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Urbán András

Fekete

özvegy

különben még Vale kell kötöznie má гiát , jó erő sen a székhez , s akárha az id őt
,
csak
enni
kaphat
.
laki újra felszedi az úton
hogy éjjelente sifolytaná tamás , ha megszorítja a csomókat .
.minden
ki
kell
nyitni
az
ablakot.
ebben
a
lakásban
kítozik ,
ahogy
az
izzadság
,
éles
altatás
,
hang egy t ű szúrás a gerincbe
lecsorog a háton , máг ia megfojt mindent.
, akár mezítláb is lépkedhettek
lassan hűlni kezdett a leveg đ

volna. hihetetlenül mozdulatlan, vörös volt minden, egészen a
látóhatárig, csak hátuk mögött játszott
mri nem
meztelen volt, s körmei vagy úll Y tamás vá Íjá mб
érezte,
akart újból kiszabadulni, elveszni valahová, illetve
hogy még korai; mintha egy örvény felett lépkedtek volna, az
бriásnagy їtбn.
, és mikor ujjaival
valahol az úton akadt rá, ott feküdt a porban
ia
felpillantott:
végre ideértél,
г
végigsimított a gerincén, má
re elrendelt lett volna,
éppen ideje, én nem látok. mintha el đ
hogy vezesse.
így gondolta, hisz
egyikük sem volt álmos, legalábbis tamás
morgo tt vana p ok
dött
volna,
de
hogy
nem
mondott
lamit, mintha гб
tamás béКPn hagyta.

szeretné, ha
a tolókocsit kissé közelebb irányítja má гiához ,
elaludt.
az ápolón ő
,
mélyen, egyenletesen lélegezne miután
őг-

mindent leellen
reggelig úgysem jön. miel ő tt elment volna, mikor
szedi a levezött. igen, már alszik , nem is lehet hallani ,
tamás Vissza.
t, de ujjai továbbra is idegesen rángatóznak

gő
megy az ablakhoz , és megpróbál elaludni.

lesz valami alv бhemire teljesen besötétedett, gondolta ideje
nyugton várják
lyet találni, még ha nem is sikerül, de legalább
gyújtott. éjs
azonnal
tüzet
a reggelt . egy bozótoshoz értek,
szaka meg is fagyhatnak. nagy nehezen fejtette le mária körmeit, s szembe ülve valami nagyon régit próbált mesélni, de
is dermedt szemekkel... igen, mintha várt volna,
az továbbra
a hideg gödrökben.
csak a lángok játszottak azokban
hogy mária is elaludt, legalábbis
tamás, mikor felébredt, látta,
behunyta a szemét.
áthallatszanak az ágy

furcsán szépnek tű
nt így, a parázs felett, még a többnapi
kosz sem zavarta lassan
odahajolt, de abban a pillanatban
mária felemelte a kezét. a tenyerében égett valami, pontosabban a tenyere égett. ülj vissza, mondta, sajnálnálak, és
tamás szeretett volna mária szemébe
nézni, mintha akkor
megfojthatta volna, de a lány azt mondta, jobb, ha nem mozdulsz.

a telefon mell ő l is jól látja ,
hogy kinyitja a szemét, lassan arra
néz, majd ismét mintha elaludna.
tamás
lđit,
elđóvatosan, a hüvelykujja/val felnyitotta a lány szempilször ott is az a fény látszott, majd valami
đгült feketeség, és apró lábacskákat látott megvillanni két fekete pók
mászott ki, tamás nem mozdulhatott az ujjain keresztül gyorsan a karjára értek, végül va/ahova a nyak tájékára, és tamás
álmosságot kezdett érezni. el đ
bb/ helyére ült, de amikor újra
máг
iához akart lépni, lábai dermedten feküdtek. éles fájdalom volt a válasz minden kísér/etre, s valami tompa bénultság
örvénylett a csontjaiban. minden az izmok mögött játszódott.
leveg
đ t sem akart venni,
s lassú remegés járt a b đ
re alatt,
mintha milliméternyi acélhuzalok váltak volna veszett kígyókká, a lábujjakon át, lassan
a koponyáig fűzđdtek, akár egy
ezüst pókháló, s a nyelve egészen
tđ vo/abb
a torkába csúszott. egyre
de valami állandóan azt akarta, hogy felálljon. má гiakerült,
odakúszott hozzá, és ég ő
tenyereit a bokájára tette. va/ami izzó anyag kezdett felfelé haladni újra, mintha röntgenpapír lett volna az ég, tiszta verejték, majd nem érezte a
lábait, a derekát, a fels đ
testét... nem tudni miért, de akkor
mély padlásokat szeretett volna festeni.

ne gondolkodj , mondja mária ,
hogy újra tamásra néz , amikor
világosodni kezd , s próbáld nem
látni ő ket, csak arra figyelj,
csak arra ,
hogyan lesz minden egyre mozdulatlanabb. ❑

~Ј

,
amint a fels ő szomszéd épp lefekszik
ez valahogy megnyugtatja ta.
l
pedig
a
hírek
ő
másfel
,
rugói
. ilyenkor
mást, bár egyáltalán nem örül , hogy mária így alszik
sosem lehet tudni, minden olyan következetlen, s a telefonhoz

irányítja magát, de nem tárcsáz ;

csak a biztonság kell, hogy

bármikor .. .
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Szathmári István

A fekete
macska
A.velencei fekete macska a város egyik legel őkelő bb éttermében tanyázott. Pontosabban az utcára kiszokken ő kirakatban,
amelyben egymás hegyén-hátán álltak a vendégcsalogató csábító falatok, ólomszín ű kagylók, rő t, hatalmas rákok, sejtelmes osztrigák, ezüstös halak jégbe fagyva, hars saláták, citromok, de mégis a f ő attrakció a hosszú sz ő rű ; fényes macska
volt, amint ott trónolt az ételek között, mint egy földi paradicsomban, vagy mint egy mesés szultán a selymes háremben.
És általában csak aludt, lustálkodott, még a fejét is nehezen,
lassan fordította, nem zavartatta magát, hisz otthon volt kedvesei között. Mint egy bundás hal az akváriumban, gondoltam
oly sokszor, amikor elmentem az üveg elött, akár egy szétázott pamacs, úgy hatott ott a merev, dermedt halakkal az oldalán. És hiába kopogtatták, karcolgatták az üvegfalat, nem
reagált, oda se bajszolt ez a nagybajszú állat. Arisztokrata,
kékvér volt a javából, tudta, hogy mi illik, mit kell tenni. És a jó
falatokból sohasem evett, legalábbis én úgy láttam, nem tudom evett-e egyáltalán, vagy már jóllakott volt egy egész életre, ki tudja?
Sokszor be akartam menni ebbe az étterembe. Szépen

leülni a fehér asztalok mellé és bámulni kifelé, figyelni az arra
sétálókat. Milyen jó is ez, és nem messze pedig csillan a zöld

víz, berregnek a barna szín ű bárkák, halászok foltozzák háló-

ikat. Az asztalon könny ű fehérbor és nyár mindenhol, a szívemben is. Vágyakoztam erre, de nem volt pénzem, legalábbis nem annyi, hogy minden meggondolás, lelkifurdalás nélkül
ezt megtegyem, mivel drága hely volt, ezt tudtam, föltételez-

tem. Sokba kerülne ez a szórakozás. Es ha szél fújt, ha a tenger felkorbácsolódott, ágaskodott, ha az égbolt színt változtatott és vörösl ő felhő k árasztották el az öblöt, szorongva gondoltam az étterem lakójára. Habár sejtettem, ő nem ebben a
világban él, számára más törvények, el ő írások vannak, más
mutatók, mégis féltettem egy kicsit, de irigykedtem is rá. A

sejtett biztonságra. Arra, hogy neki semmi sem á гt. Mint egy
adag szabadság, gondoltam.
Vasárnap délelött mégis beültem ide. Egy ideig csak tébláboltam a kis téren, leültem a zöld padokra, majd felálltam,
mintha fontos dolgom lenne, azonban tudtam, már eldöntött
dolog volt, ma nincs menekvés, kibúvó: rám várt az asztal, fehér abrosza csak rám pislogott. A macskára épp hogy csak
rápillantottam, édesen aludt a napban. A göndör hajú pincér
nyájasan jött hozzám, hozta az étlapot, gesztikulálva hadarta
a különböző fogásokat, a ház specialitásait. Volt ott minden,
de én valami szerényét akartam, olyasmit, ami a pénztárcámnak is elviselhet ő . Ráböktem egy szolidabb árú valamire, a la-

tinos arcél ű ember rám nézett, fekete szemeiben, mintha

megcsillant volna valami, valami halvány, szomorú láng, de
hát ki törő dött ezzel. Itt vagyok. Hisz annyira akartam. Poharamban a sárga bor, el őttem nyüzsgés, lárma, a távolban a
város megannyi csipkéje. Hirtelen mintha valami különös
hang, zokogás gombolyodott volna be a terembe, azonban az
örömre koncentráltam, a jó érzés állapotára, nem volt itt helye
semmi másnak. A fényesre csiszolt kövek árasztották magukból a meleget, a leveg őben érző dött a tenger közelsége. Es

mintha a sirályokat is hallanám.
Hatalmas fehér tálcán hozták ki a megrendelt ételt. Friss
salátalevelekkel díszítették, citromszeletek és olajbogyók
fénylettek rajta. Még g ő zölgött. De valahogy nem nyúltam
hozzá. Valamire nagyon hasonlított. Rettenetesen. Csak néztem, bámultam és éreztem, éveket öregszem.

Öklendezve rohantam ki az ajtón. A fekete hajú pincér mintha szomorkásan nézett volna utánam. Tán még mondott is
valamit. Vagy csak akart? Tudom, hogy a fantáziám, képtelen
természetem gyümölcse ez az ő rült gondolat, de mégsem

mertem a kirakathoz menni többet. Még az utcába se, pedig a
szép fekete macskaállat továbbra is ott napozik, szundikál,
bársonyos, puha mancsai ugyanúgy pihennek, mint eddig a
jégbefagyott ezüstös, vörösszárnyú halak mellett. ❑

hető sége a világnak a fennmaradásra. S a gy бztes, céda mosoltyal ábrázatán, lenge mivoltában sétált az ég kipattanó sátorának aprócska fényei alatt. Ijedten húzódtak el t őle, akik
látták, borzadály futotta át meg át a tisztelet avítt érzése helyett a szolgalelkeket. Valami módon fölébe kerekedtek, ki
tudja honnan, s mib ől jött erejük, ki tudja miért nem taszította
porba ő ket, ki tudja kibogozni a káosz-lét mégis oly rendezettséggel bíró hierarchizált törvényeit. Csak addig volt érvényes
a nomen est omenje, föltétlen hatalma, pajzán áramütései l6tének, amíg nem szakadt гб varázsos szemének kegyetlen
büntetése: a mindenlátás az éjszakában. Talán annak el őtte

Lovas I 1 d i kó

A macska

tökéletesebb volt lényének harmóniája, testének megejt ő
szépsége.

„Én végtelen idđtб/ tervezem,
S már bennem élt, mi mostan létesült"
(Madách: Az ember tragédiája)

Szeme résnyire sz ű kült. Céda mosoly hulláma öntötte el ábrázatát. Gy őzelme biztos tudatában volt. A lemen ő nap édesbús pirossága omlott szét puha és mégis maró takaróként a
tájon. A kóró feje megbillent, a töredezett f ű apatikus pillantása nyugodott a környéken. Az örökké tartó pillanatkép merev
mozdulatlanságának egyetlen él ő , érző-meleg és bársonyos,
kegyetlen és számító lénye szemének résnyi világában minden belefért. Az ellenfél mocorgó remegése, nyüszít ő hallga-

tása. A legy őzött életének felszámolását behatárolta a résnyire sz ű kült szempár, melynek zöldje mindenét felfalta, részen-

ként nagyította ki bénaságba oltott testét, el őre végezve el
szinte felkoncolásának delejes munkáját, s amelyben a lemenő nap költözött bele, pirosságával, bíbor egészével s az ellenfél már nem is mocorgó, halálának fröccsenésével. Céda
mosoly öntötte el ábrázatát: Kéjes remegés futott át gy бztes

testén, legyőzhetetlen inain, ruganyos lábain. A kegytlen gy őzelem, szemének bénító hatalma minden fölé parancsolta. Elbódította. Mindez nagyon régen rörtént.

Késđbb sem — az id ő nek bármilyen gyors és furcsa múlása
szédítette is meg lényét — nyitotta tágabbra szemét. Az eredendő naivitás legparányibb jegye, a bizalomnak legcsekélyebb jele, sem vólt jellemének része. Csodálatos részegséget
nyújtó szemébe minden belefért. Az egész őt körülvevő világ.

Nálánál erősebbek és gyengébbek hódoltak pillantásának, királynő i tekintetének, kegyetlen szemvillanásának. Furcsa rabságot osztogatott a létez őknek s öt körülvevőknek: talán az
eredend ő erotikával hálózott csápjait akasztotta világának
védtelen lakóiba, vagy a mindezt felinni képes feneketlen
mélység kútfáját láttak szeméb ő l kimeredni, ki tudhatja azt.
DE ostorozó pillantásáért, elbódult önteltségéért tisztelettel

adóztak neki, s válogathatott az őt megtermékenyíteni vágyók
hosszú sorában. Céda mosoly hulláma öntötte el ábrázatát.
Győzte volt. Nem testének ruganyossága, bundájának puha
melegsége, ábrázatának pajzán-kajánkodó billenései, nem
farkának ingerked ő mozdulatai, egyes-egyedül szemében
volt az ereje.

De gyönyörűségéért nagy árat kellett fizetnie. Ha megvakul, akkor legendák keringenek róla; ha elszürkül, betemeti az
idđ; ha veszít fényéb ő l, kinevetik csak és mesék keringenek

valamikoriságá гб l.
Az ő szeme csodálatos smaragdjával izzott és f űtött, lángolt
és fagyasztott mindent maga körül továbbra is: Álmok lengtek
hosszúkás szembogarában, szeme zöld tengerének sárga
csíkjaiban titkok cikáztak. S akkor nem történt csoda, csak lemenбben volt a nap, skarlátposztóját terítette — hátat fordítva
— a tájnak, elérhetetlen kemence tüzeként vakított és lángolt a
csupasz fák tar ágbogai között, s a gy бztes szemében izzott
vissza, parazsoft tükörként, langymeleg vérben fürösztve meg
a gyбztes szeme párját. S ekkor talán villámok zöldes-kékes

fénye tündökölt át az égen egyetlen röpke pillanatra, talán sápadt=sárgán bukott le a nap, talán csak tünemény volt minden. De végül este lett, kéken, mélykéken sötétl ő éjszaka,
ezernyi mélabús zajt szülve, és millió suhogó titkot rejtve el

magában. Fontosak a titkok, fenntartói a létnek, egyetlen le-
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De mindenét elvette a többiekfölöttiség abszolút hatalma.
Az éjszakában sárgán megivlla Пó szeme. A létet magát rabolta meg így, az áldott ég csodálatos éjszakáinak b ű nös-bűvös
titkait. De a lét mindennél fönségesebb. Kirabolhatatlan. Védelmez ője az ég alatt elterül ő mindenségnek. A legpa гбnyibbnak is. S aki ezt birtokolja, attól már nem lehet félni. Azt már
nem lehet elismerni. Túl lenni a behatárolható hatalmon — a
hatalom elvesztésének veszélyét rejti magában.
A lemen ő nap rozsdás fénye végigbóklászta a szemérmetlenül kitárukozó tájat. Lágy lankáit, merev kanyargó utait, derékba tört f űszálait. Hideg-barna f űszálait. Bogáncsok kergetőzését a füstös szélben. Szemének cikázó zöldje pásztázta
végig az alkonyat elmúlásának véres szertartását. Az örökké
tartó pillanatkép merevségét fölényes smaragdszeme törte
meg. Az elutasított, a szám űzött ábrázaton ott hullámzott a
céda mosoly. A szépség magánvalósága. Legy őzhetetlensége. A mindent leborító zöld fénysugarak nyugodtan pásztázták a környéket. Nem gy őzelemre éhesen. Csak a szépség
teljében. Mert a legtöbbet ez adhatja. A magányt is. A sorson
túliságot is. A villámokat szóró zöld szükségszer űségében

felismert szabadságot is. A tömeg lehelte szürkeség csak az
út porában kavarható fel. Az örökös zöld szem büntetése: kivétettsége, melyet palzánul ringó farkával, céda mosolyával
méltón visel. Ez az ő keresztje. ❑

re tanítottam őket, míg nyávogtak. Mert a macskát jutalmazni
nem lehet: nincs miért, és különben sem érdemli meg. Nem
értettem dörgöl őzésüket, ravasz, csaló, behízelg ő ösztönei-

вΡesZéd1S Attila

A macs ka

őt utálom,
AmioÉn valójában egy csöppet sem szeretem Mészkit, s
minden macskát: ormosat, fek alét' Ilenszenveze
mint
ta tudok magamról, ezzel az állatfaj]
vol is tartottam volna magamtól a cicus-macusokas, közösne
házban mindig volt legalább egy példány. Még
a
re jutottam velük: én büntettem, neveltem, szidtam, rend-

~

ket, hamis magatartásukat. A közelmúltban a szomszéd felbőszült cirmosa megkarmolt, éktelen haragra gerjedtem
emiatt. Ekkor betelt a pohár, elhatároztam, hogy soha többé
nem nézek macskára. Mégis az imént...
Ági hosszú, formás Iába n ő iesen villantak el ő tőlem mintegy
fél méternyire. Az egyik kezével Mészkit cirógatta, míg a másikkal elegánsan gesztikulált, s olykor-olykor beletúrt sz ő ke,
látványos frizurájába.
— Ciculim — mondogattam a macskának.
Nagy kék szeme egész id ő alatt lebilincsel ően csüngött

rajtam, éberen követte minden mozdulatom. Hosszan kacagott, közben fehér gyöngyfogai el ővillantak.

vez ő

—Szia, cuculim! — szólt hozzám, az sz hangot aranyosan levékonyítva, az a-t kacifántosan felkunkorítva. — Majd még találkozunk — fű zte hozzá.
Éreztem selymes, vérpezsdít ő leheletét az arcomon. Mi-

után kikísértem a kapuig vidám és könnyed léptekkel mentem
vissza a szobámba, rövid társulásunk el őbbi színhelyére. Nagyot szippantottam a parfümös leveg őbő l, a fotel mellé térdeltem és óvatosan megtapogattam azt a kih ű lő párnát, amelyen
Ági ült. Letelepedtem, és egy meghatározott pontra összpon-

tosítottam a tekintetem, valójában merengve néztem a semmibe. Benns őséges érzelmek kerítettek a hatalmukba.
— Csodaszép, gyönyörű , fantasztikus —sóhajtottam nagyokat.
Sokáig ültem így egy helyben, rózsaszín felh őben, míg

egyszer csak Mészkire tévedt a tekintetem. Biztosan sima és
puha, villant át az agyamon az eszel ős gondolat, és szépnek
tű nt a macska sz ő re. Mélyről jövő vágy késztetett arra, hogy
megérintsem.

— Cuculim —szóltam hozzá, és akaratlanul emelkedett a kezem. Aztán megállt a leveg őben, visszarántottam. Megrettentem. Mészki fényl ő vörös szeme felvillant megkékült és mint-

ha átváltozott volna emberi szemmé. Szája elmosolyodott, és
előbuggyantak fehér fogai... Megijedtem, hogy rám ugrik, a
nyakam köré tekeredik, és megfojt... De kisvártatva nyájasan, Ági mézes-mázos hangján megszólalt:
— Aranyos, hiába ellenkezel, úgyis meghódítlak! Észre sem
veszed, és ott keringek az ereidben, felszívódok a tested leg-

apróbb részeibe — visz magával kék szeme. ❑

6

ctf
.~
т
.Q
.0
~

N

и
~
~

:0
N

и

Naplórészlet
tyúkokkal
fekete tyúk

az érintetlen hótakarón
hosszú vércsíkot húzva
tollai felborzoltan

a hulló hópelyhekbe kapaszkodva
párolgó vér a havon
mint g őzölg ő ködfüggöny kettészeli

a tájat
szerecsendió
most is zsebemben

akár egy agykövület
elvetélt magzatok gondosan ő rzött agyfoszíliái
most is zsebemben
most is zsebemben hordom

átvilágít rajta mint valami makacs parázs

~ ia n г

иввпа

akkor éjjel

a gyufaárus kislány
(prototipusa Andersen fiktív mesealakjának)
gyufát gyújtott

megvilágítva krétaszín arcát
fehér tollruhában állt el őttem
akár egy túlméretezett csirke
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Tari lstván

A gólya
Szemem foglya

a gólya,
rászállott a
boglyára.
Nézi föntr ő l

á rétet,
a fecseg ő
bő séget.
д h ő ségt ő l
szédeleg ,
a b ő ségt ő l
már részeg.

~

Nem gondolja

a gólya
ez a boglya
a gálya.
Azt gondolja

a boglya:
támolyog a
kalapja.

Bólínt

a pelikán
Köszöntsük a г pedvét,

megtalálta a kedvét.
Azt hiszi a láma,
ő a legszebb dáma.
Morog ám a tigris,
ha az ember dilis.
Imbolyog a teve,
mindkét púpja tele.

Föntr ő l lesi a šas
ezt a hasas pasast.
Gubbaszt a kesely ű ,
ebédje keser ű .

Csupa cs ő r a tukán
te bámulod bután.
‚,.

Sejtené a majom,

mit ő l múlik bajom?

Rosszkedv ű a fóka,

a tavasztól hóka.
Virít a tulipán,
bólint a pelikán.
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— Azét vannak a fiatalok, hogy érdekl ődjenek — hallatszott
a Nagy Vezér hangja. — Az ember, az egy nagyon nagy állat.
— A lótet ű nél is nagyobb? — jelentkezett egy cérnavékony

hang.
—Sokkal nagyobb — mondta a Nagy Vezér. — És három Iába
van. Az egyik Iába nagyon éles, még a fák gyökerét is el tudja
vele vágni.

A giliszták

ő
Megbeszélést tartottak a giliszták.
Nyüzsgésükt
l por{ rtottsa
egyeseknek
napokig
Közülük
viszontagált
a
kert
földje.
sá v
t
megbeszélés színhelyére vezet ő i
i le r
ő postá f ld alatá
ságos a közlekedés), mások cs

véte-

löket.

hog y mindannyian a Nagy Vezér közelébe
Az a lényeg,
ott maga
szerettek volna férkozni.

