés 
szeire hull — A színpad mögött megnyugtatom magam, és be-
kapcsolom a diavetítőt — Olyan nyugalom van, mint egy 
templomban — Jót tesz — Oda — Föl — En —Téged." Eddig a 
művész leírása. 

Ez a munka — egy kihallgatás részletéhez hasonlóan — az 
elnyomás mechanizmusát alkalmazza, s ezt a mechanizmust 
az „Uljön le —Álljon fel" egyszer ű  formában ragadja meg; az 
átható ismétlés erősödik mindaddig, amíg az elnyomás hatá-
sa mintegy önmaga által ki nem alszik, s ez a közönséget ha-
talmába nem keríti. Ez az el ő re soha ki nem számítható hatás 
teszi a darabot aktuálissá. A parancsok folytonosan gyorsuló 
folyamata, s a „Szeretlék" végül is megfélemlítést vált ki az 
előadóban, s a konfliktus a szék összezúzásában,kulminál. A 
kiegészítő  diapozitívok az erőszak szinte minden lehetséges 
formáját bemutatják: a háborút, a b űnözést, a tüntetéseket 
stb. 

Ezt a némiképp részletes leírást csupán verbális példának 
szántuk, annak érzékeltetésére, hogy tulajdonképpen milyen 
is lehet a performance, anélkül persze, hogy a példaszer űség 
kötelezőségére vagy mintaszer űségére bárkit is bármilyen 
formában rábeszélni óhajtanánk. Minden pe rformance-nak 
megvan a maga szerkezete és tulajdon lefolyása. 

Laurie Anderson 1980-ban Berlinben a Szemeknek és fü-
leknek cím ű  kiállítás alkalmával egy olyan munkát mutatott 
be, amelyben az emberi hang és a zenei hangszer konfrontá-
ciója érvényesül. A performance során az emberi hang min-
dinkább heged űhanggá alakult, míg végül is a heged űvonóból 
szavakat és mondatokat csaltak ki. Avonó hangszalaggal volt 
megfeszítve, a heged ű re pedig gramofontű  került. 

Terry  Fox a Danny Keller Galériában fémhuzalokat - zon-
gorahúrokat — spannolt ki a terem építészeti adottságai alap-
ján kikövetkeztetett modul szerint. A húrokból hangokat csalt 
elő , mégpedig a következ őképpen: a húroknak ujjai közti las-
sú dörzsölésével fel-alá sétált a teremben. Ebben az el őadás-
ban a zenei elemek és a térbeállítás egy performance-ban 
egyesült. 

E rövid tanulmány terjedelmében, sajnos, lehetetlen tökéle-
tesen érzékeltetni, mi mindent értdnk performance-on. Kísér-
letet tettünk arra, hogy a századfordulótól kezdve kijelöljük 
azokat a fejl ődési irányokat, amelyek a futurista akcióktól el-
vezetnek a performance-ig. Az is megállapítható, hogy a m ű -
vészek kezdetben inkább spontánnak nevezhet ő  aktivitásából 
egy külön m űvészeti ág fejl ődött ki. A legtöbb performance- che 
művész még ma is a festészet, a grafika, a szobrászat s külö- to 
nősen a film és a video hagyományos és kevésbé hagyomá-
nyos területein is aktivitást fejt ki. (...) ❑ 
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" Berliner Kurfürstendamm — Német Választófeiedelmek Gátja (egy ismert berli-
ni színházról van szó). 
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Gesztusokon, testjátékokon és akciókon keresztül ábrázolja a 
kölni Jurgen Klauke a hétköznapok beszédnélküliségét, elide-
genültségét és értelmetlenségét. Munkájának dokumentumait 
vándorkiállításon mutatják be az NSZK-ban. 

Unalmas m űvészet mindig volt. Jürgen Klauke volt az első , 
aki az unalomból m űvészetet csinált. 

Két évvel ezel őtt zuhant nehéz, révedez ő  állapotba a 37 
éves kölni m űvész. Órákig, napokig, hetekig maradt kedve-
szegetten foteljéhez szegezve: tehetetlenül, rosszkedv űen 
bámulta a mennyezetet. Id őnként keresztbe tette a lábát, az 
orrát piszkálta. Megfürdött, ismét leült, hosszú körmeit kezdte 
tisztogatni, bámulta a falakat, s hallani vélt egy üres nevetést, 
ami a sajátja volt. Klauke idegennek érezte magát tulajdon 
bőrében FINITI, 
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Semmit sem tehetett, energiakrízise végérvényesnek t űnt. 

Semmi sem történt. Ő  saját maga mellett állt, és az id ő  meg-
maradt nyugodtnak. A m űvész képtelen volt m űvészettel fog-
lalkozni. Magát figyelte. 

Klauke, aki állandóan naplókon, rajzokon, fotósorozatokon, 
önábrázolásokon (pe rformance-okon) dolgozott, m űvészetét 
az „életbő l merítve' bénító állapotát most „szerencsés eset-
ként, munkához való visszajutásaként, a görbe elkapása-
ként" fogta fel. Remeg ő  kezébe vette a hegyes ceruzát, a 0,1 
mm-es radiográfot, és lerajzolta magának „kis lidércfény-
ként", hogy mennyire rettenetesen unatkozik. 

Ebbő l a szituációból születtek meg azok a tervrajzok és 
vázlatok, amelyek aztán egyfajta forgatókönyvvé finomultak 
össze, majd végül is fényképek és fényképsorozatok formáját 
öltve az Unalom formalizálása címmel kerültek a luzerni m ű -
vészeti múzeumban kiállításra. 

Klauke szorító, szigorú és feszített módon megjelenített fe-
kete—fehér képeken mutatja be az érintkezés és a kontaktus-
felvétel képtelenségét, varázsigével idézi fel a melankolikus 
elszigeteltséget és az abszolút ű rt: „Bemutatom azt, hogy 
semmi sem történik." 

Hogy néz ez ki? 
Három anonim figurát mutat be, két férfit es egy n őt, akik 

unatkoznak. Klauke az unalmat nem saját panaszaként említi, 
hanem közösségi betegségként diagnosztizálja azt. Mindkét 
férfin konfekciós ruha van, egyiküket maga a m űvész jeleníti 
meg. A nő  mint a „nemiség mindenkori első  osztályú tárgya" 
mindig meztelen. 

Merev tekintettel és némán gubbaszt a három ember egy-
más mellett. Bambán meresztik szemüket a világtörténelem-
be. Kényszeredett módon ragadnak a szarba (auf Stühlen), 
befogva és lekötve függnek benne, akárcsak egy ketrecben. 
Néha megpróbálnak kitörni: vizet öntenek szét, mankóra tá-
maszkodnak, rohangálnak a fal mentén, vagy fejjel, „csak 
úgy", nekirohannak, s csupán a kétségbeesés miatt, nevetés-
ben törnek ki. 

Az értelmetlen üldögélés miatt agresszívvé válva, bezártsá-
guk szimbólumával, a szarral egymásra támadnak, egy „fej-
szével majdhogynem félelemmel" rontanak a falnak, egy 
pisztollyal az üres semmibe lőnek. Semmi sem történik. Ko-
moran várnak tovább. Az id ő  csepegőn telik, mintha csak egy 
intenzív állomás infúziós készülékén folyna keresztül. 

Az egyik férfi fekete m űanyag vödörbe dugja fejét, lezárja 
magát, elbújik. Most már semmit sem láthat, semmit sem hall-
hat, semmit sem mondhat — „teljes szélcsend" van, ez a totá-
lis visszautasítás és megtagadás képe. 

Amikor végül is kiemeli fejét a vödörb ő l, akkor már nem tud-
ja őt tovább izgatni sem a videokészüléken megjelen ő , sem a 
mellette egy talpazaton ül ő  meztelen alak. Rájuk sem pillant, 
hátat fordít nekik. Ehelyett inkább átölel egy tv-készüléket, 
mintha az jelenthetné a megoldást. 

Beszédmentesség, magányosság, elidegenedés. Klauke 
lemond a hivatalok, bárok és ágyak üzemiességéhez való 
menekülés lehetőségirő l. 

Ezáltal tette unalmát produktívvá. 
A Documenta 6 keretén belül Jurgen Klauke-kiállítást ren-

deztek Kasselban és a velencei, a grazi és a sydneyi bienná-
lén is. Később vendégdocensként dolgozott a hamburgi kép-
zőművészeti fő iskolán. Kijelentette: „Orült hétköznapjaimat 
dolgozom fel. Esetemen keresztül mesélek mások eseteirő l." 

iel teatro vuoto, dopo avere parlato da solo per trenta minuti mi sono accorto 
irresistibile dei significati. 

n empty theater, after having talked without listeners for thirty minutes, I became 
af fik. , 	 є f јј c  nco nf maaninos. 

Korábbi fényképsorozatokban Klauke gyakran ábrázolta 
magát kétnem űként. (Transvestit), így tett kísérletet a „ne-
mek közötti határvonalak feloldására ( Maskulin - Feminin 
1972-74.). A Konyhatündé гben (1976) Klauke egy, az alko-
holban vigasztalást keres б , túlterhelt háziasszony szerepét 
játszotta el. Szakadt pongyolába bújt, kanalakkal, levesmer б -
kanalakkal és konzervnyitókkal díszítette fel magát. Fején pe-
dig egy tál trónolt. 

A Dóm árnyékában (1976) c. fotósorozatban kétnem ű  kar-
dinálist megjelenítve parodizált, a díszöltözet alatt tüll melltar- 
tóba, harisnyatartóba, hosszú harisnyába öltözött, kegyet- 
lenül mosolyogva az „egyháznak a szíve mélyén megbúvó 
szexualitására és érinthetetlen hatalmára". 

Klauke ezzel egy kísérletet hajtott végre katolikus nevelte-
tésének, gyermekkori emlékeinek foldolgozására: a  13  éves 
kórista fiú, Klauke, rövid nadrágban, p бnifrizurával és mutáló 
hanggal azt a feladatot kapta a limburgi püspökt đ l, hogy e1б -
énekelje a Maria durch den Dornbusch ging c. éneket. 

A magas szellemiesültség elleni támadás után egy évvel 
Klauke az e világi dolgokba süllyedt. Bórcafatokba öltözve, 
gumifétiseket magára t űzdelve jelenítette meg magát mint 
haldokló hattyút. Az Én így képzelem el a szerelmet, avagy 
Dr. Müllers szexboltja nem más, mint az embertelen eroti-
kaipar drasztikus paródiája. 

Köln déli részében berendezett m űteremlakásában, ahova 
korábban „a galambok meghalni költöztek", dísztárgyak, 
sminkeszközök, polaroidok és babák között Jürgen Klauke 

sf önábrázolásának és átalakulás-rituáléjának fétiseit és kellé-
keit ő rzi. 

A fal mellett, a nagy rakásokban álló fényképalbumok és 
• fényképes dobozok fölött kopottas szín ű , régi ruhadarabok 

porosodnak a hatalmas derékövek és f űzбk mellett, melyek-
ben akármekkora emberek is elbújhatnának. 

A hosszú íróasztal és a kilenc szék Az egyedüllét mint a 
mindig kevesebb tapasztalata (1975) c. fényképsorozat kel-
léke. A m űvész ebben is a magányosság és az elszigeteltség 
érzéseit dolgozta fel. E sorozat utolsó képén egy telefonkagy-
16 lóg le az asztalról, himbálózva: a környezethez vezet б  
szál megszakadt. 

Látogatásomkor a telefon szakadatlanul csöng: Jürgen 
Klauke most kommunikatív szakaszban van. A kölni m űvé-
szeti és revüszínen kultúrh бsként mozog. Mindenki ismeri бt. 
Egy tizennégy éves punk lány epedezve kívánja öt apjául 
megkapni. A kölni rockélet alakja, Zeltinger, „a színtér legin-
kább kész ember" megtisztel ő  címmel jellemzi őt. Klauke és 6 
néha reggel 8-ig is rohangálnak a városban. 

Jurgen Klauke idбnként stabilan bezárja maga mögött m ű -
termének nehéz vasajtaját. Akkor aztán lerúgja magáról a he-
gyes cowboycsizmát, helyette papucsot vesz fel. Ráveti ma-
gát a fekete ágyra, benyomja a tv gombját, bekebelezi a maga 
által készített gyümölcssalátát; remete életet él. Nem unat-
kozik. ❑ 

Fordította SÜMEGHY PÉTER 

WE ARE 
SPACE 
MUCH L 
ENTITY 
CLOSED 
ABOVE I 
EQUIVA 
OUR HEA 
IS THE 
BELOW 0 
WITHIN 
WHICH W 
LOCATE 
OFTEN, 
ENVIRO 
FINITE, 	-- - - 
PROPOSE AGAIN A SPACE LIMITED 
WITHIN THE UNLIMITED. AND 
IN THESE ENVIRONMENTS —
HOUSE, FACTORY, THEATER, 
SQUARE, ETC. — OUR HISTORY 
UNFOLDS AND IS TOLD WHILE 
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~ l,1'L1C Si e inaugurata, alla Galleria del Milione 
di Milano, Ia collettiva Geplante Malerei 
curata da Klaus Honnef e precedentemente 
presentata al Westf ilischer Kunstverein di 
Münster. Hanno partecipato: Berthot, Calderart 
Erben, Gastini, Gaul, Geiger, Girke, Gonschior 
Graubner, Griffa, Guarneri, Hofschen, Mangol 
Marden, A. Martin, Mields, C. Morales, Nigro, 
Olivieri, Renouf, Ryman, Van Severen, Teraa, 
Zappettini, Zeniuk. Ne11'introduzione al catalogs 
(testi in italiano e in tedesco) Klaus Honnef, 
dopo aver affermato Ia provocazione dell'arte 
concettuale (Ia pittura е  minta,  viva ('opera 
d'arte autpnoma),  fi riconosce i1 fallimento 
(ottimisticamente definito superamento). 

Richard Long 
Richard Long ha presentato in novembre 
alla Lisson Gallery i suoi recenti lavori. 
II catalogo dell'opera di Long, realizzato 
quest'estate in occasione delta sua rostra 
ad Edinburgo, puó essere richiesto alla 
Lisson Gallery, Bell Street, London NW1. 

Offerta novembrina: 
un mese tutto tedesco 
All'ICA di Londra si é tenuta la mustra « L'arte 
nella societ đ , la societá nell'arte » organizzat 
da Norman Rosenthal. Artisti: Joseph Beuys, 
K.P. Brehmer, Hans Haacke, Gustav Metzger, 
Klaus Staeck e Dieter Hacker. 
Contemporaneamente si sono tenute delle 
manifestazioni collaterali: ' New German 
Painting » (Serpentine Gallery) e la collezion 
Jagerhof di Düsseldorf (Tate Gallery). 

Festival Knokke 
Dal 25 dicembre al 2 gennaio avrá luogo al 
Casinđ  Knokke Heist (Belgio) uná rassegna 
sperimentale di film, videocassette, 
rappresentazioni teatrali, musica e ante dal 
titolo Filmexprmntlfilm, L'adesioné dovr đ  essen 
nviata alla Cinémathéque Royale, Ravenstein 
?3,1000 Bruxelles, Belgio. II termine per Ia 
зcrizione al concorso е  giá scaduto ma sará 
gualmente possibile farsi inviare tutte Ii 
iformazioni relative alle prossime 
anifestazioni. 

itomatismo 
dl'8 novembre al 29 dicembre la pinacoteca 
Dusseldorf presenta, in occasione del 50 0  
niversario del manifesto surrealista, una 
stra di documenti originali, disegni a quas 
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Contemporary ь 	yrészlet) 
artisti contempoi (Reg 
'icativi delle attuL,. ,c і 'aenze artistiche: 
:o potrebbe essere iI sottotitolo delta 
;tiva organizzata recentemente dal Museum 
)dern Art di New York. Le scelte sono 
ialitá, rileviamo solo the I'unico paese 
:re rappresentanti sono gli USA. 
ibilmente non si tratta di una 
festazione della volontá di potenza 
icana: forse é solo un gentile omaggio 
ese ospitante. Gli artisti: Dorothea 
burne, Jan Dibbets, Vito Acconci, Brice 
en, Hanne Darboven, Alighiero Boetti, 
;I Buren a Robert Hunter. 

fying 
ontano Oriente ci е  giunta una proposta 
;finizione e . ri-definizione del significato 
ю  dei modi di espressione analizzati 
ue angQli visцali: Ia comunicazione, 
i circu  3')  mtenuti, effetti, legami sociali 
ia partC с  y li attori della comunicazione 
o gli uomini dall'altra. 
ta Ia tematica della rostra di progetti 
asi al Kyoto Municipal Museum, Kyoto, 
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Már megint Bern ő rmester ordítozására ébredt. Minden mást 
elviselt valahogy, de Bern őrmestert és különösen annak reg-
geli üvöltözését tiszta szívb ő l utálta. 

Kitekintett a gerendákkal és földdel megerősített fedezék 
szellőzőnyílásán : odakinn még koromsötét volt, a júniusi égen 
ragyogtak a csillagok. Csendesen, morgolódás nélkül kász-
málódott mindenki , régen megtanulták már, hogy a káromko-
dás, a huzavona nem éri meg a ráfordított er őt. Ha menni kell, 
hát legjobb, ha fásult csendben a lábára tekeri az ember a 
kapcát; és gombolja a zubbonyt, így esetleg egészen sorako-
zóig eltámolyoghat a beidegzett mozdulatok védelmében, 
anélkül hogy rendesen felébredne, hogy az utolsó, édes 
otthoni álomképet szökni hagyná. A teljes ébresztésrő l azután 
Bern őrmester amúgy is gondoskodik. 

Pusztai mélán , testestül - lelkestül -ruhástul szürkén állt a 
sorban, szürkesége beleolvadt šzázak, ezrek és százezrek ki-
fejezéstelen szürkeségébe . Ezt a színt csak a vér tudta átütni, 
és nehéz, lassan terjed ő  piros foltként elóbb-utóbb meg is je-
lent minden zubbonyon, átitatta a szennyes kapcát, és vé-
gigcsorgott az éles, fehér köveken, ahová a letépett lábfejek, 
gazdátlan karok hulltak. 

Most azonban minden egyszer űen csak szürke volt, épp 
csak hajnalodott, és elfojtott ásításoktól görcsöltek, torzultak 
az arcok. Mint minden reggel, most is hihetetlen volt ez a va-
lóság. Először a csillagok zavarták, aztán a lassan kibontako-
zó táj, a zengő , nyári ébredés. Pedig több mint háromévi 
frontszolgálat után az ember már megszokja a dolgokat. Bár a 
megszokás arra is jó , hogy naphosszat meglegyen épkézláb 
gondolat, a jelenhez kötő  tudat nélkül. Ha valakinek kedve lett 
volna hozzá, talán elgondolkodik, miért ébresztették őket a 
szokásosnál is korábban, hiszen enélkül is éppen elég rövid a 
nyári éjszaka. Valamilyen magyarázat azonban úgyis adódik, 
felesleges a találgatás , elárulnak mindent a nyúlósan hosszú 

Andy Warhol 
La Multicenter Grafica di Milano, in esclusiva 
per l'Italia, ha presentato « Hand Coloured 
Flowers-1974 » di Andy Warhol. Si tratta di un 
portafoglio di 10 serigrafie colorate a mano ad 

Lucio Pozzi & Robert Mangold 
Alla John Weber Gallery di New York si sono 
tenute contemporaneamente due mostre 
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a'rd original title for a show (Palazzo Real 
Milan), which means nothing more than a 
better comprehension of the various antis 
as men, on the part of the spectator. 
Great attention is therefore given to 

typic 
kutatni. Az utóbbi hetekben sokszor volt már támadó gyakor- ates i 
lat, ilyen is, olyan is, de könny űnek alighanem maga Lucifer cofscl 
sem titulálta volna őket. Egyszer drótakadályokon át kellett I ' 
megrohamozni egy veszettül meredek h 	 s, er  egyoldalt, gáztárna- ti ~ era dóst is mímeltek, a gy ű lölt maszktól majd kiszakadt a tüdejük. ived 
Más alkalommal négy órát gyalogoltak mindenféle ládákkal g the 
és harci kacatokkal vissza az arcvonal mögé„ egy sebes fi- the s 
lyócskáig, és azon gyakorolták az átkelést. A fene se tudja, 
hányszor vonszolták partra a nehéz vaspontonokat, aztán erious 
kezdték az egészet elölr ő l. Este még visszamasíroztak az ál-
lásokba, az egész pereputtyal együtt, bár nem ment ritka- jard R 
ságszámba, hogy hajnalban ugyanazt a felvonást játszottak  

`t thú ra. Egyesek mor olódtak, mertho gy  az olasz re ulok egyre 	
e 

searct 
ott köröztek a fejük fölött, felderítették az egész akciót, a bo- 
lond is tudhatta, mire megy ki a játék, de ha a tiszteket mindez Van Gi 
nem zavarta, mit törődjön vele a baka! 	 Beckm 

Ezúttal csak a negyedik védelmi vonalig menetelnek, aztán =• Mun 
fölfejlődnek, s beugrálnak az árkokba. Saját állásaikat támad- er, Per 
јбk, talán századszor. A tisztek figyelnek, látszik-e már a javí- ick Le' 
tott koszt hatása a rohamon. Nem látszik. ' ~ 

Ilyenkor a rangosabb tisztek rendszerint elmennek, marad l Gork 
surri Bern ő rmester, az ordítozás, meg az ismételt rohamok, ősz- 	

, 

szerogyásig. Konokul néznek maguk elé a bakák. Ilyen tern- franco 
póban kibírják estig is, de jobban nem szaladnak. 	 Iberto 

Váratlan fordulat. Nincs újabb roham, nincs ordítozás. Visz- ri Jervi 
sza az állásokba, pihen ő  ebédig! 	 ranco 

Erre már majd mindenki fölkapja a fejét. Szóval indulunk. 
Odafönn az égben már olajozzák a kiskapu sarokvasát. Ha-
marosan sokan fognak ott bekéredzkedni, ne nyikorogjon hát, 
ne zavarja a már benn lakók édeni nyugalmát. 

Szapora menet. Nóta! 
A pihenőt azért most sem kell szó szerint venni, még akkor 

sem, ha az erő ltetett, gázálarcos rohamhoz képest valóban 
annak tekinthető . Számba veszik, felírják a személyi felszere-
lés hiányosságait, s bár ezt már sokszor megtették az utóbbi 
időben, ezúttal valóban kicserélnek néhány feslett bakancsot. 
Ki tudja, honnan kerítették őket, hogyan tudta kiizzadni a ki-
fosztott hátország. Hacsak nem más, termékenyebb frontok-
ról érkeztek, ahol több a halott, s felszabadul a birodalmi 
lábbeli. 

nap várható eseményei. Nem mintha közülük bármelyik is túl-
ságosan érdekes lehetne. A korai ébresztés lehetséges indo-
kai: masírozás, vasúti szállítmányok kipakolása, er ő ltetett 
gyakorlatozás, bevetés, az ellenség támadása? Mind mást-
mást jelent, és ha lennének közöttük újoncok, most izgatott 
suttogás futna végig a sorokon, rémhírek kapnának szárnyra, 
zsibongna a szürke gomolyag, és Bern ő rmester jó alkalmat 
kapna egy kiadós üvöltözésre. Bern ő rmester persze élne az 
alkalommal, és lehet, hogy elégedettebb is lenne, mint így, 
mert most szemmel láthatóan tanácstalan, már egy teljes per-
ce járkál a bakák előtt, de a néma, fegyelmezett arcok nem 
adnak ötletet, mivel ordítozza szét saját fejéb ő l is az álmot. 
Még fél perc, és akkor a csend miatt fogja lehordani őket, mert 
ez már nem fegyelem, hanem bambaság, bárgyúság, és ő  
majd megmutatja, mi jár annak, aki a sorban alszik! Persze et-
tő l még nyugodtan lehet tovább bambulni — nincs is más vá-
lasztás. 

Válsztása és akarata Bern őrmesternek sincs, nem is em-
lékszik már senki sem, mikor láttak utoljára embert, akinek sa-
ját akarata van; talán a hadseregtábornok, aki múlt héten 
meglátogatta az állásokat, talán ő  dönthet errő l-arról. Bizo-
nyára, hiszen fenékkel fölfelé fordította parancsaival az egész 
második vonalat, raktárakat ürítettek ki, és ástak be valahol 
másutt, ágyúkat vontattak, ládákat cipeltek kés ő  éjszakáig. 
Bár az is lehet, hogy az övé sem igazi akarat, ő  is csak pa -
rancsot teljesít, egyszer űen végrehajtja a nagyobbak, a ve-
zérkar utasítását. Valójában csak a vezérkari tisztek szólhat-
nak bele a hegyen, völgyön, mezőn beásott tízezrek sorsába, 
onnan, a zöld posztós asztalok mell ől... Vagy azok se iga-
zán? Akkor ki? A király? Nem, ha jól belegondol az ember, a 
király aztán végképp nem dönthet a saját esze szerint, az ő  
akaratát is kisajátította a mindenható háború. 

Valamikor másként volt. Pusztai Péter dönthetett arról, 
hogy földecskéjébe árpát vagy zabot vessen-e, kapálni jelent-
kezzen a jövő  hétre, vagy az Engelmann-birtokra szénát for-
gatni. Most azonban sajnos arról sem dönthet, elhessentse-e 
azt a legyet, amely szemtelenül mászkál az arcán, mert Bern 
őrmester éppen előtte áll, és ő , helyette, úgy döntött, hogy 
nem. Bizonyára felsőbb parancsra cselekedte, de vigyázban 
kell állni, és slussz. A légy viszont önhatalmúlag döntött úgy, 
hogy végre felröppen Pusztai arcáról. Pusztai tudta, hogy 

most egy másik baka képén futkos ugyanolyan bizserget ően 
és állhatatosan, s őt ugyanolyan háborítatlanul. Erdekes lenne 
tudni, hány légy lepi most a századot, hányan küszködnek az 
ingerlő  viszketegséggel. Neki most percekig nyugta van, a 
légy nem jött vissza, és másik sem talált rá. 

„Akkor még tű rhető " — gondolja Pusztai, mert eszébe jut 
Oroszország, ahol annyi volt a szúnyog, hogy folyton ellepték 
az ember homlokát, beleszálltak a szemébe, orrlyukába. Ha 
csak végighúzta arcán a tenyerét, piroslott a vért ő l. 

Menetelés, rakodás, gyakorlat? Most már hamarosan el 
kellett d ű lnie, ilyenkor már szoktak mondani valamit. Táma-
dás, az nem lesz, legalábbis nem ma, ezt mindenki tudja. Azt 
is tudják, hogy nemsokára viszont lesz. Szigorú hadititok. 
Odakinn, Oroszországban, még az els ő  évben, már hetekkel 
a támadás előtt pusmogtak az id őpontról. Mindig akadtak jól 
informált csicskások, akik jó el ő re tudták az órát, a dátumot. 
Egyesek jóslata be is vált. Az utolsó napokban sok volt a has-
menés, az álmatlanság és az imádkozás. Egyesek sírtak. 

Itt ilyesmi nincs. Ezek ott, a hegyen túl veszélyesebbek, 
mint a muszkák, több a lőszerük, a géppuskájuk, jobbak az 
ágyúik, és repülő ik is vannak. No meg a terep. El őttük az a hol 
áradó, hol meg apadó folyó, a fene meredek hegyek, amelyek 
tetejére nemhogy géppuskát, de még ágyúkat is felcipeltek. 
Vagyis ez már nem ugyanaz a félelem, másként hívják, és 
másként is érzik, mint akkor Oroszországban. Ha itt támadni 
kell, úgy fognak hullani, mint a legyek, minden túlzás nélkül, 
meg nem is a szólás kedvéért. Más már az értéke az életnek 
és halálnak, mint akkor, az elején. A haza írt levelek ugyana-
zok maradtak, aggódnak a katonák a családért, kérdez ősköd-
nek a tehén, a vetés felöl, de alig akad már igaz emlékez ő  és 
valódi, eleven emlék. Emlékeikre emlékeznek, és álmaikról 
álmodnak. Olyan messzire került már minden, hogy nehezebb 
benne hinni, mint a festett szentekben. A hazatérést is sokan 
már csak a túlvilágra értik. Az is csak szabadulás... Hango-
san mondani persze nem szabad. Destrukció. 

— Könnyű , támadó gyakorlat — mondják, és már indulnak is. 
A könnyű re sincs megjegyzés, hiszen annyi mindent mondtak 
már, s kár a furcsa szavak mögött a tényleges jelentés után 

Pusztai kézigránátért áll sorban, és közben a zubbonyát fol-
tozgatja. Valaki a háta mögött tudni véli, hogy ma húst kapnak 
ebédre, de csak vállat von, mit lehet erre mondani? Egy másik 
kitartóan bökdösi a könyökével, hogy ebéd után, ha lesz гб  al-
kalom, segítsen levelet írni a családnak. Ez a segítség általá-
ban abból áll, hogy maga elé teszi a cimbora levelez ő lapját, 
és szépen írni kezd: 

„Kelt levelem 1918 június 5 dikén. 
Kedves apám és kedves anyám és kedves feleségem és 

kedves kis családjaim, kívánom a jó Istentő l, hogy ezen pár 
sor írásom a legjobb és legfrissebb egészségben találja ma-
gukat, én, hála a jó Istennek, egészséges vagyok, amit ma-
guknak is szívbő l kívánok." 

A cimbora bólogat, kezébe veszi a lapot: „Szépen van 
megírva." 

— Mit üzensz még? 
A másik hallgat, leveszi a sapkáját, meg visszateszi, igazít 

rajta, de semmi okos sem ötlik eszébe. 
— Ird, amit a múltkor! — nyögi ki végre, és Pusztai már írja is: 
„Más újságot nem írhatok, mert nem szabad, ezzel lezárom 

levelem. 
Isten velők, maradok fiuk: 

Ferenc" 
Rengeteg levelet megírt már, olyanoknak is, akik maguk is 

tudtak (rni, de jobban szerették, ha ő  csinálta. 
„Neked úgy a kezedre áll" — mondogatták, és kínálták a ne-

hezen beszerzett dohányt, ritka korty pálinkát. Most azonban 
semmi értelme sem volt a levélírásnak, már két hete csak egy 
irányba közvetített a posta, az otthoni küldeményeket meg-
kapták, de visszaírni nem volt szabad. Fel is gyülemlett a zsá-
kok aljában négy-öt FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE, 
vagy TÁBORI POSTAI LEVELEZŐLAP, attól függően, hogy 
éppen milyenhez jutott hozzá az illetб . Pusztai is szorgalma-
san rakosgatta félre a maga családjának szánt lapokat. Né-
hányat még Oroszországból hozott magával. 

„Kelt levelem március 20-dikán, 915. 
Kedves feleségem, erre elseje óta mindig a hó esik, és elég 

hideg van, napot soha nem látni itt a hegyek között, a házunk 
le van ásva a földbe, és egy kálha van benne, és úgy tüzelünk 
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& Co (leggi pretura) ci ha salvato 
ina volta dall'eresia organizzata, 
Lndo due artisti, Claudio Costa e Remo 
Ii cui si Ыospettano Iontani addentellati 

Massimo Mimi, ha un nuovo indirizzo: 
via Agostino Gallo 3. 
Nella passata stagione ha presentato opine 
di Camnitzen, Gastini, Chiari, Aubertin, Burgin, 
Griffa, Zini. 

itt Galíciában, mert itt sok fa van, és a muszkák még nem 
akarnak elfogyni. A magyarok viszont már lassan elfogynak, 
nagyon sok embernek lefagyott a Iába, nekem szerencsém, 
hogy megmaradtam szakácsnak, küldjél egy kis kolbászt hús-
vétra. Padéi Elekkel ha beszélsz, mondd meg neki, hogy a ve-
je, Palcsi meghalt, itt volt velem ebben a században. 

Ird meg, hogy mi újság van odahaza, már erre hallatszik, 
hogy béke akar lenni. 

Péter" 
Nem sokkal húsvét után a század felmorzsolódott, б  meg a 

konyhával együtt fogságba esett. Engelmann úrnak köszön-
hette a јб  beosztást, aki százados lett, és még Szabadkán, a 
gyűjtőkaszárnyában bejuttatta a konyhára. Ha a muszkák 
nem szorítják meg őket olyan hirtelen, ki tudja, talán még most 
is a gulyáságyú körül sündöröghetne. Igaz, itt már nincs füs-
tölt oldalas meg fehér liszt, mint négy évvel korábban Galíciá-
ban, hanem sokszor csajkával kell kimérni a szétmálló, kor-
pás kukoricakenyeret, de abból is több jut annak, aki közelebb 
van a tűzhöz. Messze van már Galícia, de messze van a Tisza 
is. Lehet, hogy azoknak van igazuk, akik lázonganak, és haza 
akarnak menni, az urak meg csak háborúzzanak tovább, ha 
akarnak. Lehet, hogy igazuk van, mert néhányat már felhúz-
tak közülük. Lázítás, bomlasztás, dest гikció! — kiáltották, ami-
kor nyakukba vetették a hurkot. Azt mondják, a csehek csi-
nálják, de 6 látott már horvátot, meg magyart is. Napokig ott 
lógtak a latrina el őtt. 

Meg azt az atyafit is fellógatták egy furcsa, tüskés fára, aki 
szuronnyal ledöfte a szakaszvezet őjét. Szabályosan megfor-
gatta benne a szerszámot, ahogyan a gyakorlaton tanították —
mesélték később. Pedig barátok voltak, falubeliek. A szakasz-
vezető  kapott szabadságot, amaz, a baka nem. Üzent hát a 
földivel az asszonyának, meg kért új kapcát, dohányt, ilyes-
mit. A szakaszvezető  el is hozott mindent, de nem állhatta 
meg, kikotyogta, hogy a szegény magányos asszony milyen 
kedvesen fogadta az ura cimboráját. Ha már az nem jöhetett, 
jó volt a bajtárs is — majdnem egyet tesz az... Az atyafi meg 
kiment a puskáért, és megforgatta benne á szuronyt. Sok 
minden megesett annyi ember között. 

Öt gránátot kapott, és mehetett a másik raktárhoz a száraz 
menázsiért. A töltényeket már napokkal elóbb kiosztották. 

— No, cimbora , ezekbő l a tojásokból is mérges kakasok kel-
nek! —szólt oda neki kicsit hetykén egy másik csukaszürke 
ember. A Bernát Jóska volt, falubeli. 

— Csakhogy a hegyen túl is tojnak ilyet a vastyúkok, és ne-
künk is abból ütnek fel reggelire! —kontrázott Pusztai, mert fa-
lubeliek között még négy év után is kötelező  volt a hetyke vi-
dámság, az évődés. Azt nem lehet, hogy ha egyszer, adja 
Isten, hazakerülnek, vagy csak az egyik is, és azt mesélje 
majd a másikról , hogy az orrát lógatta a háboríЛβan , még tгé-
fálkozni sem lehetett vele , úgy levette a lábáról a félsz. 

— Az már igaz — hagyta helyben Jóska, és már nem bolon-
dozott . — Ha hazajutsz , mondd meg a Marisnak , hogy itt még 
láttál! 

Erre nem kellett több szót vesztegetni. Pusztai nem tudott 
másik falubeli гб l a környező  egységekben, pedig volt már 
úgy, hogy öten -hatan is összeverődtek . Galíciában voltak töb-
ben is , a fogságban pedig még Pistával , az asszony testvé-
réve! is összehozta a véletlen . A csuda tudja , miért választot-
ták be abba a csoportba, amelyet két év múlva v!sszacserél-
tek. Nem volt éppen mindennapos dolog a hadifogolycsere, 
de neki szerencséje volt. Vagy talán mégse? Ott  Pistával egy 
asztalosm űhelyben dolgoztak , megvolt mindenük , egymással 
is jól kijöttek. Јб  ember volt a sógor, össze sem lehetett vetni a 
húgával. Mindig megtalálták a módját, hogy kiegészítsék a 
szűkös élelmiszeradagot, széket, ablakot javítottak, sámlit 
csináltak az asszonyoknak , akiknek a férjei talán náluk, oda-
haza raboskodtak. A kék szemú menyecskék babot meg 
krumplit hoztak , és a dobkályhán aztán felséges ételeket le-
hetett sikeríteni. Nem szenvedtek hiányt, és a gránát sem fe-
nyegette őket. Most meg... 

Lehet , hogy a Pista meg Is nősült már azóta . Nagyon kerül-
gették azok a menyecskék. 

Volt , ahogy volt , Pusztai egy-két jelentéktelenebb sebesü-
léssel megúszta a négy év frontszolgálatot. Pedig az orosz 
fogság után már csak egyszer ű  bakaként vagonírozták be, s 
küldték volna a Balkánra , de valaki valahol meggondolta a 
dolgot , leszállították a vonatról , és csaknem tíz hónapot töltött 
egy hátországi kaszárnyában holmi szövetraktár méllett. 
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Mintha cša a a•I ogság meghosszabbítása lett volna az 
egész . Haza nem engedték , a frontra sem küldték. Valaki bi-
zalmasan megsúgta, hogy a fogságból szabadultakat mind 
szétszórják , és megfigyelés alatt tartják , mert meg vannak fer-
tбzve az anarchizmus mételyével. Lehet, hogy így volt, lehet, 
hogy egyszerűen csak megfeledkeztek róla, de végül aztán 
csak felkerült az Isonzб  felé robogó, zsúfolt vonatok egyikére. 
Valahogyan azért itt is számon tartották, mert szabadságot 
továbbra is hiába kért. Azt mondták, pihent eleget a raktárban. 

A hús, amirб l pusmogtak, ebédig a jб l ismert német szárított 
hallá aszalodott. Rágós vo lt , sбs és büdös, de azért dülledt 
szemmel ették, mintha minden falattal egy napot nyernének a 
keserves, monoton, sivár, de mégis e világi létb б l. 