A Nagy Vezér szokatlanul széles járatokat hagy
ő
után. A többség gond nélkül a nyomába szeg d eb sel A Igen,
közelében a legtehetetlenebb népség

azokról a gilisztákról beszélek, akik még arra is képtelenek,
hogy utat ragjanak maguknak.
a
goHkaratok
e

— Ez így nem mehet toább! — visszham fogunk
Vezér hangját. Mindenki rá figye lt.

Nagy
össze, az ember egyenként kihúzgál minket a hazánkból,

Iszonyú robaj szakította félbe a Nagy Vezér, többen még a
jajdulását is hallani vélték. A földrengést vakító világosság követte. Aztán megnyugodott a föld és a giliszták ismét együtt
voltak.
— Most megismerhettétek az embert közelebbr ő l is! Ez így

nem mehet tovább! — visszhangzott a járatokban újból a Nagy
Vezér hangja.
— Ha nem fogunk össze, az ember egyenként kihúzgál min-

ket a hazánkból! — hallatszott az ellenkez ő irányból ugyanaz a

hang.

A giliszták körében zavar támadt. Sokan rémülten összesúgtak.
— Ki szólt közbe? — ordított a Nagy Vezér.

— Én! Aki a giliszták vezére vagyok! —érkezett a felelet.
— Most melyikre hallgassunk? —kérdezték egymástól töb-

ben bátortalanul.
— Hogyhogy melyikre? Rám hallgassatok! Én vagyok a ti
vezéretek!

— Nem igaz! — dörögték a falak.
— Egy vezérb ő l kettő lett — vihogták a fiatalok.

mely határtalan, melyben szabadon kanyaroghatunk.
— Melyik állatról van szó? Nem ismerjük az embert! — vjhán-

— És most nem tudjuk, hogy melyik az igazi.

coltak az ifjak.

— Az ember csak a vezéreket szaporítja — hallatszott min-

i
— Ne szóljatok közbe . —

mordultak rájuk több irányból is.

den irányból.

Száz szónak is egy a vége: porhanyóssá vált a giliszták fél
beszakadt megbeszélését ő l, no meg az ásótól a kert földje.
Ha az ásó nem vágja ketté a Nagy Vezé п , többet is meg-

tudhattunk volna az emberr ő l. ❑
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Akavisnak, az öreg póknak bársonysapka volt a fején. Rendesen minden verő fényes délután ott gubbasztott a hálója közepén. Néha-néha összehúzta szemhéját, hogy ne bántsa
annyira látását a vakítóan tiszta napsütés. Néha, amikor érdekes cikkek voltak az újságban, nem a háló közepén várt a
vacsorára, hanem a kényelmes hintaszékben ringott. Olykor
orrára borult az újság és ő csendesen horkolt, közben a papírlapok zizegve simogatták egymás bet ű it. Akavisnak könyvtára
is volt. Sok-sok b ő rszagú könyv. A szakácskönyveket szerette a legjobban. A szakácskönyvek mögött mindig édeset álmodott. Bizony, Anna sokszor sütött vaníliás kiflit. A szemüvege törékeny volt. Valójában csak azért viselte, mert úgy t ű nt
neki, hogy így, okuláréval bölcsebbnek látszik. A pókok általában szeretik a teát. Akavis a hárs- és a kamillateát szerette.
A gőzölgő teától mindig mosoly ült ki ábrázatára.
Huszonegyedikén éjjel Akavis nem úgy ébredt fel, hogy
szükségét végezze, mint ahogyan addig szokott. Agya hatalmas volt. A takaró nehéz. És csak két Iába, és csak két szeme
volt. De nem is gondolkodott err ő l sokat. Sietve indult ki a
szobából. Csodálkozott magán, hogy milyen természetesen
gyújt lámpát.
Külön élmény volt számára az Atlasz. Bizony, az a nagybetű s. Épp nyitva hagyták. Ott. Igen, Ázsiánál. Tömpe ujjaival
végigbabrált a papírlapon. Ujja alatt hegyek, folyók, országok
és bölcs ő k suhantak el. Nézegette a tarka papírlapot. Olyan íó
érzés volt látni az összes embert. A halászt és a péksegédet
Tbilisziben. Eszébe sem jutott továbblapozni. Ázsia az igazi.
Vagy nem?
O a zuhany alatt állt és élvezte a meleg vizet. Akavis fiatalon és erőtő l duzzadva majd megf ű lt a gő zben. Már-már leszédült a plafonról. Mégis sejtette, hogyan csorogtatja magára a vizet. Nyolc szemével mohón bámult alá, de a g őztő l
nemigen látott. Ez még jobban fölcsigázta érdekl ődését. Leereszkedett.
Oh, hová tű nt az a sok piszok? Oh, mondd! Hová? Oh, hová
lett a sok prücsök? Oh, mondd! Hová? Oh, hová t ű nt a sok
piszok? Oh, hová lett a boldogság? Oh, kis Akavis! Miért élsz
te még?
Egyszer voltam a temet ő ben. Követ szorongattam a markomban. Egy kő darabot. Az a k ő darab is olyan egyedül volt,
mint én. Kerestem a legelhagyatottabb sírt. Oda akartam letenni a kövemet. A betű ket böngésztem, de már nem lehetett
elolvasni, kié a sírk ő . Talán a nevet ős Izsáké?
Vagy a szép Rachelé? Letettem a kövemet. Állam... álltam. Egy pók mászott a kövemre. Lábaival megölelte a k ődarabot.
Akavis szerette a szép n ő ket. Különösen szerette őket
ijesztgetni. Ez ifjúkorában igen kockázatos volt. Akkor még
nem volt elég megtermett ahhoz, hogy eltántorította volna a
megijedt személyt attól a szándékától, hogy nyomban agyontiporja a férget. Akkor bizony igencsak szednie kellett a lábát.
Szerette a kétségbeesett hangokat, a sikolyokat, a megmerevedett lábakat. Azokra néha rá is mászott. Csak úgy. Passzióból. Igaz, egyszer majdnem agyoncsapták.
.. .
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Odaszorult a Iába a könyvszekrény sarokvasa és a legalsó
polc szöglete közé. Iszonyatosan sajgott, de nem mert addig
mozdulni, míg az árnyék meg nem fordult. Kínlódva kirángatta
a lábát az éget ő szorításból. Az összeprésel ődött Iába rettenetesen fájt. A fájdalmaktól teste összerándult, és tehetetlenül
leesett a perzsasz ő nyegre. Másnap már a mama f őzött neki
kakaót. Lábán hat hétig maradt a gipsz. A csontok összeforrtak. Volt-e hat hét alatt egy kalandja is? L. látogatta meg. Már
szürkület volt kinn. L. mind közelebb és közelebb húzódott a
kanapén hozzá. A beteg ott ült a kanapén, a Iába ott pihent a
gipszben a fotelen. Érezte, hogy L. lehelete már a fülében
van. Ajkaik is egyek voltak már. L. úgy mászott rá, mint egy
pók a hálón, gipszkötésébe zárt legyecskére. Akkor látta el őször L. megduzzadt mellbimbóit.
Egyszer Akavis újságjáról elszökött a kis b. Akavis berzenkedett, hogy elromlott a nyomdában a szed őgép. Aznap babot
evett, de nem volt elég sós. Abban lelte örömét, hogy a régi
leveleket el őszedte az elszakadt mappából. Azon is elgondolkozott, hogy miért is nem sz ő már új hálót
I

Oh, hová t ű nt az a sok prücsök? Hande hoch!
Kész tragédia volt, mikor a szobát átmeszelték. Akavis beleesett a mészfestékbe. Kiütéseket kapott, meg össze is marta a mész. Lábszáráról lehullott a sz ő r, de azután ismét kin
őtt.
Nem szerette a sz ő rös lábú n ő
ket, de büszke volt magára bozontos hajával és persze sz ő rös lábaival. Ja, igen! Az '38-ban
volt. Azóta foltozgatja ezt a hálót, habár '48-ban és '70-ben is
teljesen felújította —szétmegy.
Mikor kikapcsolták az áramot, a
bojler három napig tartotta
a meleg vizet. A negyedik nap már csak reggel mosakodtunk.
Nem tudom, mit csinál az, akinek nem Kon č
ar-bojlere van. Mit
csinál? Talán pókot márt kék tintába?
Az engesztelés napján nem eszik semmit. Pedig éhes. De
nem eszik. Ez az egészben a pláne. Pláne akkor nem eszik,
ha nincs mit. Akavis ezen a napon mindig nagyon szomorú.
Újév után most ki kell magát békítenie azzal a gondolattal,
hogy ez az év is olyan lesz, mint amilyen az összes eddigi
volt. A minden vétek felsorolása után azért mindig arra gondol: No, jó! De lehet, de lehet, a következ ő
... A következ ő
jobb lesz. — Aztán rájön, hogy úgysem.
p

A szerémségi fronton megfagyott a Iába, de lehet, hogy
nem ott. Azóta a lábujjait nem tudja mozgatni. Úgy t ű
nik neki,
hogy akkor még május 15-e el ő tt volt Grazban.
A pókok a lilát szeretik a legjobban. A lila az olyan nyugodt.
Fekete, puha, bársonyos testük a lilából életer ő t merít. A nap
tüze és a pokol heve melengeti a pókokat a lila selymen. Lassan nyújtják szét törékeny lábaikat. Remegni kezdenek, és
Akavis ilyenkor hahotázva tör ki. Csiklandós.
Akavisnak hét fia veszett oda a háborúban. Akavisnak hét
lányát ölték meg. Akavisnak heten tették magukévá a feleségét. Akavist kikötötték a fához. Ekkor örült. De, amikor három
másikkal a „szekrénybe" gyömöszölték úgy kérte a menynyit, hogy dögöljön meg. Most hársteát szürcsölget. Az élét
az megy a rögös úton tovább. Néha az úton keresztülszalad
egy-egy pók, de oda se neki. Mi egy pók és hatmillió senki?
Rácsodálkozott a szülészn ő a szül ő nő
kiáltásaira. Azt kiáltozta, hogy ő neki mán elege vagyon!,
hogy ő neki épp még
egy kölök köll, aki úgy csimpaszkodik majd a mellyire, mint
egy vírszívú púk!
Akavisnak csak hét szeme volt ép. A nyolcadikat akkor veszejtette el, amikor véletlenül a mennyezetr ő
l pókfonálon
ereszkedvén le, rosszul saccolta meg az irányt, és nem a
kályha mellé, hanem föléje ért. A meleg vasról forró porszemcse pattant fel. Az égette ki a nyolcadik szemét.
A rádióban nincsenenk már hírek. Akavisnál mindig, egyfolytában szól a rádió. Hülyeségeket morfondíroz össze-viszsza a bemondó, Akavis kamillateát f ő
z, és olvassa az újságot,
amelyb ő l elszökött a kis b.
Citrom nincs. A pókok különben sem szeretik a savanyút.
Oh, hová lett a sok virág? Mondd meg nekem! Én vagyok a
mindenség, és mégsem tudok semmit sem. Oh, mondd! Hová
visz a te utad? Talán a golgotán látlak majd meg én: Oh, hová
lett a sok prücsök? Oh, ki ciripel majd neked? Ti
szép világ!
Akavisnak, az öreg póknak tetszettek a következ ő
nevek:
L; • • . • ., ... és Sólem Áléchem. ❑
1988. 12. 21.

Németh István

A leges egn agyobb
magyar
Pók

A valódi pókokról, a mesterszöv ő krő l beszélünk most. Azokról, amelyeket bújkáló éltmódjuk, cselvetésük miatt annyira
félreismert és megutált az ember. Pedig apóknak csupán az
a b ű ne, hogy az álnok, törtet ő , gonosz emberi indulat megtestesült képét benne keresse az ember.
Külső megjelenésük olyan jellemz ő , hogy mindenki rögtön
fölismeri a pókot. Csúnyák, potrohosak. Ha a nemeket egymástól meg akarjuk különböztetni, a számukat, elhelyezésüket, nagyságukat és irányukat kell szorgalmasan megvizsgálnunk. Legtöbb póknak nyolc szeme van, némelyeknek csak
hat, néhány barlanglakónak egy sem. A rágócsápjuk zömök.
Általában nyolclábúak. Közvetlenül a cs őalakú végbélnyílás
elött fekszik a szövőszervük. Öt változó alakú mirigyb ő l folyik
ki a váladék, mely a leveg ő n száraz vagy ragadós fonállá mered meg, akár a hernyó alsó ajkából kicsurgó selyem.
Természetesen a pókokban is föllobban a szerelem. A hím
csavargó életmódra adja magát, olykor napokig elácsorog a
nő stény hálóján. A szeretkezés aprólékos leírását lásd forrásmunkánk 567. és 568. oldalán. Néha a párzás egy óránál is
tovább ta rt , s őt egyes búvárok (természetbúvárok, kutatók)
megfigyelései szerint napokig. Milyen isteni lehet a pókoknak!
Például a vitorláspók hímje egy ilyen megfigyelés alkalmával
296-szor érintette meg a n őstény zárját.
Igaz, a párzás után a hím hamar elpusztul. Viszont a sok lerakott petéb ő l sok kicsi pók születik, Es kezd ődik minden elötröl.
Nekünk, magyaroknak több neves pókbúvárunk volt, els ő
helyen említjük Herman Ottó nevét, aki 1879-ben 328 fajt írt
le. De ne feledkezzünk meg a többi boldogemlék ű kiváló búvárpókról, Lend' Adolfról, Chyzer Kornélról és Kulczynski
Lálszóról sem, végül de nem utolsó sorban Lösy Józsefr ő l, aki
forrásmunkánkat magyarba átültette, a hazai viszonyokhoz
alkalmazta s így a nagyközönség számára is hozzáférhet ővé
tette — többek között — a legnagyobb magyar Pókot.
Az ő nevét — Lösy Józsefét— sajna nem jegyezték föl, nem
vették lajstromba lexikonjaink, így nem tudhatjuk, mikor született, s mikor hunyt el, de abban bizonyosak lehetünk, hogy az
általa ismertetett legnagyobb magyar Pók nem azonos a később feltünt legeslegnagyobb magyar Pókkal, nem hinnénk
azonban, hogy ez túlságosan elszomorítaná búvárunkat haló
poraiban.
Pedig ő volt — a legeslegnagyobb magyar Pók — minden
idő k legnagyobb Mesterszövője. Ez ma már tudományos körökben se szorul bizonyításra. Jó tíz esztendeig szövögette a
hálóját, végül ez a háló akkora lett, hogy az országnak nem
maradt olyan zege-zúga, amelyet nem az ő által szövögetett
háló borított volna be. A hálófát épp azért sz őtte, épp azén,
semmi másért, hogy az egész országot folyóstul, hegyestül,
szántóstul, erd őstül, rétestül, falvastul, városostul, gyárastul,
kaszárnyástul, földm ű vesestül, mérnököstül, költ őstül, madarastul, méhestül, holdastul, leveg őstül, esőstül, felh őstül,
napfényestül, tehát mindenestül a hálójába kerítse.
Aki ezt a legeslegnagyobb magyar Pókot, ennek apóknak
természetét, életmódját, végs ő szándékát vesébe látóan tanulmányozni, megfigyelni s leírni tudta volna, az már rég halott volt. Ezerkilencszáztizennégyben hunyt el — s már másodízben említjük a nevét e rövidke dolgozatunkban — Herman Ottónak hívták.
A legeslegnagyobb magyar Pók kortársai viszont — hiába
áldotta meg sokukat a teremtő kit ű nő megfigyel ő készséggel,
sőt ítél őképességgel — nem azt csinálták, amire tálentumuk
kötelezte volna őket, hanem körülhízelegték a legeslegnagyobb magyar Mesterszöv őt. Pedig látva-látták, hogy igen
fertelmes féreg küllemében is, szándékaiban is. És mégis körülrajongták, s őt verseket, ódákat írtak hozzá. Miért? Csak találgatni tudunk. Talán mert rettegtek t ő le.
A nagy Brehmb ő l kimásolta, itt-ott a saját fonásából kitoldotta, összegubancolta, majd újra kibogozta:
Németh István. ❑

sütötte le konokul a szemét, hát nem éppen a bölcsészkarra
készülsz? De te vagy a prédikátor, értesz az ilyesmihez. Valami meghatót, na, mondd már! Valami zokogtatót, mintha temetésen lennénk! A pincér hozott megint három poharat. Az

üreseket szó nélkül a tálcára rakta. A morajt elnyomta a harsány zeneszó..A kövér, hidrogénsz őke énekesn ő egy hajdani

télről búgott szívfacsaró melódiát. Néhány élemedett korú férfi
csillogó szemmel emelgette a poharát az els ő asztalnál. Az
énekesn ő , maga után vonszolva mikrofonja kábelét, közelebb
lépett hozzájuk. Szemei résnyire sz ű kültek a dal érzékletes

tolmácsolásától. Mintha régt ő l ismerte volna a társaságot.
Persze minden törzsvendéget ismert. Lehet, hogy ezek nem

is állandó vendégek, csak a dajnának van egy üres éjszakája.
Nagy sötétje van odabent. Találjunk már ki valamit! Zsú türelmetlenül kopogtatta az asztalt hosszú körmeivel. Olyan rejtjelet találjunk ki, amit csak ő érthet meg. Egy sablonos, udvariaskodó gratulációnak semmi értelme. Rajzoljunk rá valamit,
javasolta Anti. Fásultan bámulták az italfoltokkal tarkított,
kockás abroszt. Kálmánnak hirtelen eszébe jutott valami: legyen a szöveg mégis teljesen hagyományos, az másnak sem
felt ű nő , de úgy fogjuk aláírni, hogy „a dombon parkolók". Ő
érteni fogja, és errő l fog ránk ismerrti. Bólintottak. Pedig hányan szerettek volna papnék lenni! Alaposan beleválogattál!
Elhallgatott a zene. Megint feler ősödött`a beszélgetések morajlása. Az aláírás azért utalt a lejt ő re, mert a gyújtással mindig valami baj volt, a legváratlanabb helyzetekben mondott
csődöt az indító. Esténként, ha elmentek valahova, csak olyan
vendégl őt választhattak, ahonnét aztán leereszkedhettek, a
kocsi lendületet vehetett a gyújtáshoz. Rajtuk kívül csak Ancsa tudhatta, miért éppen „dombon parkolók". Talán éppen
az éjszakai túrákból lett elege. Több oka volt annak, hogy a
társaság vándorutakra kényszerült. Zsú a harmadik faluban
lakott. Három rövid kürtszó volt a jeladás a ház el őtt. Kálmán
református lelkész volt, friss kinevezéssel, a falu nem nézte jó
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Kontra Ferenc

A vadkan

szemmel a kicsapongásait. Egyszer a parókián rendezett bulit, aztán felháborodottan szidták a kurátorok, hogy megszentségteleníti az anyaszentegyházat. Az el őde nyugdíjba vonult,
és családjával együtt elköltözött, hatalmas, üres szobákat hagyott maga után. Inkább rideg termek voltak, melyeket Kálmán aligha tudott mindjárt bútorokkal feltölteni. Csak a legkisebb szobát rendezte be magának. Azért a bulik mégsem maradtak el, csak a létszám csökkent, végül mindössze négyre
redukálódott. Ahányan a kocsiban elfértek. Húsz kilométernyire volt egy elfogadható szórakozóhely. Legurultak a lejt ő n.
Kettőt rándult az autó, aztán megadta magát, felberregett a
motorja, folytathatták útjukat. Macskák zöldes szemei villantak az országút mentén. Nevetgéltek. Halat f őztek az udvaron, a paplak ősi fenyőfái közt. A rőzseláng vörös, röpköd ő
denevéreket varázsolt a templom falára. Megpörköl ődtek a
futóakác levelei. Ancsa közel lakott. Ha hiányzott valami, őt
küldték haza. Akkor éppen mér őkanálért. Vörös bort ittak. Beleszédültek az éjszakába. Másnap a lányoknak nem akarózott
elmosogatni. A halászlé vörös maradványai rászáradtak a tányérokra. Sehol sem találták a mer őkanalat. Aztán, amikor
már kínossá vált az eltünése, végképp elérkezett a nagytakarítás ideje. Anti véletlenül bukkant rá a bogrács alján. Mert
a maradékra vizet öntöttek. Akkor csörrent meg a mer őkanál
a szemétdombon, amikor kilöttyintették a megbuggyant moslékot. Ancsa a lépcs ő n üldögélt, és a Dvojét lapozgatta. Kitöl-