Pusztai félrehúzódott a maga csajkájával egy nagy k б  mö-
gé, ahol máskor is szokott üldögélni, ha éppen nyugton hagy-
ta az Obe гkommandó. 

Mindennél többet értek ezek a percek, magányos negyed-
órák. Nagy gyakorlatra tett már szert , s agya engedelmesen 
oltotta ki a valóság lámpásait , röpítette az otthoni szilvafa alá. 
A szilvafa pedig csak közbülső  állomás volt, ott éppen csak 
megpihent egy pillanatra a gondolat , és a következő  nekiru-
gaszkodással már egy dédelgetett világban , a hatalmas biro-
dalommá duzzadt testvéri közösségek szövevényes rendsze-
rében termett. A katonáéknál eltöltött elsó hónapok még elég-
gé lefoglalták , a többi bakához hasonlóan még hazagondolni 
sem volt ideje, de a galíciai hosszú, téli esték és még inkább a 
fogságban és a raktárban vánszorgó napok bб  alkalmat nyúj-
tottak az álmodozásra. Eleinte túlsúlyban voltak az otthoni ké-
pek, sokat gondolt Bözsire is, de a család , az asszony és a 
szerető  utáni sóvárgás nyugtalanná tette, id ővel kerülte mind 
a kettőt . Álmában néha megjelent Bözsi lámpafényben im-
bolygó alakja , amint leül a konyhai heverőre, elveti magát, in-
ge felcsúszik , s hagyja , hogy megcsodálja asszonyosan telt, 
fehéren hívó , combját . Válláról maga húgya le a pántot, s keze 
végigsiklik a nyakán , kiszabadítja , és borzongva markolja a 
mellét, biztat és kér. 

Az ilyen álmok után másnap levert volt, vagy séppen inger-
lékeny és elviselhetetlenül szomorú. Ki kellett irtania magából 
a kínzó emlékeket. 

Levelet csak törvényes asszonyának írt (Bözsinek a falu 
miatt nem írhatott), eleinte számításból, néha fel-felbuzduló 
honvágyból, aztán meg puszta megszokásból. Kerülte a té-
mát, és hazavágyó gondolatai egyre inkább a testvéri közös-
ség égretö гő  fellegvárába kapaszkodtak. Ehhez kellett a szil-
vafa. Utóbb már a lövészárokban is teljes beleéléssel tudott 
álmodozni, társai meg is szokták, hogy nem vesz részt a kár-
tyapartikban, közös, nagy sóhajtozásaikban — neki megvoltak 
a saját sбhajai. Lehet, hogy bolondnak tartották (nem el ő -
ször), de felettesei védték, mert vonakodás nélkül teljesített 
minden parancsot. Nem vett részt lázító összejöveteleken, 
nem panaszkodott az ellátásra, és ugyanolyan fásult elszánt-
sággal ment igazi gránátrohamra, mint a kötelez ő  gyakorlatra. 
Rábízni nem lehetett senkit, de ha elindult, ment utána az 
egész szakasz , mint a holdkóros. Neki azt is elnézték, hogy 
könyve van, és néha olvasni szokott. A századparancsnok 
személyesen ellenőrizte, hogy csakugyan vallási könyv гő l 
van-e szб , mint állítja, s fejcsóválva bár, de megengedte, 
hogy magánál tartsa. Pusztai a leglehetetlenebb helyeken 
húzta elő  hátizsákjából az elrongyolódott kötetet. Egy fiatal 
szekszárdi katona mesélte utólag, hogy egy kisebb támadás 
során elfoglalták az olaszok elsó állását, de a második vonal-
lal nem boldogultak, s a szakasz megmaradt része vacogva 
leste, mikor indul az ellenlökés. Mivel visszavonulási parancs 
nem érkezett, elő re meg semmiképpen sem mozdulhattak, 
órákig lapultak az ellenséges lövészárokban. Az olaszok, úgy 
látszik, nem voltak tisztában a szemben  6116  erővel, s a tarta-
lék megérkezése előtt nem mertek támadni. 

— Persze csak id ő  kérdése volt, mikor csinálnak bel ő lünk fa-
sírtot — mesélte a szekszárdi. — Akkor meg ez a jóember el ő -
vette azt a bolond nagy könyvet, és olyan nyugodtan bön-
gészte, mintha csak valami csendes templomkertben ülne. 
Csak akkor csukta be, amikor a taljánok beállítottak egy köny-
nyű  mozsarat, és kezdték a gödröt ránk bontani. Akkor már 
pucoltunk vissza parancs nélkül is, de csak ketten kértünk 
vacsorát, én meg ez a tudós baka. A többiek már odafönn áll-
tak sorba a menázsiért a Szent Péter kondérjánál. 

Így szólt a mese, és volt, aki hitte, volt, aki nem. Általában 
hitték. ❑ 

didattiche, visite guidate, spettacoli e concerti. 
Ed infine alcune importanti opine della 
Galleria verranno corredate di documentazione 
storica e fotografica a disposizione del pubbiico. 
Intense ed interessante programra dunque 	 —...-..:~. 
anr.ha ca han lunai dall ' attua ! itá culturale 	 Arnulf Rainer durante i1 concerto di vara musica 
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i 7 décembre Jacques Pineau, qui a exposé 
iparavant au Musée Galliéra, au premier 
age de  Ia boutique de Ben. 

Сésar Paternosto punt dans un style 
profondément marqué dés ses débuts 
par le néo-concrétisme sud-américain 
(Lygia Clark, Mavignier, Wilys de Castro, c 
les objets actifs aujourd'hui injustement o 
offraient, dés 1961, des compositions mini 
incorporant les bords du tableau...). 
Les oeuvres présentées á la Galerii Denise 
René Rive Gauche en octobre consistaier 
in des sortes de triptyques qui résultaier 
de I'agencement de deux panneaux vertic 
it dun panneau horizontal, espacés de m 
a inclure le plan du mur dans les composit 
Les plans colorés répartis presque 
exclusivement sur les tranches in trés fortE 
saillie, impliquaient un retus de la vision 
frontale unique au profit dune multiplicité 
de points de vue que le spectateur décou' 
au gré de son déplacement. 
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sur Mémoires 
étonnant brie -a-brae parti des entrep đ ts 
Iiné de Bordeaux (cette « immense caverne 
byrinthique » qui ne sent pas que la vanille) 
été recueilli par ('ARC 2 du 19 septembre 
127 octobre. « Art tie crise... art de bouts 
t chandelles, de carreaux voilés, de méchants 
itements, art de la pauvreté, du rationnement, 
In du dénuement » si I'on in croit 
préface du trés'soigné catalogue dint 
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Claude Rutault 
Du 26 septembre au 19 
Rutault a exposé а  Ia ( 
Campagne-Premiére а  P 
sur toile de couleur gris 
se voulait Ia plus rapprc 
des murs de  Ia galerii, еих-mémes gris.foncé. 
Les peintures avaient été exécutées sur place, 
en tenant compte de  Ia luminosité ambiante 
it de I'éclairage qui pouvait varier dun  mur 
а  I'autre. 
On se souvient que_1'artiste avait деја  tenté, 
du 26 au 30 juin dernier, une expérience 
similaire dans  Ii  domaine du monochrome: 
dans un appartement situé 25 Place 
des Vosges а  Paris, i1 avait accroché  it 
punt  cinq toiles de la méme couleur 

Kovács Róbert 

Szabadka, 1988.9. 21. 

Kinn már délelőtt óta esett az es ő . Egész nap semmihez sem 
volt kedve. Valami elrontotta ma a hangulatát. Szomorú volt. 
Bement a szobába és fölgyújtotta az éjjeli lápát. A szobát sár-
gás fény lepte be. Kintrő l hallatszott az esőcseppek egykedvű  
kopogása. Ő  megállt a megvetett ágy el őtt és nézte a paplant, 
a párnát és a párnán a kispárnáját, amit mindig átölelt alvás 
közben. Lekapcsolta kezérő l a karóráját és az íróasztalra tet-
te. Lábán már nem volt semmi. Odaállt az ablakhoz. Kinézett 
az éjszaka,-  az eső , a kert rejtekébe. Mindig szeretett egyedül 
lenni: Nézett ki a sötétbe. Közben lassan vetkőzni kezdett. Ki-
gombolta az összes gombot az ingén. Nadrágját is lehúzta. 
Rátette egy szék támlájára. Es á!It a szobában egyedül. Csak 
a kis sárgafény ű  lámpa világított. Künn az es őcseppek egy-
kedvűen hullottak. Leoltotta a lámpát. Leült a szoba egyik sar-
kában a padlóra háttal a kályhával. Nem látott semmit. Egye-
nes háttal ült. Egyszerre elkezdtek folyni a könnyek. Nem tö-
rülte le őket. Szájában, nyelvén megérezte tenge гvízízű  sós-
ságukat. Nyakizmai megfeszültek. Ulve himbálózott. Közben 
mégszб lalt Samje.  Samje  ott , benne lakik. 

— Eddig még nem sírtál. Nem gondoltam volna, hogy gyöp 
ge vagy. Kár erre vesztegetni az id őt. Butaság mindig magad-
ban boncolni. Mindenki tudja, hogy az ősők ott vannak — ben-
ned. Te csak egy kis szilánk vagy az ő  tömegükben. De az 
csak Te vagy! Kár, hogy tudod: Te sem lehetnél az őseid nél-
kül. Tudod, az a baj, hogy nem tudom, miért b űnösek ők a Te 
szemedben. Csak emberek voltak. Ki hajtott, kit hajtottak, ki 
meg csak nézte. Egyformán gonoszok és jámborak minda-
hányan. Ilyenek. Szeretnek szenvedni, és szeretik mások 
szenvedését. Emberek. 

— ... (nem) .. 
— Dehogynem! Pedig oly szép társaság! Az egész város iri-

gyelhetné. Bizony, bizony. Egy rokon, aki vitt! Egy másik, akit 
vittek. És egy harmadik, aki csak nézte?! Az egyik a hajcsár. A 
másik a barom. A harmadik meg az útszéli bogáncs. Mind-
egyik ember. Samje azt mondja neked, hogy légy boldog, 
hisz benned mind a három megvan. Igy egymást tompítják. Јб  
vagy. Ne törődj vele! Mindig vezeti valaki a vonatot. Mindig 
tart valaki beszédet. Mindig van, aki beül a vonatba, és aki 
hurrázik a beszédre. Mindig van, akinek a vonaton csak „mar-
hakupé" jut. Mindig van, aki a beszéd szerint fokhagymasza-
gú. Mindig van,, akit a „munka szabaddá tesz". Mindig van, 
aki csak néz. Es mindig akad egy, aki azt kérdi: „Hol az 
isten?", de senki se kérdezi meg: „Samje! Hol van itt az em- 

crane: « Bois vert; débit  Intim;  chute a 
it refentes partielles ». 

Günter Brus 
Durant le mois de septembre, la Galerii 
Krauthammer de Zürich a montré une expo 
de dessins du viennois• Günter Brus; Figur 
égalemeл t á cette exposition la 	corn 
des numéros de « Die schastro 33  I »: 
Publication fondée par Günter Brus en 19' 
elli a été le principal organe de diffusio 
des travaux des actionnistes H. Nitsch, 
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Egy oldott hangulatú szombati napon (( јgy túnik , még valami-

lyen ünnep is volt), Hermann elбkotorta a szekrény aljából a 

pipáját, rágyújtott, é s teljesen átadta magát a gondolatainak. 
Tekintete révetegen követte a füstfellegeket, útban a mennye-
zet felé, majd a tárgyakat vette sorra. Mindegyik kedves, jól is-
mert. Nem egynek különös története van, mint például a sa-
rokban függő  Szent György-képnek, mely majd ötszáz éves 
hányódás után került a toronyházi szobába, miután Hermann 
egyik barátja, csalódva a szerelemben — de f őként egy mú-
zeumi restaurátor szike leányában —, potom pénzért túladott 

rajta. 
(Elsó megjegyzés: Meleg id б  járta akkoriban, nem kellett 

harisnya , a félig leeresztett гedбny résein sű rű  nyalábok-
ban áradt a napsugár. Szóval, árkádiai hangulat uralkodott 
a lakásban, annyira békés és der űs, hogy nem tarthatott 
sokáig. Nem is tartott, mert megszólalt a cseng ő . Egyszer. 

Kétszer. Háromszor.) 
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t Festival d'Automne in Paris clošed 
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•k»  order Már harmadszor szólalt meg a csengб , mikor Hermann rá- Ards szánta magát az ajtónyitásra . Feltett szándéka volt, hogy actual rosszkedvét egyáltalán nem tftkolja a jövevény előtt, de aztán annyira meglepődött, hogy a továbbiakban ilyesmi az eszébe sem jutott. Az ajtóban egy ismeretlen nő  állt. Azt mondta hogy: „Károly, drága Károly!" — és olyasféle mozdulatot tett, mintha Hermann nyakába akart volna borulni , amftő l ez eld a 
megszeppent, és önkéntelenül hátrább húzódo tt az ajtбnyí- idé~ t 
Iásból, utat nyitva ekképp az idegennek. Még miel őtt  szóhoz a time tudott volna jutni , a nó végigment a folyosón , és eltűnt a lakás- ban. Hermann teljesen tanácstalanul topogott az ajtónál, de as aztán csak becsukta , és elindult , hogy tiszázza a nyilvánvaló r to félreértést a jövevénnyel . A szobájában akadt rá , amint a fo- n telban ül , és J. kisasszony keretes fényképét tartja a kezében, ~eum Hermann szent ereklyéinek egyikét, mely éjjel-nappal ott szo- 

 t the kott állni az asztalon , bizonyftékképpen , hogy a mai világban original is vannak angyalok . Ez a ténykedés roppant felbószftette a ~
entializ< 

háziurat. 
(Második megjegyzés: Az asszony kétségkívül túl volt reaking már a negyvenen, ezt elsó pillantásra is meg lehetett alla- gic... pítani, a szeme körül sokasodó ráncokról, melyeket nem 
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roodthaers au Palais des Beaux-Arts 
e Bruxelles, quelques uns di. ses travaux 
n été montrés par les galeries Wide White 
pace (Bruxelles it Anvers) et MTL. 
Anvers, I'exposition, intitulée '.L 

st présentée ainsi par Broo" 
atalogue avec le titre en ro 
'Un catalogue édité en 19' 
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Bruxelles, la galerie V 
résentait une marmite 
ditions. Chez MTL I'or 
tableaux de la sé г ie 

41 Caporie, etc.). 

¶TL (Bruxelles) it Art & 	 . 	 .e U-Control III, n 

our la rentrée, tant đ  Bruxelles qu' đ  Anvo,_, 	 au moven de náda 
all expositions  rio  '^k^ °^' А  đ b 
ri septembre, cht Csak ült ott fehér nyári ruhájában, és nézegette a fényképet. e F  
érig de six code Am amikor Hermann éppen nekikászolódott, hogy kiragadja e F 
~ П  пoir it  blanc i madonnáját a pogány kezekböl, és egyben az ismeretlen зΡ n 
lusieurs fois les 	magánlaksért6t is kipenderítse az életéb ő l, ahová ez minden out 

tapintat nélkül, erőszakosan betört, a nó minden átmenet nél- 1e  
kül sírva fakadt, és beszélni kezdett. Úgy ömlött belóle a aill 
könny és a szó, mintha évek óta nem sírt, nem szólt volna. Az 1s 
egyedüli, amit Hermann felfogott zavaros el őadásából, az 
volt, hogy miként a hölgy đt valamilyen titokzatos Károllyal té-
veszti össze, ugyanúgy J. kisasszony is Emmikévé lényegült 
át a szemében, akivel valaha („milyen boldog voltam ak-
kor.....) játszadozott valahol, és ez бt Panti néninek nevez- e~ 

te, kényelmesen összevonva a Pannit és a tantit, miként ez -, 
némely gyermekek szokása. Szakállas ismer ősünk szóhoz y  
próbált jutni, néhányszor is, de szóláshoz való jogát sehogyan á 
sem tudta megvalósítani ezekben a percekben. A n ő  egysze- la 

rűen keresztülnézett rajta, s úgy tett, mintha közbeszólásait tE 
nem is hallotta volna. Vagy talán nem is hallhatta, mert kitárta 
emlékezetének kapuját, és ott járt ismét a múltban, mely min- i  
dig szebb, mint a jövő  valaha is lesz. Színek és szagok kalau- e 
zolták a t(јndérvilágban, és ő  nagy biztonsággal lépkedett a 
régvolt földjén, hétmérföldes csizmában. 

Tulajdonképpen Lóránt elcsavarta a fejemet. Belebolon-
dultam a nagy, piros autójába, lezser, sportos öltönyeibe, de 
hiszed, vagy nem, leginkább a borotvaszeszének az illatába. 
Old Spicel Azóta sem bírom a szagát...” 
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Talán sikerült volna neki valamilyen ravaszsággal rávennie a 
nőt, hogy saját szavai helyett Hermannt hallgassa, ám ez, 
ugyanolyan hirtelenséggel, mint akkor, amikor beszélni kez-
dett, elhallgatott. Tekintetét mereven Hermann bal orcájára 
szegezte, az anyajegyszer ű  barna foltra. „De hiszen te nem 
vagy Károly" — suttogta, arcán a kínos helyzetben ve гgбdб  emberek merev, de bocsánatkér ő  mosolyával. „Nem, én nem 
vagyok Károly — mondta Hermann — de te Panni vagy, és 
most ért mesélek neked valamit." 

J. kisasszonyról és magáról mesélt, hosszú, regényes tör-
ténetet. A red őny résein besurranó napsugár aranyszálakat 
csillantott fel Hermann szakállában, miközben néhai csókos 
sétákról mesélt, és felidézte a dalmát fenyvesek illatát, a mo-rajló tengert, melynek partján el őször töltötték együtt a nyarat. A nő  fehér ruhájáról eszébe jutott J. habos selyemruhája, 
melyhez igen illett a Málcsi nénitő l csent rózsa, mit Hermann 
az öregasszony figyelmét kijátszva lopott a szomszédban. 
Mert J. kedvéért, bizony, ma is megdézsmálná a kerteket, hát 
még akkor, amikor még az évek bölcsessége sem emelt bi- .

~ 
zonytalan gátat a szép bolondságok el őtt. 

Megmutatta Panninak a régi, zöld es6kabátot is, melynek 
oltalmában zuhogó esőben rótták a várost, és a lyukat is, me-
lyet J. cigarettája égetett rajta . „Tudod, akkor még dohány-
zott" — mondta, és megdörzsölte a szemét, mert belemart a d 
szobában sűгű södö dohányfüst. Miközben ablakot ment nyit- ~ ' 
ni, kedves mókájukról mesélt, amiben nagy szerepe volt az 
arcán látható, anyajegyszer ű  foltnak. „Mondja, uram, ez itten 
anyajegy?" —kérdezte volna J., napjában százszor, mire ő  
minden alkalommal kacagásba fúló magyarázatba kezdett: 

iu „Nem, kérem, ezt Sztána néni csinálta, a hipermangánnal..." B. 
isi 
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Hermann voltaképpen csak ekkor, az Old Spice márkájú 
borotvaszesz említése után ocsúdott fel a meglepetést ő l 
annyira, hogy oda is tudjon figyelni az égb ő l pottyant vendég 
elbeszélésére. Ahogy az idő  haladt, méltatlankodását mindin-
kább háttérbe szorította a kíváncsiság, és azon kapta magát, 
hogy már jó öt perce Lóránt alakját színezi képzeletében. Egy 
magas, nyúlánk férfit látott maga el őtt, tweedzakóban, puha, 
őzszín ingben. Nadrágja olajzöld szövet, finom, barna clp бje 
egy vagyonba kerül, csuklóján megvillan olykor a svájci 
aranyóra. „Mert Lóránt mindig adott magára, szerette a szép, 
drága dolgokat. Majd megvesztem a boldogságtól, hogy ép-
pen engem választott, mikor minden ujjára nemhogy egy, de 
több nб  is juthatott volna. Hát jutott is, csak akkor azt én még 
nem tudtam. . ." 

Nagyon furcsa volt hallgatni az idegen asszonyt, figyelni fel-
villanó-elhomályosodó tekintetét, a szemét, melyet el-elöntött 
a könny. Távoli örömök és tragédiák töredékei villantak fel a 
szeszélyesen cikáz6 elbeszélés folyamán, és Hermannt egy-
re inkább hatalmába kerítette az a szorongó érzés, mely akkor 
szokott jelentkezni, mikor ismeretlen utcákba vetődik ma-
gányos sétái során. Most a Magány utcáját volt kényszer ű  vé-
gigjárni hívatlan látogatójával, melynek opálosan fényl ő  vagy 
rideg szürke köveit, bár más módon, de maga is kirakta már 
lelkében nemegyszer. 

Szánakozás ébredt szívében a látogató iránt, szerette volna 
megvigasztalni bölcs és szép közhelyekkel. Elmondani neki, 
hogy az élet szép, hogy a semmi után is van valami, mert, 
istenem, emberek vagyunk. 

(Harmadik megjegyzés: Hermann bal orcáján egy anya-
jegyszerű  barna folt ékeskedett, de nem születését ő l fogva. 
Tizenhét éves korában tett szert rá, mikor egy makacsul 
gennyező  sebét hipermangános oldattal kezelte Sztána 
néni, a bárorvos.) 

Egy oldott hangulatú szombati napon ((igy t űnik, még vala-
milyen ünnep is volt), Panni enni adott a macskájának, majd 
teát főzött, és a nappali egyik nagy, kerek foteljában ülve telje-
sen átadta magát a gondolkodásnak. Tekintete eleinte öntu-
datlanul siklott a szobában, hogy végül is egy r őt spanyol vá-
zán megállapodva, sorra járja a tárgyakat. Mindegyik kedves, 
jól ismert. Nem egynek közülük  Кulёnбѕ  története van, mint 
például annak a keretes fényképnek a dohányzóasztalon,. 
melyrő l egy fiatal lány tekint le komolyan. Ajkán egy leheletnyi 
mosoly. ❑ 
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FоІуtоnоѕѕёg 
Ti  tudod, Mindenható, megmérni a dolgok súlyát. A csatakos, 
láztól kivert és fogvacogtató éjszakák tompa zuhanásai után 
következő  idegen és hallgató éjek súlyát. — Látod, én hunyo-
rogva próbálom megkeresni a határkövet forró órák és er-
nyedtség között, de álmošság lepi el finom hálóként kezem és 
lábam, a fáradtság tetmészetes ereje téríti el keresésem; do-
bog bennem a hívásod, de nem érkezik el a felszólítás, mert 
csalóka pihenés röpke percei - melyek nem szülnek friss er őt 
-, elvétették a határkövet az odaadás óráival szemben. Ide-
gen és hallgató éjek súlya nehezedik rám, —vég nélkülinek t ű -nő  magányosság ez. Ejszakádon, a vég nélkülin (mesélem 
magamnak) az ágyon fekszel és számolod lelked red ő it. A re-dőkbe útvesztők bújtak. Labi гintusok, melyek közül egy sem 
vezet haza, mert nincsenek körötted ambróziás istenek, 
könnyű léptűek, hogy vezéreljék utadat. Az ágyon fekszel és 
elveszel labirintusaidban. Az éjszakákban, melyek nem vir-
radnak. Sínylődve magadban, mert a labirintusban bolyongani 
kell, utat találni, a helyes utat. De mért én keressem önma-
gamban a dolgok súlyát. Talán téged vezérelt erre a Minden-
ható, hogy te légy vándorom, azén lelkem vándora, s te tárd 
föl lelkem; mely mélyen, zordan, melegen, mézesen távolodik 
az ű r felé, a körkörösen red őzött ű r felé. 

Te légy vándorom. Labirintusaim körkörösek, hogy bele-
szédülhess, hogy megrészegülj t ő le. Magába zár, forgat kör-
körös redő iben, elszédít; eltompít. Hunyd le a szemed vándo-
rorr. „Vak, lehunyt szemek csillagai, perzsel ő , vakító lángpa-
razsai vezessétek a vándort, húrokon perg ő , lágy hangon bú-
gó, fájón sivító ujjait utaim végtelenje felé, az útak labirintusai-
ba, melyekbő l kifelé lelke sem viheti — mormolom, duruzsolom 
a szavakat, mágikus hitet adva nekik: 

Egymásbafont lelkek, 
ziláltan ku/csolódб  testek, 
öröktől vágyódó feszülések, 
ismét/ődđ  beteljesedések. "  

De egyszenbe п  véget ér a mámor — látom rajtad —, csak a 

nedves ű r tátog előtted; vándorom, szemed nyitogatod, tág-
ra nyílik, kimereszted, kigúvasztod — „ti lehunyt szemek csil-
lagai, éreztessétek még vele apró rezdülések, tompa nyomá-
sok, zuborgó, hintázó mozdulatok sorjázását", sikoltok fel kö-
nyörögve, észre tért szemébe nézve, de... vége a csodának, 

tompa szemű  lélek, legyőzetted lehunyt szemek csillagait. 
„Megnémultak ujjaid alatt a húrok, nem tudnak sivítani többé 
a hangok". 

Az éjszaka egy része véget ért: Most hunyorogva próbálom 
megkeresni a kötést a testnek er ő i között. Próbálom megérte-

ni, hogy miért ők a győzők és én a keres ő , aki a kába keresés 
szintjén megreked, és szemei egyre álmosabbak. Szolgálni 
kellene híven kéz és láb, keresés és hívás er ő it, de az álmos-

ság nehezéke, zúgó fejem és előbb még vágytól zúgó testem 
között nem találom a határkövet, s így nem tudok felébredni, 
ha eljön a reggel, és nem tudom megkeresni a küszöböt, ha 
eljön az éjszaka, mert több erő i vannak a testnek, mint hittem. 

S álmodok. Álmot álmodok. 
Csodálkozón tárom szét ujjaimat, mert zöldek a fák, és egy 

dongó berepült a résnyi függönynyíláson. Széttárt ujjaim rései 
között dongók repülnek át, de még zöldek a fák és a nap hu-
nyorít be a résnyi függönynyíláson. 

Csodálkozón tárom szét ujjaimat, mert zöld. levelek serken-
nek ki ujjaim hegyébő l, s a dongók vakon rohannak a nap felé. 
Széttárom ujjaimat, melyek zöld leveleire perzselón süt a nap, 
és dongók szállnak felém, tűnnek el bennem, zümmögve és 

sűvítve, zúgva és süvöltve. 
Részeg és lüktető  ébredések követik az ilyen álmokat, 

ébredések, amelyek csak arra jók, hogy ég ő  szemmel és újból 

követelőző , bolondító, eszet vesztő  lüktetésekkel kergesse- 
nek — mi felé? Te tudod, Mindenható, mert mindennek te mé-
red meg a sű lyát. Láss és érezz! — mondod talán. - Megannyi 
lágy hullámzása van a létnek; mit át kell élni, magadból adva 
ki borzongató és simogató hullámokat, meg magadba fogad-
va be azokat. Mert hiszen te vagy az, aki legtöbbet adhatod, 
élheted, felfedezheted. Ezért vagy. Halandóságod jogot ad 
erre. Éjszakák telnek el abban az id őtlenségben, melyek felfe-

dező  utad bolyongásait jelentik. 
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ADA 2 
All afine di settembre Si é tenuta a Berlini Ia 
2 edizione dell'ADA (Aktionen der Avantgarde) 
con la partecipazione di Amelith, Buren, Canogar, 
J. Gerz, Kaemmerling, Kienholz, Kounellis, 
Vostell e Kahlen. 
ADA 2, anche quest'ann 
festival, ha pagato ad ос  
DM 10.000 e ha present 
I  artisti s г ranieri che at 
cittá tedesca co nquella 
finanziamenti (unica in 

Most borzongató, bársonyos és lustán vonagló éjszakák 
vonultak el sorra a fejem fölött, beléjük kapaszkodtam, hintáz-
tam rajtuk szünetlenül, mert kívánatos volt a vágy és vágyni 
való volt a test és követelt a lélek. Lágyan sejl ő  érintések vé-
get nem érő  melódiája, pergő  ujjak a húrokon, végtelenül, vég 
nélkül pengetik lelkem húrjait. Látod, ismerem már a labirintus 
mérgező  varázsát, magát a mérget érzem ereimben, hogy ke-
resni kell a helyes utat, a végcélt, önmagam végét, önmagam 
mélyet, önmagam által. Zsibogó fejjel gyötr ődő  vándora va-
gyok önmagamnak, a halandó aprócska emberi lét vándora. 
Sinylődő , vergđdő  éjszakáimon kívántam, hogy te légy lelkem 
s testem csillagszem ű  vándora, most a bársonyos éjszaká-
kon, melletted én akarok önnön vándorom lenni. Miért vajon? 
Ha lennél Mindenható, ha lennének ambróziás istenek, köny-
nyüléptűek, megválaszolnák ezt, most elalvás el őtt az álom 
előtt, amikor a szobában pókok másznak és zizeg a levendula 
a sarokban... négy sarka van a szobának, belátható, behatá-
rolható. Azután lelkem tág lesz, belekerül a szobám, immár 
nincsenek sarkai, belenézek lelkem kútjába, az álomba: . 

Gesztenyefa állott az út mellett. Valamit üzent, valamit zize-
gett, talán nem is đ , csak a levele, rólam beszélt, hozzám szólt 
a gesztenyefa levele. Akkor már láttam, hogy el őző  álmom 
bántó rém volt csak, a fa állott mellettem, az ő  levele szólt: 

,— Vezéreltél engem befelé, a sötétség kapuján beljebb, 
mindig csak beljebb, már vér csöpögött bel ő lem, már vér csö-
pögött mindenünnen, már végigfolyt a könny a szemem sar-
kából az arcomon, már végigfolyt a boldogságod a torkomon, 
már mit teszel, már mit teszel, mondd? 

—Tündérem, tündérem, kietlen puszta utaidon végigsüvöl-
tenek a rúgások, sajgó szúrást ad a mozdulat, viszket ő , tébo-
lyult ringatózást nyújt a karom. Tőbő l száradtak el ujjaim, kar-
mok meredeznek rajtuk; maró, húst cafatokban letép ő  egyet-
len szemem diktál űz, hajt végtelen ű röd felé, tündérem, tün-
dérem. 

Ébredésem zaklatott volt. Mellettem feküdtél, s két szót mo-
tyogtál. Befogtam a fülem: „tündérem, tündérem". 

Gondolatok jönnek, gondolatok mennek, s elfogynak az 
éjszakák, mértani alakzatok formájában távolodnak, a sze-
mem kimered, a szám kiszárad, a testem nedve elapad. Gon-
dolatok jönnek, gondolatok mennek, elfogynak a nappalok, 
mértani alakzatok formájában távolodnak, az eszem bámulja, 
a kezem tapogatva keresi, keresi... 

Te tudod, Mindenható, megmérni a dolgok súlyát. A csata-
kos, láztól kivert és fogvacogtató éjszakákat követ ő  idegen és 
hallgató éjek, meg a borzongató és bársonyos éjek súlyát. A 
nappalokét, a szoba falán mászó pókokat a tükör mögé rejtett 
hálóikkal, és a levendulaillatú vázával a sarokban, meg az ál-
mok súlyát, ó, az álmokét, körkörös lelkem red ő inek feneket-
len kútját. 

Elfogyott a nap, elfogyott a csillag, csak pengnek a húrok, s 
nyelve nyelem a levegőt. Ejszaka van. Te tudod, Mindenható, 
megmérni az én súlyomat. Meg mered tenni? Itt állok a színed 
előtt, éjszakáim és nappalaim gyönyöre nélkül, egyetlen gaz-
dagságom nélkül, de szárazon és er ősen, mérd meg a súlyo-
mat! 

Nevetve állok a színed előtt, mert én tudom csak azt, hogy 
erősebb vagyok a nappaloknál és az éjszakáknál, mert én 
szültem őket, én keltettem őket életre, azén testem részei 
voltak, azén testembe költöztek vissza. Irigyeim lehettek, 
mert én adom a nappalokat és az éjszakákat, de t ő letek ka-
pom a lüktetést, ó, érintések, melyek lüktetést adtok, áldott le-
gyen templomotok szentsége, még ha megannyi hangot ra-
gadtok is el belő lem.  

~ . 

Itt fekszel mellettem, s már látom, tudom, a magyarázatot, a 
varázsszót, — sámáni hitem ez a szavakban, — a varázsszót, a 
folytonosságról. Álmaim folytonosságáról, akár: 

Teste a vadgesztenyefa levele volt. Ujjai hegyében, mellé-
ben, szembogarában is ott bizsergett a fa illata. Erezte, amint 
erőtlenné válik testének egész felülete, lassan, egészen las-
san és finom mozdulattal — akárha esztétikai min őséggé is 
válhatna ez a kecsesség —, elválik az ágtól és lefelé pereg. A 
teste, amely zöld volt és barna foltokkal hintett, megfeszülé-
sében remegni kezdett, egész valóját súlyos (még ha ez 
könnyűsége révén paradoxon is), nehéz, borzongató reme-
gés szelte át meg át; az ágtól való elválás röpke' pillanatának 
lázas és ernyedt állapotában volt. 

A fa tövében szédült kimerültséggel, pihegve feküdt a vad-
gesztenyefa levele, s egyetlen vágy perzselte: hogy miel őbb 
fölszívódjon, átivódjon a fába, része legyen a gyökérnek, 
törzsnek és ágnak, és újra zuhanhasson, a megfeszülés utáni 
— immáron lenn a fa tövében, újra ismeretlen —állapotba jus-
son, az átélhető  lázas és ernyedt állapotba. Ez volt az álmom, 
amely nem tud befejez ődni, folytatódik, egyre csak folytatódik 
bennem, általam .. . 

S így. Az elválás röpke pillanata örökkévaló. Fol уtonossá-
gában, periodikus ismétlődéseiben ismeretlen. Orokkéva-
lósága ismeretlen. Újra és újra meg kell ismerni az elválás 
örökkévaló, ismeretlen pillanatát, hogy átélhet ő , izgalmasan 
ismerős legyen a megismerhetetlen állapot, a lázas és er-
nyedt állapot. A lehullás folyamatára mint olyanra nem lehet 
meglelni a megfelelő  érzést, mindössze csak érzékelni le-
het:... elválik az ágtól és lefelé pereg. A lefelé pergés folya-
mata felgyorsult, s zuhanássá változott, ringó, himbálózó, 
kiszámíthatatlan mozgássá. Megfelel ő  érzés erre nincs, attól 
válna rúttá (a rút mint esztétikai min őség: hatalma nem na-
gyobb az emberénél, így nem vált ki bel ő le iszonyatot, csak 
ellenszenvet), ha mint érzés létezne, ha mint érzés járná át 
meg át a vadgesztenyefa levelének testét, mert leredukálná a 
lehullás folyamatát, ami azontúl már nem rendelkezne teste 
fölött, hiszen „a rút hatalma nem nagyobb." Így azonban a 
vadgesztenyefa levele érzékeli a hullást, mely lázas és er-
nyedt. 

Mert az örökkévalóság ismeretlen, de minden megismerés-
sel újra átélhet ő . 

Ujjai hegyében, mellében és szembogarában is ott bizser-
gett a fa illata. ❑ 
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Igy  tucat Ieve1 
Szeretlek. 

MÁSODIK LEVÉL 

Írnom kell neked, hiszen szeretlek. 
Távol vagy, de meg kell hallgatnod. 
Akkor, péntek este, mikor megláttalak, gyökeresen meg-
változott az életem. Közelséged elvarázsolt, beszéded fe-
lemelt, tekinteted elnyelt. 
Látni akarlak minél el őbb, hogy megosszam veled minde-
nem, ami megosztható. 

HARMADIK LEVÉL 

Sohase mertem volna olyant álmodni, ami legutóbbi 
esténken történt. Imádlak. 
Nemcsak szép vagy, de messzemen ően bölcs is: nekem 
tökéletes. 
Minden együtt töltött percünk varázslatos és örök. 
Ezt te is tudod. 

NEGYEDIK LEVÉL 

Megcsörren az idő . Várhatnék más valóságra, de azt hi-
szem, hazudik, aki nem a jelenben él. 
A kis rovátkák kezemen üresen tátognak, lesik, hogy örök-
kévalóságod felő rölje szigorú rendejüket. 
Felnyithatnám a szemem; azt hiszem fájna, ha nem léle-
geznél az oldalamon. Megmozdulhatnál, hogy láthassam 
hitünket, sírhatnál már, hogy megértsem odaadásod mély-
ségét. 
Vállam üres, ölelésed magadnak hordozod. 
Magányodban, tested öntudatlan önzésében csak a leve-
gő  osztozik, pedig úgy szeretném, ha megsimogatnál. 
Nem várlak. 
Kereshetnélek a fákban, megtalálhatnálak magamban, de 
azt akarom: nevesd ki az embereket. 
Odaadom neked parányi utcasoraim és elviheted az egész 
buta világom. Oktalan vagyok. 
Neked nem fáj a valóság, vonatok várnak rád és te bátran 
belépsz közéjük. Megállnak. 
Fáj a gerincem, csak önmagát hordozza; nélküled dobálja 
üres szerelmét a szobában. 
Forró lesz a magányom az emlékedt ő l. 
Azt mondtad, súgjam meg mindazt, amit az életr ő l tudok 
és én megrémültem, mert parányi mozdulatod villanásá-
ban láttam a Mindenséget. 
Ha nem vagy itt, háborgok és hosszú sorokkal vádolom a 
világot, ha belépsz az ajtón, gőgicsélni kezdek. 