Hárman egyedül. Vagy mind a négyen. Gyufaszálakat rakosgatva. Hárman, mintha a kocsinak hiányzana az egyik kereke,
döcög még egy darabig, aztán végleg szétesik. Hárman, akár
gin és tonic,
az évszakok ő szellenes koalíciója. A pohárban
vé és fluoreszamely a lila higanyg ő zlámpa fényénél tejszer ű
kálóv válik. Optikai csalódas. S ű ru cigarettafüst. Leplezetlen
csalódottság ült az arcukon. Anti idébb-odébb tologatta a poharát a kockás abroszon. Zsú egy arannyal-ezüsttel díszített
üdvözlő lapot vett el ő a táskájából. Régóta tartogatta otthon,
megfelel ő alkalomra várt, hogy elküldhesse valaki sorokat ró i
rokonaitól kapta. Váratlanul jött az alkalom, hogy
jon a habfehér papírra. Tehát az ő ötlete volt, hogy írni kellene.
Golyóstollát tanácstalanul ingatta, sehogy sem akarózott nekifogni az írásnak. Mit írjunk rá, vonta kérd ő re a szemöldökét,
és tekintetét Kálmánra emelte. Mért éppen én mondjam meg,

tötte benne az önismereti tesztet. Zsúnál mindig volt Peper-

mint cukorka, egy id ő után már csak illemb ő
l fogadták el a
többiek. A nyarat végigtétlenkedték. Anti szeptemberre várta
a behívót. Fürödni jártak a szakadásra. Nem csapták be egymást. Csak jöttek az éjszakák és a hajnalok egymás után.
Egyszer a karzatról végighallgattak egy istentiszteletet: Kálmán úgy átlényegült, mintha kicserélték volna. Valóban elhitte, amit mondott. Az orgonaszó elhallatszott a kocsmáig. Ancsa krumplit pucolt a verandán. Éhesek vagyunk, mondták
neki. Aztán leakasztott egy kolbászt a füstöl őbő l. Van még
egy üveg sör itthon? A kutya gyanakodva méregette az idegeneket. Ancsa gyorsan átöltözött, alaposan kisminkelte magát.
Nem diszkóba megyünk! Mért mennénk? Nem akarok megint

halat vacsorázni! Már oda sem írta az asztalra, hogy hova
megy. Akár föl se vedd a fürd ő ruhád. Úgysem lesz ott más,
csak mi. Meg néhány tehén a töltésen, ott szoktak legelészni.
Aztán megint rohanunk vissza, mert valaki feldobta a talpát.
Micsoda szakma! Nem ismerek rád. Kálmán azzal borzolta a
lányok idegeit, hogy hetvennel vette be a legveszélyesebb ka-
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nyarokat. Anti becsukta a hátsó nagykaput. Úgy lopakodtak
az épületbe, mint valami besurranó tolvajok. Hold lebegett az
udvar fenyő fái felett. Kálmán és Ancsa a kisszobába sietett,
és magukra zárták az ajtót. Anti az imateremben leterítette a
farmerkabátját a padlóra. Az egyre mohóbb, egyre gyorsulóbb
lélegzetvételek és apró nyikkanások visszhangjai csapongtak
körülöttük. A szenvedélyek denevérei surrantak feketén, lát-

hatatlanul. Az ablakhoz csapódott az akácfa ága. Megrebbent
a hold az üvegen. A körberakott képeken az Újszövetség jelenetei elevenedtek meg. Krisztus a halászok között. Fények

vibráltak az arcán. Zsú mondani akart valamit. Kint süvített a
szél. Alkalmi helyek. Vagy mindegy, hogy hol. Nem így vet ő-

dött fel a kérdés. Csak az éjszaka szép legyen. Meztelen felső testük hevesen egymáshoz csapódott, az ölelés szorítássá
vadult. Örök id ő kre vagy csak most az egyszer. Megint a
Megváltó szeme láttára. Mindig vagy sohasem. Útban a fájdalmasan édes zuhanás felé. A lány keze a fiú arcáról lefelé
vándorolt, végigaraszolt a mellkasán, aztán megállapodott a
farmernadrág alatt felkeményed ő nemi szerven. Aprókat lélegzett. Lépcs ősor az éjszakában. A fiú magához vonta.
Mintha egy végtelenbe vezet ő lépcsősoron indult volna felfe-

lé. Diadalmas lüktetés minden lépés. Erek duzzadó csúcsai.
Áhító éhség lökte el ő re, aztán a tartóztathatatlan kéjhullámok
hirtelen felrepítették a magasba, ahol egy pillanatra megváltoznak az illatok, minden elveszíti ősid őktbl öröklött súlyát,
mindennek megváltozik a halmazállapota. Egyetlen távozó lélegzetvételben semmisültek meg. Váltak eggyé. Hasadtak
ketté. Aztán senki; nem maradt semmi csak a sötétség teljhatalmú ura, aki arra kárhoztatott, hogy a vízen járjon, kezében a
bor vízzé váljon. Dohos padló és akácfák száraz karjai az ablakban. Lassuló légzés. Kezeik egymás felé kúsztak. Szavak
né ~ lkül keresték egymást. Feloldódtak a terem visszhangjaia szeretkezés nedveinek fanyar illatában. A közeled ő hajnalban. Az izmok ernyedésének apró neszei töltötték ki a fölék feszül ő sötétséget. A legapróbb szisszenést is a sokszoro-

ára fokozta a kongó visszhang. Zsú megborzongott. Mit kesnék én a mennyországban, amikor ott csak egy csomó
fті ádkozó öregasszony van. Anti nyújtózkodott egyet. Nyikorgott az ajtó. H űvös leveg ő tódult be. A kert még nedves volt a
szemerkél ő éjszakai es őtő l, de ezzel egyikük sem törődött. A

lány a hajnali égbolt felé emelte kifejezéstelen arcát, és egyszerre váratlan hangulatok és érzések törtek rá. Egyszer űen
boldognak érezte magát a ken virágillatában. Itt-ott apró fájdalmakat érzett a testén, a szenvedélyek éjszakai emlékeit,
melyek abban a pillanatban olyan megmásíthatatlannak és
tisztának t ű ntek, mint a félhomályból kibontakozó templom, az
öreg feny ők és a folyton csobogó artézi kút. A közeli emlékek

és a hajnali tárgyak együttese úgy hatott rá, mint egy régen
hallott, fülbemászó dallam. Álldogált egy darabig az udvar közepén ; Valami hiányérzete támadt: talán egy cigaretta jólesne
neki. Ugy emlékezett, hogy valahol a kocsiban még maradt
egy felbontatlan doboz. Az autó a cédrus mellett állt, ablakait
mintha harmat lepte volna be. Kinyitotta az ajtaját. A tükörben
megpillantotta meztelenségét. A kabátja a hátsó ülésen hevert; magára vette. Megkereste a cigarettát és az öngyújtót.
A Kentes dobozt a bal kezében tarotta, fogával kivett egy szálat, aztán felkattintotta a lángot. A vibráló fényre el őjött Anti is.
A kúthoz ment mosdani, aztán belegyömöszölte magát a nadrágjába. Mindketten nagyon meglep ő dtek, amikor meglátták
Ancsát, amint siet ő s léptekkel a hátsó kapu felé tart. Egy pillanatra megtorpant, amikor az autóhoz ért. Megfordult. Maga
sem tudta, mit kellene mondania. Egy darabig habozott, aztán
kinyögte végre: én nem tehetek róla, nem érdekelnek a tücs-

kök. Legszívesebben elsírta volna magát. Azon töprengett,
hogyan kerülhette volna el, hogy idáig jusson, de rögtön belátta, milyen hiábavó az udvar közepén, két értetlen tekintet el őtt
ezen tépel ődni. Egyszerű en nem volt . hozzá kedve. Végigper-

gette egy röpke perc alatt az agyában az elhangzott beszél-

getésüket, a televízió kékes fényével megvilágított beszélge-

tésüket, a televízió kékes fényével megvilágított szobát, a nyikorgó ágyat. Meztelen volt. Kálmán fölé hajolt, és azt mondta:
ne félj kedves, kell, hogy mindketten merészek legyünk; meg-

feszítetted érzéseidet, és meghallgattad a pacsirta szerelmes
dalát, a tücskök kéjes ciripelését, megláttad a cikázó, zöld legyeket, a böglyöket és a vérszomjas szúnyogokat, megérezted a nyirkos posványból áradó bomlásszagot, rothadt alma,
korhadt ág lebegett el ő tted, és úsztál felém, er ő s volt a folyó

sodrása, de mi elszántak maradtunk. Aztán lehunyt szemmel
folytatta: megérintetted a fák kérgét, megsimogattad a napperzselte f ű szálakat, felemelted a nyálas csigát, házát végigvonszolta a karodon. Érzékeid, mint a csápok, kinyúltak a környez ő világba. Cipellek át a vágyaimon, hidakon és örvényeken, ahogy a csiga a házát. Könnyünehéz veled minden álmom. Akkor kibontakozott a karjaiból, magára kapkodta a ruháit, és szótlanul hazaindult. Furcsa grimaszokat vágva álldogált az autó mellett, mutatóujjával szíveket rajzolgatott a
hamvas ablaküvegre. Megszólalsz már végre, mi van veled,
mért akarsz ilyen hirtelen lelécelni, kérdezte egyre türelmetle-

nebbül Zsú, és eloltotta cigarettáját az autó kerekén. Anti közelebb jött a két lányhoz. Most mi a fenét mondjak, mit vártok
tő lem, és tenyerével szétmázolta rajzait a szélvéd őn. Patakokban folytak szét a vonalak. Zsú csak bámulta, milyen esetlenül nagy léptekkel vág át Ancsa a kerten. Anti egy nagyot
ásított. Ennyi maradt a korlátlan szabadságból, a külvilágra
fittyet hányó vagányságból, a tücskökb ő l és bogarakból. A
napperzselte vízpartból. Egy füstös vendégl ő hangos zenével.
Egy koszos abrosz, egy búgó hangú énekesn ő , két fülbevaló

lóg a semmi korlátján. Lila, higanyg őzös italok szállnak a levegőben. A bódító fény mindent átszínez. O tt állt a tévé kékes

fényében anyaszült meztelenül; olyan volt, mint egy nagy, kék
virág, egy görög szobor, de torzóban maradt az érzés, pedig
én mindent megtettem volna... Másnap pedig elment azzal a
tökkelütöttel. Megszöktette — micsoda hülye falusi mondás.

Velem többször szökött meg, mégis a másikat választotta. A
pincér összeszedi a poharakat. Kérd ő n tekint rájuk. Kimondatlanul köröz felettük a kérdés, mint valami dögkesely ű : isznak még vagy elmennek. Persze, fizetünk! Legurulnak a dombról. A lejtő közepén kettőt vonaglik a kocsi, aztán megadja
magát, felb ő g a motor. Rátérnek az országútra. Kíváncsi vagyok, milyen képet vág, ha megkapja az üdvözl ő lapunkat,
mondja Zsú, és kényelembe helyezi magát a hátsó ülésen.
Azért a lakodalmába igazán meghívhatott volna bennünket,
folytatja minden átmenet nélkül Anti, a rádió állomáskeres ő
gombján valami jó zenét próbál megfogni. Egyedül vannak az
úton. Kálmán a gázpedálra tapos. Suhannak el őre. Két falu
közt járnak. Hirtelen, szinte a semmib ő l ott terem el őttük vala mi. Gonosz varázslat: valami él ő tárgy. Els ő pillantásra felismerhetetlen, amorf alakzat. Megmozdul. Már kés ő fékezni.
Belerohannak. Egyetlen pillanat m űve. Azonnal megtorpan a
száguldás. Úristen, sikolt fel Zsú. Mint akiket kalapáccsal fejbe vertek. A fényszórók a kukoricatáblára világítanak. Sehol
semmi. Kiszállnak. Hova lett a vaddisznó? Nem létezik, ilyen
nincs. Eltű nt, szakadnak ki bel ő lük keresetlenül: a fene egye
meg, teljesen összetörte az elejét! Valami sötét tócsa: vér?
olaj? víz? Csorog a víz a h űtőbő l. Minden összetört. Be sem
lehet gyújtani. Most bezzeg nem jön erre senki! Ne is jöjjön!
Hogyne, hogy feljelentsenek bennünket tiltott vadászatért! Mi

a fenét akarsz itt magad csinálni? Halljátok, ott röfög a túlsó
árokban! Dobjuk be a csomagtartóba, ilyen zsákmány úgyse
pottyan elénk minden nap. Még van kedved hülyéskedni?!

Húzzuk gyorsan a csíkot, hagyjunk itt csapot-papot, örüljünk,
hogy legalább mi megúsztuk ép b ő rrel! Ha a sebesült vaddisznó ránk támad, akkor végünk. Ez már olyan nagyon sebesült, hogy moccani se bír. En ugyan nem nézem meg, nem

vagyok rá kíváncsi. Hát nem láttam, milyen meredek ívben repült át az úton, mintha szárnyai n ő ttek volna... Mintha nem
tudnád, hogy tavaly éppen a határban tépett szét a vadkan
egy meggondolatlan embert: a barmok zsákkal mentek vadmalacot lopni az erd ő be. Valami csapdafélét állítottak a kis
csíkos hátúaknak. A malacok sivalkodására el őjött a vadkan,

egy ilyen böhöm nagy, mint ez. A három ember háromfelé
menekült. Az erd ő védett terület, magas drótkerítéssel van körülvéve. Kettejüknek sikerült felkapaszkodniuk. Onnan nézték

végig, hogyan tépi szét társukat a vadállat. Széthúzgálta a beleit. Most mit részletezed, inkább találj ki valamit! Söpörjünk

innen! Hol is vagyunk? Jön éppen egy lejt ő , az nekünk eddig

mindig jó szolgálatot tett. Zsú, kormányozni csak tudsz?! Mi
megtolunk hátulról. Nekifeszülnek, a kocsi hangtalanul gördül
lefelé. A lendület berepíti a faluba. Futnak utána. Még kétszáz
méter. Betolják az autót a parókia udvarába. Alaposabban
szemügyre veszik a horpadt elejét. A rács tele van sörtével. Ki
lehet ezt kalapálni! Meredten állnak hárman az udvaron, mint
valami sakkfigurák. Zsú mozdul els ő nek, kiveszi a táskájából
az üdvözl ő lapot, és széttépi. A fehér papírdarabok úgy világítanak szanaszét a f ű ben, akár a mécsbogarak. ❑
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Kalapis Rókus

Az elefánt
Számtalan oka van annak, hogy az elkövetkez őekben az elefánttal fogok foglalkozni, s nem valamilyen más, vidékünkön
fölösen el őforduló állattal. Egyike ezen okoknak az az, hogy

vén elefántrajongó vagyok, a másik pedig, hogy fél ő volt, ha liba, tyúk, marha vagy szamár mellett döntök, valaki magára
veszi, akkor ebből rengeteg bajom származik.

Tehát: az elefánt nagy, er ős és Okos, miért is ritka lény világunkban. Az elefántlakta vidékeken élö emberek számos legendát , mesét , történetet mesélnek róla esténként a pattogó
tábortűz mellett , de kizárólag suttogva , nehogy meghallja
őket, mert a nagy, lefegб fülek nemcsak légyüiésre szolgálnak, hanem számos olyan információt is elcsípnek, melyek
címzettje valaki egészen más. Az elefánt ezért jólértesült és

általában jóval többet tud annál, mint amennyit feltételeznek
róla. Tudja, hogy mit röfögnek a vaddisznók a pocsolyákban,
mit pletykálnak a majmok a fán, miről cincognak az egerek a
föld alatt, de a Wall Street-i értékt бzsdérбl és a jugoszláv inflációról is megbízható értesülései vannak. Miután többet tud

i

Ugyanígy, az elefánt meggy đzđdéses haspárti lévén, sohasem politizál , ám nincs semmi kifogása sem a politikai pluralizmus ellen , még az oroszlánt , ezt a megátálkodott royalistát
is megtű ri közelében, föltéve ha nem lármázik, mivel csend-

háborítás esetén könnyen megfeledkezik a demokráciáról és
lekever egy nagy frászt az izgágáskodónak. A bürokratákat is
szerfelett gy űlöli, ami egyben magyarázatot is szolgáltat arra,
hogy miért nincs egy fia fontoskodó féreg sem a dzsungelben.

A legutóbb a bivalyok próbálkoztak és felállítottak egy tolóablaksort az itató el őtt, de miután az elefántok megüzenték nekik, hogy egy bikacsökre való sem marad bel őlük, ha sokat
okoskodnak, visszatakarodtak langymeleg posványaikba,
ahol a mai napig is berzenkednek, morognak, persze csak
módjával, mert még egy bivaly sem olyan ostoba, hogy ujjat
húzzon az elefánttal. Az elefánttól mindenki fél, de az elefánt
nem fél senkitő l, hiába is vélik tudni a rossz nyelvek, hogy retteg az egértő l. Még az orrszarvút is fenéken billenti, ha helyte-

lenkedik, ami nagy szó, mert a rinocérosz pogány fenevad,
amolyan őserdei huligán, aki el őbb döf és csak utána kérdezősködik.
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bárkinél, nincs oka idegeskedni, s így nyugodt életvitelt foly-
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Szóval, szürke őurasága tojik a politikára, bürokráciára és a
goromba fickókra — tigrisekre, oroszlánokra, egyéb ragadozбkra —, s úgy sétál az őserdőben, mint Arany János sétált
egykor a Margitszigeten. Кбzönbösen andalog árkon-bokron

kell a földdel
azánknak és keservesen küszködnünk
latunkat, hog 'ymig nagy kegyesen meg nem hozza betévö fa-

keresztül, s nem szól egy szót sem, csupán akkor trombitál
üdvrivalgva — hphó! —, mikor kedvére való mézdédes gyü-

kabátot, ónt a

~

mölcsöt lel valamilyen rejtett ligetben. Az elefánt példás férj és
családapa: nem jár rossz n őstények után, nem költ egy fia
mangót, banánt sem hazárdjátékra, még csak nem is dohányzik. Igaz, néhanapján elmegy a fiúkkal fanyüv őcskét játszani,
ám a felesége ezt nem bánja, mert az elefántok nem fogyasztanak szeszt, pálma meg van elég, hadd játsszon a drága.

~

Évente háromszor — november 29-én, szilveszterkor, május
1-jén — táncolni szokott, mely bulikon, tehetséges trombitás
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tévén, maga szolgáltatja a talpalávalót.
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Szabó Palócz Attila

A szarka
1.
— Nem minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka szarka farka tarka. Nem minden tarka on egy összegy ű rt
Helyszín: a szobám (egy lenyitott ágy
párna és három pokró, fotók és vl e seskötetekt másik aszösdoboz, telefonkönyv
,
r
talon az Idegen szavak szótára, elmosott poharak
ödoboz füze
az íróasztalon három hamutálca, egy szakácstik, két szótár, zsebkend ő , a földön lemezek, egy majica,
könyv, piszkos zokni, lábujjas papszn lé g még néhány
füzetek, torolköz ő , farmernadrág, zsebke
hely.

a

— Nem minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú
tarka szarka farka tarka.
Figyelem kezd ődik! Felment a függöny:
Azon gondolkodtam, hogy ültessek-e valakit a liftbe, aki
már három napja kuksol ott benn étlen-szomjan, mivel a felvonó elromlott. Aztán mégsem ültettem be senkit, mondván,
hogy az banális lenne. Egy nyelvtör őt mondogattam magamban. Azt, amelyik az ipapai papról és annak pipájáról szól. A
rádióban az A-go bömbölt. Ahogy kinéztem az ablakon, a töltésen kívül semmi mást nem láttam. Már ezt készültem leírni,
mikor elgurult el őttem egy szemeteskocsi. Elindultam a zebrán. Nem siettem, hiszen csak most váltott át zöldre, és azt
is tudtam, hogy csak fél óra múlva indul a sínbuszom. Benyúltam táskámba és egy banánt halásztam ki bel ő le. Angélának
vettem, de egyet biztos adna nekem is. Élvezettel fosztottam
le a héját, ám ett ő l is nagyobb élvezet volt beleharapnom. A
sínbusz ablakából figyeltem a távolodó állomást. Nagyot röhögtem magamban, amikor megláttam a lecsukott sorompó
előtt sorakozó autókat. Szerettem ezt a látványt, de utáltam a
vonatot, ha nekem kellett arra várnom, hogy elhaladjon. Kedvem lett volna rágyújtani, de véletlenül nem dohányzó fülkébe
ültem be, s nem mertem megkockáztatni a lebaszás lehet őségét. Angéla nem várt rám, s mikor érte mentem, akkor közölte,
hogy nem számított látogatásomra.
— Nem minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú
tarka szarka farka tarka.
Beültem egy vendégl őbe. Én kávét ittam, ő kólát. Beszélgettünk. Az iskoláról. Utána moziba mentünk. Speelberg legújabb filmjét játszották a Lifkában, a Mikrocosmost. Szar. Vettem egy vonatjegyet és még egyszer megcsókoltam. A jegyellen ő r mellém ült. Olrültem neki, mert nem ismertem az állomást, ahol le kellett szállnom. Munkájáról beszélt. Unatkoztam. Azt is elmondta, hogy csak két dolog érdekli az életben: a
szesz meg a pina. A motorokat is szereti. Kinéztem az ablakon: Mali Idoš Polje. Messze vagyunk még? Nem nagyon.
— Te, oszt mondtam a havernak, hogy nézze meg a táblát,
az meg aszonygya hogy nem lássa...
A heavy metalt kedveli, de néha titokban a diszkóba is eljár.
Kell a felüdülés. Volt egy n ője, akit sikersen felcsinált, aztán
meg fizethette az abortuszt.
— Az ott a WC?
Ahogy felnyitottam a tetejét, szédít ő sebességgel rohantam
el a szemem el őtt a vasúti talpfák. Végre csend, illetve csak a
kerekek kattogása. Lehúztam. A kezemet nem mostam meg.
Minek? Már sötét volt, mikor megérkeztünk. Kis nehézségembe került kitalálni a vasútállomásról. Végre itt. A városi buszra
nem kellett sokat várnom. Bevitt a központig. A Szerb Nemzeti elő tt megnéztem a plakátokat, majd lehaladtam a Nork mellett.
— Már vártalak. Gyere be!
Levetettem a csizmámat és a meleg szobába siettem. Egy
kávét szívesen elfogadtam: A zoknim kurva büdös volt. Nem
izgattam magam. Bekapcsolta a videót. Samatha Fox ledobta
magáról a bő rkabátját és megragadta a mikrofont.
— Te, figyelj, van egy csaj. Bomba. Atombomba. A mellei se
mindennapiak és szerelmes belém. Ti, ha ezt nem fogom ki,
akkor, akkor...
— Nem minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú
tarka szarkafarka tarka.

17

Már jóval hajnali kett ő után volt, mikor útrakeltem. Nem volt
kedvem aludni. Elveztem a mindig tömött utca magánát. Sehol egy lélek. A városi busz már (még) nem járt, ezért végig-

gyalogoltam a fő utcán. Kétségbeesésemre az tett pontot,

hogy kiderült: buszom csak fél hatkor lesz. Elmehetek esetleg

Szabadkára a fél négykor induló vonattal, de annyi pénzem
meg nem volt, hogy aztán hazáig is megváltsam a jegyet.
Beültem a vasútállomás kocsmájába, de onnan négykor kidobtak. A buszállomáson már mozgolódtak, ezért oda helyez-

Mivel tudattam vele, hogy fogalmam sincs röhögött egyet
és elmondta, hogy ő habozik baszni, a szappan pedig baszik
habozni. Puskás József intett a fejével. Már újra a nyeregbe
voltunk. Egy bagoly szunyókált az egyik ágon. Jeleztem társamnak, hogy várjon. Céloztam. Egy szarka röppent fel a ba-

tem át székhelyemet. Büdöseket fingottam. Becsén felébred-

goly mögül.

tem. Mikor visszahelyeztem a fejem, hogy majd alszom tovább, a nyakam ellenkezni kezdett. Uj póz után kellett néznem, de az nem tartott ki olyan sokáig. Adán visszatértem

csendesebb vizekre evezett. Puskás József utánnal őtt, de

eredeti alaphelyzetembe. A jegykezel ő keltett fel, hogy ők Ki-

kindáról visszafelé is megállnak itt, de jobban teszem, ha
most röktön leszállok, mert nemsokára indulnak tovább. Bed ő ltem ágyamba. Palacsintaszagra ébredtem. Megvolt az
ebéd. Apám igazán formában volt. Ismét kigyalogoltam a
buszállomásra. Húsz perc múlva már Adán voltam. Anyámék
vendégeket vártak és Dragicáék is bevágódtak. Elmentem
Anitához. Elmondtam neki, hogy merre jártam. Angéláról
persze megfeledkeztem. A tarka szarka farkáról szóló nyelytörőt is elhadartam. Ő is tudott egyet, a csacska macska
macskáról, kinek a tarka farka kacska.