ÖTÖDIK LEVÉL 

Te fegyvertelen ellenség, egyetlen szövetséges. 
Idővel majd eltorzulnak az utak, melyek önmagamban 
hozzád vezetnek, de most még csak benned lehetek n ő  és 
te csak bennem válhatsz férfivá. 
Én soha nem sejtettem, hogy te hang is tudsz lenni, vagy 
tányér, melybő l eszem, de láttalak már bet űként és föld-
ként, hogy írjak még, hogy vessek még. 
Egymást növesszük és falakat emelünk magunk köré, 
hogy ez a törpe világ ne láthasson semmit titkainkból. 
Ahogy szorítasz engem, úgy rúgod el magadtól a többie-
ket. 
Tudom, hogy túlbecsülöm hiányod, de inkább így legyek 
buta, semmint okos a hétköznapokban. 
Mennyi az ösztön és mennyi az értelem? 
Számold ki mással. 
Elégetném illatod mulandóságát, ha itt lennél. 
Hidd el a mesém: 

verejtékünkbő l lett a fényes, fenséges tenger: testünk 
múltja. 
Bátor búvár vagyok e mélységekben, nevetve cibálok ki 
egy koponyát a Titanic alvó folyosóiról és felhozom neked, 
hogy eljátszhasd Hamlet szerepét. 
A világ akarhatta így: a kezeim között megtalálom a táguló 
igazságot, erősen markolva végighúzom testeden, nyo-
mában ő rjísztő  véred buggyan fel. 
Sós az íze, érzem még ez sem elég, hát szemeid elé ho-
zom a szavakat, megrágva közben ízedet: 
„minden szerelem lényege: sohasem lehetünk igazán 
egyek." 

HATODIK LEVÉL 

Fantasztikusan tartalmas volt a múltkori együttlétünk. 
Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer a szerelme-
semben találom meg a legbölcsebb vitapartneremet. 
Köszönöm! 

HETEDIK LEVÉL 

Már régen írtam. Id őközben arról gondolkodtam, amirő l oly 
sokat vitatkoztunk szombat éjszaka. És nem hiába, sok 
mindenre rájöttem. Ti  azt állítod: minden rosszat el kell 
ítélnünk, különösen, ha ferde útra tévelyedett fiatalról van 
szó. 
Szerinted azzal, hogy valami rosszat elítélünk, magunk 
máris az igazság, a jóság oldalára állunk, s őt ez az állás-
foglalás már magában hordja annak az elítélt dolognak a 
megváltoztatását is. 
Szerintem a dolog nem ennyire egyszer ű . 
Először: vajon aki igazságos az jó is egyben? 
Nem. 
Véleményem szerint nem kell kategorikusan elítélni a 
Rosszat, a tévest, hiszen sokkal okosabban tudunk a dol-
gokhoz viszonyulni, ha nemcsak részleteiben, hanem 
egészében látjuk a világot. 
A Jó és a Rossz ellentétes fogalmak együttesen, egymást 
kiegészfve, egymás létét feltételezve, a világ dinamizmu-
sát biztosfva, szükségszer űen képezik az EGÉSZET, túl 
az erkölcsi normákon. 
És különben is: Jóról nem beszélhetnénk, ha nem lenne 
Rossz. 
Azt mondtad, a müvészettel zenével foglalkozó fiatal lelke 
tiszta és soha nem engedheti meg magának, hogy valami-
lyen lelketlen társaságba keveredjék, hogy életmegnyilvá-
nulásai negatív irányba dő ljenek. 
Miért? 
Gondold csak meg: egy intellektuális kamasz vágya a 
m űvészetre, a megismerésre, nem ugyanaz-e, mint egy 
másik, kevésbé kontemplatív létformájú ifjú vágya a b űnre, 
hiszen a megismerés semmiképp sem nevezhet ő  jónak 
(esetleg szükségszer űnek), sokkal inkább önz ő  gyűjtöge-
tésnek, bűnnek. 

Azt hiszem a természet keze van ebben is: a gyerekb ő l, 
annak tiszta világából, egy átfogóbb, a Rosszat is átölel ő  
világnézetű  felnőtt legyen, aki így reálisabban tud álni. Ez 
ugyancsak vonatkozásdús dolog. 
És még valamit: a te fiatal m űvészed sem lehet angyal, 
hiszen ugyanolyan állatnak született, mint a többi ember. 
Tehát van ösztönélete, s őt nemcsak hogy van, de... 
Mennyi mindent szeretne végrehajtani, mindebb ő l azon-
ban semmi sem lesz, eszmei gátak miatt. Minden óhajtott 
és nem végrehajtott tett rabságot jelent, tehát a te ideád 
tulajdonképpen nyomorult rab, aki saját magát bilincselte 
meg erkölcsével. Szerintem az igazán bölcs ember meg-
hallja a „gyarló" világ szavát is. 
De hogy ne mondjak mindig ellent az állításaidnak, meg 
kell említenem azt is, amiben azt hiszem egyetértünk. / 
Együtt dolgoztuk ki a gondolatot és én most kicsit átfogal-
mazva újból leírom (majd válaszolj, hogy ez mennyire si-
került): I 
„A fiatal, elhagyva a védett tiszta világot, a családot, ké-
sőbb önmagának kell megteremtenie egy hasonló, tartal- 

______ 

milag azonban szükségszerűen elütő  tisztaságot, a saját 
várát, amelyben lényének felemelkedése biztosítva van. 
Intellektuális, kreatív személyiség esetében mindennek a 
legjobb módja az alkotás." 
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NYOLCADIK LEVÉL 

Emlékszel? 
Szó nélkül este lett, a hideg rátalált az éjszakára és te ide-
gesen, felhevülve lépegettél oldalamon. Sokszor hátrafor-
dultál a víz felé, benne láttad az ég feketeségét és azt 
mondtad: nem értem a természetet" 
Majd kis idő  múlva nekem szegezted a kérdést: minek az 
irodalom, minek az írás? 
Az ilyen kérdések lélegzetelállítóak lehetnek. Akkor meg-
váloszlatlanul hagytam mindent, de most talán válszolni 
tudok kérdőjeleidre. 
Én nem hiszem, hogy valaminek is rendeltetése lenne 
ezen a világon. Nincsenek magasabb okok és nincsenek 
végső  válszok. 
Az egyszerű  anyagi létezés van csak, melynek furcsa szü-
leménye a szellem. A szellem: biológiai torzó. 
De ez a torzó emeli (emeli?) az embert emberré. 
Könnyű  dolog és szép !s, erkölcsi elégtételt jelent, ha a 
„durva", fizikai léttel szembehelyezzük az emberi szelle-
met, az érzékenyét, az igazat, az Istenit. 
Pedig a valóság nélkül ez a nagyra tartott szellem halálra-
ítéltté válna. Lopj szárnyakat, emeld tekinteted magasba, 
egészen a kozmoszba és nézz vissza: az egész ötmilliár-
dos tömegnek végeredményben nincs globális célja. Az 
már más, hogy valaki a saját életének talál értelmet. 
A dolgok magasabb ok nélkül vannak: biológia. 
Ezt sokan félreértik, azt mondják: „hát akkor legyünk ön-
gyilkosok." 
De hát miért? Felesleges. 
Elménk mindenben rendszert és okot keres, a legáltalá-
nosab igazságban pedig épp ez nincs meg. 
Azt mondod: akkor meg minek a m űvészet, az irodalom? 
Nincs igazad, szükségesek. 
Persze nem azért, hogy a tömegek érzelmi világukat tán-
coltassák az író szavain, hanem azért, mert az írás egye-
seknél szükséglet, belső  követelmény, aminek eleget kell 
tenni. Vannak, akiknek gondolkodniuk kell. Ezt nem tagad-
hatják meg maguktól. 
Az irodalomnak nincs univerzális funkciója; egyes írók 
önmagukban értelmet adhatnak ennek a kifejezésformá-
nak. Es ezt meg is kell tenniük. Az irodalom (az igazi), 
amennyiben szól valakinek, csak egy igen vékony réteg-
nek szól, ugyanúgy, mint a filozófia. A gyakorlati életre 
egyik sincs kihatással, és ez így is van jól. 
De épp ezért ne is várjon egyik se a gyakorlati élett ő l lel-
kesedést irányukba. 
Az irodalom kell, méghozzá önmagának az irodalomnak. 
Véleményem szerint ahhoz, hogy valami igazán új és iga-
zán lényeges születhessen a világban, keserves munkával 
ugyan, de közelíteni kell a m űvészetet az egzaktság felé, 
és közelíteni kell a tudományt az elvontság felé. Száza-
dunkban a fizika már kezd feladni sok régi, avítt felfogást a 
gyakorlatiasságáról és ugyancsak nagy er ővel halad a filo-
zófia felé. 
Még csak az elvont gondolkodást kellene irányítgatni az 
ellenkező  pólus felé, persze mindig vigyázva arra, hogy lé-
nyege sose vesszen el, mert akkor nem jutunk semmire. 
A két fél szintézisében ez a fontos: lényegüket sosem sza-
bad elveszteniök, és emelt fővel kell kompromisszumot 
kötniük egymással, alapvető  jellemüket megtartva. 
Ez talán kivitelezhetetlennek tűnik, ha egészében figyel-
jük, de létjogosultságáról beszél az, hogy ilyen gondolko-
dás már van. 
Nem általános elvként, hanem olyan törekvésként, amely 
egyes emberekben, egyes írókban él. ők keresik az utat, 
és nagyon hevesen, tíz körmükkel keresik, mert az életük, 
sorsuk van ebben, hiszen olyannyira dialektikussá terem-
tődtek, hogy a két véglet bennük harcol: a matematika és a 
zene. Néha úgy érzem, én is ilyennek születtem. Ne hidd, 
hogy ez boldogságot jelent, hiszen minden egyes gondo-
latommal, minden tettemmel önmagamat vádolom: nem 
kötök-e kompromisszumot, nem alázkodik-e meg az egyik 
oldal, nem hazudom-e önmagam?! 
Mit mondjak még; látod nagyon magaménak hiszem az 
irodalmat. Azt az irodalmat, amely én is vagyok. 
Az irodalom a legjobb pszichológus, a lélek kifejezésének 
egyik m űvészete, de sose tartsd túl nagynak, túl okosnak, 
mert akkor tévedésbe esel. 
És különben is, az irodalom lényegét csak az érezheti, aki 
ír. 

Aki olyat ír, ami bensője legrejtettebb zugából n őtt ki, , 
végeredményben az anyag elvont testéb ő l, az atomok és 
törvények világából és ami számára megtántoríthatatlanul 
Igaz. 

KILENCEDIK LEVÉL 

Meg kell mondanom: rám ne számíts abban a forradalmi 
ügyben. Meglepődtem, amikor el őhozakodtál ezzel a do-
loggal. 
Azt mondtad: meg kell változtatnunk a környezetet, hiszen 
ha nem mi formáljuk a világot, akkor majd az formál minket 
a maga képére. Szerinted nem szabad elsüllyedni a pos-
ványba és eszméinkért harcolnunk kell, csakígy válhatunk 
hallhatatlanná. Lehurrogtál a racionalizmusomért és azt 
mondtad: abnormális, hogy egy fiatal ennyire passzív le-
gyen. 
Most megpróbálom elmagyarázni a dolgot. 
A lázadás erkölcsileg igencsak nagy elégtételt jelent a lá-
zadónak az idézett „kispolgársággal" szemben, csakhogy 
a perifériára szorított, asszocializálódott múvészzseni sze-
repe, amit ti húztatok alá, talán hamis. 
Ti keserűségre, meg-nem-értettségre panaszkodtok, de 
ezt túl könny ű  csinálni. Mikor rákérdeztem, hogy lényegé-
ben mit is jelent az ideológiátok, akkor csak hebegtél. 
Hát látod ez az. Nézz csak vissza a történelembe; bármely 
valamit is érő  (értem itt: eredményt hozó) forradalom, sú-
lyos szociális-gazdasági tények sorától volt meghatározva 
és milliók érdekét hordozta, legtöbbször szilárd célokkal és 
következményekkel. 
Vajon a ti „akarásotok" hol van ehhez? 
Vagy ez nem más, mint egy XX. századi fiatal kétségbe-
esett törekvése az immortalitás felé? 
Csakhogy ez nem jó út. Túl szeszélyes és következetlen. 
Az is meglehet, hogy unalomból lázadtok. 
Azt mondod, még mindig jobb szenvedélyesen harcolni, 
mint hagyni, hogy belő lünk pattintsanak le darabokat. Eb-
ben talán igazad van, de azt is be kell látnod, hogy én eb-
ben nem vehetek részt. 
Miért? 
Az előbb talán túl optimistán szóltam régmúlt forradalmak-
ról. Korántsem hiszem őket eredményesnek, mert tulaj-
donképpen ellentétüket hordozták magukban. Tökéletes, 
végső  eredményt egyik sem hozott, hisz túl földhözragad-
tak, túl sz űk látókörűek voltak. Az embereket megváltoz-
tatni nem lehet. Eszetlen rombolása a régi rendszernek; 
szinte minden forradalom velejárója. Pedig mindig sokat 
lehet tanulni a megdöntött, lenézett „régi formáktól". 
És különben is: valaki mindig rosszul jár. Honores mutant 
mores. 
Nézz vissza és látni fogod: egyetlen rendszer sem töklé-
tes, és nézz előre: egyetlen rendszer sem lesz az. 
Indukálj és térj magadhoz: ennyi évszázad és ennyi újítás, 
és csak olyan kevés vigasz: ma már nem korbácsolnak 
embert. 
A megoldás nem a közösség megváltoztatása. 
A leglényegesebbet mindig elkerüljük: önmagát az embert. 
Társadalmakról, korokról vitázunk és nem látjuk: nem a 
közösség fejlődése a lényeges, hanem az egyéné. Mint az 
irodalomtörténészek: az értéket csak az képviseli, ami kor-
rajz. 
Lázadhatsz a háború ellen, de nem tudod: a háború ben-
ned van. Adj a XX. századi kultúrember kezébe hatalmat 
és máris a korbácsa alatt fetrengnek a halottak. Az ember-
kéd nem lépett dicső  századain keresztül egy lépést sem 
elő re, mint ahogy te sem vagy el ő rébb az általad megve-
tett tömegtő l. 
A konklúzióm tehát: mindenkinek önmagát kell felülvizs-
gálnia és kifaragnia, nem pedig a „többieket". Bels ő  mé-
retünk végtelen. 
Azt hiszem, érted miért nem vagyok hajlandó „elesni a 
barikádokon' 
De ne érts félre: nem ítélem el a forradalmat, ha az logikus 
és szükségszer ű  (bár a te esetedben ez is sántít), hiszen 
hozzátartozik a világ dinamizmusához. Csakhogy értened 
kell: aki mindezt átlátja, amit én, az már eleve meggy őző -
dés nélkül indulna neki bármelyik harcnak, legyen az 
„abszolút i.azsá•os" is. Jobb tehát, ha kimarad. 
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Minden lázadás gyanús számomra: ez a tapasztalati el б -
ítéletem. 
Azt hangoztatod: én hitetlen vagyok, reménytelen és böl-
csességem mérete miatt előre elveszett. Pedig nem így 
van. Vannak megoldások, még ha nem is végs ők, amiket 
szívesen támogatok. De ezek nem rátok, csakis az egyén-
re, csakis rám tartoznak. ; 

Mondhatod: miért nem próbálom ezt az emelkedett filo-
zófiát közérthetđvé tenni, hogy mindenki haraphasson be- 
löle, s hogy boldogabb legyen a világ. Állítom: az emberek Ill e 
nagy részének általában lehetetlen megmagyarázni az 
igazán lényeges dolgokat, az intellektuális felismeréseket. 1i2 ~ 
Persze ennek ellenére mindig is a szolidaritás és a böl-
csesség egyik fokmérője lesz annak a törekvésnek a mér- 
téke, amivel egy szélesebb látókör ű  ember próbálja az 
egyszerűbbet magához emelni. 
Ez azonban csak bizonyos szférákig érvényes. 
A gondolkodás: minél messzebb jut az elkövet ője, a gon-
dolatot annál nehezebben tudja megosztani, míg legvégül 
csak önmaga marad, de az ilyen filozófiát már magának 
sem tudja igazán megmagyarázni, ez már inkább csak sej- 
tés. Ezzel kapcsolatban néha úgy érzem: az ember végül o  b 
eljut a megismerés olyan fokárá, ahol már irtózik minden - 
további igazságtól. Természetešen arra van kényszerítve, „h 
hogy tovább gondolkodjon, mert ezzel született. ` 
És mit szólsz ehhez: „Epp az emberi büszkeség akadá-
lyozza meg egy jobb világ létrejöttét." 
Remélem, nem untatlak. 
Azért furcsa, hogy szenvedélyes szavak helyett vitázunk a 
leveleinkben, és mégis, milyen szép, nemes, hiszen nevel- b ZS jük egymást. 
Számomra most te vagy a közösség, és szerintem egé- I c t2 szen addig kell társasági, társadalmi lénynek maradni, 1  
ameddig az  ember úgy érzi, még tanulhat másoktól vala- Ci t 
mit, és nyújthatnak neki újat. Amikor ez érvényét veszti, 
akkor már csak önmagunkban kereshetünk megoldásokat. 
És különben is: szükségem van rád, tudod, hiszen amit a 
férfiak megértenek, ezt a n ők megérzik, ez is egyik oka an-
nak, hogy a két nem egymást kiegészíti. Igazad van; sze-
relmünktő l kékek a vizek, és ez az egyetlen lényeges 
dolog. 
Hiszek a szerelmünkben. 

TIZEDIK LEVÉL  

Én nem tagadom az érzelmek fontosságát, de azt hiszem 
te eltúlzod jelentőségüket. 
Az érzelmek nagy része ösztönre épül, bel ő le nő  ki, és 
ezek helyességét vitatni butaság. De mi lenne, ha mindig 
érzelmeink szerint cselekednénk? Tapasztalatom az, hogy 
a nehéz helyzetekb đ l nem a szívem, hanem a józan ész 
húzott ki. Az érzés elégtelen. Persze ez fordítva is érvé-
nyes: az értelem elégtelen. 
Csak úgy lehetünk teljesek, ha harmonikussá varázsoljuk 
értelmünket és szívünket, és minden esetben a középutat 
választjuk. 
Platón uralmat óhajt az észnek, és én sokáig hittem ebben. 
Nagy dolog ez, tudományt, kultúrákat, jöv őt teremtő  hoz-
záállás. De a középutat kell megtalálni, ami nem könny ű  , 
és örök dilemma marad: az ész vagy az értelem? Gyenge 
vigasz: egyes dolgokban köldök alól dönthetünk. 
Aki racionális, az erős, de aki az erősebb, az egyben a go-
noszabb is. Maga az igazság fájdalmas, de az út még el-
jutunk hozzá, érdekes: erre is érvényes lehet régi meg-
állapításom: „Utazni nagyon jó, megérkezni és maradni 
már kevésbé." 
Igazad volt, mikor azt mondtad: a gondolkodás rend, a 
rend pedig rabság. De szerintem e rabság nélkül nem be-
szélhetnénk az emberiségr ő l. 
Mindezzel kapcsolatban azonban a legfontosabb: értel-
münk és érzelmi életünk szintézisénél, szorosan ragasz-
kodni kell ahhoz, hogy egyik fél se vesszen lényegéb ő l, 
sajátosságaiból. 
Talán unod ezt a szöveget? 
Ha igen, tudom, hogy miért: egy érzelmi beállítottságú, 
szenvedélyes embert bánatában nem ajánlatos józan 
bölcsességekkel vigasztalni, mert azok csak feldühítik. 
Az emberek általános hibája ez: amennyiben érzelmi töl-
tés van a dologban, akkor a lényegét mindig túlbecšülik, 
ellentétben a józan megvilágítással. Azt hiszik: annak van 
igaza, aki az érzelmet átéli. 
Tegnap azt kérdezted, mit gondolok az érzésekr ő l. 
Mindenekelőtt: kerülni kell (amennyiben lehet) a széls ősé-
ges, szenvedélyes érzéseket. Egyetlen érzésben sem 
szabad teljesen elmerülnünk, inkább fogainkkal kapasz-
kodjunk agyunkba. Túl nagy, oktalan örömöt és túl mély 
bánatot sosem szabad megélni. Valószínüsíteni kell érzé-
seinket. 
Szívünket egy elképzelt egyenesen húzzuk végig életünk 
során; sem felszállni, sem lezuhanni nem szabad. Fontos: 
ez nem az érzelmek elnyomása, hanem azok nevelése. 
Ezzel az életmóddal bizonyos boldogtalanságra ítéljük 
magunkat, hiszen sem öröm, sem bánat nem hozhat be-
teljesülést, de legalább határozottak, egységesek mara-
dunk. Így plátóról figyelhetjük mások életét. 

~Т  

Ile 

Nem vagyok itt és mégis fogom a kezed, mégis hallom 
szavaidat: 
„Sírni legalább annyira jó, mint nevetni!" 
Meglepően igazat tudsz szólni és gondolataid sokszor ta-
lálnak termő  talajt bensőmben. 
Tudod, könnyű  filozofálni, ha egyedül vagyunk, én mégis 
ezt teszem. Jönnek, zaklatnak a gondolatok, tigy, hogy le 
kell őket írnom. A legképtelenebb helyzetekben ötlenek fel 
az összefüggések. Például: 
barátommal ülünk a vendégl őben és jól érezzük magun-
kat. Ő  véletlenül megfordul és lelöki a poharat, amely nagy 
csörömpöléssel törik szét. Mindenki ránk figyel. 
Amilyen megállíthatatlanul szálltak az üvegcserepek min-
denfelé, ugyanolyan erőszakosan tört fel bennem a vil-
lámló belátás: 
A gátlástalanság nem az, ami a többieket megbotrán-

koztatja, hanem az, amikor valaki a saját vágyait képes 
megvalósítani, legyenek azok akármilyen extrémek is. 
Az már más, hogy néha ez a vágy közmegbotránkozást is 
kivált beteljesülésénél." 
Az utóbbi időben különösen sokat foglalkoztat az a dilem-
ma, ami kettőnk között is lebeg. Nem értem, miért ragasz-
kodsz olyan eszeveszetten az elveidhez. 
Azt mondod: az ember életét lényegében érzelmei irányít-
ják. Szabaddá csak úgy válhatunk, ha engedjük vágyaim 
csa•ongását és elő ítéletek nélkül élünk. 
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THE ELECTRIC GA 
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Szólnom kell arról is, hogy számomra létezik egy fajta ér-
zés, melyet feltétel nélkül elfogadok, átélek. Nehéz ezt el-
magyarázni; az ilyen érzés nagyon ritkán, talán évenként 
egyszer, talán soha sem jelentkezik és olyan, mint a tisztí- 
tÓtŰZ. 
Ezek a mérhetetlenségig leegyszerűsített érzések (vi-
gyázz, nem sok közük van az ösztönhöz). Mindig töreked-
nünk kell arra, hogy leegyszer űsítsük érzelmeinket. Csak 
az egyszerű , elementáris, meghatározatlanul meghatáro-
zott érzés jelenthet boldogságot. Az adott pillanatban a 
bölcsességeket feledni kell. Az ilyen megtisztító, tágító ér-
zés általában rövid élettartamú (ezért értékes), és sajnos 
gyakran teljesen akaratlanul, tudattalanul jön. Jó volna 
megtanulni irányítani. Vagy akkor már nem lenne érzés? 
Hogy is mondjam? 
Nyári eső , a levelek nedvesek, bennem tágul egy vízcsepp 
és minden „csak van". 
Sajnálom, hogy ez leírhatatlan dolog. 
Még valamit el kell mondanom: szömy ű  igazság: mostaná-
ban képtelen vagyok érzelmeimnek elég teret biztosítani, 
mert értelmem kegyetlenül dühöng, és dobálja rám ki-
ábrándító igazságait. Félek, hogy ennek szörny ű  követ-
kezménye lesz! 



Gunter Damisch 

i1 lavoro seriale di 
fefiniti razionali, Ii si 
no a leggi 
i1 sistema di 
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Semantic potential of the works of art and 
their degree of abstraction 
The work of art « painting » belongs to the 
of visual messages, to the field of images. 
The polysemic character of images, i.e. the 
plurality of possible meanings originating frc 
the same signifier (s), leads one to doubt 
tha var„ ovictcnrc nf a maaninn  and  tO 

utilizzanoo al massimo i1 potere considerevc 
della visione nell'ambito della ricerca estetic 
1'impiego dei diagrammi e dei segni maten 
avrá come obiettivo i1 raggiungimento di ur 
livello monosemico e razionale della perce; 
visiva. 

TIZENEGYEDIK LEVÉL 

Mintha hídon lépkednék. A talpfák előttem és mögöttem 
nyúló sora a letérés lehetetlenségét er ősíti meg bizonyta-
lanságtól hörgő  tudatomban. 
És több, mint jó elképzelni: a két fémegyenes a végtelen-
bő l a végtelenbe fut és én követhetem őket minden meg-
gondolás nélkül. 
Nehéz fémtömegek mindennapos gyorsasága úszik most 
is a kőtörmelék között, elválaszthatatlanul hozzán őtt már 
a sínekhez. 
Arcomban a köd, kezeimben az éjszaka varázsa, csont-
jaimban hiányod. 
És legyen akármilyen magasröpt ű  magányom kozmikus 
vetülete, az értelmem gonosz fogsorai belecsattognak a 
pillanatba. 
Te iskolatábla voltál, nagy, szálkás bet űkkel a hátadon: 
,szerelmünk a megoldás a világra'. 
Es itt lohol a habzó szájú értelem és valóság a nyomom-
ban, leheletükben érzem szavaid hamis gyökerét. 
Szeretnék leegyszer űsíteni mindent, csak körvonalakat 
látni és nevetni az igazságokon. Látod, fáj: jó volna hinni 
igazad, hogy életem ne pogány kitaszítottként éljem, de 
ezek itt a sarkamban túl kitartóak. 
Ötödik halmazállapotom jut most eszembe: a halál, melyet 
Oly régóta hordok magamban. A kis csíra a valóság örök-
kévalón termékeny földjében már virággá vált. 
Eltűnik a köd, az utolsó mámor is megszökik el ő lem, mi-
lyen barlang marad hát nekem? 
Az az isten mondja meg, akiben nem hiszek? 
Kattognak a kövek, túl sötét van már ahhoz, hogy a téli szí-
nek keménysége és határozottsága elvarázsoljon. 
A csillagképek is csak a csupasz lét igazságát emelik a 
magasba. 
Mégis jó érezni: színérzékeim felmondják a szolgálatot a 
sötét mélység el őtt, amit benned érzek. Rám támad egy 
hangözön, és utolérnek véglegesen a szuvas fogú dögök, 
igazságaik csorognak már véremben; Te pedig távolodsz. 
Elzár minden lehetőséget a borzadály: benned is csak azt 
szeretem, ami én vagyok! 
Mikrokozmoszunk kipusztíthatatlan egoizmusa ez. 
Jártál te már barlangok magányában? 
Láttál te már gyilkosságot, kegyetlenséget, éreztél már tel-
jes békét? 
Létezik-e benned egy icipici felel ősség is a világ iránt? 
Könnyen vádollak, nem vagy itt. Érzéseim túln őttek rajtad. 
És húzom ezt a két terhet mögöttem, tehervonatnak érez-
vén magamat, fénypontok el őttem, lehetetlenségbe torkol-
ló gondolatok mellettem. 
Ahogy tüdőm mozgását nézem, látom egyedülállóságom 
biztonságát és a próféta sápadt arcát önmagamban, meg-
váltásomért sírva. Benne, magamba tudok még hinni. 
Befutok a város szagába, szombat esti oktalanságába. 
Szerencsére túl közönyös a világ, nem kell félnem senki-
tő l, megállhatok egy talpfán. 
Várni kellene valamire, ami változik, dobog és ég. 
Valaki kiszalad belő lem és elindul a sínek mellett. Jó volna 
megállítani. 
Lezáródnak a sorompók, megáll a vi 
Váratlanul megfordul és mosolyogva 
lé a szavait: 

tudtok ti önzetlenül is szeretni! 
Felrántom a legközelebbi k őhalmazt 
hajítom a mosolygó hazugság után. 
Még hét nap és itt van karácsony. 
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all'immagine sensoriale alfa monosemia 
i un'opera del 1934 intitolata ' Х 	ЗX+10= У », 
urges Vantongerloo mostrava di aspirare 
d una certa razionalizzazione applicata aila 
ostruzione del quadro. Ma sembra che questa 
quazione di secondo grado ordinaria, benche 
alida come terra dell'opera, sia interpretata 
uttosto liberamente dall artista al momentó di 
attare  Ii  superfici. Tuttavia, bisogna 
conoscergli uno sforzo in rapporto alle 
omposizioni, formali puramente intuitive degli 
rtisti costruttivisti che I'avevano preceduto 
vlcndrian, Van Doesburg etc.). 
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compel the researcher to resort tc 41  , strucc 
and more qualitative analysis. 

TIZENKETTEDIK LEVÉL 

Már omladozik ősi hitetlenségem mészfehér városa. 
Próbáltam ... szívem elfére kezedben? 
De az vad madár, okos és csak szárnyát törné az ölelé-
sedben! 
Régi, kedves szavaim hozzád már erőtlenek, megtánto-
rodnak és térdre hullnak a felismerések el őtt. 
Nem, én nem férek el a szemedben, nem találhatom meg 
válaszom nálad, és nem hihetek kett őnk örökkévalónak 
hazudott hídjában. 
Szerelmünk és minden szerelem ez a híd, nem nekem va-
ló, mert lényege: birtoklásvágy és önzés. 
Talán létezhet tiszta kapocs, de ez túl ritka és túl mulandó 
ahhoz, hogy komolyan vegyük. 
Átlagunk képtelen szívét ekkorára tágítani! 
Azt hiheted, süllyedek, pedig percrő l percre vakítóbb a vi-
lágosság körülöttem. 
Nem bánom: a túlságosan el ő rehaladott gondolkodó el-
veszítheti a szerelmet. A leglényegesebb: továbblépni! 
Bensőmben felágaskodik minden titok: fehér és fekete, 
hamis és igaz. 
Lépteim elvisznek tő led: elő re tágul a tér, a földb ő l fák ha-
sadnak ki, a part hívja a vizet, szárnyak simogatják a leve-
gőt: csend van. 
Felnyújtom a kezem és így egész közeli, édeskés íz ű  a 
kozmosz. 
A hűséges holdak felébrednek. Nem félek. Otthon vagyok. 
Az út a gyönyörű , örökkévalón magányos és mégis min-
denhez tartozó fák ezrein vezet keresztül: az út a szíve-
men. Önmagam felé. 
Ott , ahol véget ér a hajsza, ahol fájdalmasan végtelen 
puszta van, ott állok én. 
Megfoghatom a kezem. 
Nyugodt vagyok. 
Egy tó fekszik itt mellettem csendesen. 
És én csak mondom, nem tudom kinek, nem tudom miért, 
talán szánalomból: 

két lehetőségünk van, ha a világra születtünk: öngyil-
kosnak lenni vagy élni! 
Ha élünk, akkor olyanná kell válni, mint a víz, engedni, 
hogy végigcsillogjon rajtunk a fény, nyugodtnak és vég-
telennek tűnni, mint a tavak. 
Megbocsájtani a földnek, hogy alattunk él, és mint a fod-
rok, tudni elvegyülni egymásban, az egységben és vé-
gül megmásíthatatlanul partot érni, mint a hullámok. 
Minden más esetben boldogtalanságra ítéljük magun-
kat. ❑ 
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From the rational image to monosemy: 
In a work dated 1934 titled 

xz -- tx' + in = v „ 

I lavoni di centi artisti concett 
utilizzato it linguaggio per rac 
e giustificate sono rimasti nell 
sistemi di comunicazione the 
leggi dine polisemia. (Poiché 
nil gruppo corrispondente all 
figurative, Jacques Bertin insis 
auditivo e visivo). 
Consultando la tavola di Jacques Bertin, ci si 
accorge the la stone dell'arte si é evoluta 
fino ai nostri giorni rimanendo nei limiti dei due 
primi gruppi, II primo dei quali ha dovuto 
attendere questo secolo con Kandinsky e 
Mondrian: occorreva investiaare sul teen лΡ 



v. 
Mindjárt virrad, gondolja és hirtelen összerezzen , mert melletti elvágódik valaki. Mozgolód ás támad  a  szunyóká ló tömegben, mindenhonnan morgolód ások ,  szitkok szakad-nak föl. 

Mit mond? - kérdi Pierre.  
A  Mérnök  a  fejét rázza, miközben megprób á lja felemel-ni. Erélyes hangjá ra  a  többiek elcsendesülnek és  a  hosz-szú-hosszúsóhajokat figyelik, melyek ebbő l  a  zörgő , por-cos gyű rűk alkotta torokból másznak elő , reszketve, ka- paszkodva  a  kopott hangszá lak ölébő l kelve  a  külvilág felé. 
Ahogy  a  homá lyból előretörnek  a  telefonpóznák ,  kerítést húzva  a  hegyek és  a  vonat között, ahogy  a  várakozás sú - 	 k lyos homokszemei megbújnak  a  testek repedéseiben,  ahogy az ősz bácsika színtelen kalapját egyikük felveszi  a  dеszКарadlбгб l és fehér, majdhogynem áttetsző  ujjeival végigsimítja, tiszteletteljes, lassú mozdulatokkal, ahogy az 

arcok félve megnyílnak ez az összetört emberke felé,  hát- ha  elleshetnek hanglejtésébő l ütemébő l egy-egy szót, 	‚ mozzanatot, amit azután kabátzsebeik mélyére sllyeszt- ye  őrizhetnek, más megemészthetetlentárgyak kíséreté- 
ben, mert számukra idegen, és megfejthetetlen kincs 

- ';'.' egy másik  ember  pusztulásának 
-  hírnökei. 

-  A  kurva életbe...  a  kurva életbe!!! - és  Pierre a  falnak л  ' ' dő lve vinnyogni kezd, nyöszörögni, mint  egy félig szёttа - posott kutya. ‚  
A  Mérnök megszorítja  a  vállát. Hagyja, hadd sírja ki  ma- 	 ‚ gát  a  fiú. Halkan, nagyon halkan megjegyzi: 
- Születésü nk pillanatától mindannyian erre vagyunk 

ítélve ... 
Magány és kiszolgб ltatottsбg kering közöttük -  a  sakkfi-gurák érzése, azoké  a  báboké melyek még  el  sem moz-dultak alaphelyzetükbő l,  s  kénytelenek tehetetlenül nézni 

királyuk megsemmisülését. .. 
 

Pierre  elviszi  a  kopott bögrét,  a  tányér főzi/éket  a  szá-raz, barna kenyérrel együtt Ugyanaz  a  kéz tolta félre a  kis zárat, és nyújtotta  be  az ételt, mint tegnap, tegnapelőtt, azelűtt vagy majd holnap, és azután fogja. Jól emlékszik 
annak  a  másik őrnek  a  sápadt, viaszos ábrázatára, aki 
mindig bekukucskált, mielőtt beadta volna  a  kis tálcát, és talán még mosolygott  is.  

Innen jól lб thatб  a  betonút, kanyaraival és  a  гоhаngбІб, kіб ltіzб, ideges lények sokaságával. Hangyák, méhek, 
lárvák, Сѕб tбnуоК  és más szervezetek, melyek sz űnte/en бгvёПуІб  mбkиЅkіГбКbіП  tengetik egyhangú hétköznap-jaikat - nбvеkvб  feszültségük tartós feloldására képtele-
nek, egymást marcangolva vívják szélmalom-küzdelmei -ket, és néha még boldogok  is.  

Sajnálja öket. 
Fáradt, nyirkos éjszakák szoborh űség - magányából még együtt  is  üvöltene velük.  

Пі , September 1971 

‚ 	 ',. -. .иiагв  иМ‚ 	 .- 

Mostanában sokat gondol  a  hajnalra, mikor idehozták őket;  a  zakatolás végtelen láncára, amit csak  a  vagon távoli sarkaiból kі-КіѕzаКadб  krákogás metsz  II, a  formák szám-
talan egymásba suttogására, az egymába kараѕzКodб  бпбs-ѕzітіК  rebbenésére, az egymásba menekü-
lő  némaságokra. 