— Tarka volt a farka?
Hangos kérdésemre felriadt a bagoly és rövid id ő n belül

már hasztalan. Szemrehányóan nézett rám.
— Tarka volt a farka? —kérdeztem ismét.
— Mit tudom én! M!é гt olyan fontos, hogy milyen a szarkának
a farka, mikor a bagoly elrepült?
— Mindegy — sóhajtottam. — Csak azén érdekelt volna, mert
nem minden tarka szarka farka tartka, csak a tarkafarkú tárka
szarka farka tarka.
A szarkák (Pica) legszembet ű nő bb jegye, hogy farkuk jóval hosszabb mint a szárny s lépcs őzetes alakú; 1-s ő evezőjük keskeny, kardalakú, alig ér a 2-ik közepéig, a 4-5. evez ő
leghosszabb; fejük tollazata rövid; fészküket nyíltan, de betetőzve építik.

A szarka (Pica pica L.).

2.

Linné, Syst. Nat., X-ik kiad., 1758, p, 106.

A kis herceg egy bárányt kért a pilótától a Szaharában, s ö
három sikertelen próbálkozás után le is rajzolta neki. A rajzot
emlékezetébe vésve hercegünk magával vitte távoli otthonába. Kinyitottam a könyvet, hogy mégegyszer szemügyre ve-

gyem a m ű vet, s megpróbáltam egy malacot rajzolni. El őször
a régi, még az általános iskolából rám maradt, bet ű rendes
szabály szerint. A hiba ott kezd ő dött, hogy nem emlékeztem
minden részletére.

A sikertelenség némileg kiábrándított, de annyi er őm azért
maradt, hogy egy másikkal próbálkozzak:
Ez se valami nagy m ű , hát az Exupéry-féle végmegoldást
választottam. Én is látni akartam, amint rajzom f őszerepl ője
elalszik. És elaludt. Malacos nyelvtör ő nem jutott az eszembe.
Szarkásat ismerek, macskásat is, s ő t paposat is, és egyet,
amely Gyurit hívja gyertyát gyújtani. A malacokkal meg nem
törő dik senki. Mindig utáltam nézni, amint kis korukban elszedik a fogaikat, aztán meg mikor érettebbek már, s kanokat
megfosztják férfiasságuktól.

Zsuzsa mindig jobban érezte magát az állatok között, mint
az emberek társaságában. Nem volt szép lány, s őt kimondottan csúnya, és mégis nemegyszer határozottan szépnek láttam. Valami mindig azt súgta, hogy felettünk áll. Emlékszem;
mikor kivonultunk hármasban, hogy a kutyákkal játsszunk.
Csak akkor értettem meg ő t igazán. Nem szándékozom itt elmesélni, hogy mi történt akkor, és Zsuzsa jellemrajzába se
mennék bele, mert akkor egy magányos emberr ő l írnék, amit
pedig szintén nem szándékozom. Annyit azonban még hoz-

záfű znék, hogy amikor körbement a kérdés, hogy ki hogyan
látja, szép-e Zsuzsa, mindenki megpróbált kitérni a válasz
elő l, vagy pedig hazudott.

Töltöttem egy kis szörpöt a dobozból poharamba, aztán
rohantam ki fosni. Már harmadik napja ment a hasam. Er ősen
szorítottam apuskám, felkészülten a hirtelen lehet őségekre.
Puskás József el őttem lovagolt. Ő már tapasztalt vadász volt.

Szobája tele volt különféle trófeákkal és versenyeken nyert díjakkal. Még négy golyóm volt. Kett őt már kil őttem el őző leg,

mikor egy vaddisznó t ű nt fel el ő ttünk. Persze nem találtam el.
Talán jobb is így. Puskás József újra elmagyarázta, hogy nem
szabad csak úgy vaktában lövöldözni, hanem nyugodtan kell
célozni, lehetőleg a fejére.

— Nem minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú
tarka szarka farka tarka.
Bólogattam, hogy jó, persze, mindent megjegyeztem és
legközelebb úgy cselekszem majd. Csendben mentünk to-

vább. Karórámra néztem és láttam, hogy itt a hírek ideje. Közöltem társammal, hogy szeretném, ha megállnánk meghallgatni ő ket. Jó. Meghallgattuk. Két golyót csúsztattam puskámba és kitisztítottam a csövet. Endre hajolt oda hozzám:
— Te, mint gondolsz, mi a különbség köztem meg a rossz
szappan között?
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Az annyira ismeretes szarka vagy rudasmadár (Tokaj) feje,
nyaka, begye, farkalja, combtollazata, fels ő farkfed ő i feketék;
melle, hasa, valamint szárnyfed ő i — nagy fehér foltot alkotva —

fehérek; a nagy evez ők bels ő fele fehér, hegyük és küls ő szélük fekete, a többi evez ő fekete, kékes és zöldes ércfénynyel;

a fark szintén fekete, t ő felén zöld, hegye táján biboros, kék és
aranyos fényben csillog; farcsíkja szürkésfehér; cs őre és lábai
feketék; szemei sötét-barnák. Hosszúsága 41-45, szárnyhossza 19:8-21:9, farkhossza 36:6-27, lábhossza 4:8-5:2,
cső rhossza 3:5-3:8 cm." (Brehm Alfréd: Az állatok világa, 4.
kötet: Madarak I., Légrády'testvérek, Budapest, 1902.)
Francis Macomber járt a fejemben. Neki is a vadászaton
gyű ltek meg a bajai. De az öreg Sant!ágónak sem volt könny ű
dolga. Az ujjam a nyolcas lyukba dugtam, majd egy tekerés
után az egyesbe helyeztem át, amit pedig megdupláztam. A
hatos következett, utána a kilences, s végül a matematika valamilyen megmagyarázhatatlan törvénye szerint a háromas.
Foglaltat jelzett. Ujra próbálkoztam, de most se több sikerrel.
Visszavonulást fúvattam és led ő ltem az ágyara. A repedést figyeltem szobám plafonján. Rágyújtottam, de rögrön el is oltottam, hiszen nyilvános helyen tilos a dohányzás. Bezzeg ...
Nem, ez a mondat így nem lesz jó. Jó. Ezt hagyjuk, Gyerünk

tovább:
A vállalat egész területén tilos volt a dohányzás. Munka
után Jutkával és Ancsival beültünk az egyik bárba. Meglepetten tapasztaltam, hogy két asztallal kevesebb van, s a helyüket négy játékautomata foglalja el. Én sört rendeltem, Jutka
vodkát, Ancsi pedig szódát. Beszélgettünk. Éreztem, hogy pi-

sálnom kell ezért a WC felé vettem az irányt. Ahogy ott álltam
meglepett a falba vésett felirat: OVDE SU SE I NAJHRABRIJI
USRALI! A szarkákat pedig soha nem szerette senki. Pet őfi is
inkább a farkasokat választotta a szabadság szimbólumává, s
a fent említett madaraktól még a rossz szimbólumát is elszedte, amit a nép ragasztott rájuk, jelképezvén a tolvajt, hiszen a
szarkamadár is lop, s azt a kutyáknak adta. Hemingway pedig
a leopárdot választotta a kilimandzsáró havában, és a bikákat a délután leselked ő halálban. Kifelé jövet majdnem ösz-

szeütköztem Endrével:
— Szevasz!
— Szevasz!
... és kész. Letelepedtem vissza a csajok közé. Elmeséltem
nekik felfedezésem, s ő k jót röhögtek azon. A KITATÁS! feliratról nem szóltam nekik. Ancsi spriccert rendelt, Jutka vod-

kát, én meg sört. A második túra volt ez. Most Jutka fizetett.
Keservesen ordítottam, hogy egy, boldogan, hogy kett ő , félve

suttogtam, hogy három, kérdeztem, hogy négy?, örömittasan
kiáltottam, hogy öt, s válaszoltam, hogy hat, azt mondta: hét,
nem minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka
szarka farka tarka. A tévében hirdetések mentek. Akaratlanul

is oda szegezödött mindhármunk tekintete, de egyikünk se fi-

gyelt oda. Akkor Ldssz szombaton —kérdezte Jutka. Jaditnak
hívták a krémet. Orültünk mert mindig mikor bekentem vele a

n їе ntem bezárni az ajtót. Az utolsó pillanatban nem érkezett
senki. Ha nem, hát nem: elfordítottam a kulcsot a zárban és
visszatértem a szobába. Ott ültünk egymás mellett: Jutka,
Ancsi, Puskás József, én, Anita és Angéla. Tudták, hogy ne-

kérdéses felületet. Wheat, mondják az angolok a búzára, barley az árpára, oat a zabra, hay a szénára, clover a lóherére és
bean a babra. Ezt mind Puskás Józseftöl tudom. Már tíz éve a
fő nököm és eltökélt szándéka, hogy megtanít angolul. A legutóbb a rendhagyó igéket magoltatta be velem.

kem kell kezdenem, és én is tudtam. Megköszörültem a tor-

a lakásépítési kölcsönömet! Nagyon jól jönne, mert most egy
majdnem-putriban (két emeletes villa) élek a családommal

Puskás József: (ordított) Magpie, magpie, magpie, magpie,
magpie, magpie, pagpie...

— Kedves fő nök, szeretném megkérni, hogy engedélyezze

(házvezető nő).

Puskás József részletesen elmagyarázta, hogy mikor a
könyvelést végzem a bevételhez mindig kevesebbet kell beírni. Es akkor is, mikor friss árú érkezik. Gyorsan belejöttem.

kom és felálltam. Öt szempár tapadt testemhez, tíz dobhártya
várta, hogy dolgozhasson. Ez nem lett olyan szar kávé.

4.

— Jó. Mindannyian tudjátok, hogy miért gy ű ltünk mi most
össze. A kérdés az, hogy... Ѕzбvа l azt kell eldöntenünk, hogy
mi legyen Endrével.

Ancsi is kiitta italát és már indultunk is. Zsuzsáék el őtt halad-

Jutka: Szerintem legjobb lenne, ha betörne egy bankba, azt
kirabolná, üldözné és végül elfogná a rend ő rség.
Angéla: Hülyeség. A legegyszer ű bb, ha lelép a zebrára és

az ablakon,
Ifj. Golyvás Endre benyújtja az illetékes szervekhez a kö-

elüti egy autó.

tunk el. A leeresztett red ő nyt kissé kihúzva bekukucskáltam
vetkező

KÉRVÉNYT
a halálát követ ő napok teend őirő l.
Kérem, hogy ezen kérvény véletlenül se tekintessék végrendeletnek!

Kérem, hogy az általánosán bevett szokástól eltér ően,
semmiféle fcöszönetnyilvánítás vagy megemlékezés ne jelen-

jen meg a napilapok ilyen célra megjelölt oldalain!
Kérem, hogy a fent említett id őszakban a szintén általánosan bevett szokástól eltér ően, ne rakják ki a gyászjelentést az utcák fáira. Azért kérem ezt, mert mindig utáltam az
ilyesmit, és letépdestem a kiragasztott cetliket!

Nem minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú
tarka szarka farka tarka.

„Egész Európában, Észak-Ázsiában Khináig honos s délen
Perzsiáig, Kasmirig terjed. Észak-Amerikában szintén el őfordul, noha az itt él ők kissé különböznek a mieinkt ő l s az amerikai ornithológusoktól külön fajta számba vétetnek (Pica pica
hudsonica Sab.). Ám ha közelebbr ő l szemügyre vesszük a
különféle vidékek szarkáit, nem csak az amerikait fogjuk eltérő nek találni, hanem a Közép-Ázsiában él ő ket is, melyek valamivel nagyobbak s fehérebb szárnyúak; szintúgy az Algeriában és Marokkóban fészkel őket is, melyek kisebbek a kö-

Puskás József: Az úgy túl rövid és elkapkodni nem szabad.
Az a véleményem, hogy jó volt az az ötlet, amivel kezdeni
akartad, az amelyik szerint beültetéd egy beszorult liftbe és ott
éhen hal.
— Én nem Endrét akartam beültetni a liftbe — motyogtam a
bajszom alatt.
Puskás József: Hanem kit?
— Nem tudom. Valakit csak úgy...

Anita: (félénken) Mi lenne ha elöntené a szerelem? Meglát
egy szép sz ő ke csajt, a szeme lehet kék, az orra pedig pisze.
Egy érzelmes love sto ry . Mit szólsz?

Puskás József: Szerintem hülyeség. Ha már itt tartunk, akkor leírhatnád újra, hogy nem minden tarka szarka farka tarka,
csak a tarka farkú tarka szarka farka tarka.
Ancsi: Az lenne a legokosabb, ha minket szépen hazaküldenél és leülnél egymagad gondolkodni.
— Ha akarsz, elmehetsz — jegyeztem meg félszegen. — Azt

már különben is próbáltam és nem hozott eredményt. Ha hozott volna, akkor ti most nem lennétek itt, mert azért hívtalak
benneteket, mert remélem, hogy segíteni tudtuk.

Jutka: Szerintem összegezzünk: bankrablás, gázolás, li ft ,

love sto ry , szarka nem lehet.

zönségesnél, farkcsíkjuk pedig nem szürkés fehér, hanem fe-

— Úgy van.
Puskás József: Azt hiszem, a megoldás, a helyes megoldás
a felsoroltak között van, csak ki kell közülük választani. Sze-

kete (Pica pica mauritanica Malh.). És még más fajtákon is

rintem a li ft .

megakad az élesen tekint ő szem; de minket itt ezek kevésbé

érdekelhetnek. Magyarország szarkái sem mind egyformák. A
keletiek Cynk E. szerint már jóval nagyobbak, hosszabb farkúak mint a nyugatiak s közelednek a délnyugat-ázsiai fajtához. (Pica pica leucoptera Gould)." (Brehm Alfréd: Az állatok
világa, 4. kötet: Madarak I., Légrády testvé гek, Budapest,

Anita: Nem tudom megérteni, miért akarja mindenki megölni ezt a kedves fiút. Hülyeség lenne az egész, ha a végér ő l lemaradna a happy end.
Angéla: Nem vagyok a happy end híve.
Puskás József: En sem. Az a te nagy bajod, hogy megalkottad ezt az Endrét anélkül, hogy valami célod lett volna vele,

1902.)

most pedig nem tudod hova tenni. Nem kell vele semmit se

Sietnünk kellett, ha idejében oda akartunk érni. Siettünk is.
Négyen mentünk tovább. Zsuzsa a hátizsákjába berakta a hálózsákját és már jött is velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

csinálnod. Gyúrd össze az egészet, vagy ha sajnálod, akkor

Még Puskás Józsefért is be kellett ugranunk, ő viszont pont az

ellenkez ő irányban lakott, ezért egy nagy kerül őt is meg kellett
tennünk. Valami borzasztó volt az a mandarinlik ő r, amit elénk
rakott. Ancsi visszaöntötte a sajátját az üvegbe, Jutka megitta, Zsuzsa a poharában hagyta, én meg beöntöttem az enyémet az ágy alá. Ekkor belépett Puskás József. Magának nem
öntött. Megyünk? Jó, jó, gyerünk. Zsuzsa alig bírta tartani velünk az iramot. Lassítottunk. Esni kezdett a hó. Óriási pelyhekben hullott. Betemette az utcákat, a házakat. Tíz méter
magasságig csak hó volt. HA-HA-HA! Megérkeztünk. Feltettem egy kávét. Puskás József figyelmeztetett, hogy vigyáz-

zak, nehogy olyan lábvizet rakjak elé megint, mint a múltkor.
Nem olyan lett. Megjött Anita és Angéla. Együtt. Kellemetlenül
éreztem magam, de egy-egy testvéri puszi után nem t ű nt fel
semmi.

— Vagyunk már egy páran.
— Akarod?
— Á, itt volt néhány sorral feljebb!

Feszült csend volt a szobában. Már mindenki megjött, akire
vártunk, de még nem akartuk elkezdeni, számítva a váratlan
vendégekre. Meddig várjunk? Még öt perc. Ritka hosszú öt

t két tével
perc volt az. Arra gondoltam közben, hogy a kett ő
kell írni. Ami azt illeti, igen nehezen sikerült ezt megtanulnom.
hogy sikerült. Vártjunk még? Ne. Felkeltem és kiMindegy, f ő

tedd el, és majd egyszer befejezed.
— Ne feledd, hogyha Endrét megsemmisítem, akkor vele
együtt, te is megsemmisülsz.

Jutka: En én is, aminek pedig egyálltalán nem örülök.
— Úgy van. Csak Anita, Angéla és én... Mi hárman túlélnénk.

Puskás József: Akkor a második megoldást válaszd!
Jutka: Igen ám, de ki tudja, hogy mikor fogja folytatni? Lehet, hogy addigra megöregszünk. En nem akarok vén trotyli-

ként szerepelni. Most összegy ű ltünk és el kell döntenünk,

hogy mi legyen Endrével, ami nem is annyira fontos, mint az,
hogy én, illetve mi hárman életben maradjunk.
Ancsi: Egyszer az el ő ttem szólóval.
Anita: A legegyszerű bb és legbecsületesebb megoldás az

lenne, ha behívnánk Endrét, és ő megmondaná, hogy mit zeretne.

— Ez lehetetlen. Fogalmam sincs, hogy hol lehet, sose találnánk meg, ha most keresni kezdenénk.

Puskás József: Jutka helyesbített, hogy mi hárman, hát én
megelégszem azzal, ha én életben maradok a történet vé-

géig.

— Volna egy kérdésem: Egyáltalán, szeretitek ti Endrét?
Puskás József: Én őszintén bevallom. hogy nem. Te talál-

tad őt ki, neked kell őt szeretned, a mi dolgunk mindössze
annyi, hogy élünk, vele együtt egy bel ő led fakadó történetet.
— Többiek?
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ményem, hogy bármennyire is az egyes szám els ő személy a

nak. Nem várom el, hogy megértsetek. Nem mondom, hogy
legyetek boldogok, vigyázzatok magatokra, mert nem ú фy
gondolom, hazudni meg nem akarok. Lehet, hogy a májusi
ünnepekben hazalátogatok, de ha megyek is, csak azért teszem majd, mert az úgy szokás. Ha nem megyek, az azt jelenti, hogy minden rendben. Nem tudom, mikor írok legközelebb de majd írok. Miattam ne izguljatok, éljétek a magatok
hétköznapi életét és ne akarjatok megkeresni! Nem minden

legfontosabb mindenki számára, mindannyian többet nyerünk
vele, ha most Endre érdekeit tartjuk a legfontosabbaknak.

Ámen!

Anita: Én azt hiszem szeretem. Nem mint embert, mint

barátot, hanem mint férfit. Úgy érzem, akkor is szeretném, ha
függenék tőle, és az ő érdekében azt is elviselném, hogy
megsz ű njek létezni.

Ancsi: Tetszik, ahogy kifejezted magad, mert mi nem halunk meg, ha đ a szemeteskosárba dobja azt a néhány oldalt,
hanem csak megsz ű nünk létezni. És még valami: az a véle-

tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú szarka farka tarka.

Angéla: Egyezem, hiszen Endre minél sikeresebb, vele

egyenes arányban a mi sikerhányadosunk is n ő . Én persze
könnyen beszélek, hiszen az én létem már biztosított, s itt
csak mint statiszta szerepelek.

Zsuzsa: Szerintem mára fejezzük be a beszélgetést. Abban
megegyeztünk, hogy Endre érdekeit kell szem el őtt tartanúnk,

ha úgy hozza a sors, a saját kárunkra is, viszont épkézláb ötletünk nincs. Javaslom, találkozzunk egy hét múlva ugyanitt,
és akkor majd mindenki elmondja, hogy mi jutott eszébe a
közben eltelt id ő alatt.

— Én benne vagyok, csak félek. Endre számára nem lesz-e
már túl késö?

Puskás József: (ordított) Magpie, magpie, magpie, magpie,
magpie, magpie, magpie, (majd hallkabban kissé) nem minden tartka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka szarka
farka tarka.

„A legtöbb vidéken gyakori, másokon meg hiányzik. Így

Spanyolország némely tartományaiban egyáltalán nem látni,
ellenben másokban közönséges. A fában szükölköd ő nagy
rónaságokat, valamint a magas hegységet rendszerint szintén kerüli, noha Oates szerint Kasmirban 1500-2500 méter
magasságban fészkel. Mez ők határolta erd őcskék, farcsoportok, kertek, erd ő szélek azok a helyek, hol általában legszívesebben tanyázik. A hol nem nézik ellenséges szemmel, ott

rendkívül bizalmassá illet őleg tolakodóvá válik s az emberi telepek, házak körül üti fel otthonát. Skandináviában, ahol bizonyos tekintetben az ország szent madarának tartják, helyenként a népes városok kell ő közepén tartózkodik s az ereszeken, a külön számára készült párkányokra rakja fészkét.
Svédországban, Göteborgban kisebb városi kertek utcára
hajló fáin láttam fészkét, Norvégiában pedig Troms ő mellett
egy halásztelepen, összetámasztott póznák tetejében. »Magyarország madarai« cím ű művemben ezt írom róla: »Nem a
magas hegyek összefügg ő erdőségeiben, hanem a dombos
és sík vidéken sáfárkodik a szarka. De itt azután lépten nyo-

Golyvás Endre

„Az akácos s ű rű ségeket, fiatalosokat, fasorokat általában
legtöbbször szokta családalapításra kiszemelni. Jegyzeteim
szerint március közepén vagy végén kezdik a régi fészkeket

kitatarozni, esetleg újakat építeni. El őfordul, hogy közel egymáshoz 3-4 szarkafészket lelhetünk, de valóságos telepes
együttélésrő l nálunk nincsen szó. Kiválóan alkalmas helyeken
azonban közel egymáshoz néha nagy számú szarkapár tanyázik. Veszprémmegyében Vinár, Pápa és Szemere táján
láttam, hogy egy álló helyben különféle pontokról 80-100 fé-

szek feketedett felém a vidéket vonalasan keresztez ő akácfasorok levéltelen sudaraiból. A fészkek rendesen 6-8 méter

magasságban állnak, jegenyefákon azonban gyakran jóval
magasabban, ellenben s ű rű galagony-, kökény-, s őt fűzbokrokban néha alig 2 méternyire a földt ő l. A dinnyési tóban (Fehérm.) nádban is találtam fészkelve, oly alacsonyan, hogy
csaknem beláthattam a fészekbe. Az emberi telepek közeléhez, noha ritka szemes, vigyázó, furfangos, ravasz madár —
valóságos tollas róka — felt ű nő en vonzódik, azonban korántsem merő rokonszenvbő l, mint érzelg ős lelkek gondolnák, ha-

nem a legpusztább önérdekb ő l. Nála az anyagi érdek mindent
háttérbe szorít. Okos, számító, ott veti meg lábát ahol rabolhat, élelemhez juthat s fejl ődő apróságát is jóltarthatja."
(Brehm Alfréd: Az állatok világa, 4. kötet: Madarak, I., Légrády
testérek, Budapest, 1902.)