Sokan voltak, kiket hiába rugdostak az állomásokon 
Vagy tömték csemegékkel, tartották jéghideg zuhany alá 

-arcukról  a  megkövesedettüresség nem foszlott szét.  
A  Mérnököt még  a  nyugati kapu előtt vállon lőtték. Sej- ' Budapest , 

tette, •hogy mi történt itt hajnali négy felé  a  vagonban.  
Pierre  látta, hogy  a  haldokló szemében, mielőtt megtört 

volna benne  a  fény, hátborzongató szépség rejt őzött %  ne-
vetés lappangot.  Az  elengedett szatyrok,  a  kiszikkadt, osz-
szerogyó  test  nem  a  küzdelem feladását jelentette. Abban  
a  villanásnyi időben már semmi sem kötötte őt ide. Szaba-  мΡ ` h  
don ment  el,  úgy, mintha sohasem élt volna.  ❑ 

Palatinus Basin, 1966 (photo) -1 

42  



Ezrek járnak az utcán . Én is járok az utcán. 
Elvetett gondolataik újra meg újra Ostromolják röhejesen 
komoly , elhivatott tudatukat . Bámulatra , sajnálatra méltó 
elhivatottság ez kicsiny világuk porszemnyi játékai mellett, 
mialatt az idő  már kikezdte biztonságérzetünk porcelán-
falait. 
Fej-fej mellett halad a fekete -fehér-sárga (sok millió sárga) 
és mind Özvegy. A csecsemő  kit anyja szoptat, honvéd kit 
mátkája vár és király , kit népe üdvözít. 
A csigavonal aszimmetrikus létezését játszák mindany-
nyian , de ha nem is — hiszik , hogy játszák ( rég eljátszottuk 
már egyedüli lehetőségünk). Amorf beidegz ődések kínoz-
nak a purgatórium kénszagú hajnalán. 
Vasra vert gondolataim támolyognak sötét vágyaim tükré-
ben — az ébredésre várnak. 
Mocsár ez , ahol a racionalizmus bilincsei egyre mélyebbre 
rángatják a fuldokló elmét , ahol a szokások fonják mind 
sű rűbbre az értelem válságát. 
Kiszállni mégsem mersz — már nem mersz, eltévedtél egy 
nem létező  útkereszteződés halk sugallatán. Nem kérdez-
tek, és ma sem kérdeznek... 
bevásárlókosárral a kezemben , bambán bámultam az áru-
val megpakolt polcokra — elfelejtettem , mit akartam venni. 
oldalvást két asszonyka tárgyalt hevesen , türelmetlenül 
igyekeztek minél több szót kipréselni csacsogó szájukon, 
anélkül , hogy érdekelné őket a másik mondanivalója —
olyan ez mint fel-alá rohangálni egy álló szerelvény folyo-
sóján. 
„képzeld, etus! ez azén uram, ez egy áldás, hogy milyen 
figyelmes! születésnapomra vett tíz mosószappanyt — pe-
dig az hiánycikk!!! 
az én palikám sajnos ellustult, nem a régi — mintha szemet 
vetett volna a szomszéd diáklányra!!!" 
a minap képtelen voltam meglépni díszes családom és a 
rokonság hagyományos összejövetelér ő l , amely talán a 
legjobban egy kivénhedt primadonna színpadi moso ►yára 
emlékeztet — a dohos „öregszagú " családi kúria gipsz-
angyalkái is őszintébbek. 
— márton a m űvész , mialatt a pulykacombot dézsmálta, 
felháborodást színlelve diadalmasan mesélte , hogy a múlt 
héten elutazott a fővárosba és elöszámlát kért egy kerék-
páralkatrészrő l. 
a kíváncsi tömeg unszolására márton elárulta, hogy a 
számla arra kellett , hogy visszakövetelje a szerel бtő l a 
200 dináros felárat — jól megmutattam neki kivel van dolga, 
fejezte be diadalmasan márton. 
— pál a család elveszett tehetsége is remekelt ezen a dél-
utánon . „az állam lebetegíti a becsületes polgárokat. az  
állomáson kegyetlenül megfeszültek a húgyhólyagjaim és 
mennék könnyíteni magamon , de 100 dinár a klotyó — eny-
nyiért inkább szenvedek!!! —ezért beteg a nép!" 
Megkérdezték egyszer a fiatal Heideggert, miért él filozó-
fiája a „halál " jegyében. 
„ A lét egy híd melyen csak el őre lehet menni, de a végét 
sokáig nem látjuk. A fiatalok s ű rűn visszafordulnak, így vi-
gasztalják magukat — én még nem fordultam vissza..." 
Apokaliptikus racionalizmus fedezi az id ő  létjogosultságát, 
az egyéni tudat a teremtés hibáit , melyek nap mint nap át-
szivárognak a történelem keretein. 
Félve nyúlok a„fiókba ” kopogtatok a „szekrény " ajtaján, 
ösztöneim a létjogosultságom zálogai. 
A „szekrény " vezeklésem átka, gondolataim határa a po-
kol bibliai tornáca. Ki ő? — te is ismered. 
Gyű lölöm a színeket, a feketén kívül egyik sem őszinte, 
mind hazug, fény nélkül mind fekete: a kék, a fehér, a pi-
ros... ❑ 



Többre mar nem is emlékszik, de az a határozot
~

tes 
tónus megmaradt benne, kíséri mint egy rossz álom utáni 
hangulat, mint mikor a vonaton ülve az ablakból kinéz. A szí-
nek, a táj és az élmények egy átélt hangulattá olvadtak össze. 
Ekkor kezdte meg a nagy számadást, a számadást addigi éle-, 
tével. De mikor nekifog összeszedni gondolatait, megijed, 
nem tudja követni eddigi életének mozzanatait. Olyan benyo-
mások jutnak eszébe, amelyek arra kényszerítik, hogy min-
den egyes cselekedetet végiggondoljon, és szinte elveszik a 
sok lényegtelen történés között. Az is elemi er ővel kényszeríti, 
hogy eldöntse, mi a lényeges és mi a lényegtelen, de ebben 
az élménykötegben szinte elveszettnek érzi magát; pontatlan-
nak és feleslegesnek. 
Próbálja elkerülni a nagy szavakat, melyek csak frázisok, de 
nem oldanak meg semmit, és az egyszer ű  élni akaró emberek 
mesevilágnak t űnnek, elérhetetlen megfoghatatlan lepkék-
nek, végkimerülésig folyó ördögi táncnak, melynek végén 
élettelen testek rogynak össze. Indulatai izgatottá teszik ő t, 
minden tagjában érzi az indulatok éles, idegesít ő  lüktetését. 
Soha sem sietett az úton hazáig, lassan, nyugodtan ment, és 
néha a csillagokat nézte az égen, de most vette el őször észre, 
hogy siet. Lassított, de kis idő  múlva lábai újból gyorsabban 
vitték. Tovább nem is gondolt a lassításra, céltalan lett volna, 
feleslegesen fékezte volna magát. 
Eddigi tévedései nem jelentettek problémát, mert soha sem 
gondolkozott el rajtuk komolyan, vagy pedig egyszer űen be 
sem vallotta magának. De most súlyosnak, nehéznek t űnnek, 
úgy, hogy szinte elviselhetetlenek. Újra átgondolja, de az 
alapvető  első  tévedésre nem jön rá, és soha nem is jön már 
rá, ezt tudja, eddig a pontig már eljutott. 
Mit is fog estére csinálni? 
Ha hazaér, valószín ű leg megfürdik, csak az a tükör ne lenne, 
émelyeg a gyomra, ha arra gondol. hogy a tükör másik olda- 
Ián az a valaki kijátsza, de lehet, hogy meg se fürdik, csak úgy 
lefekszik, de a lefekvés sem megoldás, úgyse tudna aludni, 
csak gyötrik a gondolatok, szinte kínozzák. Habár kutat ma 
gában, de ez az egész harc reménytelen, és ami a legbor-
zasztóbb, eredménytelen. 
Egyszer ű  dolgokat próbál talál kifogásként, de ez sem megy, 
kénytelen aludni. Lefekvés el őtt furcsa érzései támadnak, sír-
na, mint kiskorában, de fél letörölni a könnyeit, fél arcába néz-
ni, féi letöröln z, a sós érzelmekkel teli vízcseppet. 

. 

Igaz, ez nem is félelem, inkább kudarc, olyan kudarc, amit so-
ha nem vallana be önmagának. Ha sírna elveszítené a bizton- 
ságát, amit olyan fontosnak tart. Évekig gyötörte a gondolat, 
mire végre egyszer kimondta csendben, szinte suttogva, hogy 
igen, most már biztonságban vagyok. Ezt a pillanatot életében 
mindig fontosnak tartotta. De néha, mikor eszeveszetten ro-
hant a szürkületbe, ez is lényegtelen volt számára. 
Benyit a szobájába felöltözve, ahogy dolgozott, úgy veti ma-
gát az ágyba, és a párnán ottfelejtett papírdarab felrepül az 
ágyról a leveg őbe, úgy, mint a lepkék a víz felett szárazság 
idején, vad táncot lejtve, elfeledve minden mesét, minden 
szépet az életrő l. 
A papír nagy körívet írva a padlóra hull nesztelenül. Ez tetszett 
neki, érdekesnek találta. Egy darabig nézte a földön hever ő  
papírdarabkát, de egy id ő  után ezt is unalmasnak tartotta. 
De mire nem un ő  rá? 
Fejét belefúrta a párnába, mint a kukac, aki a fában bizonsá-
got érez. Most zokogna, de miért is nem szabad? 
Pedig jó lenne. De jó lenne egyszer azt csinálni, amit akar; 
egyszer felszabadulni, szilaj mozdulatokkal fejezni ki az éle-
tet. Ha erre gondol, mindig b űntudatot érez és ettő l nem tud 
megszabadulni. 
Lassan kezdi érezni szempillájának súlyát. Még meg-meg-
próbál felnézni, de már tudja azt, hogy az álom közel. Sokszor 
lefekvés előtt számolnia kell, mert az elalvásnak más mód-
szere már nem hatásos. Még így is néha ezerig jut el a szá-
molásban. Az elalvásnak vannak olyan pillanatai, mikor még 
nem alszik, de nincs is ébren, ezt ő  mámornak hívja, ekkor jut-
nak eszébe zavaros idegesít ő  gondolatok, néha ezek a gon-
dolatok izgatók is, és tele vannak fantáziával, néha pedig 
egyszerű , hétköznapi, fárasztó gondolatok futnak végig agy-
velején. Hiába próbál a szép és nyugtató álmokra gondolni, 
azokat már nem tudja továbbálmodni. Szeme el őtt álmok le-
begnek, és lassan háttal a világgal feltörnek énjéb ő l a lepkék, 
táncok, mesék. 
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Lepkék, 
táncok, 
mesék 
1  Szeptember 10-én este egy névtelen sietett haza a 

. munkából. Furcsákat érzett: Feltörni készül ő  indulato- 
kat. Nem mintha ez a nap számára túl meger ő ltető  lett volna, 
sőt igen jól szórakozott a munkahelyén, de ez az érzés már 
hetek óta kísérte. El őször úgy három hete vette észre, mikor 
fürdés után a tükör elé állt, még testén a víz cseppekben iz-
zott, ő  csak állt, nézte a saját testét. Az egész teste: az izmok, 
a bő r az ujjak, a lábak és a testét egyes helyeken bebórító 
sző rzet valamikor izgatónak t űnt, nemcsak neki, hanem má-
soknak.is, ma már értéktelen volt. Agyát hatalmába kerítette 
az új érzés, melyet nem tudott megnevezni, csak érezte, mé-
lyen elrejtve bens őjében. 
Elmúlt idők szorongásai törtek fel benne, örök nyomok a lelké-
ben. Soha sem mert így önmagával szembenézni. Igen, most 
őszinte, ebben biztos volt: Nem kell semmit szólni, mégsem 
hazudik, jobb lesz most hallgatni. 
A rettegés lett úrrá rajta, félt azzal a felszabadult valakivel a 
tükör másik oldalán összenézni. Egy pillanatra az az érzése 
támadt, hogy ott a túloldalon az a másik megmozdul, becsap- 
ja egy rejtett mozdulattal. Megborzongott. 
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Akkor  m г  nomAoott  semmit, omak  

azt h ittomáe|enz.don 	 ön' 
mago tеhеtІе nѕёgёге . VёgёгvёnуеѕеП  elvesztve a benno 
moghúzÚdó ёoёaekеt.Bmültukmúrazokozidök.mikor to|' 
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minden  бtvеd lеtt еgуѕzеп , hёtkёznaрі  pony-  

Вагб tја ,  banбtnбje? KÖ it akamak? LofehÜdnivo|o? 
UnÚo гitÓnakts rtottaozekotugondo| atokat .donёha teotifo' 
azÜ|1aёgánekezhozkönnyobbÜ|Úot.Demosttont ёtundoróÚ' 
nak бmzto. Podig avúgy  mé|yen bonnoA|. 
HanyaUfekÜdtuzúgyon végtag јaito|nyÚjtоtta.Agyában fo|' 
zügnukaze|mú|t б rúkaoományoi. 
Lophёk.1únook. moaёk. 
Gondolkodni  ргб bб lt di  nem mert  vёgёгvёП 	kö tk 1 té 

Ez volt nú|aamoso|ygúa o|oÖáoogybon uto|uÚtÜneto is .  
Nom ,  moet1ény|og nom ozubadokni. 
Anagondo|1mogvetöon.hogyÖ most igazónnemor őo. gyen -
ge,  бs  ezt nem tudhat ama oonki .  
Ennoktitoknukko|| mumdniu .  
Felkelt, ki  se nбzеtt  az ablakon, csak kinyitotta az  аjtбt, бs е l-  
tÜntakoraöozi eaöben. 
Aki |úUa. kAoőbb azt moaA|tojhogyoz бgyon |opkёket|úto8 
tánoo|ni. pi||anagókat. mint a mеsёkbеn. O 
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Per la prima volta un libro su ses-
santa artisti the lavorano sul cor-
po: da Gina Pane. Urs Lüthi. Re-
becca Horn. Katharine Siever-
ding. Ketty La Rocca. Gilbert e 
George a Vito Acconci, Joan Jo-
nas, Lucas Samaras. ecc. 
Quasi tutti g1i autori invitati hanno 
gestito to spazio loro destinato e 
scritto appositamente un testo 
esplicativo delle operazioni pre-
šentate. 
Attraverso la documentazione di 
films. videotapes azioni, perfor-
mances vengono esaminati sin-
droml e sintomi di un fenomeno 
quale I'uso del corpo come lin-
guaggio che. negli ultimi diedi 

anni. si  é andato via via espan-
dendo tra scultori e pittori con-

tern po ran ei. 

• 

I' 
Jó volna , ha az energiamegmaradás törvénye érvényes 
lenne az emberek között... 

Rozcika félne, ha megtudná, hogy nincsenek körülötte. 
Megszeppenve nézeget körbe. De azért azt mondja ma-
gában: fogadjunk, hogy mindenki engem figyel. Es örül 
közben . Nagyon örül . Majd rájön egyszer , hogy ezt nem jó 
váltig ismételgetni, mert ahhoz több erб  szükségeltetik, 
mint amennyi a rendelkezésére áll. Majd egyszer rájön. 
Rozcika esetében sose lehessen tudni, mert van, amikor 
ismerkedni óhajt; fogja magát és ismerkedik , de néha már 
az ismerkedés kezdetén abbahagyja az ismerkedést. 
Ilyenkor az egész egy rosszul sikerült, vagy ha úgy tetszik, 
rosszul elsült pofonhoz hasonlít. 

Mindez az energiával van kapcsolatban , ami megvan, 
csak nem megfelelб  formában érvényesül. Befut egy pont-
ban, és tükörre talál. Tehát kezdhetjük újra. Mintha semmi, 
de semmi nem történt volna. Elölr ő l. 

„Legszívesebben beszaladnék a legels б  kapualjba —
gondolja R . — De attól félek, hogy ott már van valaki. Ha 
idбben érkezem, kellemes dolgok, történhetnek. Azt hi-
szem, sosem léphetek be id бben, ha nem kockáztatok. 
Ennek semmi köze ahhoz ... amit energiának hívnak." 

De igenis van, kedves Rozci! 
Ne nézzük azt , hogy egy adott pillanatban ki hol áll. Fi-

gyeljünk pusztán a megnyilvánulásokra, egy-egy kézfo-
gásra! 

Az nem biztos, hogy mindenki ott van, ahol lennie kell, 
ahol hatását éreztetheti. Irányítást igényel mindez, de so-
kan talán nem tű rik a koreográfiát . Az elб re megírt mozdu-
latok és pozíciók erőt, energiát, és... 

A koncentrációkészséged — legjobb, ha kimondom — tö- 
kéletlen és felületes . Kinyújtod a jobb kezed , jönne a reak-
ció... (Logikusan ez következik, minden megfontolás vagy 
egyéb nélkül ...) De ha lehanyatlik ... egyszerűen lehull a 
kéz. A másik leveg б re talál. Mintha elбtte nem történt vol-
na semmi. 

Rozcika, úgy csapod be a másikat , hogy arról magad 
sem tudsz . Így mindjárt fordítva értelmezed a dolgot. Meg 
kéne szorítani ... 

„Amikor először láttam az öreget... 
Mindketten nagyon furcsa helyzetben voltunk. Nem tud-

ta, hogy már nagyon régen nincs nagyapám , azért nézem 
a kék szemét. Mindkét nagyapámnak kék szeme volt. 
Egészen szabályos-kék. 

Nem láttam az arcán a vonásokat , csak azok összhatá-
sát, ami belém fúródott és meghempergette bennem az in-
dulatokat. 

Fölemelte a szemöldökét. Megijedtem tб le. Könyörög-
tem magamban , hogy hagyja abba , és viselkedjen úgy, 
mint egy kép, melyet nézni lehet. Örökké nézni akarom. 
Amíg csak vissza nem jön a két nagyapám . Úgy láttam, 
nem érti . Nem értette . Kértem . Ordítoztak a gondolataim. 
Össze -vissza cikáztak a nyakán , hisztériáztak , majdnem 
fojtogatni kezdték . De a szemöldökén csak pihent valami. 
Valami ismeretlen és különös , amit nem tudok magamnak 
megmagyarázni , éppen azért , mert ó maga sem érti a fut-
kározó gondolataimat. 

Pofonütöttem a ráncait . Beleragadt a kezem . Szerpentin 
jött szerpentin után, a szikár és vén karszthegyek között. A 
karszthegyeknél is vénebb karszthegyek között. 

Csak engedj el... de azért velem maradsz . Meglátod... 
mindig mosolyogni fogok. Nincsenek is rossz szokásaim. 
Én mindig csak téged szerettelek. Te kedves vagy, szép 
és fiatal . Kakukk , kakukk ! Amikor leengedted azt a csúnya 
szemöldököd , szóljál! Mert... ezt nem szabad . Fogd meg 
végre... a kezem." 

Rozcika, befejezted? 
Valami nagyot koppant és leesett. ❑ 
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Hamad Abdel Latif 

Fantaszta 
es veti  VI  wt ez muncas világbele. 

Nyervogás nélkül , ki tudja hanyadízben , Nimolé avatott 
kézzel megismeré saját bal szemét — az andalító apasze- 
rep  megviseli a kócos idegszálakat , bármekkora is a törek- 'r ' 
vés. Parókája néha zavarfa egy kissé , de hát istenem, a 
szék Iába székláb marad , a szidalmak ellenére is, medd ő  
errő l vitatkozni /?!. Lába nagyujját Nimolé (első) tétele 
megírásakor hagyta el , a társszerzők jóvoltából , Nimolé 

(első) tétele: a szélmalom leveg őt ő röl. Szélcsend esetén 
kereke forogni kezd , s a levegő  darabolásával megindul a 
szellő , végterméke a forgószél . Szerepe : a szélhiánnyal 
küszködő  varjak és hasonsző rű , pardon : hasontollú lé-
nyeknek Napot lyuggatni . Csupán szilárd alapzat esetén 
érvényes, de ez mellékes, hiszen ki fog itt a részletekbe 
merülni? Ezzel ugyan megszakította a Szent Antal - láncot, 
most fohászkodik, és várja az áldást —Allahtól, mint akinek 
pillanatnyilag nincs jobb dolga. 

Eddig szól a fabula , Nimolé fabulája, habár szólhatna to-
vább, egyelőre elég ennyi, mert hát az ördögkerék is 
előbb-utóbb megállapodik valahol — esetünkben a horizont 
tágra nyitott pofájában. Időpazarlás részletezni a végte-
lent, különben is, bentosz botrányh ősünk a közeljövőben 

aranyérműtéten esik át —íme a párhuzam — s csupán a 
cábár orvos bemosakodása fájdítja lelkét . Nicsak , a fabula 
mégiscsak bekényszeríti önnön mondandóját , csápjaival 
együtt beszédül közlendőnk lényegébe, pedig igyekszünk 
a szemlélő  szerepét mímelni. 
Nimolé: Látod? közben röpdösnek a szemérmes ebihalak, 

élomiN: Nézem, sz űzikék még a szegények... 

Valójában ez is csak egy avítt áruda , hol forgalomba hoz-
zuk erőnlétünket , miközben az alávaló cicamacák barátke-
selyű  módjára , észvesztő  sebességgel foszlányokra bon-
colgatják esszenciánkat. 
— Ne nevess, Nimolé, én sem sírok, felszínes ismeretek 
birtokában a lyukacs akár gödörként hathat , amolyan ér-
zéki csalódásként. 
—Térj észhez, Nimolé, én meg majd megsüsülök e farkas-
ordító hidegben , hol az a talp alá való muzsika? 

Ránk szakad az égbolt Úristenestül , de hiába , szilárd a bűvkör , gargalizálhatnak a h űbelebalázstrák — Nimolé 
efendi egy tapodtat se mozdul a boszorkánykonyhából: 
idegzetébe szüremlett a b űzmirigy, előreláthatólag telje-
sen felszívódik . Apropó , a dámvadak is állatok , csakhogy 

NINCS FELLEBBEZÉS A GYÚRÓDESZKÁN, 
csucsujgatás közepette s űtбbe kerül a nyers arányérzék 
(él-hal érte a följebbvaló). 
Nimolé: Beindulna az 

emberré válás, de 	közben röpködnek a 
akadozik a 	 szemérmes ebihalak, 
lendkerék, viszont 	már nem sz űzikék 
elvannak nélküle. 	szegények... 

élomiN: Vigyázz, mert azonnal elképedek 

Gügye egy balvégzet, mint amikor valakit egy évi távol-
lét után átszeretnének gубmКбdn/ a fбzglyukon — haszta-

lanul. Bizonyára alábbhagy majd a dicsvágy , bármennyire 
is feszélyező  ezt felszólamlásba bбnyálni. Elvégre élet-
unt fintorral csakhamar gennyedt lesz a seb , hogy Nimolé 
sem egyengetheti el a dudorokat, miként azt ill ő  volna. 
Gondolatainkat megszállja a ggörcs — ez nem valami cse-
kélység — és a hosszantartó đbálás ellenére , mégis emel-
tyű re akasztatják agytekervényeinket , errébb vagy arrább, 
épp mindegy , csupán az árcédula maradt ki. Eddegél őnk 
pedig — ezt várva — nekiáll ínyenckedve leszopogatni 
csonttá fagyott létünket , amiképp ez várható is volt. ❑ 
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Јбdal Kálmán 

Egy  n  
LjubIjanaban8.00  

A belgrádi hálókocsiszerelvény begördül Ljubljanába. A f
ővá-rosi, meglehetósen balkánias vasútállomás után valóságos 

felüdülést jelent ez a rendezett, ,jól fésült" pályaudvar. 
Egy szendvicsárusító bódé elótt álló (valószín

ű leg külföldi) alaktól félig németül, félig magyarul beszélve megkérdem, hol 
lehet cigarettát venni. Az alak szó nélkül el

ővesz a táskájából és a kezembe nyom egy doboz Winstont. 

— Danke schön, Köszönöm, thank you — mondom neki, és a pénzemért nyúlok. 
— No, no... friend —rázza a fejét. 
—Hát kösz. Ilyen is van. 

Némi bolyongás után (legalább háromszor körbejárom a va-
sútállomást) megtalálom a telefonfülkéket és felhívom a

Škuc-forumot (két  nappal ezelőtt úgy beszéltem me 9 	tY , a 	
hogy interjút készítek vele). 

Skuc alelnökével ho g ZemiКa Aie).  
Senki sem emeli fel a kagylót. Megpróbálkozom az otthoni te-
lefonszárnmal. Ugyanaz. Taxit rendelek. 
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Statement 
My body is my museum, it's my history. It 
collects and absorbs observations-interactions. 
It is the deciphering of these recordings that 
I project into the outside world. 

~^ Én: ИΡlély alternatív együttesek a legsikeresebbek nálatok? 
8.40 	 " Zemira: A Borghesia (olaszul: burzsoázia). Házi band. ők vol- 
A taxi a Slon Hotelnél tesz le. Körülnézek. Ljubljana központ- ' tak azok, akikkeligazán beindult a független kiadványok sor--
ja. Cafék, éttermek, boltok. Bemegyek az egyik talponállóba I zata. Legutóbbi lemezünk eddigi legnagyobb projektumunk. 
és két szendvicsért meg egy kóláért annyit fizetek, mint a taxi- 	E ébként 6k külföldön is né szerűek. Itt volt mé éldául a 
sofđmek. Ez is Ljubljana. 	 E R9éka—Paris—Texas kornpilláćió, a hard core  Ljub ljana,  de 

9 	
a  egy sem ért el olyan sikert, mint a Borghesia. 
l Én: Milyen a kapcsolat a Škuc és a Neue Slowenische Kunt 

A várost járom szlovén-magyar szótárt keresve. Nem találok. 	között? 
Egyik könyvesboltot keresem fel a másik után, majd sétálok rl Zemira: Semmi különös. Volt nekik néhány projektumuk a 
egyet az opera stílusos épülete el đtt és a repertoárt figyelem. , Škucban, de nem m űködünk tartósan együtt. Aztán továbbállok. 	 г  Én: Milyen manifesztációkat szerveztek? t i  Zemira: Több szekció létezik, amely a maga keretén belül 

;t szervez különbözб  dolgokat. A Škuc például filmeket is forgat, 
Eddig Zemirát hatszor kerestem telefonon, de egyszer sem it videókat, zenét szerez, de azok az  alcsopo rtok, amelyek ma-volt benn a szerkesztбségben. Járom az  utcákat. Az egyik ki- 	guk szervezik manifesztáci6ikat, azok a Škuc-Ropot, az A rt- 
rakatban a Sloga pomómozi csábítgat színes fotóival. Betérek h Rock, a Hardcore alosztály, a színjátszó csoportok stb. 
egy cukrászdába és gyümölcssalátát eszegetve elolvasom 	Én: Mi van a Gay Kultura Napjainak nevezett manifesztáci6- 
Beuys életrajzát. Vastag, lefizetésre vett pulóverem ha rajtam 	val? 
van, melegem van, ha leveszem, fázom. A hideg el б l beme- 	Zemira: Tavaly ostoba okok folytán elmaradt, de az idén sem 
nekülök egy templomba. Jó helyre! Az ódon, szürke falak mint 	lesz megtartva. Egyébként, az eddigi rendezvények nemzet- 
jéghegyek emelkednek fölénk; a kopott, kínosan tiszta fapa- ,E köziek voltak. Ami a Magnus Gay szekció aktivitását illeti, új-dok szinte sütnek a hidegtб l. A meglehetđsen nagy teremben a donságnak számít a Gayzine folyóirat megindítása. 
mintegy húszan térdepelnek. Csupa öszül6, vékonyszálú 	Én: Hát a zöldek? 
konty, kopaszodó üstök; köztük alig egy-két fiatal. A minist- ' Zemira: A Škucnak nincs ökológiai alosztálya, de a Šküc bé-
ráns úgy dadog, hogy szinte kínos hallgatni. Kitámolygok az ° kemozgalomhoz tartozó hívei együttm űködnek a Szocialista 
utcára. ' Szövetség zöldjeivel. A hideg továbbra is metszб . Belépek egy lemezboltba. Az elá-e Én: Mi a helyzet a nбmozgalommal? \ d 
	

,~ rusítónб  tíz percnyi udvariaskodás után, miután megérdekl ődi, 5 Zemira: Lilith nevű  alosztályunk kétirányú tevékenységet fejt 
hogy szeretem-e a punkzenét, a Laibach Opus Dei cím ű  a, ki, a lezbikusok és a feministák tevékenységének koordinálá-
nagylemezét ajánlja. Mondom neki, hogy az nem punk, és kü- sa a feladata. A K-4 elnevezés ű , a gayekkel közös használat-
lönben is már hónapok óta a tulajdonomban van, mire ügye- a ban lev ő  klubhelyiségünk egyelбre nem üzemel, de hamaro-
sen áttereli a figyelmemet a Gast'rbajt'rs LP-jére. Miután már san ismét megnyílik ;  viszont addig is rendezünk el бadásokat 
legalább tíz lemezt megmutatott, mosolyogva távozom. Fog- d és összejöveteleket. 
csikorgatva mosolyog vissza, aztán hátatfordít. 	 ' E  Én: Hogyan látod fejlődésetek távlatait? 
Kint az utcán hatalmas plakátokon a Fiat-produkciót reklá- 	Zemira: Anyagi és helygondjaink vannak a galériánkon (ez az mozzák a Rdeči piioti előadásában, azonkívül nyugatnémet 6 szóhasználatukban kiállító, valamint kazetta és fanzin-elá-
és amerikai filmeket. Miután ismét keresem és Ismét nem ta- t  t rusítбhelyet jelent) kívül nincs más helyiségünk, nincs klu-
lálom Zemirát, beülök egy Snack bárba és a Mladinát lapoz- a bunk, ahol összejöveteleket tarthatnánk. Ami a fejl бdésünket 
gatom. Hm, hm. Ami azt illeti, van itt minden. Többek között ez n. illeti, az új generációk új problémákkal jelentkeznek, tehát fej-áll benne egy képes oldalon: els đ  kép: egy emelvényen állva a I6désünk iránya esetleges. Mindig a fiatalok azok, akik a egy szónok a következ бket harsogja a mikrofonba: Isten ho- a megszokott sémáktól elté гбen gondolkoznak. 
zott benneteket, ifjú katonabarátaink. ...Még benneteket, 	Én: Milyen út vezetett a Škuc alelnöki posztjáig? * szlovéneket  is!...  Vagy néhány oldallal később: egy férfialak n! Zemira: Már évek óta a Škucban tevékenykedem, a posztra 
valamit olvas: támogatunk benneteket a New Yorkban készü->e választo ttak, és ez fizetséget nem, csak köteleze ttséget je-
I6 rr$tingszervezésben. Aláírás: Moszkva száz polgára... stb. ~ . lent. 

1 э .00 	 a 
Én: Vannak-e nehézségeitek a provokatív kiadványaitok 

Végre sikerült telefonon elcsípnem Zemirát. Mondom neki,miatt? 
hogy mindössze öt órája keresem. Megegyezünk az  idбpont- a Zemira: Az utбbbi idбbeП  már nincsenek, legalábbis nem 
ban, éš elloholok a Kersnikova 4-be. 	 nyíltan. Ennek ellenére a tévé és az egyéb tömgkommuniká- 
Várakozásaimmal ellentétben meglehet đsen elhanyagolt 	ciбs eszközök hallgatólagos cenzúrát alkalmaznak velünk 
épület, tele graffitikkel. A ŠKUC-Forum (Študentski kulturni г  szemben. 

centar) a négyedik emeleten található. Zemira á ttessékel egy 
,e Én: Ki segít  be  projektumaitok pénzelésében? 

komputerekkel teli helyiségbe. Mialatt helyet foglalunk, lopva ` r  Zemira: ljubljanai és a szlovén köztársaság kulturális érdetc-
szemrevételezem ripo rtalanyomat: Zemira alacsony, sovány 	közösségg e, a többit saját magunk teremtjük elv. 
huszonéves. Barna szöghaját simára vágatta, ruházata diszk- 	Én: Mi a Škuc szerepe a szlovén kulturális élet jelenlegi id б - 
réten elegáns. 	 1e  szakában? 
— Ti ilyen felszereltek vagytok? —kérdeztem. 	 ; Zemira: Egyrészt az egyetemisákat tömörít б  mozgalomnak 
— Nem, ezt egy másik institúció béri!. 	 ~ tűnhet, de gyakorlatilag minden nem intézményesen  szerve- - 
	e  m a noteszemet. 	 i zett kulturális megmozdulást felölel. 

Én: Milyen intézmény aŠkuc -Forum? 	 ti Én: Mondj valamit a Borghesíár6l, melynek magad is tagja 
Zemira: Két egyetemista kultúregyesület szervezete. 	In  vagy. 
Én: Ti kazettákat és lemezeket is kiadtok. Milyenek•a kritériu- e 1  Zemira: Inkább odaadom a propagandaanyagunkat. 
mik? 	 'y Én: Együttm űködtök-e kiilönbözб  független, illetve állami le- 

emira: Aszerkesztőtő l függ. Például aŠkuc -Ropot szer- 
гг  mezkiadó vállalatokkal? 

kesztője Igor Vidmar, míg az FV-Založbáé én vagyok. Az, rc  Zemira: A független kiadók közül a Sloven!aval az államiak 
hagy alternatív zenét adunk ki, túl tág fogalom, inkább úgy közül pedig RTV Ljubljana kiadóvállala ttal vannak jб  kapcso-
mondanám, hogy a még affirmálatlan, de újszer ű  együttesek :a lataink. 
zenéje érdekel bennünket, olyasmi, ami kissé elüt a szokó- 	Kezembe nyomta a Borghesia együttes sajtóanyagát, majd 
sostól. A zenei színtér változik, például néhány évvel ezel đtt e elfoglaltságára hivatkozva sietve elt űnt. 
rendkívül eres volt Ljubljanában a hard c-re színtér, példa rá a at Betértem az elsó kocsmába. Meglepetésemre a pincér meg 
hard  core Ljubljana cím ű  lemez, amely figyelemre méltó fi- kérdezte, tejszínnel óhajtom -e a kávét. Tejszínnel óhajtottam. 
gadtatásra talált külföldön is, de ez már a múlté. A Tožibabe )f 
együttes nagy reménységvolt, amely már kezdte túllépni a _ 1 5  
hard core sablonjait, de sajnos szétesett. Így például pillanat- 	Ujra a belvárosban kószálok. Szótárakat keresve elvet бdök a 
nyilag Szlovénián kívüli bandék foglalkoztatnak bennünket, ,yi Galerija Equurnába, mivel az Irwinnek ott van kiállítása. Illet-

. r  ►~ > 
šzó volt, 

 Roderik 
	egy'űtte ekkei kés bb megszakadta ur feketezakós fi kóykózl velem, hogy a kiállítás csaká18nб rakon 

.4~ 	
kapcsolat. 	 ❑ ,, nyílik. Kezet fogtunk és megcsodáltuk = • más fekete cuccát. 

 P-st-Send to your Congressman a 
pollutant or a ~ 	~►„~ 	 ~ 	 piece of pollution. 
Observation star plotting: People were 
asked to « ... go right ten stars from the 
nnrth tar »_ 

7r 



Gills Richard:  Est гatto tlI « I racce  di  tuoco vicino aiie cataste  di  iegna neiia гоГ8вга  д "АИХОППе  ~ . 
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Eze után nem maradt más hátra ;  mint a koncert színhelyére 
sietni, ahol már jó néhányan ücsörögtek a fellépő  együttesek 
tagjai közül. Melléjük telepedtem, és a legközelebb ül ő  Igor 
Stevanovičot szólítottam meg, aki a Grad együttes gitárosa és 
énekese. 
Igor szerint a Grad együttes vé гpezsdítб  rockot játszik, erős 
gitárriffek és kemény aranzsmánok alkotják az együttes ima-
ge-ét. Mellette Marino Pindulić  ült, aki a band barátja, s most 
csak az egyik zenészt helyettesíti, különben szabad idejében 
jazzt hallgat. Az együttest még Siniša Banovič  egészíti ki, va-
lamint Nana és Suzana, a band barátn ő i. A Novi Rock feszti-
válra úgy kerültek, mint a többi zenekar. Elküldték a szerve-
zбknek a demo-felvételeiket, akik aztán ezek alapján meghív-
ták őket. A Grad 87-ben végig járta az összes hivatalos fesz-
tivált. (JURM, Szabadkai fesztivál, Zaje čar). Nem kívánják, 
hogy a ŠKUC adja ki a lemezüket, mert ebben az esetben a 
példányszám minimális lenne. A Jugotonnal sem jutottak 
egyezségre, mert ez a lemezkiadó vállalat kompromisszumot 
követelt. Pillanatnyilag a PGP RTB-vel folytatnak tárgyaláso-
kat, de még nem jutottak konkrét eredményre. Példaképeikr ő l 
nem akartak nyilatkozni, annyit árúltak _csak el, hogy đk egy 
„atmoszférikus" együttes. Siniša Banovi ć  kiemelte, hogy 6k 
valamennyien egyfajta „rock and roll életmódot" követnek, 
ami az 6 megfogalmazásában annyit jelent, hogy: „pénz nél-
kül, csak a zene, a zene.:." 
Utánuk a Let 3 együttessel beszélgettem. Zoran Prodanovič  
(énekes) szerint altematív muzsikát játszanak, amit nehéz de-
finiálni. Úgy látszik, minden együttesben valaki valakit helyet-
tesít. Ebben a csoportban Dalibor Laginjáé ez a szerep. 
Azonkívül itt van még Javorka és Jadranka, a csoport szimpa-
tizánsai, akik saját megfogalmazásuk szerint kit űnően érzik 
magukat, tökéletesen lazák és érzik a ritmust. 
„Ugyanazok az emberek egészem más élményt nyújtanak 
egy koncerten, mint a mindennapi életben".Zenéjüket Nick 
Cave és Swans határozzák meg, mondták a lányok. Elég kü-
lönböző  az image-ük, egyikük nevetve megjegyzi, hogy zakó-
ját az ócskapiacon szerezte. Csak az alternatív bandek érde-
klik őket. Kijelentik, hogy Jugoszláviában rossz üzlet a rock 
and roll, mert nem élhet meg bel ő le az ember. A kiadóházak 
csak a könnyen fogyasztható zenét népszer űsítik, így az át-
lagostól elütő  muzsikát játszó együttesek kénytelenek a saját 
zsebükbe nyúlni, ha egyáltalán egzisztálni akamak. Az alter-
natív zenével foglalkozó csoportok általában gyenge min бsé-
gű  muzsikát produkálnak, anyagi támogatás híján nincs lehe-
tбségük a fejlődésre, és az esetek túlnyomó többségében rö-
vid idбn belül szétesnek. A krízis kivetül a hazai rock and rollra 
is. 

Következő  beszélgető  partnereim a Komakino együttes tagjai. 
St1usukat a Dark wave vonulataként jellemezhetnénk. Szöve-
geiket szlovénül és szerbhorvátul írják, attól függ ően, hogy ki 
a szerző . Beszélgetőtársaim: Mitja Dora és Ana Korenjini. A 
zenéhez, mint egyfajta önkifejezési formához viszonyulnak, 
lemezük készül, de a kiadója még kérdéses. Kedvenc együt-
teseik a Joy Division és a Bauhaus. Ezt a zenét szeretik hall-
gatni, de nem utánzás céljából. Elégedettek, hogy eljutottak a 
Novi Rock fesztiválra, mert szerintük ez a min őségileg legjobb 
hazai rockzenei rendezvény. Egyébként ók is felléptek a 
YURM-on, és bejutottak a fináléba. Kávézunk, nevetgélünk, 
beszélgetünk, azután az órámra pillantók és felkerekedem. 

16.50 
Belépek a ŠKUC-Forum galériájába és mindjárt a szemembe 
ötlik néhány újság. Némi gondolkozás után kiválasztom közü-
lük a Lesbozinet és két hardcore fanzint. Ezután megszemlé-
lem még a szalagokat, amelyekbő l Pere Ubu-t és Klaus No-
mi-t vettem meg, ezenkívül egy kibetűzhetetlen nevűt is, 
amely végül a legjobb befektetésnek bizonyult. 

17.30 
Ebéd. 
A finomkodva a tányéromon hagyott fél szendvicsemet a ki-
szolgálónő  gondosan becsomagolta és utánam hozta, mond-
ván, kár lenne eldobni. Ez is Ljubljana. (S csakugyan kár lett 
volna eldobni, később jóízűen megettem.) 

18.22 
Az Equurna pincegalériában a Irwin képkiállítását szemlélem. 
Meglehetően érdekes kombinációja a Nazi Kunstnak és a 
szocrealizmusnak, némi Bauhaus-os beütéssel. A terem 
egyik sarkában álló képen szarvasagancsokat viv б  férfialakok 
láthatók, fölötte a Laibach együttes tagjai provokatív posztmo-
dern — a többi képhez hasonló — stílusban megfestve. 
Egy ötven év körüli férfi beszédet mond, a Neue Slovenische 
Kunst opusát dicséri. Ezután a Laibach együttes vadonatúj vi-
deoszpotját mutatják be, három egymás mellé helyezett kép-
magnóról. A teremben vágni lehet a füstöt. Kihátrálok és a 
Križanka nevű  koncertterem felé veszem az irányt, ahol ha-
marosan megkezd ődik a Novi Rick fesztivál. 

19.30 
Mivel a koncert csak húsz órakor kezd ődik, szétnézek a bejá-
rat előtt tolongó tömegben és kiválasztok két skinheadet, 
akikkel szóba elegyedek. Dejan Malenovič  rijekai valami jó kis 
zű rre szomjazik. A Mission együttest kedveli legjobban. F ő -
ként a rijekai együttesek miatt jött. Ljubljanát nyugati orientált-
ságú kultúrvárosnak tartja. Jurisič  Valerije saját bevallása 
szerint rocker, szintén a rijekai együttesek miatt jött, de nem 
kizárólagos tokálpatri6ta. Smežnovič  Robert  a másik skin-
head, szintén Rijekából érkezett, leginkább a Let 3 érdekli, a 
koncertre annak reményében került, hogy füvezzen, igyon és 
lehető leg egy jó kis bunyóban is részt vegyen. (Ez val бszínű -
leg sikerült is neki, illetve barátainak, ahogy F.K. barátostól 
hallottam, aki az els ő  sorokban ugrált a többiekkel a zene (ite-
mére.) Kedvencei a külföldi GBH és a Discharge, valamint a 
Borghesia, Laibach és Miladojka Youneed. 
Robert: Miii? Magyarok fogják olvasni a nevemet az újság-
ban?! Erre befizetek!! 

20.10 
Ráakadtam egy újvidékire, aki Saša névre hallgat és melles-
leg jelenleg katona. A hangos zene miatt üvöltve társalgunk. 
Az elsőként föllépő  együttes a metlikai Mama Dolores. Er őtel-
jes vokál, de nem tudnak mozogni. Utánuk következett a krš-
kói Puska Malca. ők már jóval profibbak, er őteljesebbek, ze-
néjük valahol a hardcore és a trash-metal között ingadozik. 
Majd: Grad (Rijeka). A fölállítás: három gitár, tam-tam, közön-
séges dob, vokál és szaxofon. Szuggesztív, végig leköt ő  ze-
ne. 
Továbbá: Let 3 (Rijeka). A legkeményebb rockot játsszák, de 
messze elkerülik a hard rock, vagy a heavy metal sémáit. 
Hosszú csapzott hajukat dobálva, olajjal bekent fels őtesttel 
imbolyognak a fények játékában. 
A következő : Komakino (Ljubljana). Kellemes meglepetés: n ő i 
gitáros. Kiegyensúlyozott, letisztult zene, mentes minden 
sztárallürtб l, ezeknek az LP-jét meg fogom szerezni. 
Utánuk a szétesett Pankrti együttes lép föl új név alatt (amit 
nem jegyeztem meg), és a hullámzó tömeg egy emberként 
énekeli a „Mi smo s tobom, Janez" (Janša) cím ű  számot. A 
szünetben magnóról a Borghesiát és a Siouxi end the Bans-
hees-t hallgatjuk. 
Szünet után következett az igazi ínyencfalat, a Crime and City  
Solution. Voltak gitárok, hangeffektusok, n ő i hegedűjáték. 
Profi zenekar, össze se lehet hasonlítani a többiekkel; uralják 
a nézőteret. 
A koncert ezzel véget is ért. 

23.09 
Sasával beülünk egy taxiba és irány a vasútállomás. Míg a vo-
natra várunk, az általam vett fenazinokat lapozgatjuk, és én 
megeszem a fél szendvicsemet. 

0.45 
Elindul velünk a belgrádi gyors. A fülkében angol és skót 
egyetemisták ülnek, szakadt, lyukas farmerban. Németül ga-
gyogok velük, mert angolul sajnos nem tudok. Id őnként meg 
is értjük egymást. 

2.00 
Elcsigázottan kihúzzuk az üléseket és végigfekszünk rajtuk 
mind a hatan. Én, mint egy szendvics, egy szlovén pacák és 
Sasa közé vagyok bepasszírozva. 
A skót szivar álmában hangosan szuszog. 

i les distir 	[ fIё  sera pas tant 
rme, le tie 50 :imps... » qui la mantére 
aquelle j'aurai vécu cis différences 
uefois aprés une fréquentatton réguliére 
ieu précis). 

18.05 
Betérek egy újabb kávéházba, a ki tudja már hányadik kávé- 	11.00 

y a peri mat meginni. Természetesen ehhez is kapok tejszínt. 	Újvidéken ólmos felhők vá 
altra cosa. Le  mii passéggiate sono piu cne 
altro una ricerca di mi stesso, attraverso quegli 
elementi che caratterizzano il paesaggio con il 
loro aspetto sia espressivo chi visuale. 
Le tracce di fuoco diventano un'eco del mio ego. 
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Rastislav Durman 

Stílusgyakorlat 
Želimir Košćević  nagymértékben hozzájárult a tudományos-
fantasztikus irodalom népszerüsítéséhez Jugoszláviában. A 
Zágrábban megjelenб  Sinus című  (anti folyólrat elsó recen-
zenseként szerzett tapasztalatai alapján összefoglalta a Ju-
goszláviában íródott tudományos fantasztikumra jellemz б  té-
mákat. Elemzése szerencsére, immáron több mint öt év 
elmúltával nem hathat a teljesség igényével, de szintén sze-
rencsére, kitűnб  keretet kínál ehhez a stílusgyakorlathoz. 

A témák felosztása Košćević  szerint: 

KONTAKTUSOK 
1.1. az ember és idegen lények között 
1.2. idegen lények és az ember között 
1.3. az elsó kontaktus 

ROBOTIKA 
2.1. a komputer 
2.1.1. a komputer uralkodik 
2.1.2. a komputer bolondozik 
2.1.3. a komputer mint segéderб  
2.1.4. tréfás variációk 
2.2. androidok 

TÁRSADALMI TÉMÁK 
3.1. utópia 
3.2. totalitárius rendszerek 
3.3. kommunizmus 
3.4. technokrácia 

KALANDOK 
6.1. ember- és egyéb rablás 
6.2. az Ismeretlen kutatása 
6.3. western 
6.4. galaktikus háború 

ID6uТAZÁs 
7.1. a јбvбbe 
7.2. a múltba 
7.3. a múltba és a јбvбbe 

EGYÉB 
8.1. bibliai témák 
8.2. a XX. század kultúrájának talányai' 
8.3. UFO 

KATASZTRÓFÁK 
4.1. természeti katasztrófák 
4.1.1. haldoklik a Nap 
4.1.2. meteorveszély 
4.1.3. újabb jégkorszak 
4.1.4. különféle biológiai okok 
4.2. mesterséges katasztrófák 
4.2.1. nukleáris katasztrófa 
4.2.2. kívülrб l јбvб  megsemmisülés 

HORROR 
5.1. mutánsok 
5.2. mesterséges ember/transzplantáció 
5.3. hibemáciб  

1 
 az eredeti szövegben : a XX. század popkultúrájának nagy talányai 
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1.3. 
Ő SZ A PHOBOS-ON 

Maki megdöbbent attól a ténytyöl, hogy a Gomolygóval való 
találkozás egyáltalán nem döbbentette meg. Mióta elhagyta a 
Föld légkörét és saját szemével látta felülr ő l ezt a sárgolyót, 
felfogva, hogy fizikailag mekkora távolság választja el fajtest-
véreitő l, teljesen világossá vált el őtte, hogy a Phobos Misszió-
ra való önkéntes jelentkezésével voltaképpen feliratkozott a 
pokol várakozási listájára. Így aztán elhatározta, bármi történ-
jék, nem fog meglepődni. 

A Kontaktus esetére adott különleges utasításai így hang-
zottak: 1) Lőj elsőnek, ha az idegen nem mutat meggyőzően 
barátságos viselkedést! 2) Ne bízz az idegenekben! Maki en-
nek ellenére nem kívánt a Gomolygóra lőni, még ha biztos lett 
volna is benne, hogy fegyvere garantáltan árthat az intelligens 
lila ködpamacsnak. A Gomolygó sem tartotta magát bet ű  sze-
rint a saját utasításaihoz, így aztán, ahelyett hogy az utasítá-
sokkal összhangban hülye kérdésekkel nyaggatták volna 
egymást, beugrottak a közeli kráterbe lelökni egy sört. 

Es miután megállapították, hogy sem az egyik, sem a másik 
civilizációban nem túlontúl kellemes az élet, hogy itt is és 
amott is van szekatúra dögivel, és hogy ennek folytán a diplo-
máciai kapcsolatok felvételével a helyzet szemernyit sem ja-
vulna, sőt lehetséges, hogy kettejük pénztárcája is megsínyle-
né a nagykövetségek, bizottságok és választmányok címén 
újólag kivetendő  adókat, elhatározták, hogy a találkozás 
anyagi bizonyítékait megsemmisítik, és hallgatnak róla, mint a 
sír. 

És kebelbarátként váltak el. 

1.1. 
AKÜLDETÉS 	' 

Ej Bi Szi, a Kezet Nyújtunk Az Ű rnek cirkáló legénységének 
utolsó éltben maradt tagja minden remény nélkül landolt. A 
hajónapló szerint ez a 498. bolygó, amelyet ellen őriznek; Ej Bi 
Szi szerint az utolsó. Sem ő , sem a cirkáló nem képesek töb-
bé bolygókörüli pályára állni, hát még hosszabb ürutazásra 
vállalkozni. 

A táj maga nem aggasztotta, és depressziót sem váltott ki 
benne. Ami fájt neki, az a küldetés teljes fiaskója volt. Négy-
százkilencvenhét bolygó, és sehol nyoma az intelligenciának. 
Márpedig ő  jobban félt az emberi civilizáció magányosságától, 
mint a saját halálától. A bolygót, amelyet többé nem hagyhat 
el, buja növényzet borította, igaz, ez még semmit sem jelen-
tett. Az élet nem feltétlenül jelent értelmet is. Mint ahogy mel-
lesleg az értelem sem feltételeži mindenkor az életet. F őképp, 
ha más értelem nincs a szemhatáron. 

Gondolataiba merülve csak akkor vette észre a csapdát, 
amikor már belezuhant. Végtelenül primitív, kihegyezett ka-
rókkal teletűzdelt csapda volt. Felnyársaltan, megkövezve, Ej 
Bi Szi haldoklott. 

És mosolygott közben. 

1.2. 
AFELÜGYEL Ő  

A földön kívüli díszvendég, egy hétfej ű  békaszerűség, a 
lankadtság legkisebb jele nélkül törte az ENSZ f őtitkárának 
üdvözlő  beszédét. 

—... nem egyesült nemzetek — fejezte be eufórikus hangu-
latban a szónok —, hanem egyesült fajok! Mi pedig, mi igye-
kezni fogunk, hogy világ ű ri testvéreinknek a legjobbat kínáljuk 
fel abból, amit ez a civilizáció megteremtett. Es bizonyos va-
gyok benne, hogy együttm űködésünk gyümölcsöző  tesz! — Itt 
a főtitkár teátrális mozdulatot tett. -. Es mit üzennek világ ű ri 
testvéreink ebben a történelmi pillanatban? Mi érkezik az ű r-
bal? 

— Tehát — felelte a békapofa — šzáml бk. A félügyelőség je-
lentései alapján jogerős buntetésekét szabtak ki önökre, egy-
részt bizonyos életformák ,kipusztítása, másrészt hasadó-
anyag-hulladék nyílt ű rbe való kilövése és környezetszennye-
zés miatt, továbbá... 

. 
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eve 
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che Aljce Schwarzer sia ora diventata anche troppo 
moderata (1). E nub stesso tempo, diventata 
dn'istituzione dell'ostitit đ  contro I'uomo. Non 
dovrebbe semplicemente entrare piú nelle istituzioni 
e, cosa che forse е  gi đ  stata capita a 1ive110 ínterno, 
dovrebbe  essen  e ripresa. 
Normalmente nelle istituzioni, i1 femminismo viene 
sempre istituzionaljzzato. Cost i1 secondo programm 
delta televisione tedesca ha 1a . pretesa di aver fatto 
qualcosa per i1 femminismo (risata!). 

Per la prossima Documents le femministe non sbno 
state prese in considerazione. Non sarebbe forse 
importante la partecipazione di queste artiste? 
Penso che е  bene che non siano a "Documents ", 
perché Documenta е  un'istituzione снг;, a quanto mi 

' 	
. . 
	' 	 'e da vent'anni 

sarebbe 
Programra 
a volta dunqu 

2.1.1. 
FÖLÉRENDELT PROGRAM 

Az Irányító Komputer megküldte a soron következ ő  priori-
tással rendelkező  programot a tizenhetedosztályú Végrehajtó 
Komputernek. Azt, amely addig a memóriája legrejtettebb 
bugyrainak mélyén porosodott. 

A tizenhetedosztályú Végrehajtó Komputer, amely éppen 
azoknak az imént megtermékenyített petesejteknek az ellen-
őrzését végezte, amelyekbő l az Operatőrök Kasztjának leen-
dő  egyedei fejlődnek majd ki, azonnal bevette a javítást a 
programjába és azontúl csak a billenty űk leütésére alkalmat-
lan, hosszú, vastag ujjú operatő rök születtek. 

Mikor a rendszer kezdett szétesni, az Irányító Komputer 
egymás után adta az instrukciókat, de nem volt, aki betáplálja 
őket. Kasztszellemre programozva, a. vékony és ügyes ujjú 
emberek nem akartak olyasmit végezni, amire nem-ök voltak 
a kiválasztottak, de még ha hajlandóak lettek volna is — fogal-
muk sem volt, hogyan kell azt csinálni. 

Néhány száz év múlva az ember ismét rájött a bunkó hasz- 
nő lati módjára, majd hamarost uralma alá hajtotta a Földet. 

Pár ezer évvel később pedig a néhai Irányító Komputer má-
sa, hatalmas memóriáját ellen őrizve, rábukkant a Fölérendelt 
Programra. 

2.1.2. 
MÁRCIUS IDUSA 

— Kapitány úr, a komputer nem reagál — kiáltotta a legény-
ség újdonsült tagja, Arthur K. ijedten, — Nem válaszol sem a 
hangra g  sem a kézi vezérlésre... 

— Megint hülyéskedik — sóhajtott a kapitány — id бnként van-
nak ilyen bogarai. Továbbra is fedélzeti számítógépként m ű -
ködik, csak éppen beképzeli, hogy nem Hallnak hívják, hanem 
másként. Hé, Napóleon! Monte Christo gróf úr? Én Ta гzán, te 
Jane? Cézár, hallasz? 

— Igen? — hallatta hangját a'komputer. 
— Látod? — szólt гá a kapitány Arthur K.-ra. — Kedves Cézár, 

légy jó zsarnok, és adj a te Brutusodnak kelli gyorsulást a Кб -
vetkezö tíz parsecre... 

— Brutus?! — sikoltotta hangfalrenget ően a komputer. —Le-
lepleződött az aljas kis összeesküvésed, Brutus fiam. Nesze! 

És a levegő  a szélesre tárt zsilipajtón át kirobbant az ű rbe. 
A kapitány le akarta teremteni azt a hülyét, aki Hall memóriá-
ját történelmi leckékkel traktálta, de már nem jutott гá ideje. 

— Aut 6,72 G, aut nihil! — nyilatkozta ki Hall, de ez már nem 
hallatszott a hajó leveg őtlen belterében. 

2.1.3. 
A JOBBKÉZ 

— Nem mondom, a fedélzeti komputer két vagy három alka-
lommal majdhogynem az életemet mentette meg. J б , lehet, 
hogy túlzok, de nélküle biztos, hogy nem hajthattam volna 
végre azt a feladatot, amiért kitüntetést, jelentós pénzössze-
get és privilégiumokat kaptam... 

— Na ne, haver, még valaki elhiszi, hogy a kitüntetettek, pri-
vilegizáltak és gazdagok mind itt ülnek a sitten. 

— En a katonai bíróság ítélete alapján vagyok itt. Mihelyt 
megjöttünk, az a nyomorult, számító gép leadta a drótot, hogy 
pár alkalommal harminctól háromszázhatvan másodpercet 
késtem a felkeléssel, háromszor megtagadtam a borotválko-
zást és két esetben elhanyagoltam a tartalék felszerelés köte-
lező  ellenő rzését —szóval, ezért kaptam nyolcvan napot. A 
szabadságom pedig összevissza három hónapig ta rt . Novem-
ber elsejétő l ismét repülök... 

—Hát, haver, legalább tíz napig élvezed majd a gazdagsá-
got és a privilégiumokat. 

— Fittyfenét! Tudod mit fogok csinálni? Törni fogom a fejem, 
hogy kapcsoljam ki az átkozott besúgót már a küldetés elején, 
úgy, hogy... 

— Hogy biztonságos legyen az út? 
— Nyavalyát, hogy ne kapjanak el! 

..,,„., ,... ~~ .. ........... ~~ .. ... c.,,. ,,,,..~ ~..,..w..=. r-,... ,.- ..........,.••... , . 
ignora completamente Ii questioni relative alla produzione (lavoro), 
alfa comunicazione, all'identitá e alla compregsione trattando 	. 
esclusivamente gli aspetti biologico-funzionali. 	 - 
11 libro  I  stato fin'ora appena criticato dalle femministe della Germar 
ovest i1 cui motto е "solidarita nella critica": Anche 1a realizzaziohe 
іеггегдг lа  d I nuestc ibm I oiuttosto carente. Alice schwarzer Iavdra 
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... Aztán mindez elt űnt; egyszeriben olyan tájon találták 
magukat, amelyhez képest a Holdfelszín élett ő l nyüzsgő  üdü-
lőnek tűnhetett. 

— Isten hozta önöket Utópián — visszhangzott a fejükben. —
Az újabb három percért kérjük a következ ő  összeget bedob-
ni... 
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2.1.4. 
DIAGNÓZIS 
Programanalízis: végrehajtva. 
Program: hibátlan. 
Következtetés: az objektív valóság helytelen. 
Utasítás: végrehajtani a természeti törvények átprogamozá-
sát. 

2.2. 
FEHÉR ÉS PIROS 

— Szerintem — gondolkodott hangosan Vii professzor, an-
nak a vezérkarnak a tudományos f őmunkatársa, amelynek 
csapatai úgy vetettek véget az android-háborúnak, hogy min-
den harcoló felet kiirtottak — szerintem tekintet nélkül arra, 
hogy nem születtek, hanem laboratóriumokban készültek, és 
hogy nem protoplazma-agyuk van, hanem elektromos, az 
androidok mégiscsak emberi lények... 

— Másvalakinek filozofálj — torkolta le Flagg tábornok, nem 
véve magának fáradságot arra se, hogy elrejtse a katona 
megvetését a civil iránt. — Ti, tojásfej űek egyszerűen elszar-
tátok a dolgot és itt nincs mese. Valamit elszartatok, de vasta-
gon. 

Vii vállat vont, nem érzett magában ihletettséget a vitához 
a tábornokkal. Ha valamelyik android túlélte volna a háborút, 
talán még meg is tudnák az okokat. De így csak a szerkezeti 
sémák állnak renelkezésre, és azokon minden rendben. 

Ezalatt, a második generációs androidok el őállításán dolgo-
zó munkások egyike észrevette, hogy elfogytak az LM veze-
tékek. A raktárban újabb tekercset vételezett, és folytatta a 
munkáját, nem figyelve föl arra, hogy most fehér és nem piros 
burkolatú kábellel dolgozik. 

Ellentétben az elsővel, a II. androidháborúban sok volt az 
emberáldozat. 

3.1. 
AJÓREMÉNYSÉGFOKA 

A Jóreménység Foka nevet visel ő  bolygóról semmit sem le-
hetett tudni, mivel a néhány ezer kilométer vastag felh őtakaró 
áthatolhatatlan maradt mindenféle sugárzás számára, és az 
odairányított szondák se jelentkeztek, ahogyan az egyébként 
várható is volt. Az ereszkedő  modul legénysége mindeneset-
re a legrosszabbra számított. A látvány, ami fogadta éket vi-
szont —éppen ellenkező leg — meglepő  volt; paradicsomi táj, 
ismeretlen forrásból felhangzó, fülbemászó zene, és körös-
körül asztalok elképzelhető  és elképzelhetetlen csemegékt ő l  

3.2. 
A NAGY TESTVÉR 

—Áhá — mondta a Diktátor, miután átlapozta a jelentéseket. 
— Szóval így. Összeszedni néhány száz túszt és felsorakoz-
tatni őket az udvaron. Végrehajtani. 

Aztán a testő rgárda kíséretében 6 is levonult az udvarra. A 
szirénák minden tevékenység beszüntetésére szólították fel a 
lakosságot, ami egyben annyit jelentett, hogy mindenki üljön a 
tévé elé és figyelje a Diktátor akaratának nyilvános közvetíté-
sét. 

A Diktátor odament a túszokhoz, és példastatuálásképp 
minden tizediket személyesen megcsókolta. 

Aznap ugyanis elégedett volt. 

3.3. 
AZ ALAPELV 

— Nem érdemes — mondta a Politbü гб  alelnöke — vagy meg-
változtatjuk az elosztás rednszerét, vagy... 

— Nem — csapott az asztalra az elnök — az elosztás elve 
szentség! Évszázadok múltakel, hogy végre mindenki annyit 
vehessen el az anyagi javakból, amennyire szüksége van, és 
nincs az a kényszer, amely rávenne bennünket, hogy változ- 
tassunk ezen. 

— Apró korrekció... 
— Nem! Tekintet nélkül a következményekre: mindenkinek 

szükségletei szerint! 
Ebben a pillanatban a Politbürб  épületének mennyezete 

beszakadt a kinyomtatott propagandaanyag súlyé alatt. Amire 
senkinek nem volt sz(ksége. 

3.4. 
A LÉNYEG VALÓDI OKA, AVAGY 
AZ IGAZI OK VELEJE 

A hivatalnok hosszadalmasan lapozgatta a papírokat, majd 
felemelte a fejét, és egy majdhogynem emberi pillantással 
tisztelte meg a látogatót. 

— Na jб  —szű rte a fogai közt — ön matematikailag kidolgozta 
az anti-entrópia elvét. Hát ez szép magától. Nem szép vi-
szont, hogy nem tartja be a szabályokat! 

A látogató — aki egy évvel ezelőtt valószín ű leg azt válaszol-
ta volna, hogy aki képes megbirkózni az entrópiával, semmi-
féle szabály betartására nem kötelezhet ő  — már csak vállat 
vont és mormogott valamit a Tudományos Akadémia által kia-
dott bizonylatról. 

— Íiggen — mondta a tisztviselő  az említett dokumentum 
aprólékos áttanulmányozása után. — Világos! Itt azt írja, hogy 
az ön találmánya a legjelent ősebb felfedezés a kerék óta. 
Szép. Amiért felfedezte, kitüntették, azért pedig, hogy nem 
egészítette ki a dokumentációt, a továbbiakig visszaadom ... 

— Nem voltál egy kicsit túl szigorú? —kérdezte az állam má-
sik hivatalnoka, miután a látogató elkeseredetten összeszed-
ve az okmányokat, távozott. — Rendben van, az el ő írások elő -
írások, de ha ez a pali tényleg valami jaj-de-fontos dolgot ta-
lált ki, hát miért nem engedted át a rövidített eljárással? 

— Megtehettem volna, de eszembe sincs. Tudod te egyálta-
lán, hogy mi az az entrópia, amit a fickó ki akar küszöbölni, 
most, tíz évvel a nyugdíjba vonulásom előtt? 

4.1.1. 
ÉS L Ő N A SEMMI 

A Föld nevű  bolygó végre olyan hellyé vált, ahol a civilizált 
lény úgy élhetett, ahogy dukál. 

— Huam! — hangzott a rikoltás néhány gondolkodó lény 
agyában, valahol a csillagközi térben, úgy az Androméda 
irányában. — Már megint elfelejtettétek leoltani a villanyt! 

— Ne haragudj, mama, többé nem fog el őfordulni! 
A Föld nevű  bolygó pedig olyan hellyé vált, ahol a civilizált 

lény úgy élhetett, ahogy dukál. Csak a Nap nem sugárzott 
többé. 

the vi siano tante varieté potenziali di strutture 
di ripetizione in arte quante vi ne sono nil 
comportamento e nelle relative scelte etico-
pol!tiche: un linguaggio dunqui elaborabile 
per dire lose diverse. II sign!ficato dele 
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is the analysis of the way how the meanings  
fitting the painting when they become images  

sse prevaiente 	 ..,,.. ca attuale 	are organized. I think of the colour, the space, 
isi del modo in cui si organizzano i 	 the time, the scanning, the dimensions, 
i prnn г1 au ~ 	 ++,,. 	I ~ _-- 	- 	 of connections, of 
ni. f 	41.2. 	 з , of metaphors. Often the 
rnsi K 8 Z V E T Í T É S 	 maginative archetypes, 
Fion _ Kedves hallgatóink, a meteoron, amely rövidesen összeüt- necessary. I only worry 

e ' 	kőzik a Földdel, technológiailag fejlett civ і lizáci6 nyomai talál- an d- 1 
~ sso hatók, a dia zitíveket ebben a pillanatban várják az  ENSZ to the 4.2.2• 

ccu közgyű lése é é... A szavazás elsó fordulójában a közgy ű lés eme' V I L Á G O K 
idegenek 

 г  S S Z E) Ü T K 8 Z É S E 

snte megerősítette korábbi döntését, miszerint az idegen civilizáció 
Poss 

a fótitká— Nekünk kell eáldбnteni t a kétnbо lуgб  kö 
ú 

melé  k 
:scit nyomait meg kell őrizni. Ezek szerint, a meteo rt  nem semmisí- .t exi: semmisüljön meg, azzal, hogy mindkét faj a megmaradt bo 

melyik 

 f tik meg atombombával, ahogyan azt el6relátták, ehelyett pá- ne ik gбn él majd tovább. 
coni lyáját lézerekkel a Föld egy olyan pontjára irányítják, amely , whk 	— Pontosan, nekünk kell döntenünk — mondta az elsó na iste képes lesz csillapítani az ütközést... A szav azás hatvanhete- ments követ — végs ő  soron a Föld nyugodtan keringett a Nap kór 1, 
ne i

dik fordulójában sem született megegyezés a meteor földre- f  the  és 6k komplikálták el a dolgot felénk tartó meteorjukkal. ógr juttatásának helye ügyében. A szónoki emelvényre most a... the i 	_ Tekintve, hogy az összeütközés elkerülhetetlen — köszö- 
uagc 000... egy képviselő  igyekszik. Kedves hallgatóink, errő l a I w  rülte meg a torkát a második nagykövet —, azén kormányom 
uirsi helyrő l nem a legjobban látom, ki beszél az emelvényen, az . the szerint a leghelyesebb a Földet semmisíteni meg, 	átКб ltöz- 
~tto. elnöklбt pedig nem hallom a lármától... Az ember, mondja a cause ni hozzájuk. 	 g' 
orto 	szónok, a saját e гejébб l lett a Föld ura, bármiféle külső  segít- 	— Az én kormányom viszont azt tartaná legjobbnak, ha az 
ro dl  ség nékül, és 6, mármint a szónok, nem Iát okot, hogy most, a ed f önök kormányát fölköltöztetnénk a meteorra, aztán bombát 
mo 	civilizáció során elбszö г , megengedjük ezt a precedenst, enta dobni rá. 
)rto 	mintegy szentesítve ezzel a külső  beavatkozást. Szerinte ezt the 	_ És mi volna, ha mindkettejük kormánya itt maradna, és mi to  a olybá vehetjük, mint az emberi önállóság nyilvánvaló megsér- ty c' 

bombáznánk önöket a meteorról . Ú is marakodtak a Föl-ove 	tését és durva beavatkozást a bolygó belügyeibe. Kedves m of 	 9Y 
iáian 

hallg atóink, az ENSZ-közgyű lés tagjai egy emberként álltak =~ce1 dért, miután elmentünk, verekedhetnek érte „dosztig". 
~ a 	— Ha a helyzet nem lenne olyan, amilyen, ennyi elég volna 

um c fel! Fergeteges a taps! 	 ause egy komoly jegyzék átnyújtására! 
o: i1 f 4.1.3. 	 :ause 	—Miféle jegyzék, mikor nincsenek is diplomáciai kapcsolat- 
cetto A P A R A N c S 	 're ban. Sok esetben alig-alig kerülték el a háborút! 

pe~ ch 	— • • • már akkor meg kellett volna ölni, mikor még csak dicse- p as 	— A maguk kormánya meg minek avatkozik bele? Nem mi 
resei tehetünk róla, hogy nem képesek nyélbe ütni még egy valami- 

is 

.::. 

empr kedett vele, miszerint nemcsak hogy fel tudja éleszteni a meg- 
amen fagyott mamut-magzatot, hanem még az embernél intelligen- tself, revaló Inváziót sem... 

	

rnitđ . sebbé is teheti! Azonnal hagyjátok abba a vacogást, üljetek ct f 	— Ki az agresszor?! Kicsoda? 

	

che be a szánkókba és induljatok a keresésére! Rángassátok Jura 	— ••.mikor pedig bombázzuk majd a meteort, küldünk egy 
fond< vissza, ha még meg nem fagyott... 	 kicsit önöknek is! 
lel te 	 int 	— Mi ez, hadüzenet? 
lo 

 
Ѕ . 4.1.4. 	 зΡ olo 	A világok végül is nem ütköztek össze. Egy ütközéshez két 
I e B E E F S T E A K? N E S Z T E K! 	 bolygó kell. A Föld pedig immáron nem létezik. 

ivello 
 

Minthogy a borjú a tervezett öt tonnás súly elérése után is iber: 
tovább növekedett, a genetikai kísérleti intézet kutatócsoport- 	5.1. 
ja eufórikus hangulatban bontott pezsg őt. A borjú hamarosan ‚ JELIGE: S Z O R N Y E T E G E K KÍMÉLJENEK! 
elérte a tíz tonnát, és a Népjóléti Minisztériumban is pezsg ő 	Valamelyik ezredforduló szilveszter éjszakáján az emb 
durrant. Húsz tonnánál pedig az egész emberiség nekiállt 	ség megkapta a választ a kívánság szerinti génváltoztatás mi- 
pezsgбzni, hisz ezek szerint az éhínség egyszer s mindenkor- 	kentjére. A következ ő  nemzedék egészséges, szép és tehet- 
ra száműzettetett a történelembő l. 	 séges emberekbő l állt, aztán lazult az ellenőrzés gyeplője és 

Zuckermann dr, az intézet vezet ője mámoros állapotban 	a világ megtelt különböző  formájú, szárnyas, pikkelyes, tarka- 
bár, de száz tonnánál le akarta állítani a tápanyag adagolását, 	barka népséggel ... 
ám a munkaügyi miniszter véleménye szerint minél több a 	— I_`s a natalitás? 
hús, annál több munkást lehet foglalkoztatni a feldolgozásé- 	—Semmi kifogásom az anyaság ellen, mi több, anya szeret- 
nél, így a hizlalás folytatódhatott. A vezeték viszont lassan- 	nek  lenni, csak  találjanak számomra megfelel ő  partnert — nyi- 
ként szűknek  bizonyult a növekvő  marhahús növekvő i én ei- 	latkozta a törpenövés ű  leán zб , m rázva y 	 g y 	 y 	eg 	gyönyörű , szen- 
nek kielégítésére, ezért mikor az állat kétszáz tonnás és 	dén félrecsapott taréját. — Nem várják el talán, hogy lefeküd- 
négyszáz elefánt nagyságú volt éppen, a táplálást kétfélekép- 	‚ jek egy monstrummal?! 
pen oldották meg: a vezetéken és a levegőn át egyszerre. Az 
ezertonnás borjú lélegzése viszont tornádóként söpört el min- 	5.2. 
den embert a környékrő l. 	G É N Y H E N R Y 

A klasszikus fegyverek alig hagytak nyomot a tízezer ton- 	Tisztelt Dinarstein Úr", szólt a könyvkiadó elutasító vá- 
nás monstrumon, amely rég kiürítette már a tápanyagtartályt 	laszlevele — „az Ön regénye briliáns nyelvezet ű , a stílusa pe- 
és mindent felfalt, ami a pofája elé került, az atombomba be- 	dig nemhogy stílus, hanem magának a nagybet űs életnek a 
vetésével pedig elkéstek. A szömyeteg növekedett... 	 papírra vitele, legjobb irodalmi hagyományaink szellemében. 

A légkör oxigénmennyisége csökkenni kezdett. 	 \ Sajnos, az egész történet az ő rült tudós létezésének feltétele- 
Az utolsó ember haláltusáját egy bánatos Múúú festette alá. 	zésén alapszik, és ez teljességgel hiábavalóvá teszi az Ön 

\, igyekezetét. Az ő rült tudósokban már az ötéves gyermekek 
4.2.1. sem hisznek." 
A MAGAS SZINT Ű  K O R M Á N Y K Ö Z I 	 — Látod, Hen ry, ez a pénzszerzési próbálkozásunk is be- 
T A L Á L K O Z b K R Ó L 	 \ fuccsolt. f`_n pedig pénz nélkül nem folytathatom... Attól tar- 

- O.K. — mondta Észak főparancsnoka Dél főparancsnoké- 	tok, hogy kénytelen leszel belenyugodni, hogy te maradsz az 
nak a titkos találkozón, amely olyannyira titkos volt, hogy csak 	egyetlen szörnyetege a fajtádnak. 
azok tudtak róla, akik ott voltak — befejezhetjük a háborút. Az 
utolsó jelentések szerint már csak annyi ember maradt boly- 	5.3. 
gбnkon, amennyit az éppen elbír. 	 W I L L Y M. A Z Ö R Ö K K É V A L Ó S Á G 

— Igen, annyi milliárd valóban túl sok volt, a klotyóig se tud- 	PEREMÉN É S MÉG T Á V O L A B B 
tál eljutni anélkül, hogy valaki ne lépett volna a tyúkszemedre 	Azzal a többséggel ellentétben, akik gyógyíthatatlan beteg- 
- szólt a déli seregek ura. — Most még csak valami elfogadha- 	ségük, a nem tetsző  politikai helyzet, esetleg a dollár kedve- 
tб  magyarázatot kell találnunk a békére ... 	 zбtlen tőzsdei árfolyama miatt fagyasztották be magukat, Wil- 

- Legalább olyan jót, mint amilyen a háborúé volt — b б loga- 	IY M. pusztán kíváncsiságból döntött így. A jövő  iránti olthatat- 
tott az északiak vezére. — Nem vallhatjuk be azt, hogy kizáró- 	Ian érdeklődéssel feküdt be a fagyasztókamrába és aludt  el...  
lag a túlnépesedés megoldatlansága miatt háborúztunk. 	... és borzasztó fejfájással és megbomlott egyensúlyköz- 

Ebben a pillanatban a titkos találkozó helyére egy kisebb 	ponttal ébredt. Úgy t űnt neki, valamin függ, hegynyi kreatú- 
növésű , csordájától elcsámborgott atombomba csapódott be. 	rákkal körülvéve. 

Mivel ekkor mindkét fél illetékes, a helyzet el őzményeit is- 	—Jégkockát csak egyet kérek — mondta az egyik — aztán 
merő  tagjai életüket vesztették, senki sem tudta többé a hábo- 	Willy M.-et újra hideg fluidum vette körül. 
rú valódi okát, és a harcok az id ők végeztéig folytatódtak. 
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... not to build a world, a mythology but to reveal 
the non-natural (the artificial) as natural 

Fordította J6DAL BÉLA 

6.1. 
A VÁLTSÁGDÍJ 

— Főnök, úgy örülök, hogy újra itt vagyok... attól féltem, 
hogy a Föld nem fizeti ki a váltságdíjat, és azok a nyomorult 
Skorpió-csillagképbéliek kicsinálnak... 

— Ugyan, tudod, mit kértek váltságdíjul?! Nem tudom, mi a 
fenének nekik, de öt tonna atomhulladékot. Dick, te vagy so-
ron. Gyorsan, szedd le a fegyvereket az űгö гhaјбdгб l, és igye-

trances / ref kezz, hogy minél elóbb elkapjanak! 
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6.2. 
A LELET 

A Szibériában talált leletet az összes létez ő  biztonsági 
rendszabály betartásával szállították Moszkvába. 

— Valószínű leg valamilyen fegyver, ami vagy nem m űkö-
dött, vagy még csak ezután kell elvégeznie a feladatát —
mondta ki véleményét Ambrazov tábornok. 