Mikor kinyitottam az ajtót, Puskás József állt ott.
— Bemehetek?

Csak természetes, hogy beengedtem. Látszott rajta, hogy
nagyobb lélegzetvétel ű beszédet akar mondani. Öntöttem neki mandarinlikő rt, gondolván, hogy attól majd összeragad a
szája és kevesebbet fog ugatérozni. Tapétaragasztónak nevezte. Gondolom ezen nevetnem kellett volna, de nem talál-

tam benne semmit, amin nevetni tudtam volna. Felt ű rte inge

mon elejbénk kerül. Gyümölcsösökben, kertekben, fasorok-

újját, mély lélegzetet vett és rákezdte:
— En már a múltkor is leszögeztem, hogy szeretnék életben

ban, tanyák körül álló facsoportokban mez őkkel, utakkal határos erd ő részletekben, ligétekben, pajták körül azonban

érdekeit tartjuk szem el őtt. Van egy ötletem. Endrét vezesd el

legszívesebben id őzik. Fészkét is ilyen helyeken rakja, még

egy szakadék szélére. Onnan akarjon leugrani, de el őtte vala-

pedig előszeretettel s ű rű tüskés fákra, nagyobb bokrokra.»"
(Brehm Alfréd: Az állatok világa, 4. kötet: Madarak I., Légrády
testvérek, Budapest, 1902.)

5.
Tisztelettel mindenkinek, különös tekintettel szüleimre!
Úgy terveztem, hogy az újévi ünnepekben hazalátogatok.
Amint tapasztalhattátok, nem lett bel őle semmi. Talán ha hiányoznátok, akkor hazamennék, de bármily sértő is, jól megvagyok nélkületek. Félreértés ne essék: nem gyűlöllek benneteket, csupán nincs rátok szükségem, énem nem éri hiányotokat. A címem sem írom meg, mert akkor rögtön válaszolnátok, s akkor nekem kellene válaszolnom, ami végül
Oda vezetne, hogy tényleg meggyű lölnélek benneteket, s arra pedig nincs szükség. Majd írok, ha lesz mondanivalóm
számotokra. Arra sincs szükség, hogy ti látogassatok meg.
Helyet se tudnék biztosítani, de ez a kissebb akadálya. Van
nagyobb is: nem akarom, hogy elgyertek. Értsd meg anya,
nem akarlak látni. Azt azonban figyeld meg, hogy nem felkiáltójellel írtam, hanem csak egyszer ű ponttal. Még egyszer
mondom, nem haragszom rátok, nem gyű löllek benneteket,
egyszerűen csak jó így nekem, ahogy élek, s ebben az életben nincs helyetek. Illetve csak annyi, hogy néha írok egyegy levelet nektek. Elégedjetek meg ennyivel Nem tudom
magamat úgy elképzelni, hogy remegve várom a postást, az
meg meghozza a levelet, rögtön kibontom és élvezettel olvasom. Ne akarjátok a címem. Ti megadtatok nekem mindent
ami tőletek telt, de ezért egубltalбl nem érzem magam adós-
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maradni, és abban is megállapodtunk, hogy els ősorban Endre

ki próbálja meg lebeszélni.
— Kérlek, József...!

Nem akartam még lefeküdni, pedig az óra mutatója már rég
áthaladt a tizenkettesen. A rádióban Rahmanyinov m űveibő l
játszott Kerekes Tamás zongorem ű vész. Bekapcsoltam a videót és beraktam a Rambo harmadik részét, majd a tévét
teljesen lehalkítottam. A kép és a rádióból jöv ő zene tökéletes
kontrasztot adott. A film már a vége felé közeledett, mikor a
zene véget ért. Dragi slušaoci, naš no ćni koncert je završen.
U nastavku našeg programa emitova ćemo interju sa trenerom
naših najboljih fudbalera. Sa Ivicom Osim razgovara Stojan
Vašarski. Kikapcsoltam a rádiót és a videót is. Még mindig
nem akartam aludni. Anita kávéval várt. Szokásomhoz híven
újra elfelejtettem bezárni az ajtót.
— Tejet kérsz bele?
— Igen, lehet.
— Cukrot?
— Kösz, nem.

Már hideg volt, de én a hideg kávét szerettem. Anita őszin-

tén bevallotta, hogy ő nem gondolkodott, és hogy mindegy

neki, hogyan folytatom. Bepillantást engedett a szoknyája alá.
Használhatatlan voltam. Bezártam az ajtót. Hideg szél fújt.
Ahogy elhaladtam a piac mellett, sült gesztenye illata ütötte
meg az orromat. Nem bírtam ki. Vettem két litert. Útközben

persze mind megettem. Elhaladtam egy trafik mellett. Néztem
egy darabig a kirakatot. A Duga legújabb száma, egy régi
Tarzan-képregény, egy porosodó Úzenit, egy Marikás mesekönyv, Jó Pajtás, Képes Ifi meg egy MKU védte az elárúsítónőt a vevők tekintetétő l. Vettem egy vasárnapi Magyar Szót.
Összehajtottam és elindultam. Ahogy beléptem az ajtón, úgy

— Hagyjuk most ezt. Látom, hogy szenvedsz. Azt javaslom,

éreztem, fázom, ezért huszonötösre csavartam a kájha h őszabályzóját. Levetettem a csizmámat és a nappaliba vonultam. Kinyitottam az újságot. Szerencsétlenségemre, pont a
halottaknál. Ezt az oldalt utáltam benne a legjobban.

hogy azon a bizonyos december tizenkilencedikén gyerünk ki
együtt a temető be a sírjához. Ott beszélgethetnénk egy kicsit,

mely beszélgetésb ő l kiderülhetne a végrendelet tartalma is,
és szépen be is fejezhetnéd, mert én kezdek belefáradni.

— Nem tudom, a Hair is hasonlóan végz ődött.

6.

Г'

— No mindegy, de szedd össze magad, mert kiszállok.
— Most rögtön?

Megemlékezés

— Még nem. Kapsz két nap haladékot. Szia.
(Tehát folytathatjuk.)
— Nem minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú

December 19-én lesz egy éve annak a borzalmas, fájdalmas napnak, amikor drága férjemet, egyetlen fiam
Golyvás Endrét
örökre elvesztettük. 28 éves korában ragadta el t ő lünk a
kegyetlen halál. Hiányát megszokni nehéz, beletör ődni
sose fogunk. Kedves emlékét örökre szívünkbe zártuk.
Köszönet mindazoknak, akik megemlékeznek róla.
Tiszaszentmiklós, 1988. XII. 10.
Szerető felesége, Ilona,

tarka szarkafarka tarka.

(Mégsem! Csengetnek.)

— Te vagy az? Nem számítottam rád.
— Igen, én — válaszol Puskás József, berontva az ajtón. — Te
meghülyültél? Endre meghalt, kérését nem teljesítették, de

vége, VEGE. Mit akarsz még? Es hogy érted azt a Megemlé-

édesanyja, Júlia, Pista bácsi,
anyósa, apósa és a rokonság.

kezés alján, hogy: felesége. Arról nem volt szó, hogy n ős is. A

Gyorsan lapoztam egyet. O tt is halottak. Még egyet. Végre!:

lában n ősülnek, a n ők pedig férjhez mennek. Endre férfi volt.

legjobban teszed, ha ezt a részt átdolgozod!
— Mi különös van abban, hogy felesége volt. A férfiak áltaHalála után maradt egy özvegy.

Hirdetések.
MSX Philips komputer, teljes felszereléssel. Tel.: (021)

842-725.

— Ezen a ponton szépen be kell fejezned. Ki tudja, hülye fejeddel, ha folytatod, hogy mikor ölsz majd meg? Tegyél pontot: the end!
(Ett ő l nyugodtan folytathatjuk!)
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Endre szüleinél jelentkezett egy külföldi ügyvéd. Soha nem

Anitával ketten ültünk a szobában. Fejét ölembe hajtotta.
Nézte a plafont, én meg a posztert a falon.
— Szeretném, ha minden így maradna örökre!
Óhajod parancs. A film megáll, kimerevített kép. Egészen
addig, míg az utolsó néz ő is meg nem unja és ki nem megy a
moziból. Es aztán is. Egészen addig, míg a vetít őgépben ki
nem ég a lámpa vagy meg nem olvad a filmkocka.

gondoltam volna, hogy Montserratba utazik. Hozta a végrendeletet. Endre úgy kéke, hogy felbontásán a szülei, Anita, Angéla, Jutka, Ancsi, Zsuzsa, és Puskás József mellett én is ott
legyek. Elmentem hát.

— Olvasom — mondta az ügyvéd.
„Ti még éltek, én már nem. Utolsó kívánságom meghallgatására gy ű ltetek össze. Kívánom tehát, hogy hallgassátok
meg, gondolom ügyvédem el őadásában a következ ő népdalt:

— Hülye, már Ancsi is türelmetlen. Semmi logika sincs ab-

ban, hogy volt neki felesége. Szégyellem magam, hogy a te
képzeleted szüleménye vagyok! Az enyelgést pedig fejezd
be! Nem érünk rá most romantikázni.

Kék a kökény, zöld a petrezselyem,

Tótágast áll benne a szerelem.

— Hallgass már el! Nem látod, hogy áll a kép?

Én Istenem, mármost mit csináljak,

— Nincs szükség még egy n ő re. Igy is csak mi ketten va-

Szeressek-e vagy tótágast álljak?

gyunk férfiak. Vissza akarod állítani a matriarhátust?
— Kérem a gépész, engedje tovább a filmet! Sajnálom, Ani-

Mostanában ezt énekelgetem. Nem tudom hol tanultam, de

ta.

itt van a fejemben. Semmi különösebb célom nem volt vele,
hogy belevittem végrendeletembe, ahogy szüleimnek sem

Anita: Contra vim mortis non est medicamen in hortis.
— Igazad van! Tisztelt közönség, azon a délutánon pocsék

volt semmi céljuk velem. Véletlenül fogantattam egy éjszakán,
s csak azért szült meg anyám, mert kés ő volt már, mikor észrevette. Tudom, hogy arra vártok, hogy anyagi javaimtól nyilatkozzak. Íme: van egy kis házam Plymouth f ő utcáján, meg
ezer nyugat-indiai dollárom a National Bankban. Nem sok, de
nem is kevés. A baj ott kezd ődik, hogy nem tudom, mi legyen
vele. Azt mindenesetre nem szeretném, ha szüleim kezébe
kerülne. Legjobb lesz, ha az egész Anitához kerül. Igen."
(—Elnézést, hogy közbeszólok, de valamit nem értek. Az új-

ságban az állt, hogy egy éve már, hogy meghalt, akkor hogyhogy csak most olvassák fel a végrendeletét?
En: Most persze azt hiszi, okosat mondott. Igaza van. Én is
úgy érzem, hogy vakvágányra tévedtem. Köszönöm. Tehát
memóriatörlés, egészen addig, hogy:)
Itt volt a hirdetés.
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„Életmódja és viselkedése sokba emlékeztet ugyan a varjakéra, de mégis lényegesen eltérő . Lépkedve jár, körülbelül

mint a holló, de közbe néhány szökkenést tesz s farkát feltartja, meg-megbillenti mint a rigók vagy a vörösbegy. Röpte elég
jó, noha sokkal nehézkesebb, mint a varjaké s kivált nagy
szélben ingadozó, nem gy őzős; szemmel láthatólag kényelmetlen nekik a hosszú farok, melyet szinte húznak maguk
után. A magyar közmondás gyakran szerepelteti a szarka farkát s csak a legismertebbet is elég idéznem: »Sokat akar a
szarka, de nem bírja a farka«. Egyéb tulajdonságai szintén jól
ismertek s beszéd közben gyakran példálódzunk velük. »Csö-

rög mint a szarka«, »Tarka-barka mint a szarka«, »Nagy szarka (nagy lopó)« stb. Különös jelent ő sége is van nálunk,
amennyiben úgy tarják, csörgésével vendég jöttét jósolja."
(Brehm Alfréd: Az állatok világa, 4. kötet: Madarak I., Légrády
testvérek, Budapest, 1902.)
(Egy pillanat! Elnézést kérek, de csörög a telefon.)
— Tessék!?
— Szia, itt Ancsi.

— Szia. Hogy vagy?

hangulatom volt. Az a bizonyos megemlékezés rontott-e min-

dent el, vagy valami más? Nem tudom. Puskás ,lózsef a boltba sietett, mert elfogyott a cigije és már nagyon hiányzott egy
neki. Látta ugyan, hogy pirosat jelez a villanyrend ő r, mégis lelépett a zebrára. Egy Rába gyártmányú teherautó taposta laposra.

7.
— Zsuzsa állított be hozzám másnap délel őtt:
— Nézd mit találtam Endre cuccai között!
Egy határid ő napló volt az. Az elején néhány dátum, név,
feljegyzés. Közöttük az én nevem is. Kicsit hátrébb néhány
cím:
Boris Becker Nu вlocher Str ав e 51., 6806 Leinen, N.Sz.K.;
Ivan Lend', 8000 Northstreet Greenwich, Connecticut,

U.S.A.;

Roger Moore, London Management 253/241, Regent
Street, London W. 1., England;

Elefánt Elemér, 5700 Gyula, Béke Sugárút 64., Magyaror-

szág (tel: 99 -36 - 66-61-911);
Sylvester Stallone, c/o Creative Artists Agency, Inc. 1888
Centu ry Park East, Snite 1400, Los Angelos, Cal. 90067/
USA.

Tovább nem lapoztam.
— Mit kezdjek vele?

— Mit tudom én? Csinálni mindenesetre csinálj vele valamit,
hisz nem azért adtam a kezedbe, hogy tartogasd.
— Hová készül ődsz?
— Telefonon beszéltem Ilonával, Endre özvegyével, és ab

ban állapodtunk meg, hogy ma felkeresem. Meg kell ismerkednem vele, hogy tudjam milyen asszony, ha már berobbant
a történetbe. El ő ször Puskás Józsefet akartam elküldeni, de
most, hogy meghalt, nekem kell elmennem.

Úgy is történt. Ilona egy szobába vezetett. Az egyik sarok-

ban egy idő s néni ült. Ahogy beléptünk, felemelte a tekintetét

rám nézett és hadarni kezdett:
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— Én beteg vagyok. Beteg! Az idegsejtjeim betegek. Az
idegsejtjeim ! Tudja , csillag alakúak , nyúlványaik vannak. Van
amelyik nyúlvány rövid , és van amelyik hosszú . Ezek a dentritek és a neulitok , vagy ez utóbbiak más néven : axonok. A
hosszúak végfácskákban végz ődnek , ezek a telodentriumok.
— Orvos volt a néni?

— Ha egy hosszú nyúlványa van, akkor unipolárisból, ha
kettő , akkor dipolárisról , ha három vagy több , akkor pedig

hér Anasztáziát , Ilonáéban Váradi Líviát, az én szerepemben
pedig Sző ke Norbertet láthatták. További szerepl ők: Nagy
Ottilia, Szép Arpád , Ajtai Tihamér , Kovács Tamás és Alsó Vilmos. Technikus Bör Alfréd, díszlettervez ő Kis Gyula, Jelmeztervező Vezető Árpád, díszlet- és jelmezkivitelez ő Fény
Adrien és Kováts András , koreográfus Boros János , fénykezelő Bera Ödön , ügyelő Fehér Elvira . Az előadást rendezte
Kecskés Póth László.

multipolár!sról beszélhetünk. Ha az idegrendszerben történ ő

elrendeződést vizsgáljuk , akkor megállapíthatjuk , hogy a csillag alakú központi rész a központi idegrendszerben foglal helyet.

— Valami könyvet magolt be?
— A nyúlványok pedig az idegeket alkotják . Vannak piramidális idegsejtek is. Ezek az agyban foglalnak helyet . A nyúlványokat mielinhüvely és schwanburok veszi körül. A mielinhü-

vely helyenként megszakad , a schwanburok végigfödi. A Nisel-féle rögöcskék a citoplazmában vannak és a sejt potenciális energiáját biztosítják.
— Néni kérem, szép hogy ezt mind tudja, de én sajnos Id őhöz vagyok kötve. — mondtam, mert rossz volt a közérzetem.

A környezet okozta ezt. És az, hogy Ilona szemmel láthatóan
élvezte az öregasszony szövegét.

— Ha fáradt a sejt, akkor kevesebb van benne bel ő lük, ha
pedig pihent , akkor n ő a számuk . Vékony szálacskák, a neurofibrilumok , az impulzus továbbítására szolgálnak . Az idegsejtek kapcsolódása kétfajta lehet. Az els ő esetben egy dentrit egy neurithoz , a másodikban pedig két dentrit kapcsolódik
egymáshoz . Ez utóbbi esetben fiziológiailag aktív hatóanyagok találhatók , melyek közül a legfontosabb az acetilkolin.
— Kérem néni, fejezze be!

— Ez átviszi az idegimpulzusokat az egyik sejtr ő l a másikra.

Az egysejt ű ek az egész testükkel veszik fel az ingereket: fény,
hő ; és az egész test reagál rájuk . A hidránál jelentkezik a dif-

fúz vagy szórt idegrendszer. Az idegsejtek szétszórtan találhatók meg az állat egész testében . A nyúlványaikkal vannak

összekötve.
— No, néni, figyeljen! Ha reggel elfelejt reggelizni és csak a
kávékat tömi magába , akkor a gyomra rövid id ő n belül ki fog
lyukadni . A gyomor üres lesz és a két fala egymáshoz dörgölődik majd , a gyomorsav pedig kimarja a falát.
Segítségkérő en néztem Ilonára , de ő csak mosolygott, az
öregasszony pedig folytatta:

— A fiziológiai az él ő szervezet normális m ű ködését vizsgálja, a sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, és az egész
szervezet m ű ködését.
magpie, magpie, magp ie, mag- Magpie , magpie , magpie ,
pie — ordítottam.
csak a tarka farkú
— Nem minden tarka szarka farka tarka ,

tarka szarka farka tarka.
— Gyerekeket nem akartak?
— Én igen, de Endre még várni akart.
— Miért?
— Maga miatt, nehogy megtudja.
— Ezt nem énem.
— Én sem.
Hátradő lt székében és kecsesen mosolygott:
minig arról álmodo— Tudja, Endre nem szerette magát . Ő maga pedig nem
zott, hogy egyszer elutazhat Kinshasába ,
. És szeretett volna
volt képes elvinni őt oda . Azt várta magától

l majd halála után ódákat zengenek. Olyan
hő s lenni, akir ő
, aki megmenti Pirosakart lenni , aki legy ő zi a hétfej ű sárkányt
kát a farkastól, és Ábelt is Káintól. Olyan, aki haza is viszi a
és nem engedi a többi halnak,
halat , ha egyszer megfogja ,

Post Scriptum: A turné jól sikerült . Bejártuk a darabbal fél
Európát. Londonban tombolt a közönség, s a szinház viszhangzott a not eve ry magpie has a speckled tail , but only a
speckled - tail speckled magpie has a speckled tail felkiálltásoktól. Hamburgban egy kritikus azt súgta a fülembe , hogy es
ist nicht alles bunt Elster, Schwanz bunt, nun der bunte

Schwanz Elster Schwanz bunt . A párizsi közönség , ha nem is
tombolt, de elégedett volt, s motyogtak is valamit franciául, de
én abból egy mukk nem sok, annyit sem értettem. Csak mikor
szóltam, hogy inglis plíz, inglis, akkor mondták, hogy there is
no each mottled magpie has a mottled tail , but only mo tt ledtaild mottled magpie has the mottled tail , s az egyik buzgó
eszperantista is hozzám hajolt : Ne havas ć !n bunta pigo huntan voston ... Moszkvában egy néz ő beszökött az öltöz őbe és
ott mindenkivel kezet rázva mondogatta : Heт y кaЖДoü Hecтpoü copó ки нecтp ни x вocт , io тoл rкo y нecтpox вocтбнű

copó ки н ecтp ни x вocт (nyit u kđ zsdoj pjósztroj szoróki pjostrij hvoszt, no toljkó u pjosztrohvósztnoj szoróki pjosztrij

hvoszt). A hazai —értsd belgrádi közönség is láthatta a darabot. Őszintén szólva , csak azért tapsoltak, mert illik. Szemrehányásként vetették a szememre , hogy nema svaka šarena
svraka šaren rep, nego samo šarenorepa šarena svraka ima
šaren rep . Madrid volt a következ ő állomásunk . Egy megtermett n őszemély az el ő adás után a keblére ölelt és sírva kiabálta , hogy non paseran . A turné befejezéseként Budapesten is bemutatkoztunk, s a közönség egyetértett velünk ab- I
ban, hogy nem minden tarka szarka farka tarka , csak a tarka
farkú szarka farka tarka.