— Nem hiszem, hogy fegyver lenne —csóválta fejét a fizikus, 
Matrjonov. —Szerintem mé гöműszerre hasonlít. Azazhogy 
nem is hasonlít, de gondolom, az a természetes, hogy el őbb 
méréseket végezzenek, és csak azután jöjjenek. 

—Semmiképpen, elvtársak — mondott ellent Szkacsenko, a 
diplomata. — Ez egy üzenet, jelentését csak ezután fogjuk 
megfejteni! 

A Szovjetunió és szövetséges államainak egyéb nagy ko-
ponyái is véleményt kívántak nyilvánítani, de megjött a hír, 
hogy a lelet minden ellen ő rzés dacára, egyszerűen eltűnt. A 
vita még hevesebben folytatódott. 

Az ablakon szórakozottan kitekintve, az utcán csikkeket 
gyűjtögető  csavargó láttán Anatolij Boriszovics karnyújtásnyi-
ra érezte a megoldást, csak éppen sehogyse akart eszébe 
jutni. 

6.3. 
VADNYUGATI NOCSAK 

— Gratulálok, egybő l leszedte az idegent! 
— Tudod, Barney, ha az ember szereti a munkáját, akkor az 

eredmények sem maradnak el. Itt ugyebárén felelek a rendért 
és a békéért. Aki pedig a rendért és a békéért felel, nem en-
gedhet a városba valakit, akit máshol kátrányba és tollba 
hempergettek... Hogy micsoda, Bill? Nem hallom, hangosab- 
ban! 

— Sheriff, asszem eltoltuk a dolgot. Az idegen nem lett 
kátrányba-tollba hempergetve. A toll a sajátja! 

6.4. 
CSATÁRA FEL! 

— Világuk felvételt nyert a szövetségbe. Gratulálok. Az önök 
egyik kötelessége a szövetség háborúiban való katonai rész-
vétel. 

—Természetesen, rendelkezésükre állnak lézereink, antia-
nyagvetб ink, az ű rflotta... 

— Nem, nem , csak gyalogosokat kell adniuk . Azt se sokat, 
úgy kétszáz körül... Persze hogy háborúzunk, de nem őrül-
tünk meg lángba borítani a Tejutat! Az idén a háború Trójánál 
folyik valamilyen Föld nevű  bolygón. Kérj(k, kirendelt katonáik 
jelentkezzenek Agamemnonnál a harcrendbeosztásukért. 

7.1. 
ASZOKEVÉNY 

Joseph L. megijedt a katonai junta kiáltványától, amely har-
cot jelentett be minden ellen, ami új és eltér a megszokottól. 
Beült az éppen felfedezett időgépbe és a jövőbe menekült. 

A minden múltbélit megsemmisít ő  célzatú forradalom heg-
kezdetére érkezett. Kivégzése nagy nyilvánosság előtt tör-
tént. 

7.2. 
TIRANNOSZAURUSZ REX 

— Ugyan, mondom, hogy ezek az !d6utazások ártalmatla-
nok, és közben sok mindent meg is lehet tanulni. Látod, ez 
egy Brontoszaurusz, amaz ott egy Archeopterix, ez meg Ti-
rannoszaurusz Re... Jaaaj! 

image » on me oofeci 
on the environment. 

7.3. 
AZ EGYETLENKÖNYV 

Jakab mindjárt tudta, mit kezd a családja szerint ő rült, kü-
lönc nagybácsi hagyatékában talált id őgéppel. Író volt ugyan-
is. És mint olyan, betegesen kíváncsi, miként értékeli majd 
munkásságát az utókor. Minden ceremónia nélkül beült a 
pókhálós szerkentyű  ülésébe és dolgozószobájának jövőjébe 
indult. Ötvenéves utat tervezett eredetileg, de a gép üzema-
nyaga csak harmincötre futotta. Mindegy. Jakab összeszedte 
leendő  polcáról minden leend ő  regényét és hazatért a mába. 

Mi tagadás, nagy csalódás volt. Annak ellenére, hogy ne-
ves kiadókról és nagy példányszámokról volt szб , Jakabnak 
csak egy könyv tetszett, az, amelyiknek írását a minap fejezte 
be. A többi huszonvalahány tizedrangú buta firkálmány volt, 
szöгПyű  cukormázas kivitelben. Elhatározta, hogy soha meg 
se írja, sбt rögtön elégeti őket... Aszén-monoxidtól-e, vagy 
valami más, jövendőbeli nyomdaipari anyagtól megfulladva 
találtak rá a kandallónál. 

Házvezetőnője, akire egy gyenge pillanatában minden in-
góságát hagyta, egyáltalán nem volt tyúkesz ű . Íгбi ambíciói 
lévén, kihasználta Jakab elsó könyvének sikerét, és elküldte a 
kiadónak saját regényének kéziratát, természetesen volt gaz-
dája neve alatt. A kiadóház újabb zsíros üzletet szimatolva két 
kézzel kapott rajta. És nem is csalatkozott. Mivel pedig Jakab 
életében sosem vállalta a nyilvánosság el őtti fellépést, senki 
sem csodálkozott, hogy az olvasók közt csak a könyvei van-
nak jelen. 

A harmincöt évvel kés őbbi könyvlopást a volt házvezetőnő  
sehogysem tudta megmagyarázni magának, de nem is kíván-
ta firtatni. 

8.1. 
A GYŰJTEMÉNY 

— Így van ez. Egy csomó id бt elvesztegettünk a gyű jtemény 
összeállítására, de hát a planetá гis nagyságrend ű  katasztгб -
fák nem kötelesek a mi időbeosztásunkhoz igazodni. 

— Na és mit csináljunk a gy űjteménnyel? Nincs értelme ma-
gunkkal vinni. Az intézet biztos nem kutatja egy immáron 
nemlétező  világ bioszféráját, a múzeumok meg, mint a temp-
lom egerei. A konténer vontatására elhasznált üzemanyag 
egyharmadát se tudnák megtéríteni .. . 

— Elvigyük esetleg csak az intelligens példányokat? Csak 
őket? 

— Nekem nincs lehetőségem kedvenceket tartani a lakás-
ban. Noét és családját viszont nincs szívem eladni a fekete-
piacon. Őket is berakjuk a konténerbe, jó? 

— Leírjuk a konténert? 
— És te? Neked volna szíved itthagyni őket, hogy megfullad-

janak? 

8.2. 
SAMANTHA 

—Miért térünk vissza? — kérdezte Dlg-tól Tlg. — Hát nem le-
pünk kapcsolatba a földiekkel? 

— Csak időleges halasztás гбl van szб  — válaszolta Dlg. —
Ebben a pillanatban felettébb érdektelenek. Nem hallottad, 
mivel van tele az éter? A közvetített üzenetek 80 százaléká-
ban világosan kifejtik álláspontjukat; csak azt ismételgetik, 
hogy: 

Mit nekem a csillagok, 
Ha a babámmal vagyok, 

— I 	Mennyország a leányka, 
Légy az enyém Samantha. 

an 
	 Yeah! 

to 
~ s 	8.3. 

ei RETTEGÉS 
im, 	— Leereszkedünk erre a kék bolygóra, apa? 

— Még mit nem, fiam! Tudod, hogy nevezik ők a járművein-
ket? Repülőtányéroknak. A tányérok tartalmával pedig tudjuk, 
mi történik... ❑ 

4erely, I po 

Banana-tre 
— nature, v 
south « — ._. _.._, .. 
nd 'yellow »  —  banana-tree = banana 
= yellow. 

Banana-tree yellow » combines therefore 
iature , verticality. growth, exoticism and 
reedom with the characteristics of the colour 
ellow: light, warmth and a certain kind of space. 

to 
an  

ficient u: 
evident 

ilogical 

ј re in 
if man. 

un.  I mit 
is on the 
Rather, 

nomoger 
ature — 

homogeneous substance are of 55 Mme П a1 
— Dictionary). 



i 

д  

1 

i 

~~ 

Galleria del Cavallino 
San Marco 1725 
30124 Venezia Tel. 041/20528 
18 settembre - 4 ottobre 1976 

Fiatal osztrák 
rajzművészek 
1988 októberében négy fiatal osztrák m űvész rajzait 
mutatta be az újvidéki M űvelődési Központ nagyga-
lériája, valamint a szarajevói Novi hram képtár. A 
nemzetközi m űvészeti élet eme feltörőben levő  
diaszpóráját az alábbiakban Peter Baum jegyezte és 
az alkotók vallomásai révén kívánjuk olvasóinkkal 
megismertetni. 

Damisch, Stгбhle és Klopf azokhoz a m űvészekhez tarto-
zik, akik folyvást vándorolnak az absztrakt és konkrét témák 
között (ami különben az ifjabb nemzedékek számára nem je-
lent problémát). 
Ők és Franz Blaas képviseli a széles kör ű  és nyílt spektru-

mát annak a fiatal ausztriai — és nemzetközi — rajzm űvészet-
nek, amelyben a változtatásra és az újra való törekvés béké-
sen meg tud férni egy átgondolt, m űvészileg világosan és 
érthetően reflektált múlttal: a neoexpresszionista festészeti 
irányzatok, az informel m űvészete, az arte povera, valamint 
az, aminek nevét úgy fogalmazhatnánk meg, hogy új szimbo-
lizmus, összhangot képezve fonódnak egymásba, miközben 
megő rzik frissítő  egyszerűségüket, az archaizmust és a sti-
lisztika szándékos hiányának állapotát. Mindent egybevetve: 
létrejön egy tartalmakban gazdag, mind az individuális, mind 
a kollektív m űvészi kinyilatkoztatásnak megfelel ő  alap. 

Az életnek és a környezetnek egy sokoldalú, de zárt érzéki 
és érzelmi reflexióját tárják elénk Karl-Heinz Klop többnyire 
hasznavehetetlen kartonszeleteken és papírdarabkákon nap-
világot látott alkotásai. Klopf a közelmúltban kiszélesítette m ű -
vészi alkotóképességének skáláját; megtalálta a képz őmű -
vészeti módszerek ötletekben gazdag összességét, ami ala-
pos ismeretekrő l és jártasságról tanúskodik, valamint nyoma-
tékot kölcsönöz konkrét címmel ellátott m űveinek és képileg 
ábrázolt üzeneteinek. Munkáit nagymérték ű  elvonatkoztatás 
és a lényegre való törekvésnek csupán szimbolikus nyoma 
jellemzi, akárcsak Alfred Kubin munkáit, azzal a különbség-
gel, hogy Klopf hajlama az elmélyítés és a megszállottság 
iránt már-már túlzott, teátrális gesztusokban nyilvánul meg. 
Klopf műveihez hasonlóan, aki — akárkcsak Blaas — Linzb ő l 
került Bécsbe, az NSZK f ővárosában élő  és munkálkodó, vo-
rarlbergi születés ű  Karl-Heinz Ströhle szénrajzaiban is meg-
találjuk azt a m űvészi szempontból oly fontos, kiegyensúlyo-
zott hozzáállást az utalás és kifejezés közötti feszültség foko-
zásához. St гöhle több téren is jelen van munkáival, ennek el-
lenére egyszerűen és előzetes megfontoltsággal viszi vá-
szonra elképzeléseit. Próbára teszi a síkot és a vonalat, az 
ecsetet és a szénrudat, a struktúra tárgyilagosságát és a ha-
tározott körvonalakat, ami által egy rideg, de vonzó, ambiva-
lens tárgyilagosság jön létre. 

Az erősen figuratív beállítottságú Franz Blaas az expresz-
szív irányzat költője. Műveinek újabban átgondoltan megvá-
lasztott címei — pl. Az elégia támaszai, Fiatal lányok holdja, 
Híd esés közben — bevezetőként szolgálhatnak ugyancsak 
hasonló rajzleképzéseihez, amelyek — ha már összehasonlí-
tásokat végzünk — az itt feltárt példák alapján egyes mozza-
nataikban Carl Anton Reiche) (1874-1944) különc rajzm ű -
vészre és rézkarcosra emlékeztetnek. Franz Blaas ecset-
vonása érzelmileg telített, hatása közvetlen, bizalmas, ám 
mégis megtartja a kell ő  távolságot: az arcok Кбгvonalazásá- 
nak sablonos megoldása révén, melyeket magábafordultsá- 

,„ gukban, erősen körvonalazva, nembeli meghatározatlansá- 
guk hangsúlyozásával láttat, arra következtet, hogy ennek a 

w•w,,; művésznek számos kevésbé híres rajza milyen különös, töké-
oo..o  letes , szinte magától értet ődő  összhangban van a tájjal és a 

természettel. 
Végezetül Gunther Damisch. A fiatal osztrák festészet éI- i E 

vonalába tartozik, és rajzolással, valamint grafikák nyomásó- 1 
val egyaránt foglalkozik. Ő  határozottan szembeszáll a képek 
lázadó, dinamikus, minden ésszer ű  magyarázattal ellenkez ő  
kozmoszával. Munkáin, amelyek tárgyuknál fogva aszó tá-
gabb éhelmében képletesek, észrevehetd a m űvész belső  
felindultsága , idegszálainak feszültsége , $ ez meghatározza 

~- egyben fekete-fehér és színes vegyes technikájának impulzív, 
56  kezdeményező  stílusát. Gesztusok és kézzel odafirkantott 

jegyzetek, természetközeli metaforák fonódnak egységes  

Palimpsests & Project drawings 

egésszé, grafikai partitúrák sorozatává, amelyek egy nemze-
dék nézeteit és életfelfogását tükrözik... ❑ 

Peter BAUM 

BLAAS ❑ „Az ember csak próbálkozásokat tehet annak 
irányában, hogy közeledjen a természet felé. Rajzoláskor én 
csak ülök a saját képzeletbeli futószalagom el őtt, mialatt belül, 
a fejemben útnak indul és kibontakozik egy kitalált világ. Álla-
tok és emberek sorakoznak fel és lejtenek el el őttem. Jóma-
gam a természetben nőttem fel, és a természetet hordozom 
magamban. Azok a munkáim, melyeken valami módon meg-
jelenik a természet, a rezignáció hatását keltik. Ez egyfajta 
elégia, mert én úgy hiszem, hogy a természet nemsokára 
már eltávolodik tő lünk, kicsúszik a kezeink közül." 

DAMISCH ❑ „A rajzolás olyan szükségszer űség, amely még 
mindig csak burkoltan, nem eléggé nyíltan jelentkezik. Min-
den, ami működésben van, és használódik, az össze is firká-
lódik, maszatolódik: minden a formálódás folyamatának van 
alárendelve. A rajzolás a megformálás és fogalmazás leg-
alapvetőbb módja. Ilyképp ez lehetne a további fejl ődési lehe-
tőségeknek a születési helye. Egy-egy történelmi id őszak 
egy-egy kézi m űalkotását szinte kivétel nélkül úgy jellemzik, 
mint az akkori gondolkodásmód összes ű rített formáját az el-
képzelhetőtő l a szükségszerű ig. 

A rajzolás a gondolkodás olyan min őségeire mutat rá, ame-
lyek nemcsak egy bizonyos id őszak eszméletében állnak 
rendlekezésre. Gondolkodni a logikának egyik ágazatában 
például annyit jelent, mint nyomon lenni. Eléri egy pontot, 
amely a gondolkodás egyéb rendszereivel már nem érhet ő  el. 
Elérni az alapnak azt az ősalakját, ahol már eleve minden for-
mába öntve jelentkezik, elérni tehát a formáknak ezt a va-
lóságos tartályát. Egy bizonyos dolognak a formája tulajdon-
képpen saját individuális életének, létezésének a jele. A nyil-
vános szemlél ő  — akit aszó szoros értelmében saját környe-
zete ruházott fel különféle tulajdonságokkal és képességek-
kel, az ősformák milyenségének szemmel tartása nyomán —
továbbjelez. A jel mint a kommunikáció területe." 

STRÖHLE ❑ „Engem mindenekel őtt a sebesség érdekel a 
rajzolásban. Nem létezik még egy médium, amellyel lehetsé-
ges ilyen gyorsan dolgozni, egy ötletet papírra vetni. 
. A közönséges gondolkodás rajzoláskor vad, elszabadult 

gondolkodásba csap át. A rajzon leplezetlenül, minden szé-
pítgetés nélkül napvilágra kerül, hogy milyen ember áll a mun-
ka mögött. Én a cselekvés aktusa közben elveszítem a saját 
elképzelésem feletti uralmamat, az eredeti elképzelés egy-
szerűen kisiklik kezeim közül. A kéz ilyenkor nagyon távol áll a 
fejtál." 

A gondolkodás fázisai és az ötletek özöne között létrejön egy 
feszültséggel teli tér. Ez a súrlódás dönt ő  fontosságú azén 
munkámban. Ahhoz, hogy belebocsátkozzam egy ilyen konf-
liktusba, az utóbbi két évben a rajzolás t űnik a legmegfelelőbb 
médiumnak. Az a gondolat, hogy egy ötletet lehet ő leg megfe-
lelően fel tudjak cserélni, hogy egy felgyorsulási folyamatot ne 
engedjek megszakadni, szintén nagyon fontos volt számom-
ra. 

Munkám töredékekben megnyilvánuló volta fokozatosan 
abból fejlődött ki, hogy bizalmatlan voltam mind a nyelvhez és 
beszédhez, mind a képhez. Egy egyéni beszéd ábécéje, ami 
nagyon is ambivalens, mutatja az irányt, amerre haladhatok: 
mindig csak előre. Sok-sok töredék egymásra sorakoztatva 
egy fonalat képezhet. Saját magam miatt követelem: legyen 
meg a látszat, hogy egyszer még majd valami jönni fog, és 
hogy ezek a fonaldarabok egyszer majd hálót képeznek." 

KLOPF ❑ „Az idő  (pillanatkép) és a tér (felület/karton, papír) 
meghatározott volta növeli a jelentőségét a későbbiek folya-
mán érzékelhető  mozgásnak (kéz/kar/test), és tömöríti az így 
létrejövő  kép- és adatraktárt. 

Amennyiben el tudok igazodni ezeken a szerény megnyil-
vánulásokon, akkor ugyanez valamilyen más téren is sikerülni 
fog. Amennyiben nem tudok rajtuk eligazodni, akkor a létrejött 
forma a tehetetlenség bizonyítéka. 

Meg kell próbálni a tehetetlenség nyomára bukkanni." ❑ 

,D 
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4. Fordította MAJOROS MARTA 
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Mind Korniss, mind pedig Keser ű  és Tót művészetében 
döntő  fontosságú a szín kompozíciószervez ő  szerepe. 
Hencze viszont számüzj a színeket. A fekete-szürke-fehér 
tónusok átmeneteire redukált képvilágával a magyar fes-
tészet legpuritánabb, legszigorúbb monokromjzmusát te- • 
remti meg. Ráadásul egy olyan korszakban, amikor a ha- . 
zaj új m űvészetben —részint Korniss tüzes, homogén szín-
felületeinek nyomán, részint az amerikai colour-field fes- • 
tészet hatására — egy rendkívül er őteljes, robbanó erej ű , 
kemény hangzású, dekoratív „színes-mez ő " festészet 
alakul ki. 	 • 

A radikális elszíntelenítés által Hencze a képi tér értel 
mezésének összetettségére irányítja a figyelmet. 

Hencze „minimal-gesztusoknak" nevezi ekkori mun-
káit, utalva ezáltal a hatvanas évek második felében kiala-
kított s mintegy másfél évtizeden keresztül továbbfejlesz-
tett strukturális korszak alkotói szemléletével fennálló 
kapcsolatra. Valóban, Hencze Tamás munkásságában a 
festő i eszközök szigorú ökonómiája, az egy-egy kiemelt és • 
abszolutizált elemre való szorítkozás következetessége 
mindvégig megfigyelhető . Hencze a maga m űvészi alkata 
alapján vonzódik a „minimalizmushoz" és a már-már asz-
ketikus tisztasághoz, a kevéssel való közlés pontosságá- 

Hegyi Lóránd 

Hencze 
Tamás 
művészetérő l 
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Hencze Tamás hatvanas évek eleji gesztusfest-1 . ményej csupán egyetlen mózzanatra sz űkítik a 
festő ] jefteremtés aktusát: az egy mozdulat nyomán meg-
születő  kalligrafikus jel megformálására. Ezáltal abszoluti-
zálják a mozdulat mjndenhatóságát, mivel maga az indula-
tj-érzelmj tartalmú mozdulat alakítja közvetlenül, minden-
fajta utólagos korrekció és kompozíciós mérlegelés kiik-
tatásával a prjmér fest б j jelet. A mozdulat mindent felszív 
magába: a személyiség pillanatnyi állapotát éppúgy, mint 
a „majdani" képrő l kialakított előzetes hencze-i ideát. A 
kompozíció a mozdulat id бbelj lezajlása közben születik 
meg, s közvetlenül a mozdulat „lenyomataként" jelenik 
meg. A látvány-jelenség minden eleme ennek a kizáróla-
gos gesztusnak van alárendelve. 

A hazai informel m űvészet történetében Hencze Tamás 
megy a legmesszebbre a gesztus kizárólagosságának ér-
vényesítésében. Korniss Dezs ő  kalligráfiáiban az elő re 
meghatározott terv szerint épültek egymás fölé a csurga-
tott jelekbő l szervezett „sorok"; s az omamentális részlet-
formák mindig alá voltak rendelve a tudatos komponálás 
alapelveinek. Keser ű  Ilona monumentális gesztusfestmé-
nyeiben mindvégig jelen van a párizsi iskola harmóniate-
remtő  racionalizmusa és a zárt, hieratikus kompozícióra 
való törekvése. Tбt Endre drámai erej ű , szenvedélyes 
gesztusfestménye] pedig roppant feszültségeket és lágy, 
érzelmes rögtönzéseket kiegyensúlyozó képépítményt al-
kotnak, melyben a primér fest ő i gesztusok egy nagyobb 
összefüggésrendszer alkotбelemejvé válnak. 

• ~ 

hoz. Művészetében a döntő  fontosságú, meghatározó ér- • • • 
vényű , legapróbb mozzanatokra irányítja a figyelmet. Azaz 
azokra a lényegi min őségekre, melyek a formát végérvé-
nyesen konkretizálják. Mivel rendkívül kevés eszközzel . 
dolgozik, a legkisebb részlet is döntő  jelentőséget nyer. 

Hencze még gesztusfestményeiben sem engedi meg 
magának a parttalanul kitárulkozó szubjektív öndemonst-
ráció szélsőséges spontaneitását. Mindig tudatosan meg-
határozza, belső leg felépíti és irányítja a mozdulatot. Így 
az egyetlen mozdulat nyomán a vászonra íródó kallig-
rafikus ábra magába s űríti a festő i alapjelrő l alkotott 
hencze-i elképzelést, anélkül azonban, hogy szabad teret 
engedne a pillanatnyi improvizációk önfeltáró, önkiíró han-
gulati mozzanatainak. 

Ezért tűnnek Hencze gesztusfestményei „hidegnek" és 
„elzárkózónak"; s ebb ő l adódik kalligrafikus formáinak 
transzcendens személyessége. A személyes mozdulat le-
nyomata paradox módon immár személyen túli objektivi-
tásként áll előttünk, mely a természeti formák élettel teli, 
szerves fejlődésbő l született, lágy, de mégis rendíthetetlen 
szükségszerűségét sugallja. 

Ez a személyen túli objektivitásra való törekvés er ősödik 
fel a hatvanas évek végén. A színek érzelmi-hangulati tar-
talmaitól megfosztott, személytelenné dermesztett gesztu-
sok fokozatosan eltűnnek Hencze képeirő l, s egy szigorú, 
objektív, mechanikusan ismétlődő  formákból szervezett 
struktúra alakul ki 1967-68 táján. A m űvészi Én végképp 
elrejtőzik a forma személytelensége mögött. 

2  Ebben az új képi világban Hencze számára maga a . térélmény válik meghatározóvá. Olyan új fest б j 
módszert dolgoz ki, ami eltünteti a személyes kéznyomot, 
s a szürke tónusok végtelenül finom átmeneteivel érzékel-
teti a képzeleti tér mélységét. Akár monoton ismétl ődő , ko-
rong alakú, elmosódó szél ű  foltokból szervez ritmizált 
struktúrákat, akár sötétebb és világosabb sávokból épít 
rácsokat, a képtér mindig a végtelen tágasság metaf6rája-
ként formálódik meg. Hencze megkísérli „bemérni" ezt a 
tágas teret, megkísérli pontosan meghatározni a maga po-
zícióját; szerkezetei tehát a végtelen értelmezésének vi-
zuális eszközei. 

A felfoghatatlanul tágas, meghatározhatatlanul „üres" 
tér ember nélküli mozdulatlanságot, eseménytelenséget, 
kozmikus csendet sugall. Az időtlenség élménye elanyag-
talanítja a látványt. Nem érzékeljük, hogy mib ő l is van ez a 
tér; s a vizuálisan megjelenő , végtelenbe vesző , sejtelme-
sen ismeretlen fény által megvilágított „üresség" felszá-
molja minden megközelítési módszerünket, értelmezési 
lehetőségünket, mindenfajta fogódzónkat. 

Hencze a leheletfinom tónusdifferenciákat a fest бhen- .►~ 

ger alkalmazásával éri el, megszüntetve ezáltal a hagyo-
mányosan festett felület életteliségét, érzékiségét, az apró 
kéznyomokból visszakövetkeztethet ő  személyességet és 
anyagszerűséget. A hengerelt felület egyfajta „adottság-
ként" jelenik meg. Nem utal semmiféle konkrét, anyagi,  é г- 
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zéki felületre, semmiféle kézzelfogható és ismert minőség-
re. Lényege éppen az, hogy „csak van". Hideg, mozdulat-
lan, áthatolhatatlan, s a végtelen térbeli kiterjedés érzetét 
kelti. 

Amikor Hencze egzaktan meghatározott, szigorúan fel-
épített szerkezeteket állíf fel, tudatosan kétértelm űvé teszi 
ezt az „illuzionista" képteret. Egyrészt a konkrét formák-
ból felépített struktúrát elidegeníti a végtelenséget sugalló, 
anyagtalan és mozdulatlan tértál, szembeállítva ezáltal az 
„adottat" a „teremtettel", a felfoghatatlanul tágast a 
szemléletesen meghatározottal. Másrészt viszont ezt a 
szerkezetet mégis a végtelen tér részévé, vele egynem ű  
és tő le elválaszthatatlan elemévé teszi, ami csupán any-
-nyiban különbözik a felfoghatatlanul tágas, elanyagtalaní-
tott tértál, amennyiben egy elvont; ismeretlen forrásból 
származó, transzcendens fény által megvilágosodik, tisz-
tán láthatóvá válik, s így intellektuálisan értelmezhet б , leol-
vasható rendszerré alakul át. A tér és a teret egy elvont 
összefüggésrendszer keretei közé fogó térszerkezet így 
alapvetően egylényeg ű . A sejtelmesen feldereng б , anyag-
talan és meghatározhatatlan fény láthatóvá teszi a teret 
értelmező  rendszert, mely éppoly elvont és anyagtalan, 
mint maga a tér, ám a végtelenség helyett az értelmes vé-
gesség, lezártság és viszonyíthatóság princípiumát teste-
síti meg. 

A hetvenes évek monokróm-strukturális munkái között 
igen gyakoriak a képsorozatok. Ezek többnyire lineáris so-
rokba rendezбdő , egy-egy forma fejlбdését végigkísérő  
képekbб l állnak. Az egyes képek között szoros logikai 
kapcsolat áll fenn: minden egyes darabja a sorozatnak fel-
tételezi és igényli az бt megelбzб  fázist és belő le logikusan 
adódik a következő  fázis. Hencze képsorozatainak alkotó-
részei nem variációk tehát, hanem egy strukturális átala-
kulást dokumentáló folyamat hordozói, melyek szigorúan 
meghatározott sorrendben követik egymást. Ennek a fo-
lyamatnak az utolsó állomása többnyire a fejl ődési folya-
mat kiindulópontjának logikai ellenpólusa, antitézise. 

A „piramis"-képeken azonban feltűnik egy idegen, za-
varó, sőt destruktív mozzanat: a borotvaéles, perfekt 
vonalakat szét гoncsolб  fekete, alaktalan gesztus. A képi 
rendszer ezáltal alapvet ően átértelmeződik: a végtelensé-
get sugalló, zavartalan és egységes monokróm felületek, 
illetve a szigorúan körülhatárolt, kemény és egzakt keret-
formák egyetlen szilárd struktúrává állnak össze; s ezzel 
szemben jelenik meg a kiszámíthatatlan, spontán, roncso-
ló gesztus, mint a racionális „ideális architektúra" ellen-
pontja. 

A gesztusfestés váratlan felbukkanása arra mutat, hogy 
Hencze Tamás művészetében is jelentós szemléleti válto-
zások következnek be a nyolcvanas évek legelején, pár-. 
huzamosan a hazai új művészeti mozgásokkal. A koráb-
ban olyannyira meghatározó homogenitás, a racionális 
szerkezetelv űség lassan átadja helyét egy összetettebb, 
eklektikusabb szemléletnek. Ugyanakkor Hencze m űvé-
szetének aszketikus tisztasága, visszafogottsága, fo,r гiai 
ökonomikussága és fegyelmezettsége töretlenül megma-
rad. 

4 1982-tő l Hencze képein olyan „kvázi-gesztusok;' 
. jelennek meg, melyek saját korabbi kalligrafikus 

korszakának, s tágabban az egyetemes m űvészet gesztu-
sait idézik fel. Ugyanakkor Hencze ezeket a „kvázi-gesz-
tusokat" egy puritán képtérbe helyezi, s éppen a széls ősé 
gesen spontán, korlátozatlanul direkt gesztusfestészet 
szemléletével ellentétesen értelmezi: mivel a gesztusokon 
belül illuzionista térhatásokat hoz létre. Így a gesztusok 
csupán körvonalaikkal, alapvet ő  megjelenésükkel emlé-
keztetnek csupán az „igazi" indulati tartalmú, spontán 
gesztusokra. Valójában azonban pusztán idézetek, egy 
korábbi korszakra utaló emblémák. 

Ezen a bipoláris rendszeren alapul az 1980-81-ben 
festett ún. „piramis-képek" egész festő i jelentésvi-

lága. Hencze olyan „formázott vásznakat" készít ekkor, 
melyek mintegy megkettőzik a kétpólusos gondolati rend-
szert. Egyrészt a háromszög vagy trapéz alakú, hatalmas 
vásznak monumentális építményként, szilárd formaként 
jelennek meg. Ezek a formák ugyanakkor nem testiségük-
kel, hanem tiszta szellemiségükkel hatnak ránk. A szigorú-
an meghatározott kikezdhetetlenséget, id бn kívüliséget és 
személyen túli szellemi egységet sugalló egyszer ű  formák 
az intellektus örökkévalóságának a ,,piramis"-emlékm ű -
vei. Nem kбból emelt monumentumok, hanem absztrakt 
fo гmákbбl az ideák szintjén meghatározott struktúrák. 

A trapéz vagy háromszög szélein, mintegy keretként vé-
gigfutó sávok ugyancsak az absztrakt forma zártságát, a 
hétköznapi világtól eltérб  másságát hangsúlyozzák. A ke-
retező  sávok kontúrjai borotvaélesek: a szellemi és az 
anyagi szféra határa tisztán és félreérthetetlenül rajzolódik 
ki szemünk előtt. Ugyanakkor az éles kontúrokkal megha-
tározott, keskeny sávon belül illuzionista térhatású mező  
tárul fel , ami által a „piramis" monumentális alakzata szin-
te lebegni látszik, elveszítve az örök bizonyosságot, moz-
dulatlanságot , maradandóságot jelképez ő  forma anyagi 
stabilitását. A keгеtező  sávokon belül feltáruló monokróm 
színmező  a végtelen kiterjedés ű  kozmikus tér áthatolha-
tatlan mélységét sugallja. A „piramis " formáját kíséгб  kes-
kény sávok itt egyfajta „ablak" kereteként szolgálnak, me-
lyen keresztül a határtalan , az emberi léptéket meghaladó, 
értelmezhetetlen időbeli és térbeli végnélküliség képi me-
taforája tárul fel számunkra. 

A bipoláris rendszer egyik szélső  pontján ez az elfogad-
hatatlan , megemészthetetlen , nyomasztó élmény fogat-
mazбdik meg, Hencze személytelenül h űvös, rezignált és 
visszafogott tárgyilagosságával. 

A másik szélső  pólus azonban az idk5beli és térbeli vég-
telenséggel , lehatárolatlansággal , viszonyfthatatlansággal 
szembeállított , zárt forma , a tisztán szellemi architektúra, 
amiben az intellektus đnnön IehetбségeiПek megfogalma-
zását kísérli meg: a Semmi antitéziseként felfogott, az ide-
ák szintjén megjelen ő  tökéletos Fenna megalkotását. 
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Hencze tehát visszájára fordítja az eredeti értelmüket, s 
ezáltal egy távolságtartó magatartást is megfogalmaz. A 
negyvenes és ötvenes évek gesztusfestészetében.a teljes 
azonosulás pillanatainak közvetlen lenyomata jelent meg 
a vásznon. Az elemi fest б i jel megteremtése azonossá vált 
a m űvészi önteremtéssel. Hencze új képein a kalligrafikus 
formák nem spontán módon jelennek meg, hanem kétsze-
res áttétellel, illuzionista hatást keltve. Els ő  lépésben 
Hencze létrehozza a gesztust, majd sablont készít és ez -
zel bármilyen felületre átviheti, mintegy lenyomtathatja a 
kalligrafikus formát. Ezzel az áttétellel eleve megszünteti a 
közvetlenséget és spontaneitást. Második lépésben a 
gesztus felületére — hengerrel — illuzionista térmélységét 
keltó tónusokat visz fel. A hófehér képtérben megjelen ő , 
távolról artikulálatlannak, spontánnak t űnő  „kvázi-gesz- 
tus" térbeli mélységet sejtet, ezáltal megnyitja, átszakítja a 
síkot, s az elsődleges képi formától független másodlagos 
jelentést közvetít. A látszatra egyetlen lendületbő l húzott 
gesztus lefékezi önmaga lendületét; az illuzionista té гбbгб- 
zolás leleplezi, hogy itt nem spontan gesztusról van szó. A 
forma csupán jelzése egy korábbi m űvészeti nyelvnek, 
azaz egyfajta idézet. Hencze új képein a „kvázi-gesztu-
sok" olyan képi toposzok, melyek felidéznek egy sor m ű -
vészettörténeti jelenséget, az egyetemes m űvészet vonat- 
kozásában éppúgy, mint Hencze saját oeuvre-jében. Az 
eredetileg egysikú, pгiméг  és spontán gesztus itt egy olyan 
„rés" a képfelületen, melyen keresztül nem csupán a vég 
telen tér illúziója tárul elénk, hanem a m űvészettörténeti 
múlt Hencze számára oly fontos tartománya is. - 
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Hencze monokróm-korszakát idézik a „kvázi-gesztu-
sok" éles kontúrjain belüli, végtelenül finom tónusátmene-
tek, melyek sejtelmessé, megfoghatatlanná, mélységet 
sugallóvá teszik a formát. Maguk a kontúrok viszont Hen-
cze korai informel világát idézik fel, zabolátlan gesztusai-
nak szeszélyes formáival, lecsurgatott festékével, indulat-
ból fakadó erejével. Két eltérő  szemlélet, két eltérő  forma-
világ, két időben egymást követő  korszak képi toposzai je-
lennek meg, idézetként, egyetlen új típusú jellé összefor-
rasztva. 

A „kvázi-gesztusok" mellett geometrikus síkformák, 
olykor axonometrikusan ábrázolt formák jelennek meg, 
melyek hol teljesen egyszín űek, hol pedig tónusosak, 
plasztikus hatást kelt őek. Az axonometrikus formák épp-
úgy megtörik a képsíkot, mint a gesztusok illuzionista felü-
letei, csak itt egy másik formavilág elemei, a szigorú, sze-
mélytelen geometria alakzatai alkotják a meghatározatlan, 
homogén fehér tér ellenpólusát. Ezek a kemény, geometri-
kus formák az 1970 és 1980 közötti struktúrákra, a soro-
zatművek szigorú szerkezeteire utalnak. 

Hencze itt is h ű  marad művészi természetéhez, a h űvö-
sen mértéktartó, elegáns és ökonomikus formaalkotáshoz. 
Ugyanakkor egy sajátosan többréteg ű , eklektikus forma-
rendszert teremt, melyben az egyes stíluskorszakokra uta-
ló képi motívumok egymással szembeállítva, de mégis 
egyetlen szigorú rendet képezve jelennek meg. A korábbi 
felfogásunk szerint egymástól idegen, egymást kizáró 
módszereket képi toposzokkal – az elidegenített gesztus, 
vagy az elidegenített geometrikus forma által – felidéz ő  
motívumok zárt rendszerbe szervez ődnek. Ebben az új 
összefüggésrendszerben megsz űnik az egyes motívumok 
„eredeti" és „kizárólagos" jelentése, s éppen a jelentés-
rétegek egymásra csúszása, egymást zavaró és átértel-
mezб  konfrontációja válik meghatározóvá. A szigorú épít-
ményként megjelen ő  új képi rend azt sugallja, hogy a na-
gyon eltérő  karakterű , egymástól élesen elváló stíluskor-
szakok egykor homogén formaszemlélete nem érvényes 
többé, hiszen éppen ezekbő l a nagyon eltérő  formaele-
mekbб l jött létre egy új, eklektikus kompozíció. 