„A holló szórakozást talál az órákig tartó repülésben: a
szarka csak akkor folyamodik szárnyaihoz , ha kénytelen.
Egyik fáról a másikra , bokorról bokorra száll , ugrándozik a földön, ágakon , háztetőkre , sziklákra felkap : egy szóval rendkívül eleven, fürge madár . Értelmi fejlettsége csak oly magas
fokú, mint a hollóé. Ellenségét hihetetlenül megkülönbözteti a
közömbös járókel őtől , a vadászt a földmívest ől , szinte lelkéb ő l

kiolvassa az embernek jó vagy rossz szándékát. Szemtelen,
mikor bő rét biztonságban tudja, szerfölött óvatos, ha veszélyt
szimatol . Erő sebb állatokkal szemben gyáva, a védtelen,

gyengébb teremtményekkel pedig érezteti fels őbbségét, üldözi ő ket, ső t kegyetlenkedéstő l sem riad vissza. Többnyire
bandába állva járnak , ritkán egymagukban . Hangja , az ismeretes csörgés » s a k e r a k » vagy érdes » s a k k » » k r a k«;
aszerint a mint figyelmeztetni vagy hívogatni akar , más más
hangsúlyozással ejti e hangokat . Tavasszal a párosodás idejében néha órákig elfecseg , csörög s mindenféle változatban,

halkabban erő sebben hallatja szavát, mely összefügg ő beszélgetés alaphangjai rendes hangjaitól nem különböznek
ugyan , mégis valóságos el őadás , zenei egész benyomását
keltik — noha nem éppen valami kellemes hatást gyakorolnak
a hallgatóra ." ( Brehm Alfréd : Az állatok világa, 4. kötet: Madarak I., Légrády testvérek , Budapest, 1902.)
Trombyval sétáltunk a töltésen. Azt kérdezte, hogy melyik

hogy azt megegye, mint az oreg Santiago tette. Szívtelen em-

az általam ismert leghosszabb magyar szó . Közöltem vele,

ber maga. Olyan sok ez, amit kért?
Kissé lentebb pedig: Ich
lhr Кб nnt rIch mali —állt a falon .

tam, hogy válaszként az elkáposztástalanítottátokat mondja

wünsche bitte das Leben Deiner Beine! Nem értettem. Soha
nem tudtam németül.
TAPSVIHAR

A függöny lement. Endre szerepében Varga Gábort, PusBrehm Alfrédében Kálai Istvánt,
kás Józsefében Tóth Imrét ,
, Jutkáéban
Anitáéban Pintér Csillát , Ancsiéban Gene Júliát
, Zsuzsáéban FeAngéláéban
Nyilas
Tamarát
Barna Elvirát ,
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hogy weszternfilm-forgatókönyv-írón őinktő l. Arra számítotmajd, de tévedtem. Azt mondta, hogy megszentségteleníthetetlenkedéseitekért. Ő győ zött. Ahogy beléptem a kapun, egy

papírcetlit találtam bedobva:
RO ELEKTROVOJVODINA

SENTA
Molimo vas da stanje strujomera
ispišete u prozor iii javite
telefonom broj 812-855

Zahvaljujemo ❑

A cső dörbogarat a Télapó hozza. A cs ő dörbogár egy igen
egyszerű , szakszerű és korszer ű állat. Karosszériája áramvonalas, vezérlése automatizált, az óránkénti 150 fröccsöt
minden megerő ltetés nélkül bírja. Bár patás cs бrébő l arra következtethetnél, hogy a szájkosár-nyüv ő félékkel áll rokonkapcsolatban ez nem így van. A politicantes vulgaris családjának és a sző röstalpúak egyik alfajtának egyedi képvisel ője. Mi
sem bizonyítja ezt jobban mint az, hogy sz ő rén tömérdek talpat visel.

Legközelebbi rokonai a hegyitet ű , a konyhasváb, a nótáscsótány, a cipzár, a motorf ű rész és a szegény ember. Szereti a
csöcsös nő ket, meg a krumplis tésztát, de a görkorcsolyázást
sem veti meg. Táplálékát illet ő en a szegény emberrel egye-

temben a nemev ő félékhez sorolják. Mindezt meghazudtoló-

lag — hja, a természet is tévedhet! — tizenkét pár éles foga van.
A harmadik és a negyedik pár m ű fog. Általában aranyból van
és külföldön készítteti. Persze csak akkor, ha ő maga belföldi.
Nagytatája kisiparos, egy eszmei differenciációkat gyártó

kisüzem vezető je, nagyanyja pedig egyszer ű mosón ő volt.

Míg élt, sokszor kedvezve ezzel a csemetének hagyta is a dagadt ruhát másra, s öt vitte fel a padlásra. Ezért munkahelyi

mulasztás címén többször is felel ő sségre vonták szegényt...
ső t a Szoc. Szövb ő l is menesztették.

A cső dörbogár különben gömbölyded alakú, de focilabdának nem használható. Méretére nézve hat öl és hét derék, de
Szumátriában csak colosnak hívják, amib ő l arra következtethetsz, hogy ott még nem tértek rá a SI-rendszerre. Ez persze nem egészen így van, mert az SI-rendszer egykoron itt is

hatalmon volt, ám a nemrégiben egy államcsínnyel letaszajtották a trónról. Azóta a lóer ő t, a lóvét, a lóherét, a lóversenyt
és a lópikulát valamint az áramer ő sséget, a litert és az intelligenciát is centivel mérik... de hát ez nem ide tartozik. Telje-

sen leegyszer ű sítve a dolgot: egy átlagosan fejlett cs ődörbogár akkora, mint egy kisebbfajta nagy ló, de megn őhet akkorára is, mint egy nagyobbfajta kis ló. Elvégre is minden relatív.

Különben a cs ő dörbogár mind a mai napig nagy enigma.
Elő fordulási helye bizonytalan, életkora még inkább. Erre már
többször fényt akartak deríteni, de mindhiába. Egy alkalommal a természettudósok egy ezt taglaló sajtótájékoztatóra a
cső dörbogarak küldöttségét sikeresen el is csalták, de a küldöttség az utolsó pillanatban lelécelt. Egy másik alkalommal
megjelentek (lásd még: medugorjei Sz ű z Mária), de akkor
meg nem nyilatkoztak, így ezt !lletöen a dolgokat továbbra is
homály fedi. Az életkora megállapítása céljáról foganatosított
megfigyelési akciók is rendre kudarcba fulladtak, mert az obszervációra kijelölt tudósok elhaláloztak. Ezt ellensúlyozólag
a cső dörbogarak megállapították, hogy egy közepesen fejlett
természettudós, átlagos életkora 70 év.

Különben amikor egy harsány „ Jó napot kívánok" kíséretében beköszönt a tél, a cs ő dörbogarak a melegebb égtájak felé
repülnek. Mert — ha valaki ezt eddig nem tudta volna — az égtájakból is van egy tucatra való. E célra általában a Jumbo Jet

nevezetű greffet veszik igénybe, természetesen el őző
leg
többször is ellen ő rzik érkezett-e cáfolat azon híresztelésekre,

miszerint a Sáskajárás Hazafias Frontja a sárgarépaf őzeléktő l való undorodás a jeléül bombamerényletre készül.
Noha ilyen titokzatosnak t ű nik, cs ő dörbogarat egészen biztosan már mindenki látott, csak éppen nincs tudatában ennek.
Nem is lehet, hisz a cs ő dörbogár olyankor látszik, amikor
semmi sem látszik. Úgymint: látod, hogy nem látod. (Na látod!) Ezek szerint amikor valaki azt mondja, hogy: semmit
sem Iátok, akkor cs ő dörbogarat Iát, minekutána nyelvdíszítés --«--gyanánt, a „semmim sincs" helyett mindenki nyugodtan
mondhatná: „cs ődörbogaram van." S ő t, hogy a helyzet ne

tű njék olyannak, mint amilyen, nevét egyéb nélkülözést jelz

ő

kifejezésben is alkalmazni lehetne. Teszem azt sokkal jobban

festene „a baj van, mert semmi sincs helyett egyszer űen azt

mondanánk, hogy az országnak kielégít б mennyiség ű csődörbogara van, amiért is ma már mindenki tetszés szerint törhet a bőség kenyeréb бl. Ámen. ❑
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Milisav Savi ć

dúvad torkába esik, ha nem jut eszébe az a ment őötlet, hogy
leveti a ruháját és ledobja az ordasoknak . Azok megszagolgatták a posztót , széttépték , majd elkotródtak . A szerencsétlen legény ruhátlanul, mezítláb valahogy hazavonszolta magát, de úgy meg volt rémülve, hogy két hétig élet és halál kö-

zött lebegett, pedig a legügyesebb javasasszonyok kúrálták.
És a farkasok még ezenkívül is sok embert megtámadták,
ámde ez utóbbiak szerencsére megúszták : ki-ki vagy felmászott a fára, tüzet gyújtott , vagy vasvillával ugratta szét őket,
vasvillával, amit ő l — akárcsak a kést ő l — egy pillanatra sem
váltak meg az emberek.
De a farkasveszedelem okozta legnagyobb szerencsétlenség a tél vége felé történt, amikor olvadni kezdett a hó, s amikor a csorda visszavonulni készült hegyi odvaiba , hogy leköly-

kezzen és gondoskodjon kicsinyeir ő l, ahogyan a természet
törvénye el ő írja. A következ ő télig való búcsúvételek ezekben

a napjaiban azonban a forráskútról elrabolták a falu legszebb
lányát , egy olyan parasztgazda egyetlen sarját , aki a falu legjobb legelő it , gyümölcsöseit és ártereit mondhatta magának.
A boldogtalan apa csak a felborult korsót meg egy hatalmas
farkasnak a lábnyomait találta meg a forrásnál . A nyomok a

jeges hegyvidék felé vezettek, és arra enyésztek el.
Vérnek nyoma sem volt.

A váratlanul jött, nagy havazás , amilyen emberemlékezet óta
nem volt , távol tartotta falunktól az utast és a vendéget,
ugyanakkor egy másfajta , hivatlan látogató vonzott oda: a farkasokat.
Napokig havazott , sű rű , nehéz pelyhekben szakadt a hó.
Az ég összefolyt a földdel , az este a reggellel . A hó már az ablakig ért, gidret-gödröt elegyengetett, mezsgyekerítést összemosott . Még a kútig vagy az istállóig sem tudtunk csapást kitaposni , mert amíg vizet húztunk vagy megetettük a jószágot,
a hó befújta a lábnyomunkat . Az ember jelenlétének minden

nyomát egyszer ű en elnyelte a havas fehérség.
Amikor pedig a hózivatar elült, már az els ő holdvilágos és
fagyos éjszakán megjelentek a farkascsordák . Megtámadták
az aklokat , jó pár birkát elhurcoltak , még többet leöltek és
otthagytak . Ez a következ ő éjszaka is megismétl ődött. Kutyáink sz ű költek félelmükb еn a küszöbön , eszeveszetten kaparták az ajtót , hogy beengedjük ő ket; ha pedig egyik-másik,
bátorságra kapva, netán rárontott a farkasokra ; azt egy szempillantás alatt szétmarcangolták.

A falu védekezni kezdett a veszedelem ellen. Vermeket
ástunk , csapdákat állítottunk , néhány bárány húsát megmérgeztük ( a kutyákat elóbb láncra kötöttük), továbbá meger ősítettük az aklokat. De mindez nem sok eredménnyel járt. Ko-

vás meg sörétes puskáikkal nem jártak több szerencsével a
vadászok sem, mert vagy rosszul céloztak, vagy az álom ördöge incselkedett velük a leshelyen, vagy pedig olyan helyeken várakoztak , amelyeket a farkasok úgy kerültek, mint az
ördög a tömjént.
Mindent összevetve , amíg a farkasok elvitték vagy lemészárolták legalább száz birkánkat , csupa јб faggyús állatot,

addig mi mindössze négy rablót vertünk agyon vagy csíptünk
el, azt is a kimerült , ereje fogytán lev ő hitványát ; a vezérállatokat meg a magánosokat nem sikerült megkaparintanunk,
azok ott maradtak a falut környez ő , behavazott dombokon, és
elnyújtott hangon úgy üvöltöztek , hogy attól még álmunkban
is a hideg szaladgált rajtunk.
A kiéhezett és veszett farkasok most már az emberfiát is
megtámadták.
A vízimolnárt egy éjszaka tépték szét , de úgy , hogy az
egész emberb ő l csupán egy kis alvadt vér, a sz ű rkucsma, ruhafoszlányok meg egy pár bakancs maradt a havon.
Egy legényt az erd őben rohantak meg , ő azonban a fára
mászott el ő lük , és fél napot ott töltött . Majd belefagyott a lélek,
de hát hiába kiabált segítségért a hegyi pusztaságban. Közben a farkasok ott nyüzsögtek a fa tövében , föl-fölugráltak, és
a fa kérgét harapdálták . A legény kezdte elveszíteni az eszméletét , már-már édes álomba merült, és az ágak közé ékelő dve minden bizonnyal vagy megfagyott volna , vagy pedig a
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Az egész falu gyászba borult, de különösen a lány legközelebbi hozzátartozói : a szülei és a rokonság bánkódtak nagyon . Azt kimondani sem lehet , hogy búsultak a falu legényei,
még azok is, akiket kikosarazott . Még irigy vetélytársn őit is
szíven találta az esemény híre.
Hajtóvadászat indult, hogy legalább a csontját vagy egy
hajtincsét megtalálják a szerencsétlennek.
A farkasoknak azonban se hírük , se hamvuk . Déli szél kerekedett hó olvadásnak indult, lábnyom nem látszott sehol, a
tavaszi illatoktól megrészegült kutyák tehetetlenül forgolódtak, nem ismervén fel a farkasszagot.
Minden reményünket elveszítettük, hogy övéinek és a falu-

nak örök emlékezetül — bármit is megtalálunk a falu legszebb
lányából.
A bánatos apa, közvetlenül a temet ő bejáratánál , takaros

síremléket állíttatott, és három feny őcsemetét ültetett köréje.
A rákövetkez ő télen jobban felkészültünk . Gondosabban
ácsoltuk meg a karámot , erő sebb kutyákat szereztünk, és —
egy pár ökör árán - vettünk egy jó karban lev ő karabélyt. A

kár kisebb volt ugyan, de az átkozott férge mindig váratlanul,
éjnek évadján támadott, s bizony jócskán megdézsmálta a
jószágot.

Megtanácskoztuk a dolgot, és elhatároztuk, hogy a harmadik telet még felkészültebben várjuk, hogy egyszer s minden-

korra kiirtsuk ő ket, vagy ha nem, hát úgy ellássuk a bajukat,
hogy messze elkerüljék ezt az elátkozott helyet, a falunkat.
Az első havazások után az erdökerül бnk olyan hírrel állított
be, amely nemcsak hihetetienül hangzott , hanem egyszer űen
elképesztett bennünket : ugyanis körülvették a farkasok, és
dupla csöv ű puskája ellenére minden bizonnyal ráfizetett volna, ha nem megy éppen arra egy lakodalmas menet . De arra
ment, és a nagy ordítozás meg az üstdobok bufogása szétugrasztotta a falkát . Az erd ő kerülő továbbá azt állította, hogy
egy hatalmas termet ű ordas mellett ott látta a falu legszebb lányát, él és virul , ámbár, igaz, némileg n őstényfarkasra emlékeztet . Egy fészekalja farkaskölyök is volt körülötte , talán a
kicsinyei . Jól látta , a mi falunk szépe volt: bár négykézláb járt,
a régi emberformája megmaradt.
— Most is szép, mindenkinél szebb! — bizonygatta az erd ő -

kerülő , hozzátéve , hogy a farkaskölyköknek is emberfejük

volt.
Nagy ijedtében félrebeszél a jóember, mondogattuk.
Hamarosan kiderült , hogy a kerül б bizony nem álmodta,
nem is találta ki ezt a históriát . Minden jel az emberi kéznek és

az emberi észnek a jelenlétér ő l tanúskodott: az aklok kapuját
nyitva, a csapóvasakat elcsattintva , üresen találtuk. A vermeinket valaki betemette vagy földúlta , a maszlagos bárányokra pedig a küszöbeinken virradt rá a reggel , ahol a ku-

tyáink fordultak föl.
Kis híján vér folyt közöttünk, mert azt hittük, valami közü-

lünk való elmeháborodott akadályozza a veszedelem ellen vívott háborúnkat.
De amikor az aklok félig embert ő l, félig farkastól származó
lábnyomokat fedeztünk fel , akkor már elhittük , hogy az erdész
mégiscsak igazat mondott . Akkor pedig végképp elszállt a

gyanúnak még az árnyéka is, amikor elejtettünk egy farkaskölyköt: valóban az arca, a kifejlett szemfogaktól eltekintve,

Jódal Kálmán

miben sem különbözött az emberét ő l, a mells ő mancsai pedig

éppen olyanok voltak, mint a mi kezünk. Valaki javasolta,
hogy a farkaskölyköt ne dobjuk a verembe, hanem ill ően temessük el, mint akármilyen emberfiát, a faluszépe amúgy is
üres sírboltjába.
Fölzúdult az egész falu: nekiestek a szerencsétlen gazdának, mondván, hogy lány helyett n ő stényfarkasnak adott életet. Az id ő s ember, ahogy tudott, védekezett a vádak ellen, s
amilyen szomorú volt, annyira örült is, hogy szépséges lánya,
apjának kedvence, él még. S ő t reménykedett is, hogy majd
kiszakítja a farkascsordából, és visszatereli az ő igazi nyájához. Egy egész vagyont ígért annak, aki kiirtja a farkasokat és
élve hazahozza a lányát.
A falunkat fenyeget ő baj olyan méreteket öltött, mint addig
sohasem. Hiába szóltak az üstök, dobok, durrogtak a mozsarak, hiába az egetve гđ lárma — ez már nem tudta elijeszteni
a farkasokat. A t ű z sem, az üszök sem. Olyan fesztelenül
közelítették meg a tüzet, mint akik jéghideg szívüket és fa-

gyos mancsukat akarnák megmelegíteni.
Egyedül a puskától féltek, a kést ő l már kevésbé. S mert
okosak voltak, mely tudással alkalmasint a faluszépe ajándékozta meg ő ket, elkerültek minden csapdát.

Hiába szerveztünk hajtóvadászatot, nem is egyet. Átázva
és álmatlanul bandukoltunk aztán haza, csak arra kérve a
mindenhatót meg az összes ördögöket, hogy tartsa távol t ő lünk ezt a bajt. Éjszakánként pedig ijedten hallgattuk a farkasok üvöltését, amely olyan volt, mint a világ végét jelent ő , baljós sírás. Majd miután jól belakmároztak az aklainkban, féktelen táncba fogtak a környez ő hegyekben, olyan hangokat
halltva, amelyek a mi lakodalmas és védszentünnepi danáinkra emlékeztettek.
A mentő ötlet a falu egyik szegényének jutott az eszébe. Ez

A patkány
A patkany a szemöldökét ritkítja.
A patkány a tévét nézi, ahol a legjobb borotvahabot reklámozzák. Elmélyülten rágcsál valami gyárilag készült aprósüteményt, a gyanús szín ű sós falatok egymás után t
ű nnek el a
szájában. Elégedett.
Rendkívüli zeneszámok csendülnek fel apró Philips gyárt-

mányú zsebmagnójából. Leveszi a tévér ő
l a tekintetét és elmélyülten hallgatja a muzsikát.
Társai most bújnak el ő a szennycsatornákból.
Alkonyodik.
Kövér, sz ő
rös rágcsálók lepik el a várost. Mindenütt otthon
vannak. A szórakoztatónegyedben, a testápolószalonokban
a városházán.
A diszkók hajnalig üzemelnek. Felhevült testek rángatóznak a bugyogó slágerzene ütemére. „Baby, oh, Baby", sóhajt

fel egyikük és csókot dob a mellette lev ő
szemek, szimatoló, nedves orrcimpák. nek. Szúrós, csillogó
Éjjel csöndes a város.

A sz
patkány egymagában sétál a csatornanyílások mentén.
Egy
ő rös, bajszos négylábú fekszik a betonon, mells
ő lábait
arca elé emelve. Barátn ője unottan nézi. A patkány odalép:
„A barátja alighanem rosszul van."
Alighanem. Van egy cigarettája?"
Kövér, szörös rágcsálók lepik el a várost. Mindenütt otthon

vannak.

a legény is szerelmes volt a faluszépébe, aki ő t is kikosarazta,
alighanem a szegénysége miatt.
— Farkasbő rbe bújok! — javasolta.

Másnap az önkiszolgálóban. A patkány a bevásárlókörútját
itt kezdi. A kiszemelt, gondosan formatervezett áruval megrakott kosarát maga el ő tt tolva a sor elejére tolakodik.
Egy divatos patkányn ő hosszú, meztelen farkát mells
ő lábaira tekerve, rárivall:

hogy a bajtól úgysem szabadulunk olyan könnyen.
A legény belebújt a hatalmas farkasbundába, farkashájjal bekente magát, s egy hosszú, éles t ő rt dugva az övébe, a he-

Hátrakúszik és beáll a várakozók sorába. Hulla és pestisszaguk van.

Nem nagyon örültünk neki, mert meg voltunk gy őződve,

gyek felé vette útját.

Az erdei csapások mentén, alombtakarmány - kazlak meg
az aklok körül leölt farkasokra bukkantunk mindennap, s ebbő l láttuk, hogy a legény él, és hogy megvalósította elgondolását.
S egy reggelen h ő sünk, az elrabolt farkasleánnyal együtt,
ünnepélyesen bevonult a faluba. A szerencsétlent azonnal
bezárta az istállóba, és szólt a borbélynak, hogy beretválja le
róla a hosszú sz ő j.
Ropogtak a puskák, harsogott a dal, csaptunk is nagy rikoltozást, kotyogva szaladt le a pálinka a torkokon... A falu apraja-nagyja ünnepelte a vérengz ő fenevad felett aratott gy őzelmet.

A bátor legényt a vállunkra emeltük, és ki-ki a tehetsége
szerint megajándékozta: aranytallérral, falisz ő nyeggel, inggel,
törülköző vel, sóval és kenyérrel. A legdrágább ajándékot, egy
fehér lovat és ezüsttel kivert nyerget, a lány apjától kapta. Az
öregember azonban, amilyen boldog volt, annyira gondban is
volt: kedvencének további sorsa aggasztotta. S nem ok nélkül, miután felöntöttünk a garatra, botokat, köveket ragadtunk,
és elindultunk az istállóba, hogy agyonverjük a falunak ezt az
elvetemült lányát, farkasok ágyasát.
Az istálló ajtajában a bátor legény állta el utunkat.
— Megálljatok! Elveszem feleségül! — mondta.
Amit mondott, nem vettük komolyan, azt hittük, ittas lévén,

Kuss, a sor végére!"
Újév közeleg, kint nagy pelyhekben hull a hó.

Az utcákon gyanús elemek ólálkodnak. Az aluljárókban rugós kések csillannak a sz ő rzettel borított mancsokban,
Ezt ni!" — kiált fel egyikük és már záporoznak is az ütések
a kzemelt
is
áldozaton.
A hajnal beteges szürkesége egybemossa a tömeget.
Az utazási iroda kirakatában a „Síeljünk a Tátrában!" feliratú reklámplakát díszeleg. A jeges aszfalton rothadó, szétdobált déligyümölcs. Kissé arrább, a szemeteskonténerek között
nagy a zsivaj. A guberálók hangosan veszekszenek egy-egy
ígéretesebb zsákmány ürügyén. Egy négylábú közéjük áll, és
kiálló, hegyes fogait kivillantva, riasztópisztollyal a kezében a
maga számára próbálja megszerezni a még használható hulladék zömét.

A parlement el őtt az ő rök észrevétlenül megváltoznak. Fülük kihegyesedik, sz ő r borítja el testüket, farkuk n ő . Torz vi-

gyor jelenik meg arcukon, és utat engednek a lassan összeverődő tömegnek. A többezresre duzzadt áradat belódul a bejáraton és prédára vadászik. A ködös hajnal elnyeli a törészúzás zaját.
A patkány az egyik óvárosi kovácsoltvas lámpaoszlopnak
támaszkodik. Kifejezéstelen arccal szemléli a puszta környéket. Az egyik balkonról hisztérikus asszony üvölti a félhomályba:
„Már megint! Ezt nem lehet kibírni!"

tréfálkozik, és továbbmentünk afelé a szégyentelen felé. A legény váratlanul megrázta a fejét, ránk vicsordított, s akkor
észrevettük, hogy elöl olyan fogai vannak, mint a farkasoknak.
Aztán kinyitotta az istállóajtót, a lányt kiengedte, majd elnyújtott, állati szökelléssel a lánnyal együtt eliramodott a hegyek-

Derűs téli hajnal van, az újévi tömegvásárlást el ősegíteni kívánó reklámok harsogó színeikkel érdekes színfoltjai a fakó
környéknek. Az egyik kapualjban farmerruhás ficsúr fecskendezi be magának ócska injekcióst űjével az újabb adagot.
Az utcák lassan megtelnek tüleked ő , rohanó honpolgárok-

be.
Kő vé váltan, némán néztünk utánuk.

farka.

Sokáig nem tudtuk levenni a szemünket a félig farkas-, félig
emberi lábnyomokról, amelyek belevesztek a havas messzeségbe. ❑

. Fordította BORBÉLY JANOS

kal. Mindnek szúrós, vörös szeme van és hosszú, csupasz

A patkány otthon relakszál. A még nyomdafestékszagú napilap címoldalán a „Megállítjuk a válságot!" cím ű írás harsog.
Egy pillantást vet rá, majd a sarokba hajítja. A tévén gondtalan
bikinis patkánylányok konzervkólát reklámoznak.
Új év közeleg, kint nagy pelyhekben hull a hó. ❑
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Min o Vuksanovi ć

Az
anyafarkas
Űze mint a csikasz, mine akár az toportyán, mészárla, mint
az farkas, szđre levén mint az farkasé, de mégse az farkasállat.

Hasadékokban, szemt ő l távoli barlangokban, titkolt vackán
ő rzi kölykeit az anyafarkas; a pásztorok bármihez nyúlhatnak,
még kígyót is kezükbe foghatnak, de — anyjuk tanítja erre ő ket
—, az anyafarkas közelébe nem mehetnek.
Gyakran mesélték, intésként és riasztásul, hogy egy vigyázatlan fiúnak csak a tetemét találták meg a Durmitor alatt az
egyik völgyszakadékban. A pásztorfiúcskát az anyafarkas ölte
meg, amikor túl közel merészkedett a farkaskölyköket rejt ő
hasadékhoz.

Arról soha nem meséltek, hogy a farkas-édesanyát, aki
csemetéit védelmezi, mindig a gonosz asszonnyal hasonlították össze. Így a gonosz asszony ma is az anyafarkas képében él.

TAPASZTALAT
„Ember embernek farkasa."

Zoran M. Mandi ć

A farkas és
a szék
(szinopszis egy bestiarumhoz)
A farkas soha nem volt háziállat,

FARKASKÉRDEZŐ K

mert kételkedtek erkölcsében, engedelmességében és
politikai rátermettségében,

A farkas után a rókák is jб llaknak.

hát így az maradt, ami mindig is volt:

Megkérdezték az írót:
— Miért így dolgozol?

FARKAS

— Azért, mert jobb átmásolni a jót, mint rosszat írni.

A farkas egyébként írástudatlan, de ravasz állat,
akinek az áldozatok megtámadásához bármely évszak

Megkérdezte a bárány a farkast, amikor az átvetette a nyakán
és menekülni kezdett vele:
— Hová viszel?
— Nem messzire.

Megkérdezték a parasztok a farkast:
— Félsz-e a kutyáktól?

— Nem félek, csak nem kedvelem, ha rám csaholnak.

/megfelel.

Ritkán rohamoz falkában,
ami a megromlott farkas-viszonyok következménye,
a konfrontálódások általában véres leszámolásokkal

/végződnek.

A farkas egoista és soviniszta,
hiszen alattvalóként m ű ködik együtt áldozatai halálával,
aki megjutalmazza ugyan, de nem kitüntetésekkel s

/titulosokkal, hanem állandó éhséggel

és állandó kockázattal;
kettőjük közé helyezi az áldozatokat véd ő ikkel együtt.

Megkérdezték a farkast:
— Egyszerre mért nem csak egy bárányt ölsz meg?

— Azért, hogy mire az els őt felfalom, készen legyen a másik.
Megkérdezték a farkast:
— Mikor van a leghidegebb?

— Amikor kél a nap.
Ebbő l az utolsó farkasválaszból maradt fenn a hasonlat, miszerint „Vacog, mint a farkas napkeltekor" Ej

A farkas állhatatosan talpon marad,
ha elébe tolod a széket, ő átugorja és rávicsorít,
hogyha székbe helyezett áldozattal gáncsolnád,
ő a széket az áldozattal együtt megenné, hogy kés őbb
/kihányhassa.
újabb áldozatot várjon rája

Azt állítják a természettudósok, hogy a farkasok
` Részlet Min o Vuksanovi ć Vu čji tragovi c. könyvéből (Književna zajednica
Novog sada, 1987) Fordította Fekete J. József.

/(különböz ő termet űek)

minden ember életrajzában megtalálhatók,
éhínségük csodálatos módon végbemen ő ötvöződés.
Fordította B. TÓTH SZABOLCS

Kocsis Tamás

Fregatt-

madári
megdics őülés
Csak azt akarom mondani,
örülök, hogy találkoztunk, de ezt a távolságot
már nem csökkentheted, mégis próbáld meg,
ezenkívül túlzott méltóságod akadályoz a játékban,
a szokásokról pedig szólni nem tudok,
így hát szöktess a heged ű húrok útján
a félelmetes fogatlanságba...
Pókjaim üvegbe zárt emléke
ma is b űzzel söpri le a falakat.
A legerősebb éjjeli álszentsége,
reggelre apró pókláb-sírkamrákba építkezett,
de a gyerekek nem titkolták hányingerüket.
Most, itt az erd ő ben, ahol taszításra
reszkedtek, a kínzó kényelem
a házba taszít-be-szédít,
hol az erjed ő kétség, el ő készít, vagy folytat,
körülülve egy madárcsontú názáreti prófétát,
míg jövendölése viharfelh őn érkezik,
és ez a kép összetörhet, esetleg párával itat át...

Igor Balgavi

Кёt n emli trt
g a lam b
Azt mondják, két madarat kell leírnom
két galambot,
a világ általános jólétéért,
a boldogságáért, öröméért,
egy-két szót irlak róluk,
valamit alakjukról, tolet
Ihangot sem eldalolni

de én nem tudok egyetlen

habár tudom, ha semmit sem írok
nik.
ez a két galamb talán megsz ű
Fordította FARKAS ISTVÁN

róluk

Prófétákkal találkozhatok, de az erd ő ...
...ekkor érkezek meg a fészekhez,
és már nem az foglalkoztat, hogy
élnek-e még a tanítványok, és hogy
mint vadgesztenye-gy űjtögető k élnek-e,
itt, a fák között, nem messze t ő lem.
Felmerészkedek, mert úgy sejtem,
a nász ideje van épp, és nem csal бdom.
A vörös torokb ő rét felfújó madár csalogatja
magához a tojót, nem tör ődve a veszéllyel.
A gömbszer ű ség voznalmának engedve belemarkolok...
...és ahogy szorítom durva szövés ű
ágyúgolyólebernyegét,
kiszakad, és megkínozva a földre zuhanunk,
de míg szét nem mállik markolásomban
a nyálkás madártorok, addig lecövekelek,
mindig odébb és odébb, majd vadul elfutok...
Régebben nem engedtük lepkéinknek, hogy a
felhőkig merészkedjenek, ma pedig megtámadjuk
a halászokat, és addig üldözzük ő ket, míg ki nem ejtik,
vagy ki nem öklendezik zsákmányukat.
Sohasem éltünk erd őn, legfeljebb a veszélyezett
szeretet-híradás titkait dézsmáltuk,
míg változtak az oldalhajlás védelmében épült fészkek,
és póklábak halmozódtak az üvegben ...
Előt ű nt rajzokon a folyó k őokozta, de megrekedt
körhullámai, talán tágítsuk ki...
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Menne
a sikló
Korhecz Cs. Tamás

Skorpió

menne a sikló, a barnászöld,
ott' a fu és
a homok határán,
hova
tojást lerakni jött,
és
m еgьйі
1 önmagát
ez nem Délkelet-Ázsia,
hol ő
rült az, ki kígyóval találkozik
és nem öli me
mégis közéjükc
súszik a ke
gYetlen
nem a lehet ő
sé
~

az ósi, a csúszó ošzton ő zése

Mint a leokádott vécétet ő rő l csordogáló hányadék,
Csordogál, szökik az életem a semmi történelmébe:
Tudatom kétségbeesett pillanatfelvételei
— pókhálós keretekben enyésznek —
Az emlékezet elmosódó folyosóinak b űzében.
Értékvesztett világodból hiányzik a menedék,
Röhögtetnek az okosok hangos feleletei,
A sejtelem tapintásíz ű örömei a közelébe löknek.
Szökni nem bírsz, nam akarsz álmaid földiesült tüzéb ő l.
Marásai gyönyörében veszni látszék a lépték,
Felvágott érként apadnak léted mélységei;
S elveid patinás veretei, már csak árnyékai az enyémnek,
Mert van h ű ség és élvezet a Skorpió mérgében ...
Ő Iát, Ő hall, Ő érez, kell mindenkinek
AZ EMLÉKEZET ELMOSÓDÓ FOLYOSÓINAK B ŰZÉBEN
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lendíti a ka rt
hogy vesszen Lucifer lán
ya
a telt hasú,
a bő
rtojást hordozó,
talpba harapó
menne a sikló,
vinné párzásszagát,
de tört perék és lapított fej
valahol hátunk mögött
röhögnek az istenek

В . Tóth Szabolcs

hát a többiek szokását tiszteletben tartva: ő is ideges lesz, s
nem tudja idegességmentesen átvészelni ezeket a napokat.
Égni szokott a vágytól. Ha visszagondolok az els ő vemhessége el őtti napokra: ugyanilyen volt a viselkedése annak idején
is. Azóta tudom, nem csak nyugtalan ilyenkor a tehén, hanem
mikor lelkét az ördögök óhajára kikezdi a Vágy, akkor már alig
tejel valamennyit, és egyszer csak hipp-hopp, ripsz-ropsz be-

A szarvasmarha és
egyebek
„Az emlősállatok jelentősége és értéke az ember számára
felbecsülhetetlen. Ennek els őrendű oka az, hogy a legfontosabb és nélkülözhetetlen házi- és haszonállatok emlő sök."
Dr. Hans Petzsch
Ma reggel ismét
Reggel megint elvezettem Böskét a doktor úrhoz.

Még hajnalban fel kellett kelnem, hogy mire virrad, minden
fontosabb munkát elvégezhessek a jószág körül.
Korom sötét van, amikor az els ő kakaskukorékolással egyidő ben, az ágy feletti polcon éktelen lármába kezd a rekedten
csörömpölő vekker. Fél öt. Hagyom, hadd csörögje ki magát.
Az asszony éjszakás a gyárban, a két gyereket meg ágyúszóval sem lehet fél hétnél el őbb felébreszteni.

Mondom: megvárom még az utolsókat elzakatolja a vekkeróra, csak azután kezdek nyújtózkodni. A felkelés lassan
megy. Lomhán tápázkodom, próbálom el űzni szemembő l az
álmot. Nehezemre esik ez nekem is, pedig ide s tova két évti-

zede szoktatom magam a koránkeléshez.
A konyhában sokkal hidegebb van mint a szobában, igaz a
kemence fala langyos, de parázs nincs benne. Be kell gyújtani. A begyújtást utálom a legjobban. Kiszedni a pernyét, azután meg a kemence szájához készíteni a szá гíziket, a szalmatörmeléket... ez hosszantartó és roppant unalmas munka.
Jól jönne néha egy kis segítség. No, a gyerekekre jobb, ha
nem bízok semmit. A legtöbb ház körüli teend ő höz nem akar-

nak érteni, de ha rászánják magukat a segédkezésre, legtöbbször olyan sután tartják a szerszámot, hogy a düht ő l legszívesebben sírvafakadnék. A legtöbb munkát így általában
egyedül csinálom, vagy esetleg az asszonnyal, ha ráér, néha
kettesben szoktunk hozzálátni...

De most beszéljünk inkább más témákról! Böske jár az
eszemben. Észrevettem én még tegnap, hogy nyugtalan. Hiányolja a kisborjút. A naptár-logika alapján az ideje itt kellene,
hogy legyen.

A múltkorjában nálunk volt Imre bá', az állatorvos, meg valamelyik segédje. A malacokat oltották. A hatnapos kicsiket
vasazták, farkalták, és kiherélték a kéthónapos, sérves kant.
Két üveg sörrel vendégeltem meg ő ket. Már a segéd mondta

akkor, a napokban a Böske jelezni fogja a bikák utáni vágyát,
és tegnap észrevettem én: mintha már megint folyatni akarna
ez a tehén, mondtam az asszonyomnak a reggeli fejés után.
Nagyon izgága szegény jószág, állapította meg a feleségem
is. Böske estére már kevesebb tejet adott, legalább két literrel
kevesebbet mint máskor. A homloka forró volt, sütötte a tenyerem.

Az állatorvos mesélte egyszer a két szilvapálinka felhörpintése közti szünetben, de minek nekem az ilyesmit mesélni,

hisz legalább olyan jól tudtam azt én, mint az Imre doktor úr,
hogy mikor a tehenek petesejtje kezd beérni, meg ha a Bös-

kéé érik, azaz miután beért, és mikor kezd leválni a petefészekrő l (egy könyvben utánanéztem, és ott azt írja szakszóval, hogy ez az o-v-u-I-á-c-i-ó),no szóval, akkor a Böském,
mint általában mindegyik normális és egészséges tehén, így

lázasodik, de nem sokáig tüzel a teste, hanem rendkívül rövid
ideig (a szakkönyvek azt állítják, csak az ovulációig). Aztán,
mikor megsz ű nik a hirtelen forróság, akkor a megszokott,
mindennapos testh őmérséklet egy-két fokkal a normális alá
esik. Nem több, nem kevesebb ez mint 37,5°C. Ez a tehenek
átlagos testmelegét ő l egy pirinyóval kevesebb.

Böske a család tagja, a mi egyetlen tehenünk. Különös jószág ez a mi Böskénk. Most, azaz tegnap óta nagyon örülök:
szegénykém ismét borjút szeretne. A borjú, nemcsak Böske,

hanem a család egyhangú kívánsága. Persze ezt mindenki
más-más módon magyarázza. Az el ő hasi tehénkéért is
aránylag szép pénzt fizettek a vásárban.
Ez a mi tehenünk nem egy mindennapi állat. Nyugtalannak
ő is nyugtalan, hisz dátum szerint elérkezett már az ideje, de a
legtöbb tehénnél ez az izgatottság kés ő délután jelentkezik,
tehát ezeknek a megtermékenyítésére másnap délután legnagyobb az esély. A szakkönyv így írja, meg az állatorvosok is
ezt állítják, csak meg kell kérdezni őket, szóval ezt nem én találtam ki. A mi Böskénk ez alól különben kivétel. đt szokás

szerint, majd most is délel őtt kell a doktor úrnak megtermékenyítenie, mert — amint tudjuk —, a reggeli fejés után vettem

észre a változást, és mondtam az asszonynak: ennek a Böskének minthogyha eszét vette volna valami.
Az, hogy nála délel ő tt lehet legsikeresebben borjút csinálni,

az egyrészt nagyon is jó, azért jó, mert délután — ilyen kis faluban mint a miénk — nem dolgozik az állatorvosi állomás.
Délután csak az ügyeletes jár ki a házakhoz. No már most,
nálam itt, ugye, itt, az istálóban is megvannak a föltételek a
dolgok tisztességes megtételéhez, no de, ugye, azt, aki eljön

hozzánk, azt illik megkínálni egy kis ezzel-azzal, meg egy lódoktor azért nem mindennapi vendég a háznál, hát elbeszélgetünk vele. El szoktunk beszélgetni vele, megkérdezzük, ki-

nél hányat fialt az anyakoca, mekkorák a szomszéd hízói, mikor lesz ismét baromfioltás a faluban, és így gyorsan elmúlik a
délután, fő leg ilyenkor, télen, mikor már korán bealkonyodik.
Ha a becsületes parasztembernek sokat jár a szája, akkor sötétedésig el sem tudja végezni az el ő re betervezett munkát.

Ha meg délel ő tt elvezeti az ember a tehenét az állatorvosokhoz, hát az sem kit ű n ő megoldás. Akkor már pitymallatkor
el kell kezdeni a készül ődést, mint ahogy ezt én most ma reg-

gel cselekszem. Még csak oda adom az abrakot a két lónak,
és nagyjából minden rendben...
A konyha leveg őjét kellemessé teszi a kemence melege.

Felcsapom a rádiót, jó magyarnóták után kutatok a skálán, de
helyettük egy bemondó szólal meg s közli a hallgatókkal: „Ma
7.20-kor kél a nap."

Innét, tő lünk, a faluszélérő l teljes egészében láthatom az
egész határt. Az istállóajtóból szemlélem a vörösl ő nap sugarait, ahogyan végigpásztázzák az egyhangú, dért ő l foltos síkságot.
Indulunk. Az állat kezdetben mögöttem, majd el őttem, izgága, de ugyanakkor kényelmesen cammogva halad. Ma piaci
nap van. Az utcabeli diákok kisebb-nagyobb csoportokba
verődnek, elő ttünk s mögöttünk igyekeznek a piactér melletti

iskolaépület tantermei irányába. Ma piaci nap van itt a faluban. Utközben bevásárlásból hazafelé igyekv ő , kitömött
szatyrokat vonszoló háziasszonyokkal találkozunk. Ezen a
reggelen messzirő l fehérlik a járókel ő k lehelete. Fázunk. Dör-

mögő hangján nyájasan köszönt az egyik, munkába iparkodó
tisztvisel ő ismerő söm. Hirtelen nem mondhatom meg, hogy
honnét ismerjük egymást, lehetséges, hogy a népes rokon-

sághoz tartozik. Haladunk. Minden rendben. El őször végigvonulunk a fő utcán, csak azután érünk a hangoskodó, kövér
kofákkal alkudozó, kupeckodó piacozókhoz. Fél füllel hallom
falubeli ismerő seim elégedetlenked ő tőmondatait. Ezek a
megjegyzések elsősorban a felhozatalra, a kínálatra vonatkoznak, de szerintem ma már a kereslet sem valami kielégít ő ,
legalább jó néhány százalékkal kisebb az el őző évekhez viszonyítva. Önfeledtségb ő l megcifrázott káromkodások, hangos kacajok egyvelege kíséri a piactér melletti mellékutcába
vezető utunkat. En és a tehén. Elöl a tehén, mögötte én, de
néha-néha fordítva. 29

Az állatorvosok állomásainak közvetlen közelében van a
zsivajba borult tér. A vásárlási láztól zsibongó emberekt ő l,
vagyis a hangzavartól csak egy karnyújtásnyira állomásoznak
az állatorvosok. Málladozó vakolatú épület az övék. A frissen
szürkére festett bejárati ajtót már messzir ő l észreveszem,
hisz nem el őször járok itt.

Sokáig az ötven év körüli Imre bá' volt a falu egyetlen állatorvosa, de jó pár hónapja egy fiatal, velem egyid ős gyakornokkal gyarapodott az állomáson dolgozók száma. Azt mesélik az újoncról, hogy csak egy-két vizsgája hiányzik a doktorrá
válásához. Sokak, többek között a szomszédék szerint nagyon szorgalmas, tehetséges fiatal. Azt hallottam, két hónap
múlva már felváltva ügyeleteskednek majd az öreg Imrével.
A reggeli derengésbe belehasít a közelben lakó Szamarasék kedvencének kimondottan rekedt iázásra hasonlító óbégatása. Ez a csacsi ha elkezdi, hát úgy t ű nik, többé soha be
nem áll a pofája.
Ilyenkor kora reggel mindenki, a doktorok három segédje,
valamint a könyvel ő nő is ott ücsörög a rangidös s tudástól
tündöklő fejű Imre bá íróasztala körül. A minden reggel szokásos, egész napra vonatkozó munkabeosztást, illetve munkamegosztást épp most beszélték meg, még csak a forrón illatozó feketekávékat kell elfogyasztaniuk.
Az állomáson hétkor kezd ődik a munkaidő , de általában
mindig csak nyolc után szoktak hozzáfogni a meló fárasztóbb
részéhez. Ma — ha az el ő érzetem nem csal —, akkor biztosan
Böske lesz a doktor úr els ő páciense. Még a doktorok kávéznak, addig én bevezetem a tehenet a mesterséges megtermékenyítés céljára kialakított ketrecbe. Imre bá' csak azt
g szokta mondani: kaloda, ez a tehénkaloda. Bekötöm ide a
Böskét. Így legalább majd lesz egy kis ideje új környezete,

szű k kalitkája megszokásához.
Még ők kávéznak, addig én csöndben félrevonulok az iroda- és váróterem egyik szabad zugába, meghúzódok az olajkályha mellett lévő fapadon. Nem zavarok. Ugy ülök, lábaimat
óvatosan a pad alá húzom, mintha itt sem lennék. Az íróasztalnál beszélget ő k mondataira figyelek néha-néha. Mi tagadás, alig értek valamicskét a szakszavak áradatából. Ülök.
Némaságommal senkit sem zavarok. S mégis, az egyik segédállatorvosnak hamar szemet szúr tétlenségem. Egy bikakatalógust tesz elébem, megkér, válasszam ki a szerintem
legmegfelel őbb bika ondóját, hogy azzal folyassák meg a
Böskémet. Miután elmondta rövidke mondandóját, magamra
hagy, és a kályha melletti szekrényb ől előszedi a megtermékenyítéshez szükséges eszközöket. Imre bá' szerint a segéd

Nagyon ügyes találmány ez a katalógus! Megérdemli azt is,
hogy idézzek a tenyésztő knek szánt el őszóból:

Tisztelt Ten yésztők!
Szarvasmarha- đ llom đ nyunk mai termelési színvonalán a további el őг elépés mindinkább a genetikai fejleszt ő munka hatékonyságán
múlik. A maximális genetikai el đ rehalad đ s érdekében a következ ő
generációt a legmagasabb örökít ő érték ű tenyész đ llatokkal célszer ű el ő állítani.
Az apa- és anyaállatok örökít ő értékének megállapít đ s đ ra a többlépcs ő s tenyészértékbecslési eljár đ son belül első sorban az ivadékvizsgálat szolgál.
A tenyészbikák tejtermelés-átörökít ő képességének kimutat đ sára
törekv ő ivadékvizsg đ lati módszerek mind a múltban, mind jelenleg
is az apaállatok leányivadékainak termelési adataira épülnek. Ennek
oka, hogy egyrészt a tenyészbikák és a leányaik között nagy a genetikai hasonlóság, m đ srészt a mesterséges termékenyítés használata következtében nagy az el ő állítható ivadékok száma és széles
azoknak a környezeti tényez ő knek a skálája, amelyek között a leányok termelése vizsgálható.
Az elmúlt harminc év alatt a tenyészbikák tenyészértékbecslésére
több módszert használtak. Az ivadékvizsgálati rendszereket, é гtékelési módszereket azonban világszerte állandóan fejlesztik, korszer ű sítik, mivel
— az új biotechnikai eljárások alkalmazásával egyidej ű leg fokozódnak a tenyészértékbecsléssel szembeni követelmények,
— bő vülnek a populáció-genetikai ismeretek és
— korszer ű södnek a felhasználható technikai eszközök, els ő sorban a nagy kapacitású számítógépek.
A tentr?szbika teljes tenyészértékindexe gazdaságossági súlylyal е gy'ttesen f° nzi ki az rpaállat különböz ő értékmér ő tulajdons б gokra vonatkozó számított tenyészértékét.
Tenyészérték index =

/

Teny. епек х
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+ Ten.y. érték х
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8,5
6600
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jobban tenné, ha az üveg katétert m ű anyagra cserélné, az
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üveg sokkal könnyebben kettétörhet és sebet ejthet a tehén
nemi szervén. A technikus érthetetlen szavakat dünnyög

I

Teny. érték x 1500/
Küllemi összpontra
t --20

magában, egy rózsás lavórban helyezi el a folyattató-szerszámokat/eszközöket, meleg, majdnem forró vízben úsztatja
őket, szürke szín ű fertőtlenítőszert csöpögtet a rózsás edény-

be, és ebben a lében ázik egy darabig a fecskend ővel egybeépített katéter, meg az egy pár gumikeszty ű .