A nyolcvanas évekre jellemz ő  komplex, historikus ele-
meket is beépítő , személyes formaképzet Hencze m űvé-
szetében nem expresszív módon, narratív-figuratív-tema-
tikus elemeken keresztül nyilatkozik meg, hanem az ön-
maguk eredeti jelentésével szembefordított, radikálisan 
átértelmezett motívumok eklektikus rendszerbe szervezé-
sén keresztül. Hencze nem cs •án utal korábbi stílusokra  

és saját oeuvre-jének korábban érvényes módszereire, 
hanem átértelmezve, pontosabban átfunkcionálva átvesz 
elemeket a különféle eljárásokból és alkotói módszerek-
bő l. Az így létrehozott eklektikus képi rendszerben már 
semmi sem „eredeti" többé. Minden motívumra, kompozí-
ciós mozzanatra rávetíti a történetiséget, a m űvészettörté-
neti utalásokon keresztül felvetített jelentésrétegeket. 
Ugyanakkor ezt hallatlan fegyelemmel, racionális kiszá-
mítottsággal és az erősen redukált festő i eszközök mesteri 
peгfekciójával képes megfogalmazni, méghozzá a s ű rítés 
olyan fokán, hogy egyetlen nagyvonalúan, tisztán megraj-
zolt, élesen és egyértelm űen kijelölt, monumentális formát 
teremt. Utalásai nem spekulatívak, csupán a szem számá-
ra evidenciaként megjelenő , kristályosan kemény, de 
mégis éterien anyagtalan és súlytalan forma „bels ő  jelen-
téstartalékai". Nem „hozzátételek" és utólagos magyará-
zatok téhát, hanem olyan elsődlegesen képi jelentések, 
melyeknek „előtörténetük" van, a személyes oeuvre-ben 
éppúgy, mint az egyetemes m űvészettörténetben. Amit 
Hencze 1981-ben a maga m űvészetérő l kijelent, hogy 
ugyanis „Ez a kiállítás is a festészet narratív lehet бségei-
nek tagadása, egy tisztán vizuális érzékelési forma fekete-
fehér demonstrálása", lényegét tekintve legújabb m űveire. 
is vonatkozik. Noha 1980 után képi világa eklektikussá vá-
lik, s 1982 utáni festményei egyre színesebbek, az alapve-
tő  formaszemléleti kontinuitás Hencze Tamás egész élet-
művében mindvégig töretlen. 

Hencze meg tudta valósítani azt, hogy önmaga feladása 
nélkül vizsgálja felül korábbi monolitikus módszerét. Me-
részen elhagyva a homogén struktúrákat, új, komplex, 
többrétegű , eklektikus képi rendszert teremtett, meg бrizve 
ugyanakkor m űvészetének „állandó", csak rá jellemzó, 
„hencze-i" mozzanatait: a hallatlanul tiszta, egzakt képi 
formálást, az eszközök fokozhatatlan reduktivitását, a le- 
hető  legkevesebbel való közlés ökonómiáját, a narrativitás 
teljes kiküszöbölését, s legfőképpen azt a bravúrt, hogy az 
aszketikus formaredukció és elszíntelenítés, elanyagta-
lanítás ellenére felületei sejtelmesek, asszociációgazda-
gok, teljes mélységükben feltárhatatlanok és megfejthetet-
lenek maradnak. 

Páratlan találkozása ez szegénységnek és gazdagság-
nak, ami a szemünk el őtt megjelenő , mégis megfoghatat-
lan forma jetenés-szer ű  élményébe sű ríti a m űvész forma-
teremtő  ideáját. 

A hencze-i forma a személyiségt ő l és a külvilágtól egya-
ránt eltávolodott szellemi architektúra. Az az anyagtalan, 
ismeretlen forrásból származó, mindent átlényegít ő , misz-
tikus fény, ami Hencze valamennyi m űvén feldereng, át-
szellemítve a monokróm korszak h űvös szürkéit és végte-
lenséget sejtető , komor feketéit éppúgy, mint legújabb ké-
peinek neonosan felvillanó, nyugtalanító liláit és vöröseit, 
ez a fény összekapcsolja az elszigetelt, keretek közé zárt 
kép szellemi terét a felfoghatatlanul tágas kozmikus térrel. 
A Hencze-mű  értelmezhetővé teszi számunkra ezt a teret, 
mert a szellemi lét és a formáért való küzdelem terévé 
avatja. A végtelen tér szellemi birtokbavételének képi me-
taforáját teremti meg. 

Hencze Tamás festészete a 20. századi magyar képz б -
müvészet egyik legtisztább, legkövetkezetesebb és leg-
aszketikusabb jelensége. Siélső  értékek között ível át. 
Szerepe meghatározó érvény ű  az elmúlt két évtizedben. 

Hencze nem az eszközök halmozásával, a médiumok 
expanzionista vegyítésével tágítja a m űvészet kereteit, ha-
nem az eszköztelenség radikális fokozásával. Nála a kiü-
resítés paradox módon telítődéshez vezet. A lehető  legke-
vesebbel a lehető  legtöbbet képes megragadni. ❑ 
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Milivoje M1adenovic 

A közönség 
kívánságára 
A triviális irodalom (SIC, Belgrád, 1987) 

című  kötetrő l 
A triviális irodalom, amely több évszázados 
múltra tekint vissza, és amelyet az európai 
irodalomtudomány még 1923-ban definiált, 
nálunk csak nemrég keltette fel az iroda-
lomszakértök, -történészek és -szociológu-
sok élénkebb érdekl ődését. A triviális iroda-
lom terminus magában foglalja az efféle iro-
dalmi alkotásokhoz való negatív hozzáál-
lást, ugyanakkor az a tény, hogy vizsgálják 
ezeket a munkákat, bizonyíték az elnevezés 
létjogosultságára is. 

?uindi: 
_a permanenza della sezione spazio-tempo, per 
sempio I'indipendenza dal sistema  dl  referenza de 
uoi valori, indica che il tempo non puó essene 
eparato dallo spazio. 
Teorema: 

SoаZlo e tempo sono com обnPnti di in tutto - 
Nálunk elsöként dr. Zdenko Škreb, a Zág- 

rábi Egyetem egykori tanára határozta meg 
a triviális irodalmat mint a legszélesebb tár- 
sadalmi rétegek irodalmát. Szerbhorvát és geometria 

német nyelven íródott munkái a triviális pró 
záról szóló kritika- és elméletírás alapjait 
fektették le. Három évvel a triviális iroda- 
lomról megtartott értekezlet után az addigi 

' kutatások eredményeképpen megszületett 
egy gyűjtemény A triviális irodalom cím-
mel, amely átfogó képet nyújt err ő l a kér-
désrő l. 

Zdenko Škreb szerint a tiriviális és a nem 
triviális irodalomra való felosztás a harma-
dik kritérium az irodalmi jelenségek csopor-
tosítása során (az els ő  a szöveg — vers, el-
beszélés, dráma — nyelvi megformálása, a 
második pedig az irodalmi alkotás id őbeni 
elhelyezése: reneszánsz, barokk), amely-
nek segítségévei a kritikusok — „negatív" és 
szépirodalomra osztva fel az irodalmat —, 
„terrorizálják az irodalmi alkotó munkát". 
Škreb szerint a triviális irodalmat egyedivé, 
az ún. m űvészitő l eltérővé a sematikus fa-
bula, a szerepl ők, a nyelvezet, a gondolat-
menet teszi, amelyek az irodalmi alkotások 
kommercialódásának fő  eszközei. 

A triviális irodalom kialakulására nagy 
mértékben hatott maga a médium, illetve az 

C „olvasás forradalma", állítja Darko Nova-
ković . A hellenizmus ismert szerelmi regé-
nyeinek tartalmi törvényszer űségei a mai 
hasonló tematikájú irományokban is érvé-
nyesülnek. Novakovi ćot különösen az ógö-
rög és az újkori szerelmi regény között fen-
nálló kapcsolat érdekli. Szerinte a követke-
ző  elemek között vonhatok párhuzamot: 
szerzđk— nem maradt fenn róluk semmiféle 
adat, akárcsak a mai ponyvaregények 
szerző irő l; médium — az írásbeliség terjedé-
se befolyásolta a regény népszer űsítését; 
és a közönség. 

„Az alacsony fokú képzettség és a szen- 
timentalizmus iránti kétségtelen hajlam tük- 
rözi az olvasó pszichológiai identitását és 

v státusát", állapítja meg Novakovi ć . A görög 

É regény olvasói fő leg hivatalnokok, kereske- 
dők és iparosok voltak. Az ógörög regény a 
görög irodalom rétegeződésének előhírnö-

°= ke és következménye, amely az alkotások 
mennyiségében és befogadásában nyilvá-
nult meg. „Ilyen értelemben az ógörög sze-
relmi regény az outsiderek, illetve a félig 
outsiderek irománya, amely a teljesen out-
siderek számára készült", vélekedik Nova-
ković . 

Jelentős vonás a szentimentalizmus, ami 
a szöveg pragmatikus jellegébő l ered. Ez a 
triviális próza eszmei aspektusára is utal, 
amit Novakovi ć  csak felvázol. Ez nagyon je-
lentős kérdés, mert a feszültebb hangulatú 
politikai korszakban növekszik az érdeklő -
dés a kifejezetten triviális nemzettörténeti 
fikció iránt. 

Vladimir Bitinek a triviális irodalomról al-
kotott véleménye Horkheimer és Adorno 
kultúriparról írott elemzésén, illetve a fo-
gyasztás szabványosításán alapul. A fo-
gyasztó ne gondolkodjon — mondja Biti — a 
kultúripar termékeibő l ezért kimarad a gon-
dolkodás és a képzelet. Ahhoz, hogy sikert 
arassanak, a kiadóknak kizárólag a racio-
nális, a fogyasztóknak pedig emocionális 
alapon kell m űködniük. Elemezve Adorno 

! régebbi és újabb munkáit (А  felvilágoso-
dás dialektikája, Esztétikus elmélet, 
Jegyzetek az irodalomról, amelyekben Bi-
ti megállapítja, hogy ezekben a szerz ő  alá-
ásta a tömegkultúráról szóló elméletet). 
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Mindez szerves (de ugyanakkor ellentétes) 
kapcsolatban áll az élmüvészettel. Új kon- 
cepciót és egy másmilyen hozzáállást alakít 
ki az ún. komoly irodalom jelenségének 
megmagyarázásához. Az irodalom említett 
komolysága nem örök időkre adatott; min-
den egyes esetben harcolni kellett érte. 
„Mivel magyarázhatnánk egyébként az iro-
dalmi élet evolúcióját?" —kérdezi Biti. A vá-
laszt az utópiában látja, mint egyetlen olyan 
területben, ahol az irodalom szüntelenül 
felújítja befolyását. 

A triviális irodalmat meghatározó, fontos 
elemek a szépirodalomban is érvényesül-
nek. Ana Radin szerint nehéz elhatárolni 
azokat az egyedi isme гtetöjegyeket, ame-
lyek megmagyarázhatnák a triviális iroda-
lom fenoménjét. 

A tartalmi szinten már észrevehetőbbek 
az eltérések, mert a triviális irodalom elkép-
zelhetetlen a szerteágazó tartalom nélkül. 
Ana Radin ezért állapítja meg, hogy „a több 
szálon vezetett tartalom a szépirodalmi al-
kotásoknak lehet jellemzđje, de a triviális 
irodalomnak elengedhetetlen tartozéka." 

Formális-strukturális szempontból még 
nagyobb a különbség: az elcsépelt, auto-
matizmusokban bővelkedő  triviális iroda-
orral szembe állítható az összetettség, 
valamint az eredetiség és egyéni törekvés. 
A műfajnak a „groteszk mutáns"-sal való 
megfertőzöttsége, ami a különböző  műfajok 
találkozásának szörnyszülötté, és termé-
kenysége a sematizmus következménye. 
Ana Radin nem tulajdonít nagyobb fontos-
ságot ennek a kísérletnek, mert nem tudta 
teljesen megmagyarázni a tirivális irodalom 
lényegét. Hogy bebizonyítsa és megindo-
kolja, miért cserélte fel az „azonosság esz-
tétikájának" és az „eredetiség esztétikájá-
nak" elvét, emlékeztetett Roman Jakobson, 

.♦ Jurij Lottman és mások elméletére, amivel 
elterelte a figyelmet a korábban feltett kér-

E # = ~ désekrő l. A triviális irodalmat örökre negatív 
jelenségként könyvelték volna el, ha Jakob- 
son nem figyel fel a folklórra és a szájha- 

,1 gyomány гa. A triviális irodalom az utolsó 
elem abban a láncolatban, amely a szépiro-
dalommal párhuzamosan létezik, s az álta-
lános irodalom alfaját képezi. 

Marija Mitrović  tanulmányának, A triviá-
lis irodalom és az irodalomkritika a címe, 
amely provokatív, mert világos, hogy közöt-
tük nem létezhet semmiféle kölcsönös vi-
szony. A kritika, amely kizárólag a szép-
irodalom szolgálatában állt, ritkán foglalko-
zott az irodalmi perifériára szorított alko-
tásokkal, de ellenkező  esetben becsmérelte 
és elutasította. Ma már valamennyire meg-
változott a helyzet, a.viszonyulás ehhez a 
sematikus, közhelyekben gazdag irodalom-
hoz, s ezt legjobban ez a tanulmánygy ű j- i 

temény bizonyítja. 

Mirjana Deteli ć  igen óvatosan határozza 
meg a triviális irodalom ontológiai státusát. 
Ö az értékrendszerek relativitására hivatko-
zik, és ezért nem áll ki azok mellett, akik az 
irodalmi termések ranglétrájának legalsóbb 
fokára taszítanák a triviális irodalmat. Ennek 
két meghatározó jegye van: az egyik az iro-
dalmi ízlésen alapul, a másik pedig a m űfa-
jon. Az első  csoportba tartoznának azok a 
művek, melyek idővel elavulnak. Ilyenek 
Swift, Scott, Jules Verne, Dumas m űvei. A 
második csoportot a detektívregények, a 
szerelmi regények, a kaland- és a tudomá-
nyos-fantasztikus regények képezik. Akár-
hogy is nézzük, állítja Mirjana Detelić , vé- 

delmünkbe vehetjük a triviális irodalmat, 
mert az is a kulturális modellünk része, ezt 
bizonyítja Lottmann azonossági esztétikája 
és Joles Egyszerű  formák cím ű  munkája. 

Pavle Pavlič ić  tanulmányában megál-
lapítja azokat a követelményeket, amelyek 
alapján elhatárolható a népi, a triviális és a 
szélesebb néptömegeknek szóló irodalom 
valamint azok a szakkifejezések, melyeket 
gyakrabban használunk, de néha tévesen 
alkalmazunk. Pavlič ić  szinkrón és diakrón 
módon vizsgálja ezeket a kategóriákat. 
Először is azoktól a jelenségektő l határolja 
el őket, amelyek a legközelebb állnak hoz-
zá. Meghatározza a rokon vonásokat és a 
különbséget a népi irodalom és a népköl-
tészet között (a szöveg, a szerz ő  és a m űfaj 
szempontjából), valamint a népi és a triviális 
illetve a triviális és a szélesebb rétegeknek 
szóló irodalom között. Ugyanezek a szem-
pontok alapján végezte el a diakrón vizs-
gálatot is. 

Kialakulási idejét tekintve a népi irodalom 
a legrégibb, terjedése pedig a nyomdatech-
nika születésével párhuzamosan kezdбdött. 
Nálunk Szlovéniában, Horvátországban és 
Vajdaságban volt a legnépszerúbb, ott, ahol 
a szájhagyomány nem terjedt el annyira. Az 
új közönség jelentkezése, az i гбsbeliség 
terjedése, a korszerűsödő  nyomdatechnika 
és a könyvterjesztés sokban hozzájárultak 
a triviális irodalom megjelenéséhez, habár 
gyakran nem az akart lenni. Néha sikerült a 
sze{Si гodalmihoz hasonló alkotást teremte-
nie. Az egyszerűsítéssel, szabványokkal és 
ismétléssel új közönséget toborzott, amely 
követelményeinek meg kellett felelnie. Így 
alakultak ki idővel a trivális irodalom szabá-
lyai, megszülettek már klasszikusnak szá-
mító írói, és az általános m űfaji hagyomá-
nyok. A triviális irodalom ezentúl veteked-
hetett a szépirodalommal. Innen ered az a 
jelenség, hogy a szépirodalom „kölcsön-
veszi" a triviális irodalom egyes elemeit. Ezt 
bizonyítják a triviális alkotások mintájára í гб-
dott szépirodalmi m űvek (Pekić , Pavlič ić , 
Tribuson, Ugreši ć). 

A szélesebb néprétegeknek szóló iroda-
lom a legújabb kelet ű , és különösen érde-
kes az meglétéhez a fejlett médiumi 
tevékenység szükséges. Természetesen 
ezek az irodalomtípusok néha összefonód-
nak és keverednek. Pavli č ić  végezetül az 
irodalmi alkotások tipizálásának módszerét 
javasolja. Természetesen ezt nem azzal a 
szándékkal teszi, hogy az ő  ajánlata legyen 
a döntő . Szerinte a népi irodalomba sorol-
hatók a rövid történetek, a kalendáriumi ver-
sek, az anekdoták, a falvéd őkre nyomott 
feliratok, a sírkövekre vésett sorok, a boksz-
és labdarúgó mérkőzésekrő l költött versi-
kék... A triviális irodalomba tartozik mind-
az, amit nyomdatechnikával sokszorosíta-
nak, nagy számban terjesztenek, ami meg-
őrizte hagyományos formáját és valamelyik 
triviális m űfaj része, mint például a krimi 
vagy a szerelmi ponyva... A szélesebb 
néptömeg számára íródott irodalomnak te-
netjük a híres énekesek és futballisták re-
gényes életrajzait, a különböz ő  afférokról 
íródott regényeket és az irodalmi jelleg ű  tár-
cákat. 

Pavlič ić  tanulmányának lényege a köz-
használatban levő  irodalomelméleti fogal-
mak terminológiai meghatározása és fon-
tossága éppen abban rejlik, hogy nehéz vi-
lágosan elhatárolni egymástól a népi, triviá-
lis és a szélesebb rétegeknek szánt irodal-
mat. 

Svetlana Slapšak , a tanulmánygy űjte-
mény szerkesztőjét a begyűjtött anyag el-
rendezése miatt bírálhatjuk. Habár a ta-
nulmányok műfaja azonos, mégis különbö-
ző  módon, különböző  oldalról világítják meg 
Ugyanazt a jelenséget. Ezt kellett volna ki-
aknázni, szerkesztéskor figyelembe venni, 
s a könyv jóval koherensebb lehetett volna. 
A következő  témák szerint oszthatta volna 
fel az anyagot: a tárgyalt jelenség megható 
rozására irányuló próbálkozások, a tipológi-
zálásгб l szóló munkák, a triviális irodalom 
mű faji orientálásé, valamint a triviális iroda-
lom szо4lógiai vizsgálata. Külön kellett 
volna beosztani a konkrét munkákról szóló 
tanulmányokat. Így Rastko Močniik a „tri-
viális irodalom tipologizálásához írt adalék-
ban" a My Secret Life cím ű  m űvet idézi, 
mikor azt a feltevést vizsgálja, hogy a kia-
dók és terjeszt ők által pornográfiának neve-
zett alkotások belső  szerkezetüknél fogva 
nem tekinthetők irodalmi műfajnak, hanem 
más műfajok radikális és egyoldalú követ-
kezményének; Slobodanka Pekovi ć  a me-
se, a ponyvának tekinthető  szerelmi regé-
nyek és a krimik közti rokon vonásokat és 
különbséget vizsgálja; Milenka Petrovi ć  
kissé erő ltetve az ógörög hősökkel, Akhil-
leusszal és Odüsszeusszal hasonlítja ösšze 
a triviális próza egyik h ősét, Dock Hollidayt; 
Dušan Ivani ć  a szerb realista prózával veti 
össze a triviális irodalmat; Alida Mati č  az, 
elbeszélő i eljárás törvényszer űségeit (fabu- 
la, szereplők, szerkezet, az elbészél sze-
repe) elemzi Marija Juri ć -Zagorka~regényei-
ben; Mihajlo Panti ć  „az irodalomról mint 
irodalmi módszertanról" szóló alexandriai 
tézisre hivatkozik Pavle Pavlič ić  regényei-
nek vizsgálatában, amelyben főképp a tri-
vializáció folyamatát taglalta, mit. „olyan 
alkotói folyamatot, amely a »felsőbb« és 
»alacsonyabb« rend ű  poetika dinamikus 
kapcsolatát hangsúlyozza". 

Nada Vučković  a triviális iro4~om ösz-
szetett jelenségét társadalmi szénpontból 
értelmezi, kiemelve annak stabilizáló fel- i 
adatát, eszmei-politikai szerepét б jelenlegi 
társadalmi viszonyok meg őrzésé е  irányuló . 
törekvését) és a nyelv egyszerű  tesét. El-
mondja, hogy a tirivális irodalomonzerva 

 
-

tív, reakciós, de azt is hozzáf űzi, hegy ezt 
nem szabad teljesen egyóldalúan szemlél-
ni. 

Jadranka Goja a triviális irodalomnak a 
népi életben betöltött pozitív szerepét tár-
gyalja. A társadalmi (társadalmi-lélektani) 
szempontból elemzett triviális irodlom pi-
hentet, megnyugtat, „szépítve ábrázolja a 
rossz életet", megvalósít az irodalomban, 
igaz, túlhangsúlyozva, bizonyos értékeket, 
melyek az életben nem juthatnak jelentő - 
sebb szerephez. 

A Triviális irodalom cím ű  tanulmánygyűj-
temény egy alapos munka eredménye', és a 
XX. századi irodalomelmélet, illetve a rokon 
tudományágak kutatásait alkalmazza. Ti-
zennyolc kitekintést tartalmaz a „nyugtató" 
irodalom világára, tizennyolc szerz ő i hoz-
záállást a sematikus, bekaptafázott iroda-
lomhoz, amely nem akar azzá lenni. Egy-
ben azonban mindannyian megegyeznek: a 
triviális és a szépirodalom közti határt nem 
lehet egyszer s mindenkorra meghatározni, 
mert az irodalom egy átfogó, aktív rendszer, 
amelyben az értékrendszer gyakran meg-
bomlik. Ez széles teret hagy a jövend ő  iro-
dalomkutatások számára. ❑ 

Fordította FEJ6S KLÁRA 
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Megfordított  
világ 

13rasnуб  István: 
Macula. 
Forum, 
Újvidék, 1988 

A modem vajdasági magyar regény ismételt 
megnyilvánulása Brasnyб  vaskos kötete. 

Bori Imre, joggal, a „pikareszk regény kései 
virágának" nevezi irodalmunk legújabb, for-

mabontб  törekvését. 
A XX. századi picarб  kalandjai azonban 

már nélkülözik a hagyományos értelemben 
vett cselekményességet, ugyanígy a törté-
nések színtere is módosult. Egy felbolydult, 
„megfordult világ" (Jókai felfordult világá-
nak egyenes ágú leszármazottja ) szakadat- 

lanul kavargó, változó forgataga lép a vilá-
got jelentó deszkákra a múlt idillikus bizo-
nyosság-igérete nélkül. „...minden lehet 
kétséges, épp annyira, amennyire fél гебг

te-

tб , mindennek fönnáll a lehetбsége, semmi 

sem marad végtelenül, lehet бség nélkül .." 

Ennek fokozása, a kép erősitése az  „ j-

lati-kor" hirdetése a maga „ironikus vagy 

gyúlölködб" emberével. Az új barbárság 

tartozéka „az új jégkorszak kezdete" meg-

jelölés, melynek tеnnбszetszerü jelzбje a 

jég és a sötétség. Mindennek forrása a f
б-

hбs alapvetб  felismerése: 

„Mi a fenét ,  hogy 
Кбt középko гvoolt egy 	ál 

lati meg egy emberi, egy 
annyit tudok, hogy 	

földtörténeti és egy 

historikus , és bizonyos smá y sarkall vala-

mennyi 
mindig ez a kétágú hagy

o 

mennyi kezét-lábát bíró embert,ahđog
rcá- 

 

maszkja megül kilesekszik még az 
nál is valamennyivel ijesztбbb, valódi ké- 

pe " 

:i 

A torz, darabjaira szakadt világ h бsei an-
tihósökké , fomtátlan , kancsal végtagokkal 
hadonászó báb-alakokká lényegülnek át „a 
bábu a tökéletes ember" jelszóval. Az 
egyéniség felbomlásának, egy sajátos tu- 
dathasadásos állapot, sajátos t гinitás, hár-
masság kialakulásának lehetünk tanúi 
(gondoljunk a naplóíró , az iróniával átitatott 
play boy és a szüntelenül átváltozó, meg-
foghatatlan  báb hármasára). 

Cselekményt helyettesítő  mozgatбeró a 
hбsök szakadatlan metamorfózisa (Bori a 
hagyomány szerepét említi Krúdy és Virgi-
nia Woolf munkđira utalva ). A folytonos át-
változđsokat tekinthetjük egyrészt a meg 
nem valósult életlehetбségek, „a máslé-
nyegűség", másrészt a már említett l бtbi-
zonytalanság lecsapódásaként . „Afféle pa-
pírból kivágott, stilizált figurák" mindent el-
söpгб  haláltánca száguld végig a m ű  lapjain 
világokat teremtve és rombolva. Íme az 
„encyclopaedia occulta"! 

A változás azonban nem jelent fejlбdést 
is egyben. A valós történeti idбvе l szemben 
(Bori a 20-as évektб l a jelen felé tartó vonu-
latot jelzi ) az idб  mozdulatlansága , lényegi 
állandósága jellemzб , hisz az óramutató 
mindig csak fél hatot mutat . ,, ... a megđlla- 
podott mutatójú óra ketyegésére figyelve, a 
számlapról teljes bizonyossággal fél hat 
volna leolvasható , pár perccel fél hat el бtt, 
mintha a mutatók összeakadtak volna..." 

A regényvilág megfordítottsága, a befeje- 
zés felé közeledve mind hangsúlyozottabbá 
válik, sót víziбsze гú káosszá hevül: „M!n- 
denütt csupa riasztás , a pusztulás szaka-
datlanul tartó fenyegetése, hogy az ember 
egyszeníen horogra akad (...) a világ 16-
nyegében még mindig olyan, akár a friss 
vakondtúrás, meg a ki nem hevert elemi ~..~ 

csapás." 	 _ 
A csúcs egy mđr-már apokaliptikussá nö- 

vő  haláltánc az „új-állati - korral", é гбnkkal 
összhangban:„Csupa összevisszaság és 
zegzug , szakadatlanul tartó zsákutca, mint- 
ha a tulajdon tudatunkban kocsikáztatná- 
nak, az lehet ilyen mélakóros kiúttalanság, 
kockás takaró égbolttal vagy szemfedéllel, 
habár úgy festenek, mintha sohasem állna 
szándékukban meghalni - nem igaz, hogy 
csupán a nyomonísđgot termelje újra és új-
ra, szakadatlanul ismételve a világ, akár va-
lami elborzasztó méret ű  közösülést, amely 
elé végül is képtelen gátat vetni: micsoda 
visszás gerjedelem lett itt úrrá immár vala-
mennyiünk fölött!” 

A fenti tartalmakat jб l megválasztott re-
gényforma teszi hitelessé. A destrukciót, a 
regényszerkezet lineáris vonalának meg-
bontását az oldalt kiemelt, sz đmozott jegy-
zetek elsó látásra nyilvánvalóvá teszik, ezt 
természetszerűen az olvasat is igazolja. 

Apró mozaikkockák szabálytalan , tessék- i 
lássék összetoldásđnak tűnik a mű , amint 
arra maga a sze гzб  is utalni látszik , szerte-
hagyott feljegyzéseket, „átlósan összehaj-
togatott és különbözб  léghuzatoktól tova-
sodort papírdarabokat" emlegetve . Lezser-
sége csak látszólagos, hisz szerkesztési és 
nyelvi fegyelme tudatos, szabatos. A m ű  
ökonomikus megtervezettsége nem lehet 
egy automatikus írásmód eredménye. ❑ 

CSAP6 Julianna 
~ 
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„Quinque alig 
quinque" 
Heinrich Böll: 
Asszonyok rajnai tájban. 
Magvető  
(Világkönyvtár sorozat), 
Budapest. 1987 

„Ahogy szintén te intézted el, hogy senkit se vádolhassonak töb-
bé háborús kilengésekkel." Volt n đcik a nyugatnémet politikai 
életben? De Böll nem csak emiatt aggódik. 

Heinrich Böll a második világháború utбгezgéseirб l ír a háború 
utáni, vagy inkább mai nyugatnémet politikai életben. Ám tegyük 
hozzá: nem csupán arról. A cselekménye a mában játszódik, $ 
bár a kezdet kezdetén teljesen ismeretlenül csengnek az olyan 
nevek mint Chundt, Wubler, Halberkramm, Blaukramer, Bingerle 
és mások, a folytatásban némelyikük felismerhet ő  a mai nyugat-
német politikai színtéren. Korántsem mindegyikük, hiszen több-
ségükben olyan emberek гб l van szб  akik a felszín alatt tevékeny-
kednek, a kezükben tartva a nagypolitikát. A munka mellett bálok, 
misék, házi hangversenyek töltik ki idejüket. 

Böll hősei miniszterek, bankárok és vezet ő  politikusok, valaki 
azonban nem illik a képbe. Erika Wubler, a volt cip бsbolti eladó-
lány, a szintén háttérben tevékenyked ő  Hermann Wubler felesége 
megelégeli ezt a színjátékot. Nem ő  az elsó, s mint később kide-
rül, nem is az utolsó. Az ex-Blaukramemé, Elisabeth Blauk гđmer, 1 

akinek a házasságát a miniszterrel az egyház is semmisnek nyil-
vánította, már szanatóriumban él. Egy olyan szanatóriumban, 
ahová azok kerülnek, akiknek az egyetlen betegsége az, hogy 
nem tudnak, és nem is akarnak hallgatni az igazságról. Ebben a 
szanatóriumban aztán mindegyiküknek megadatik a lehet őség ar-
ra, hogy egészségi, és fiként pszichikai állapotuk odáig fajuljon, 
amikor szinte már tényleg szükséges a szanatóriumi kezelés. 

„Mivel ebben a regényben minden a képzelet m űve, csak a 
képzelt cselekmény színhelye nem, a szokásos óvónyilatkozatok 
egyikére sincs szükség: A hely vétlen, nem vélheti, hogy érintve 
van" —írja Böll mindjárt az elején: A színhely pedig Bonn. És mivel 
nem vélheti, hogy érintve van, valójában ö a f őszereplő . A cím 
azonban azt jelzi, hogy asszonyok állnak a m ű  középpontjában. 
És tényleg. A valódi fószerepiбk asszonyok — Erika Wubler, Ka-
tharina Richter, Elisabeth Blauk гđmer, Eva Plint stb. —, s valójá-
ban ók képezik — mondhatnák „határolják" a helyszínt. Ezek az 
asszonyok különféle származásúak, s gondolataik, érzelemvilá-
guk mégis hasonló, elképzeléseik mégis hasonlóak. 

Megjelenik a rossznak, a pusztulásnak, a szemétnek az emlék-
műve is, egy a háború folyamán elhurcolt és meggyilkolt zsidó 
család azóta üresen álló, egymagában roskadozó; s az id бk során 
romhalmazzá vált egykoron fényes házának képében. Az örökös 
Amerikában él, mindössze tizenöt éves és a legnagyobb pénz-
összegekért sem hajlandó eladni örökségét, ami azért is furcsa, 
mert rokonaival együtt szegényen teng ődik az бceđn túlsó part-

ján. A pénz tehát jб l jönne, ám a gyermek — kinek gondolkodás-

módja felnőtt embert tükröz — kitart elhatározása mellett, miszerint 
meghagyja a romokat emlékm űként öseinek. S mint tudjuk, az 
emlékm űvek megfizethetetlenek. A szerz ő  tudatosan használja 
ezt a jelképet témájának és szerepl ő inek a megbélyegzésére. 

Böll azt mondja: „A velem valóknak mindenütt, ahol csak van-
nak." Tehát nekünk is. Csakhogy képesek vagyunk-e felfogni 
üzenetét, hiszen az NSZK politikai életének hátterérб l szerzett is-

mereteink nagyon csekélyek. Ám Böll utal arra, hogy nemcsak az 
általa kiválasztott helyszínben játszódhatnak az események: „A 
hely vétlen, nem vélheti, hogy érintve van." S hogy Böllben ez is 
tudatos, azt igazolják Erika Wubler szavai: „Egyetlen szó, de még 
egy bíborosi se hangzott el a bombák és rakéták ellen, egy hang 
se. A tiéd se. Akkor miért csodálkozol, hogy oda a vigasz, oda az 
a makulátlan szépség, amelyet valaha még egy kenetes prédiká-
ciб  se háboríthatott volna meg." 

Ebben a siváré$ önös érdékekért harcoló világban azonban 16-
tezik valaki, aki lázad. A maga emberséges módján. Barátja „bale-
setének" napján baltával veri szét a vagyont ér ő  hangverseny-
zongoráját, majd betüzeli az egészet. Senki sem érti meg. Nem 
fedezik fel a tett rituális mivoltát, fanyar eleganciáját, s csak a lá-
zadás elemének tartják, mondván, hogy mivel a pénznek nincs 
szíve, így nem vághatta abba a baltáját. Pénzt ad az államkašz-
szából egy fiatal lánynak, hogy az Kubába utazhasson, s csak 
arisztokrata szánhazása menti meg a börtönt ő l. Karl von Kreyl gróf-
ról van szб , akinek a felesége, a szintén grófi szánhazású Eva 
Plint egy proli ügyvéddel él együtt, aki a miniszter beszédéit írja 
és „táplálja belé", a hálószobája falán pedig Che Guevarra fotója 
lóg. Karl egy törvénytelen anya szintén törvénytelen lányával él, 
akitб l már van egy törvénytelen gyermeke. Abból tartják fenn ma-
gukat, hogy Katharine pincérnőként dolgozik Wuble гéknál, 
ahonnan egy botrány után távozni készül, Karl pedig a Mercedes 
gyártmányú autókról lopkodja le a cég jelét orosz meg гendelóјб-
nek. S ez a fiatal gróf követőre talál. Valaki éjjelenként bankárok 
hangversenyzongoráit szereli szét és készíti elö a kandalló mellé 
tűzifának. 

Megjelenik a vallás is. Apolitikusok — inkább csak új szavazatok 
szerzésének céljából — nagy miséket, egyházi szertartásokat 
szerveznek, melyeken az igaz hivők szerepében tündökölnek. A 
bálokra, estélyekre is hívnak egyházi vendégeket, inkább csak 
azért, hogy jбt kacagjanak rajtuk, s kevésbé — mint ahogy azt állít-
ják — az egyház iránti tiszteletb ő l, s a saját vallásosságuk jelképe-
ként. Ezen a ponton a sze гzб  ironikusan szövi fonalát, nem kevés 
együttérzést vegyítve bele. S bár itt a legszembet űnőbb ez az iro-
nikus együttérzés, azt mondhatjuk, hogy az egész regényt végig-
kíséri, valamiféle különleges — talán egzotikus —ízt adva aggodal-
mának. Engem ismét meglepett Böll eredetisége, nemcsak azáltal, 
amit leír, hanem ahogyan azt teszi. Nagy kölni bohócnak nevez-
ték, s azon töengek, vajon nem sért ő  ez?, hiszen Böll, bár mindig 
eredeti, azért távol áll a ci гkusztб l. Végül is azt kell mondanom, 
hogy mégsem, mert amit bohócságnak lehet nála nevezni, az az ó 
egyedi komolyságából fakadó, kevésbé átlátható hangulata. 

Böllnek e monológokkal és párbeszédekkel tűzdelt regénye saj-
nos az író utolsó m űve, s amely Bor Ambrus fordításában jelent 
meg most magyar nyelven. Az író n бalakjai emlékeztetnek a ko-
rábbi, híres nőalakjaira. Harciasak és mereng ők, magányosak, 
támadók és visszahúzódók sorakoznak egymás mellett. Ami pe-
dig kös sorsa mindegyiküknek, az a vagyoni állapotuktól független 
szenvedés, mely irreálisan — vagy talán reálisan (?) — a vagyon 
növekedésével nó. 

Böll megérezve tán, hogy az id ő  sürgeti, ezzel a fájdalomérzet-
tel zárja regényét, ezzel az ólomsúlyú fájdalommal: „Eleinte, már 
a Johaneshausban olyan sok volt az ólom: legyen a végén is 
ólom. Illik ez az én ólomsúlyú létemhez." Azt hiszem, ett ő l szeb-
ben nem is zárhatná regényét a szerz ő , és regényével együtt egy- 
ben életm űvét is. Méltó befejezése ez egy emberi alkotó munká- 
nak ❑ 

SzАВ6 PAL6C Attila 



Az elmúlás 
krónikája 

Kontra Ferenc: 
Drávaszögi keresztek. 
Forum, 
Újvidék, 1988 

A gyökerét vesztett ember, aki már kiszakí-
totta magát a „természetes" Кбmyezetébб l, 

a ráragadt hagyományok és emlékek terhe 
alatt gyakran válik a kétélt űekhez hasonló-

vá: egyik ta гtбzkodási helye sem nélkülöz- 
heti, a jóval és rosszal egyaránt telített lég-
kör egy életre megbélyegzi azt, akit fogva 

tart , mint ahogy azt is, aki már elszakadt t ő-

le. És minél távolabb kerülünk gyerekko-
runk földjétб l, térben és idбben, annál in-
kább fontossá válik számunkra ez a bélyeg; 
hordjuk magunkon, egyre gyakrabban 
vesszük szemügyre, és nem tudjuk, mit 
kezdjünk vele. 

Talán Kontra Ferenc esetében is errб l 

van szó: a couleur locale lehet divat, lehet 
irányzat, de akinek valóban volt alkalma 
megtapasztalni a m űvészettál érintetlen, 
megformálatlan vidék hatását, és nem tu-
dott tб le szabadulni, az előbb-utóbb гб-

kényszerül, hogy leszámoljon saját emlé-
keivel. A kérdés csupán az, hogy ezt ho-
gyan teszi — ha regényt ír. Megmarad a tájé-
koztatás, a hagyományok átmesélésének a 
szintjén, mint egy túlél б  hírmondó, vagy át-
lépi a regény narrátori szerepkörét, és ma-
ga is cselekvб  részese lesz a zárt világ-
nak — mintaregény valamennyi h бse —, vál-
lalva a hagyományok, szokások által diktált 
viselkedési és gondolkodási normák ráes б  

részét. De a Drávaszögi keresztek mesélő-

je nem vállal lényeges szerepet a történe-
tekben. Igaz, bennük lesz újra gyerek, ser-
dül ifjúvá, de ugyanakkor csak szemlélje 
az eseményeknek, aki — anélkül, hogy befo-
lyásolná — csak „tudja" a dolgokat, a leg-
apróbb részletekig, akkor is, ha maga nem 
volt közvetlen tanúja az eseményeknek. 
Csupán krónikása egy világnak, amely már 
csak akkor létezik, amikor emlékeznek rá. 

Az aprócska, szétforgácsolt történetekb б l 

már-már legendás, mitikus hбsökként jelen- 
nek meg a halottak, megteremtve a falusi 
világ jellegzetes mitológiáját. Az elbeszélt 

x balladák, a legtipikusabb balladamotívu- 
mok, a jellegzetesen falusi tragédiák egész 
sora jelenik meg elettünk. A leégett tanya, a 

tűz martalékává vált csárda a benne veszett 
emberekkel; a halálba menesztett, becsüle- 
tét vesztett szalma Mariska, aki elóbb a 
testében fogant életet semmisítette meg, 
majd utána önmagát is; vagy a Balog Manci 
értelmetlen halála, aki egy kiszáradt, félig 
betemetett kútba esett. A hóba fa• ott le- 

........._ ........s 	; 

gént' (aki, hogy mielбbb hazaérjen a disz-
nótorra, otthagyta a hóviharban elakadt 
vonatot); a Hordós Gyura esete, aki — mi_ 
után végzett részeges feleségével — magá-
ra gyújtotta a házát. (A t űzesetek különben 
dominálnak a regényben.) Vagy Forgács 
Pista, aki inkább választotta a kötelet, mint 
a kilátástalan életet, és az udvar kell ős kö-
zepén, az almafára akasztotta föl magát, a 
reggeli járókelők nem kis szörnyülködésére. 
De nem hiányzik a horror sem — Ronec Mi-
hály álma. Ott, ahol mindenki „ugyanarra 
emlékezik", nemcsak az évszakok múlása, 
az ünnepek, a karácsonyok, a pünkösdök 
vagy a disznótorok lesznek koordináták az 
idő  tengelyén, hanem a halottak és az em-
lékezetes halálesetek is. A zárt, hermetikus 
paraszti közösségekben, ahol a küls б  hatá-
sok gyengék ahhoz, hogy új élményanyag-
gal szolgálhassanak, s leghétköznapibb 
események is könnyen kinagyult jeléntősé-get kaphatnak. 

Ott , ahol a ,partoldalba túrt gádorok 
szutykosai tudják csak, hogyan lehet észre-
vétlenül elfogyni", ahol „kiszámíthatatlanul 
váltakoznak az évszakok", és az ,ünnepek 
sokszor várattak magukra", valahogy min-
den másképp van, mint a realitások világá-
ban. Az emlékezés nemcsak kötelez a va-
lós tények szülte játékszabályok betartásá-
ra, de feljogosítja is a fantáziát, hogy színe-
sítsen, dramatizáljon, esetleg szépítsen. 
Néhol homályossá válik a határ való és va-
lótlan kört, és ha olykor nem érezzük tal-
punk alatt a talajt, az sem baj, a szerz б  ma-
ga mondja: „Régi történet, mégis félreértjük 
egymást, mert nekem az emlékezetemre 
kell hagyatkoznom, neked pedig a képzele-
tedre." 

Az olyan mesélб re emlékeztet, aki min-
den elvkészület nélkül ül le mesélni, felvá-
zolt terv nélkül kezdi el mondókáját, ahogy a 
felejtés ködébб l elбbukkan egy-egy törté-
net. És úgy, megszű retlenül, az eredeti be-
nyomásokkal együtt nyílnak ki el бttünk a 
történetek, velük együtt pedig egy világ, 
melyhez a mesélб  oly görcsösen ragaszko-
dik, akár a történetbeli бslakosok, akik 
miután megtelepedtek, akkor sem feled-

keztek meg egykori lakhelyükrб l, a vadvizek 
lápos birodalmáról. Hiedelmük szerint csak-
is ősi földben pihenhetnek halottaik. Így 
csónakon szállították vissza a tetemeket az 
ősi temetőbe." Azaz emlékeinket oda, 
ahonnét származnak. 

Azért felmerül a kérdés, mi az, ami eze-
ket a sorstörténeteket, tragédiákat összef ű -
zi, azonkívül, hogy valamennyi ugyanabban 
az elszigetelt, önmaga körülés egy helyben 
forgó környezetben játszódik? Nem tudhat-
juk mennyire önéletrajzi ihletés ű  a regény, de ettő l függetlenül nem ártana meglelni azt 
a szálat, azt a kohéziós tényez бt, amely 
igazolná e sok kisebb-nagyobb történet re-
génybe szedését. Vagy az emlékezés igé-
nye önmagában elegendő  indok erre? És 
talán túl sok is ennyi tragédia egy kötetben, 
ha mégannyira hitelesek is. 

Még ha a drávaszögi keresztek valós sí-
rokat óriznek is. D 

HÁSZ Rбbert 
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Fб Idlэe 
ásott  
keresztek 
Kontra Ferenc: 
Drávaszögi keresztek. 
Forum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1988 

Épp letenni készültem a Híd 1988. évi már-
ciusi számát, s csak úgy kíváncsiságból 
még megnéztem a Krónika cím ű  rovatot. 
Először ott találkoztam a hírrel, miszerint 
Kontra Ferenc Drávaszögi keresztek cím ű  
regénye nyerte az elбzб  évi regénypályáza-
tot. Hangsúlyozom, hogy elöször, mert ké-
sőbb már zavart, hogy mindegyik újság 
ugyanazzal a szöveggel közölte a hírt. A гrб l 
van szó ugyanis, hogy a Bosnyák István, 
Fekete J. József és Juhász Géza összeté-
telű  zsű ri szerint „Kontra Ferenc kézirata 
egy konkrét tájegység közösségi létezésé-
nek és tájmítoszának sikeres alkotói megra-
gádása. A lírikus sze гkesztésmбd és a pгó-
zaversritmus embersorsok sokaságát fogja 
össze füzérszerűen, s e sorsközösséget a 
tragikum balladai hangulata hatja át...", 
stb., stb. Attól függetlenül, hogy ez a zs ű ri 
hivatalos véleményezése, nem tartom 
szükségesnek, hogy az összes jugoszláviai 
magyar újság szóról szóra ugyanazt közöl-
je, mert ez elriasztja az olvasót. Magam is 
félve vettem a kezembe ezt az alig száz ol-
dalas kis könyvet, s — feltehet ően emiatt(?) 
— kellemes megkönnyebbülés töltött el, 
ahogy olvasni kezdtem. Ez a kellemes ér-
zés azonban hamar elpárolgott, hideggé 
vált, ugyanis a regényben már a legelejét б l 
benne van a tragédia hangulata , a halál le-
helete, s ez még a lakodalomi légkört is ki-
tölti. Emberi sorsokat mutat be a szerz ő , 
melyeket csupán a helyszín és a fбhős köt 
össze, aki valahogy mindig a közelben for-
golódik. 

Ez a fбhős egy paraszti család ifjú sarja a 
regény legelején még kisfiúként figyeli szü-
leinek és a kömyezetnek a mozgását. Kont-
ra úgy formálta regényét, hogy a bemutatott 
sorsok fájdalmasan érintsék Janit, ám az ő  
legmélyebb fájdalma csak a végén jöjjön 
e18. A tanyasi életet ábrázolja a szerzб  re-
gényének elsó felében. Megható az a gye-
rekes és makacs szeretet, mely Janit egy 
egyszerű  kosárhoz fűzi, talán csak azért, 
mert ő  választotta ki. Idézem: .....ezt vittem 
magammal a hegyre , akkor is , amikor a fü-
lét dróttal kellett megerősíteni, amikor régen 
lekopott róla a díszítés..." Ez az élet azon-
ban nemcsak szépséget ad a friss leveg бjé-
vel és viszonylagos „szabadságával", ha-
nem veszélyhelyzeteket is teremt. A tanyák 
egyik legnagyobb nyári ellensége a t űz: 
„Nem tudnám pontosan felidézni, mi volt az 
az apró jel , amire felriadtam, talán a sötét-
kék égbolt felé kapaszkodó lángnyelvek 
vibráló fénye verte ki a szemembő l az álmot 
(mint amikor a viz alól feltekintettem a bá-
rányfelhбkkel pöttyözött égre), egymásba 
mosódtak a foltok, és az édeskés füstszag 
lassan eljutott tudatomig ." Forgács Pista ta-
nyája gyulladt ki, s akkor még örülhettek an- 

nak, hogy a túz nem pusztitott el mindent, 
ám ennek a —regény történetének szem-
pontjából — kisebb jelentőségú eseménynek 
egy tragédiát elindító szerepe van, mely 
azonban csak a folytatásban tomyosul. 

Nem értek egyet azzal az állítással, mi-
szerint Kontra Ferenc regénye baranyai ké- 
peskönyv (Utasi Csaba, Híd,  1988/10,2091  
old.), mert bár a történések színhelye a D гá 
vaszug, véleményem szerint a Drávaszögi 
keresztek esetében inkább beszélhetünk 
sorsregényrő l, mint tájregényrő l. Méghozzá 
olyan sorsregényrő l, mely a századelő  em-
bereinek sorsát mutatja be, szomorú sorsát, 
mely sorsban vegyítve van néhány felment ő  
pillanat, ám azok is a tragédiát sugallják. Fi-
gyeljük csak meg: „Csordult a fürtökt ő l ter-
hes tókéve a sű rű , őszi fény, akár az akác-
méz. Pattantak szét a gyöngyházfény ű  bo-
gyók a csuprokban. Ilyenkor voltunk mindig 
a legtöbben, összejött az egész rokonság a 
hegyrő l, a faluból, a tanyákról. Összesegí-
tettünk. Egyszeriben hangos lett a hegyol-
dal. Zörögtek a vödrök. Ével ődtek egymás-
sal a szüretel ők..." A hangulat úgymond 
kellemes, hiszen kedvvel folyik a munka, és 
szép dolog az összetartás, ám Kontra sza-
vai úgy hatnak, mint a „brecsa", s az egyre 
gyorsuló tempó magával hozza a száguldó 
autóban ülő  ember félelmét. Ez esetben 
azonban a sofőr magabiztosan tartja kezé-
ben a koгnányt, ügyesen irányít a kanyar-
ban és kikerüli a zökken őket. 

Szép példa az emberi megtörettetésre 
Ronec Mihály meséje, aki egy kocsmai tűz-
vészbő l kiindulva egy rémtörténetet kerekít, 
tanulságot mondva Jani szüleinek, és fá-
ként Janinak: „Erre azt motyogtam, hogy 
bármit megteszek, amit csak kívánnak. Bár-
mire hajlandó vagyok, csak szabadítsanak 
meg végre undorító terhemtő l. Kezdtem 
észre térni, felmértеm a helyzetemet, azért 
beszéltem ilyen — tő lem szokatlan — udva-
riassággal." Nagy jelentőséggel bír a faluba 
költözés a főszereplő re nézve. Öröm is egy-
ben, ám megpróbáltatások elé állítás is, 
amit azonban a szerző  nem dolgoz ki rész-
letesen, pedig ezáltal lehetősége nyílna a 
drávaközi emberek, az 6 mentalitásuk, gon-
dolatviláguk bemutatására . Ez egy kiha-
gyott lehetőség, egy ziccer, melynek ki-
használásával Kontra jelent ősen emelhetett 
volna regényének tájbemutató értékén. 
„...egy ismerös tekintet. Fájdalom bújkált 
az arc könnyű  árnyékaiban. Márványbбгén 
tökéletes összhangban helyezkedett el az 
orr arányos vonala, a szemek tiszta íve..." 
Ezt Szalma Mariska fényképének kapcsán 
mondja el a mesélő , melyet frissen vásárolt 
házuk padlásán talált, s az a rituális gondo-
lat és mozdulat, mellyel visszahelyezi régi 
helyére — bár látszólag kevésbé jelent ős 
гészletrб l van szó — tisztelgés, hálaadás egy 
irreális álomnak , a tudat alatti , ám egyre tu-
datosuló érzelmek győzelme. 

Hasonló, ám sokkal mélyebb Annának —  
Тбglбѕ  András feleségének — a cselekede-
te, aki Pistától való gyermekének titkos sír-
helyénél — a falutól ez igen messzire esik —
egy hóembert épít. A gyermek koraszülött 
volt, ezért halt meg. Forgács Pista nem is 
tudott a dologról semmit. Anna még a t űz-
vész után otthagyta, melyrő l csak a folyta-
tásban derült ki, hogy Szabó Jбskáék gyúj-
tották fel heccből a szalmakazlakat, a t űz 
megállíthatatlanul elpusztított minden mást 
is. Jóskát azonban utoléri a fagyhalál, s 6 
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már ki tudja hanyadik a геgény során. ,,... 
ami orvosolhatatlan, az bennünk, rajtunk 
esett meg ..... — mondja Jani édesanyja, s 
ezzel a néhány szóval el is mondja a re-
gényt. Amit gyógyítani kellene , az annyira 
láthatatlanul búvik meg az emberekben, 
hogy gyógykezelése lehetetlen. 

Kontra végül még rđmutat, hogy az em-
berek ma is olyanok, mint voltak. Gábor 
mester örökségét a szívtelen — mondhatni: 
gaz — rokonok attól akarják elszedni, aki az 
utolsó napjaiban is gondozta, az egyetlen 
embertő l , aki hű  maradt hozzá, akit az jo-
gosan megillet. Itt a végén azonban elkap-
kodottnak érzem a regényt. A szerz б  a Hor-
dós házaspár szörnyű  halála után majdnem 
átmenet nélkül Jani apjának halálát hja le, s 
a hirtelen jött váltás zavarólag hat az olva-
sб ra. 

Végül hadd mondjam el, hogy ismervén a 
jugoszláviai magyar irodalom jelenlegi állá-
sát, Kontra Ferenc Drávaszőgi keresztek cí-
mű  regénye, ha nem is dobogós, de élvo-
nalbeli mű , melyet éгdemos elolvasni. Min-
denkinek a figyelmébe ajánlom. ❑ 

Szabó Palбoz Attila 



Karl-Heinz St гöhle 

„Nem langy pepecselés az írás: 

lehelt hit, hűség, életre hívás." 
(Fehér Ferenc: Szó és szerep) 

Az elkötelezettség szól e sorokból, az író-
ember elhivatottsága, mely tenni akarást, 
de annál azért mindenképpen többet, talán 
mindannyiunk felrázását kívánja elérni. 
Szavakkal, azok sorjázásával, mondatok-
kal. S itt kezdődik a dilemmák és a polémiák 
sora, mert az alkotó mindig egyet akar, a 
befogadó megnyerését, s egyféleképpen: a 
„lehelt hit", a szekundér mondanivaló, az 
esztétikai princípiumok megformálásával, a 
műalkotás létrehozatalával. Oly sok minden 
rejlik e szóban, hogy műalkotás; az elóbb 
felsoroltak mellett a m űvész önmaga. 
Egész léte, valója annak ára, hogy „nem 
langy pepecselés az írás". S erre tette föl 
költő i valójának egészét Fehér Ferenc is. 

S itt vetődik fel a kérdések egész sora. 
Mert mi történjék a költővel, aki elefánt-
csonttoronyba való vonulás helyett hetente 
megjelenteti gondolatait az újság hasáb-
jain? Ez bizonyos fokig kötelezettség, más-
részt „eltompító" munka. De nem m űvé-

szet,  5  nem is akar az lenni. S mi történjék a 
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költővel, aki az „életre hívás" elkötelezett-
jeként megjelenteti immár harmadik kötetbe 
gyűjtött  esszé it és naplójegyzeteit, olykor-
olykor kötelezően megírott gondolatait? 

Talán a feltett kérdéseket figyelembe vé-
ve kellene olvasnunk ezt a kötetet. Szilár-
dan, két lábbal a földön állva tegyük g бncsб  
alá, hogy melyék ennek a — müvészi tökély-
re valószín ű leg a fentebb kifejtett okok miatt 
nem törekvő  — könyvnek az értékei, mert 
számunkra fontos értékekkel bír, természe-
tesen csak ha elfogadjuk, hogy a Vállalt vi-
lág nem a szekundér megfogalmazásokra 
törekedett. 

Mindennek fényében megállapítható, 
hogy Fehér Ferencnek a Magyar Szó ha-
sábjain megjelent, s itt kötetbe gy űjtött írá-
sai megállják helyüket, mint egy egységes 
kötet három nagyobb egységbe sorolt gon-
dolatai. Mert nem az egyes írásokat kell 
boncolgatni, hanem a három címszó alatt 
egységesen megfogalmazott üzenetet, s 
így az általánosból kiindulva közelíthetünk 
az egyes, kiemelked őbb írások felé. Ennek 
a kötetnek üzenete mindannyiunk számára 
fontos, általános, jelenünkbe ékelődő , s ta-
lán éppen ebből kifolyólag nem szabad az 
egyes írásokat górcső  alá venni. Fél ő , hogy 
abban az esetben elsikkadna Fehér Ferenc 
egyik alapvető  gondolata: „Azok közé tarto-
zom még mindig, akik vallják és munkájuk-
kal, életútjukkal próbálják kifejezésre juttat-
ni, hogy a művészi és társadalmi felelős-
ségérzet elválaszthatatlan fogalmak". Vall-
juk be: ennek ára van, talán éppen a m ű -
vészet kárára. De a m űvész ezt az önfelál-
dozást értünk teszit S mi elfogadjuk. 

A Megtartó emlékezet összefoglaló cím 
alatt következ ő  írások valóban meg kíván-
nak tartani valamit. Egy-egy gondolatfosz-
lányt, aprócska történelmet, eseményeket, 
melyeket csak mi, vajdaságiak érezhetünk 
magunkénak, csak mi tehetjük tudatunk 
részévé, hogy példának okáért hány bács-
kai és bánáti helység volt jobbágylevelek 
megírásának helyszíne. De ugyanígy a Du-
gonics-féle „fele voda, fele víz" adta két-
nyelvűség vagy hasadtnyelv űség (csak 
tő lünk, függ melyik) gazdagságával vagy 
problémájával is csak mi, itt él ők foglalkoz-
hatunk. Elismerve Kossa Jánosunkat, vagy 
megfeledkezve róla... 

Fehér Ferencrб I írja ki A határon túli ma-
gyar irodalom története (1945-1975 IV. kö-
tetet, szerk: Béládi Miklós, Bp. 1982): „Szü-
lőföld vonzása áthatja egész költészetét. 
Akkor érzi magát otthon a világban, ha ott-
hon lehet azon a földön, ahol született. 
Nemcsak a tájban, hanem a nyelvi örökség 
ben, a kultú г6lis hagyományokban is". Ezt 
az „itt élést", vagy méginkább az idetarto-
zás érzésének hiánytalan megvalósulását 
kívánja elémi a szerző . Vállalva a bizonyos 
fokig példaképnek is tekintett Szenteleky, 
által megfogalmazott „mindenesség" ne-
hézségeit. Írni akár Topolya múltjáról, 
Nagyapátiról, a Vajdasági Kultúra cím ű  itte-
ni magyar folyб iratrб l, írni nehézség nélkül. 
A kisebbség mindeneseként, de „a nemze-
tiség kötelező  jegyei nélkül" (14). S hogy 
miért is íri minderrő l, ahhoz hadd idézzem 
magát az írót, aki így szól Majtényi Mihály-
ról: „ .. közzétett írásaival a jugoszláviai 
magyarság egészéhez szólt. (...) hogy a 
közös égalj és a vajdasági sors mindnyá-
junkat Кбtelezб  szép értelmére emlékeztes-
sen" (56). Talán a Vállalt világnak is ez a 
szerepe, feladata, s méltán hozzátehetjük: 
egyik legfőbb érdeme. 

A fejezet második része az imént már 
említett _„fele voda, vele víz” problematiká-
val (sajnos nem poliglottsággal) foglalkozik. 
A nyelvmúvelésröl mint tudományr б l, illetve KATA 
annak feladatáról különböz őképpen véle-
kednek a nyelvészek. Hadd álljon itt Вбгczy 
Géza megfogalmazása, aki szerint a nyely-
művelés egyik elsődleges feladata a nyelv 
fejlődésének tudatos irányítása. Berkeinken 
belül legalábbis az idegen nyelv hatására 
létrejött hibák pellengérre állítása. De a 
könyvben mégsem csak ennyi. Inkább azon 
kultúrálatlanság néven nevezése, melyet 
így fogalmazhatnánk meg: nálunk az embe-
rek többsége, persze csak ha nincs kény-
szerítve, még nem jött гб  arra, hogy több 
nyelvet ismeri lelki gazdagságot jelent. 
Sőt: egyesek szerint vannak nyelvek, me-
lyek ismerete elevenem föltételezheti, hogy 
megtanulják a körülöttük él ő  nyelvét. S ez 
már társadalmi téma, nálunk: jugoszláv té-
ma" (88). Valóban kihangsúlyozandó: ez 
nem nemzetiségi kérdés, vagy csak látszó-
lag az: valójában lelki szegénység, a kultúra 
hiánya, a poliglott szó el őnyeinek nem is- 
merete. Az idézett írás 1983-ban íródott... KATA 
de ma is ugyanúgy téma. 

Versek és tájak üzenete —így szól a má-
sodik egység címe. A tájak üzenete, a táj 
üzenete belefér a szerző  által is idézett két 
gyönyörű  Raičković  verssorba: 

Itt, ahol mi állunk, állnak egyszer mások: 
Valami hajlék, vagy szőkülő  kalózok..." 

(122). 
S álltak is előttük mások. „Dédapák neve-
lő i," ahogyan Fehér Ferenc megfogalmaz-
za. Jó lenne tudni róluk talán valamit, hogy 
ne legyünk gyökértelenek. Ez csak egy 
aprócska kiragadott gondolat ebb ől a máso-
dik szerkezeti egységbő l, de talán rejt ma-
gában valamit. Valamit, amitő l talán fel-
ötlik bennünk tartozás-élményünk milyen-
sége, vagy semmilyensége. S akkor már 
nem is oly apró az a gondolat. 

Talán a kötet legtöbbet nyújtó szövege az 
Első  vers —első  đ lom című . Túllép a pri-
mér kérdéskörökön és valami ra гadandбt 
nyújt, talán önvallomását egy költőnek, cso-
dálatát a m űvészetnek, hitét az alkotónak, 
„az embernek az embertelenségben", elis-
merését az ihletnek. A többit ő l elrugaszko-
dottabb írás ez, de azért nem lépi túl a kö-
vethetőség szintjén a többit. S ez benne a 
megkapó. Közel viszi á mindennap emberé-
hez a művészet törékeny voltát, de nem töri 
össze. Ez az író érdeme. Ilyen megkapó 
egyszerűséggel szólni líráról, érdem kell hog 

legyen. Nem a nagyok elismerése, nem 
a tudományosság érdeme, hanem a világ 
vállalásának érdeme. 

Mi lehet versek és tájak üzenete? Önma-
gunk meglelése, a költészet befogadása, 
vagy valami ennél sokkal kevesebb? Nem 
szabad szétforgácsolni ezeket az írásokat, 
mert akkor nem adnak túl sokat. Nem sza-
bad elsó olvasás után sutba dobni, mond-
ván „megmérettetett és könny űnek találta-
tott". Félre kell tenni sznobos i гodalmiassá-
gunkat, s ezt a könyvet annak felfogni, ami. 
Nem többnek, nem külön értéknek, mind-
össze csak megfelelő  szemszбgbб l egy 
nyílt, egyszerű  és szókimondó, nem túlsá-
gosan igényes, de gondolatokat tartalmazó 
könyvnek. S bizony ez nem lehet annyira el-
vetendő  szempont. Sót: néhány „jeles" 
művésznek inkább gondolatkifejtésb ő l kel-
lene vizsgáznia. Egyszerű , világos gondola-
tok megfogálmazásábб l. Talán nem is olyan 
könnyű  mesterség az! ❑ 
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The Last 
Temptation Of 

z Jesus Christ 
„szabadíts meg az úttól, amely mindig küszöbükig vezet, 
szabadíts meg a madártól, amely mindig fölöttük énekel, 

szabadíts meg vérem vasreszelékétől, mellük mágnese 

közt ne remegjek, 
szabadíts meg a fénytől, amely testünkről csípős porként 

pereg szemem csodálataba, 
szabadíts meg szemem éhségétől, amit szerelmük 
Judás-pénzével majd letakarnak, ámen." 

(Ladányi Mihály: Fohász) 

Elismerem, kissé nehéz feladat el őtt álltam, mivel egy olyan 

mű rő l (filmrő l) kellett véleményt (kritikát) írnom, melyet a 
tisztelt közönség még — csak kevés kivétellel — nem látha-
tott. Azonban tekintettel arra, hogy a téma többnyire ismert 
mindenki előtt, vállaltam a kihívást. Ellentétben az elvárások-
kal, a Scorsese-film főszerepében nem Robe rt  De Nirót 

láthatjuk, hanem a Szakasz című  alkotás főhősét Willem 
Dafoe-t, aki ha más téren nem is, de fizikai adottságaiban 
jobban megfelel a szerepnek. Így a képzeletben is él ő  

Jézust láthatíuk, aki kék szem ű , szőke, ritka a szakálla és 

,ц 	állandóan görcsöl arca a szenvedéstő l. 
Szenvedés — ez volt az a motívum, melyet a rendez ő  

, gyesen megfogott, és a film folyamán, kevés kivétellel, 
központi helyre tett. Krisztust mint embert, mint gyenge 
embert kívánta bemutatni, ki érthetetlenül szemléli azt, ami 
vele történik, és akinek nem kell a próféta szerepe, de 
gyávaságból nem mer ellenállni. 

~
. Természetesen figyelembe kell venni, hogy az alapul 

szolgáló könyvnek, Nikos Kazantzaki Utolsб  kísértésé-

nek is ez volt a mondanivalója. 

.._ 	.. 	. а 	_..... 	\ 

Sok a nagy jelenet, a tömeg, ami kissé megalomániásan 
hathat, ez azonban szemlélet kérdése. Ám az vitathatat-
lan, hogy merész a témához való hozzáállás, mivel a szer 
ző  oda „nyúlt", ahová a nyugati világ már évtizedek óta 
még gondolatban sem mer. Scorsese nemcsak odanyúlt, 
hanem jól megbolygatta a darázsfészket, ezzel is arra a 
lapra játszva, amely sikert (?), de bukást is hozhat, a bot- --
rányra. 

Állítása szerint már évek óta ért benne a dolog, és csak 
az alkalmat várta, hogy megvalósítsa: most sikerült(?). 
Nagyon pedáns munkát végzett, ügyelt minden apró ‚' 
részletre, és ilyen szemszögb ő l a filmben nem is találunk 
kivetnivalót. Más kérdés az, hogy ezt így kellett-e meg- ."'. 
csinálni, vagy esetleg másképp? Tény, hogy ennek a — le-
hetséges, hogy most groteszk leszek — hipperrealista hoz-
záállásnak sok az ellenz ője, ez azonban nem változtat azon, 
hogy a film nagyon is életszagú részeket tartalmaz. 

Itt jutottunk el ahhoz a mozzanathoz, ami a film körül fo-
lyó vita tárgyát képezi: arról a jelenetr ő l van szó, melyben 
Jézus látomásait, vízióit láthatjuk. A tartalom körül csaptak 
össze a szembenálló felek, én azonban a m űvészi meg-
valósítással foglalkoznék inkább. 

Egészen a kérdéses pillanatig, vagyis a keresztre 
feszítés jelenetéig a történet el őadásmódja erőteljes, át 
ütő , talán azt is mondhatnám: megható, azonban itt mintha 
erejét veszítené, elt űnik átütő  ereje, meseszer űvé válik; és 
itt van a híres amerikai stílusú HAPPY END, ami szép és 
jó, de azért mégis... Tehát ha részletes elemzésbe kezde-
nénk, megállapíthatnánk, hogy a film több, egymástól me-
rőben eltérő  szakaszra osztható. 

Talán az első  rész a legjobb, melyben a Nazarethben 
élő , kereszteket készítő  Jézust figyelhetjük meg. Ekkor 
még csupán egy a szenvedő , sanyargatott zsidók közül, kit 
megszállottsága, az ismeretlen er őktő l való félelme állan-
dó kábulatban tart. Ez a rész kit űnő , jó a kameramozgás, 
az autentikus zene. Nagyon piszkos, poros, vad, eredeti az. 
egész. A hatáshoz hozzájárul a jól megválogatott melléksze-
replők hada és a történelmi színhely is. Judást, kit igen jól 
alakít Harvey Keitel, egy a bibliai felfogástól egészen távol 

~ . álló jellem ű  emberként ismerhetjük meg. Igaz, a film nem a ' 
bibliát vette alapul. 

Míg az első  szakasz egyenletesen jó, ereje nem ingado-
zik, addig ez a másódikról már nem mondható el, azért ez 
nem jelenti azt, hogy rossz, sőt!  El  kell azonban ismerni, 
hogy a rendezőnek nagyon nehéz volt a feladata, mivel a 
csodákat tevő  Krisztust igencsak nehéz úgy bemutatni, 
hogy az ne legyen meseszer ű . Itt már jól bevált fogásokat 
láthatunk, melyek egyeduralmát azén meg-megtöri pár ki-
tű nőre sikerült jelenet. 

A harmadik szakasz a leghalványabb, itt úgy látszik fo-
nalát vesztette Scorsese, és elkalandozott a mesevilágba,,; 
túlzottan sminkelt" jelenetekkel tetőzvén az így is 
gyengécske részt. Az egészre a „zseniális" happy end tet-
te fel a koronát. 

Mivel az utolsó benyomás a leger ősebb, legemlékezete-
sebb, sokak számára a film teljesen értéktelenné vált az 
említett epizód miatt, ami természetesen nem igazolt, mi-
vel sok értéket is tartalmaz az alkotás. j 

	

Ha nem is sikerült egy egységes egészet létrehozni, 	ј  
azért a szerz ő  mégis sok helyen jól megoldotta a feladatát. 
Sikerült egy újszerű  Jézust létrehoznia, kit emberi tulajdon-
ságokkal ruházott fel, nem takarván gyengeségeit. Egy 
kényszerből lett prófétát formál meg, aki nem ura saját 
sorsának, és puszta megérzés alapján hozza döntéseit. 

Az más lapra tartozik, hogy egyesek remekm űvet 
vártak, és mikor nem azt kaptak, perg őtűz alávették az al-
kotást. A másik tényez ő , mely negatívan hatott a közönség 
objektív ítél őképességére, az a nagy botrány, amely a film 
körül létrejött, els đsorban az egyháznak és híveinek kö-
szönhetően. Sokan emiatt elő re kialakították véleményü-
ket, és csak azt látták, ami igazolta álláspontjukat. Pedig a 
keresztény hitvallás szerint is elnéz őnek kell lennünk, es- 
ze- 
rint elnézhetjük azt is, ha a rendez ő  téved, esetleg kísér-
tésbe esik (lásd: pénz), azonban igyekszik m űvészi érté-
keket belevinni e vitathatatlanul kommercializált m űfajba, 
amely mindinkább iparág, mint m űvészet. ❑ 

HARS Robert 
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Rezime 
Uvodni blok ovog broja „Új sympo- 
sion" -a bavi se роог !šnom umetnoš ću. 
Č itaoci imaju prilike da se upoznaju sa 
novim dramskim tekstovima mladih pi- 
saca. 

Dva junaka drame Rupa" autora 
Atile Farago (Faragó Attila) susreću 
se igrom slučaja u nekom podrumu i ta- 
ko zatvoreni i izolovani od spoljašnjeg 
sveta pred njima se pojavljuju sudbo- 
nosna pitanja njihove prošlost! i sa- 
dašnjosti. Drama „Gušteri" Andraša 
Urbana (Urbán András) ima metafo- 

! ričko značenje. U junacima tog koma- 
da kriju se prigušene želje i afekti, raz- !` 
mišljanja иоb І !сепа  u njihovim dijalozi- 
ma izvlače na površinu neki svesne i 
podsvesne pojedinosti,  mi  beže od po- 
rod!čnih stega, dok borbu vode kako sa 
sobom, tako i sa svojim drugovima. Ra- 
dio drama Tibora p Papa (Papp p Tibor) 
„Gledajuć i sa tribine" prikazuje izmiš- 
ljenu all potencijalno mogu ću fudbalsku 
utakmicu kao i navijače na njoj. Kidna- 
povanje komentatorke  sari ii dobar 
povod za analizu zakulisnih spletki. Ta 
igra je naravno simboli čna jer bi se š`  
mogla odvijati i u nekom drugom miljeu. ~ 

Erne Verebeš (Verebes Ernő)  ii  od ,r, 
ranije poznat kao koautor muzi čkih ko- :; 

лг~мл i ~ 
mada. sada se predstavlja kantatom 

с „WW І i „Dvadeseti krug" iz koje objavljujemo r 
prolog. „Tangenta " Karolja Koligera 
(Koliger Károly)  ii drama u stihovima 

иге , 

 

1972,  TE  — žanrovski  ii možda najbliža japan- 
skim misterijskim komadima. Eva Klim 
(Klemm Éva) se predstavlja eksperi 
mentalnim stihovima u vidu dijaloga 
pod naslovom „Fanati čna poruka kvad- 
rata". 

Pored dramskih tekstova tu su još i 
esej  Lajosa  Šoltiša (Soltís Lajos) 
„Fusnote uz jednu režiju"  O  scenskoj 
realizaciji komada „Troje na klupi" Alda 
Nikolaja (Aldo Nicolai) izvedenog jese- 
naš u Novosadskom pozorištu, kao i 
studije Helmuta Fridela (Helmut Frie- 
del)  0  umetničkom performansu i Re- 
nate Vol (Renate Wolf) 0  akcionoj 
umetnosti. 

Drugi blok predstavlja mlade prozais- 
te. Na čelu se nalazi odlomak iz  roma-
na  „Tri reke" lštvana Aproa ( Ар го  
lstván), dobitnika ovogod!šnje Sinko- 
ove (s!nkó) nagrade Filozófskog fakul- 
teta u Novom sadu. sledi !roni čna pri- 
povetka Rokuša Kalapiša (Kalapis 
Rókus) „Kamen nepoznatih ulica". Za- 
jednička crta eksperimentalnih dela os- 
moro narednih autora ii traženje novih 
izražajnih mogu ćnosti, razbijanje stro- 
gih formi: „Kontinuitet" Ildiko  Lovas  
(Lovas 1ldikó), „Šamje" Roberta Ko- 
vača (Kovács Róbert), „Tuce  pisa- 

a"  Gabora Benč ika (Bencsik  Ga-
bor),  „Prozori na more " Zoltana V. 
Molnara (Molnár V. Zoltán), „Leptiri, 
plesovi, bajke" Atile Perpauera (Per- 
pauer Attila), „I danas i sutra" Tama- 
ša č . Korheca (Korhecz Cs. Tamás), 
„spust! se ruka" Virag Semeredi 
(Szemerédi Virág) i „Fantast" Hama- 
da Abdel Latifa (Hamad Abdel Latif). 

Jedan dan u Ljubljani" je naslov re- 
portaže Kalmana Jodala (Јода 1 Ка 1- 
mán). Likovna rubrika predstavlja mla- 
de austrijske autore. Lorand Hedi  (He-
gyi Lóránd) piše  0  slikaru Tamašu 
Henceu (Hencze Tamás) iz NR Ma- 
đarske. Kratke nau čno-fantast! спе  pa 
rod!је  Rastislava Durmana pod naslo- 
vom „ st!lska vežba" pružaju znala čk! 
sastavljen presek stanja u tom žanru. 

Rubrika krit!čk!h osvrta donosi pre- 
gled trivijalne prize iz pera Milivoja 
Mladenovića „Na zahtev pubiike". 
slede dve kritike  0  nagrađenom  roma-
flu  „Krstov! Baranje" Ferenca Kontre: 
Hronika nestajanja" Roberta Hasa 

(Hášz Róbert) i „Krstovi u zemlju uko- 
pani" Atile Sabo Paloca (Palócz Sza- 
bó Attila ). O romanu „Macula" lštva- 
na Brašnjoa (Brasny о  lstván) kritiku 
Ji napisala Julijana Capo (Csapó Ju-
lianna).  

Bura oko filma „Poslednje iskušenje 
!susovo" počelo je u sAD, da bi se pre- 
selila u Evropu i podelila i ovdašnju pu- 
bliku na dva „neprijateljska" tabora. 
Film ii prikazan na Venecijskor festi- 
va1u, ali naš kriti čar Robert Has (Haas 
Robert — reč  ii 0  drugoj osobi a ne o 
prozaist! Robertu Hasu č ije ire je iden- 
tično sari u izgovoru) nedavno ga ii 
gledao u Londonu, te kr!tičk! bhok zavr- 
šavaro njegovim utiscima. 

Uz ovaj broj „Új sympos!оп " -a pret- 
platnici dobijaju i novogodišnji poklon: 
Tri umetnička džepna kalendara sa re 
produkcijama slika Zoltana Radi ča 
(Radics Zoltán), Dobrivoja Raji ća 
odnosno kratkom ilustrovanom pesmom 
autorskog para Bele Balinta (Bá- 
lint Ве 1а ) i Dženifer Geret (Jennifer 
Garrett). ❑ 

Gerald Hayes 
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