A bikakatalógust lapozgatom. Ezekkel a fekete-tarka holstein fríz bikákkal nem csak én, a Böske is meg volna elégedve, legalábbis ezt hámozom ki a szomszéd teremb ő l átsz ű rődő tehénbőgésbő l: NEKEM MINDEN NAGYJÁBÓL ELFOGADHATÓ, FOLEG HA MINDEN TOVÁBBI PILLANAT FÁJ-

Néhány bonyolultabb matematika'; egyenlet elvégzése után
végül az 5370-es egyesüllt államok beli tenyészállat ondója
mellett döntök. Meg vagyok elégedve.

DALMASAN UNTATÓ!
Lapozgatom a mini bika-spermabankot s meglep ődöm, mikor az alábbi képen látható levelez ő lap kerül a kezem ügyébe:
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felsorolt tenyészbikák spermáját.
Kérem az Állattenyészt ő Vállalat visszaigazolását!
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Visszaigazolásukat követien az illetékes Állattenyészt ő Vállalattal a sperma
forgalmazási szerz ődést megkötjük, amelyben a szállítási határid đ ket
rögzitiük.
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A Böske els ő lányának is amerikánus volt az apja, de nem az
5370-es, hanem az 5361-es.
A doktor urak most már nem kávéznak. Az öreg doki hozzám lép, kérd ő n rám néz, s én bólintok: fel ő lem, persze ha a
tehén is úgy akarja, akkor lehet. Tehát bólintok. O is bólint.
— Jó, akkor szólj fiam a Jóskának, a spermatárolóból halászon elő egy 5370-es m űszalát, ha jól tudom, akkor még van
belő le néhány darab! — motyogja a bajsza alatt, azután rám
néz, felém kacsint.
— Mit mondjak a Jóskának, mit kell csinálnia? Minek most a
szalma a doktor úrnak? — kíváncsiskodom izgatottan. M űszalma, micsoda érdekes kifejezés, de miért szalmázik ez a jószívű állatorvos? Én bizony ezt nem értem.
— Ugyan, fiam, ne idegeskedj minden apróságon! Nem
szalma kell Imre bátyádnak, hanem az 5370-es bika ondóját
tároló m űanyag csövecske, de csak azért, hogy borjút csináljak a tehenednek. A múltkorjában még volt az 5370-esb ő l néhány —próbál megnyugtatni az öreg doki.

ját, meg a hátát, a farát. Aztán lassan nekikezdek a hüvelybemenet megtisztításához, a csikló ingerléséhez, de majd elfelejtettem: a másik kezemmel már hozzáfogtam a a végbél
ürüléktő l való kitisztításhoz, majd pedig, ha ezzel kész vagyok, akkor a végbél falán keresztül rögzítem a méhszájat,
vagyis a cervikszet. A másik kezemmel ekkor nekigyürk őzök
a megtermékenyítés elvégzéséhez. Két ujjammal óvatosan
széthúzom, szétfeszítem a szeméremajkakat, hogy a katétereső az ovulációtól sikamlóssá vált hüvelyen keresztül szinte észrevétlenül hatoljon a tehén cervikszébe. Lassan és óvatosan! Közben mélyeket légzek, nagyokat szusszantok. A segédem pedig egyik kezével a tehén hátát simogatja, dörzsöli, tépi róla a sz ő rt, a másik kezével pedig a tehén t őgyét
csöcsörészi. Ha viszont ezzel nem tudja eléggé felingerelni,
akkor felmászhat a hátára is, a lényeg az, hogy a segéd minél
tökéletesebben játsza a bika szerepét.

— ???

Minden rendez ődik. Imre bá'nak valószín ű leg rossz a memóriája. Az 5370-es m ű szalma úgy látszik elfogyott.
Kicsit kés ő bb kiderül, hogy az 5370-esb ől mégiscsak találtak néhányat. ÓÓÓ, nekem mekkora szerencsém van!
— A tehenek folyattatásánál a legfontosabb a spermamenynyiség pontos adagolása. Az optimális spermadózis nagymértékben függ az ondó min őségétő l is. Ezzel a m űszálas ondóadagolással szinte minden meg van oldva — henceg az állatorvos-gyakornok. — A tehenek megtermékenyítésénél a
m űszalmák adagja 0,27-t ő l 1 ml-ig variálódik. Képzeljed csak
el, öregem, hogy 1 ml-ben 30-40 millió életképes, aktívan
mozgó spermatozoid van, de már 5-15 millió spermatozoid
méhbe juttatása után is elképzelhet ő a tehenek megtermékenyülése. Tehát nincs miért izgulnod, bízd csak rám a tehenedet, hidd el, minden rendben lesz! Ha fogod a csipiszt, akkor
lehet, hogy ikrei lesznek a Böskédnek.
— Fogom a csipiszt, hogy ikrei legyenek (meg helyetted inkább az öreg Imre vegye kezelésbe a Böskémet).
Hála a mindenható sors jóakaratának, mert ebben a minutumban gumikeszty ű kben, bikaspermával megtöltött katéterrel a kezében, a nagyobb praxissal rendelkez ő Imre doki jelenik meg az ajtóban. Es már kezd ődhet is a folyattatás. Körülvesszük (mindahányan) a tehénkalodát. Az állatorvos-gyakornok a háttérb ő l szemlél ődik. Kiderül, hogy nemsokára a
mesterséges megtermékenyítésb ő l is vizsgáznia kell. Ezért
nem csodálkozom azon, hogy a legtöbbször szófukar Imre
bá'nak most egyszeriben kedve kerekedik a magyarázásra:
— A folyattatásnak több fajta módozata van. Én talán a leghagyományosabbját kedvelem a legjobban, f ő leg hogyha
ilyen makkegészséges tehénnek kell borjút csinálni. Ezt a kétkezes változatát a megtermékenyítésnek, bimanuális mesterséges megtermékenyítésnek nevezik.

Miután a katétert legalább 7 centire bevezettem a cervikszbe,
akkor a m ű szer fecskend őszer ű végével megszüntetem a
csőben levő vákuumot, és ily módon a katéterben lev ő sperma most kénytelen a cervikszbe lövell ődni...
.. az ondó katéterb ő l kijutatására semmiféleképp nem
ajánlandó az emberi tüd ő levegőjének, szájon keresztül történő katéterbe fúvása! Én pályakezd ő ként gyakran alkalmaztam ezt a változatát is a bimanuális megtermékenyítésnek.
Ma már ezt a módszert, vagyis a tüd ő leveg ős sperma-kilövelést nemcsak azért nem ajánlom, mert nem elég higiénikus, illetve esztétikus, hanem mert ebben a leveg őben levő baktériumok megölik a spermatozoidok jelent ős részét! — fejezi be
Imre bá a jelenlév ő ket csodálatos módon lény űgöző tudományos előadást.
Az elmélet gyakorlatban való hasznosításának pedig a tehén örült meg a legjobban. Kéjes gyönyörrel élvezte azt, amikor az állatorvos-segédek felmásztak a hátára, az állatorvosgyakornok pedig a Böske t ő gyét maszírozta nagy szakértelemmel.
Csak azt sajnálom, hogy én sehogyan sem járulhattam
hozzá a gyönyör fokozásához. Valakinek az ikrekre is gondolnia kellett. Kitartóan csipiszeimet szorongattam. Most pedig
az jár az eszemben, hogy milyen szép pénzt fizetnek majd két
szép iker tehénkért a vásárban.
Kifáradtam. Nem is csoda, hiszen még kora hajnalban felkeltem, iparkodtam, mikor már megvirradt, minden fontosabb
munka el volt végezve a ház körül, hogy a reggeli ébredéskor
elvezethessem a Böskénket Imre doktor úrhoz. Megtettük,
amit meg kellett tennünk!
Ma reggel ismét

A katétert az egyik kezemmel a húvelyen keresztül bevezetem egészen a méhig, pontosabban a másik kezemmel a végbélen keresztül szilárdan rögzített cervikszig. Ez a legegyszerű bb és legbiztosabb módja a megtermékenyítésnek, éppen
ezért én ezt alkalmazom a legtöbbször és a legszívesebben.
No most, fiam, mit kell tenni ennél a megtermékenyítési módnál? Semmi egyebet nem kell csinálnom, mint hogy megnyugtatom a szegény tehénkémet. Beszélek hozzá, értelmetlen szavakat suttogok a fülébe, közben simogatom a lapocká-

A fenti sorokat egyik ismer ősöm helyett jegyeztem le és meséltem el.
Ez az ismerősöm egy nagyon elfoglalt ember s puszta véletlenségb ől,
egy kocsmai beszélgetés fergetegében hallottam t ő le ezt a történetet.
Sajnos írószer, papír nem volt nálam, de ezer szerencse, hogy zsebem mélyén ott lapult a kismagnóm. Így sikerült megörökítenem a
mesélő minden jelentđsebb mondatát.
A legtökéletesebb hitelességre törekedve bocsátottam most közre
ezt, az ismerő söm falvában mindennapi eseménynek számító sztorit. ❑
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B. Tóth Szabolcs
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szabad képzeletünk örök pillanatában
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Fehér H.

Másodikként egy fiatal, de roggyant varangy kért szót. Beteg volt,
ám jó úton haladt a halhatatlanság felé. Jó hangú dalnokként ismerték, de valami sajátos kór sanyargatta, s így énekelni már nemigen
tudott. Most is inkább csak szitkok hagyták el torkát, nyíltan az ismeretlen madarat vádolta, s amíg beszélt, szeme lázban égett. — Ragadozó madár az — szíszogta. — Meg kell akadályozni röptét, mert
életveszélyes...

Egy már korosodó, de magát fiatalnak képzel ő varangy élénken

Kétélt űek*

helyeselt. Ez a kétélt ű arról volt híres, hogy semmit ől sem riadt

vissza, faját meghazudtoló vadsággal harcolt, ha jogos vagy vélt sérelmek orvoslásáról volt szó. Legszívesebben mégis abban a szerepben tetszelgett, hogy ő a felnöv ő béka-nemzedékek hangadója.
Pedig kicsi volt, lapos és dülledt szem ű , mintha egyszer valaki rátaposott volna...

Aztán az Eltájolódott kén szót. Let ű nt divatok hódolójaként vagy
valami identitászavar következtében legtöbbször még önmagával
sem volt tisztában. Mégis sokat és kitartóan beszélt, toporzékolt is
közben, de mondanivalójában vajmi kevés maradt fenn az utókor
számára.
A Puffadtkép ű lépett el ő . Arca mint az üvegfúvóké, nem is csoda
hát, hogy figyelemreméltó volt a brekegése. Nyilvánvaló korai frusztrációk folytán azonban inkább csak verbális pajzánkodásra futotta
erejéb ől, mégha ezt a m űfajt szinte tökélyre is vitte. De családi kapcsolatai folytán igen nagy befolyásra számíthatott a Mocsár hangadó
berkeiben, sőt a képmutatók is felfigyeltek rá.

Volt egyszer egy mocsár, békák laktak benne; többféle faj is megfért egymás mellett viszonylagos békességben, mint ahogy az általában a síksági mocsarakban lenni szokott. A békák élték a maguk
mindennapi béka-életét, s úgy t ű nt, hogy még az egymást követ ő
aszályos évek sanyarúsága sem tudta kibillenteni a parlagi melankóliából. Poshadtság uralkodott a tájon, napok, hetek, évszakok váltották egymást a mocsár felett. Esténként messzire hangzott az unkák
sajátos, szomorkás éneke, amelyet a varangyok hol csöndösebb, hol
hangosabb kórusa kísért.

Történt egyszer, hogy valami kór ütötte fel a fejét a varangyok
között. Az ismeretlen kór vörös foltokkal, daganatokkal lepte el a varangyok testét, s bőrük lassan elfekélyesedett. H őseink egy ideig tit-

kolták a bajt (úgy érezték, nem tanácsos el őhozakodniuk a dolgokkal), különben meg mirigyes, szemölcsös b ő rükön fel sem t ű nt egy-

két folt meg a gyulladás. De amikor a fekélyek is megjelentek, nem
hallgathattak tovább. Meghúzták a vészharangot és kiáltványban fordultak a mocsári néphez:
— Kizárólagos otthonunk, a Mocsár, leprások völgyévé válik! A veszély mindenkit fenyeget, senki sem maradhat közömbös! Valaki elhintette közöttünk a Rossz magvát, de mi nem hagyjuk magunkat,
kivetjük a gonoszt mint idegen testet! Mindenekel őtt találjuk meg és

üldözzük el azt, aki a bajt közénk hozta!
S mert kedvezd szél fújt, a kiáltvány bejárta a Mocsarat. A varangyok hangjára felfigyelt még a többi, népesebb, a varangyokkal ezidáig mit sem törőd ő békafaj is. S ha már olyan szelek jártak, hogy
messze hangzott a varangy-brekegés, h бseink egy tanácskozás öszszéhívását indítványozták. S Iám, a többségi kétélt űek most kegyesen
vállalták, hogy utánanéznek a dolgoknak és megszervezik az összejövetelt.
Elérkezett a nagy nap. A kijelölt helyen összesereglettek a mocsári

béka-népség nagyjai. Már a kezdet kezdetén egyetértettek abban,
hogy valóban betegség fenyegeti a Mocsár lakóit. Biztosan a madarak fert őzték meg a tájat, morfondíroztak, hisz ott röpdösnek a víz
felett, s nemcsak a Mocsár rovarállományát tizedelik meg, hanem
hamis énekükkel zavart keltenek a békák dics ő hagyományokra
visszatekintő , büszke kórusában.

A varangyok azon az estén messze túlharsogták önmagukat. Elsökéht a már gennyt ől csöpög ő vörös varangy lépett a porondra. Tulajdonképpen nem is volt igazi varangy, az alsóbbrend ű ásóbékákhoz
tartozott, de varangynak képzelte magát. Fogadott prókátorként id őrendbe rakva adta el ő az eseményeket, s minden jelentősebb mozzanatnál felhívta a figyelmet egy számukra ismeretlen fajú madár
jelenlétére a Mocsár felett. — Ez a madár nem a Mocsár lakója, s nem
elég, hogy itt kering a mi életterünk fölött, hanem alacsony röptével
felkorbácsolja a víz tükrét, árnyékával megzavarja a varangyok nyugalmát, s olyan dolgokról dalol, ami örök id őktől fogva idegen volt
a varangyok birodalmában. Megjelenése óta jó néhány társunk önkéntes hallgatásba vonult vagy kényszerült, mert nem t ű rhette a betolakodót. Ha ez a madár túl sokáig köztünk marad, fél ő , hogy a fiatalok
lassan felülnek az idegen s ezért hamis dalnak.
Tehetséges társaság a varangyok népe. Éneklésben akár az unkákkal is felvehetik a versenyt. A tanácskozásra eljött a Nagy Dalnok
is, aki ugyan még nem olyan vén, mint azt az őt övező tisztelet
sugallná, de hangja jó, s dalára egykor még a Mocsáron túl is felfigyeltek. Hosszú ideig mindenki éppen rá szeretett volna hasonlítani,
s így lett belöle Nagy Dalnok, akinek többé akár meg sem kellett
szólalnia, úgy is határtalan elismerés övezte. Hisz követ ői eleve minden megnyilvánulását csodának tartották. S tették ezt azért, hogy az
utánuk jövök viszont őket csodálják.

Aztán el őcsoszogott egy szerencsétlen varangy, akit lapát-lábakkal
vert meg a sors. Egyetlenegyszer mégis sikerült nagyot ugrania,
s ha másodpercre is, de túlharsogta társait. Noha azóta egyhelyben
toporgott, most mégis indulatosan mutogatta sebeit, s végtagjaival
a madár irányába lapátolta a leveg őt.
Beszélt a Kerekfej ű is, de őt csak kevesen értették meg, mert mon-

danivalóját magas elméleti szinten adta el ő . Az egybegyű ltek tisztelettel hallgatták, s magukban azon tanakodtak, vajon kire is vonatkozhat mindaz, amit elmondott, hiszen beszédében sem a madárról, sem a varangyokról nem szólt, s a kórt is csak mint valami távoli,
megfoghatatlan szerkezetet vagy gépezetet emlegette. Mégis olyan
leleplező volt, hogy szinte könny szökött a jelenlev ők szemébe.

Végezetül egy párját ritkító varangy lépett a színre. Javakorabeli
volt, s úgy képzelte, tekintélyes is. Valójában a Nagy Dalnok szerepére vágyott, de valami mégis hiányzott bel őle ahhoz, hogy igazi
vezérré léphessen el ő . (Pedig ízig-vérig varangy volt: varangyéknál
a rútság erény, s ö ennek nem volt híján.) Igy hát csak a háttérb ől
irányította az események menetét, különösen azóta, hogy a kór beköltözött a Mocsár lakói közé. Szerteágazó kapcsolatokkal rendelkezett Mocsáron innen és túl, amit els ősorban annak köszönhetett,
hogy mondanivalóját el őbb mindig más lápokban kürtölte szét.
Mindannyian megegyeztek abban, hogy a kórt az ismeretlen madár
hozta rájuk, amely még mindig ott keringett a Mocsár fölött. Pedig
a Tanácskozás is kimondta, hogy a Mocsár kizárólag a békákat illeti
meg, s hogy az ismeretlen madárnak távoznia kell (a jöv ő nemzedék
érdekében, amely máris túlontúl odafigyelt a hamis dalra). Elkezdtek
hát iszapot, sarat dobálni rá, s az a!acsonyröpt ű ismeretlen madár
meg-megroggyant a szokatlan teher alatt. Csak úgy fröcskölték rá
a szennyet, a lövedékbe egyik-másik varangy a b őréből származó
mérget is belekeverte. A madár fényes tolla lassan átnedvesedett,
mégsem t ű nt el a Mocsár feletti égr ől. Senki sem értetté ezt a

madarat: Miért ragaszkodik pont ehhez a tájhoz, amikor leszállni úgysem tud, hiszen széttépnék a varangyok vagy elmerülne a sárban.
Vagy talán máris fészket rakott a nádasban, s nem érti meg, hogy
ismeretlen füttye vérig sérti a brekegéshez szokott füleket?

A békabajból mégsem lett járvány, nem terjedt át a kór a többi
fajra, csak a varangyok fekélyeib ől csöpögött a genny rendületlenül.
Sokkal késбbb felmerült a gyanú, hogy talán nem is az ismeretlen
madár volt a vétkes. Hiszen a varangyok b őrmirigyei mérgez ő váladékot termelnek, és esetleg a magukban hordozott méreg az, ami
túltengett a bőrük alatt: A dölyf, a g бg, az irigység, a harag, a rosszindulat és a tehetetlenség fokozta fel végzetesen a méreg kiválasztódását.
Vajon mi lesz ami szerencsétlen békáink sorsa? Megértik-e valaha
is, hogy önmagukat viszik az enyészetbe? Belátják-e majd, hogy
poshadt kis mocsarukat meg kell osztaniuk másokkal, idegenekkel
és rokonokkal, akár a sár, akár az ég lakói is legyenek azok? Bele
tudnak-e törбdni abba, hogy az általuk megkezdett dalt velük vagy
nélkülük is folytatni lehet, akár ugyanazt a dallamot variálva, de talán
úgy is, hogy egészen másmilyen ének kerekedjék ki bel őle?

S vajon mi lesz az ismeretlen madárral? A varangyméreg ragadós,
egykönnyen nem mossa le szárnyairól sem a poshadt víz, sem az id б .
S ha fészket rakott, nem dúlják-e föl azt a kegyetlen indulatok?
Itt megszakad a történet. A folytatást úgyis mindenki a maga igaza
szerint alakítja.
A mese alapötlete Csuang Csoutól (i. e. IV. sz .) származik.

Ezúton kérek elnézést a kertjeink és állóvizeink egyébként leghasznosabb
kétéltúinek számító varangyoktól, hogy a fenti mesében rossz tulajdonságokkal
ruháztam fel б ket. Kizárólag a mese kedvéért tettem ezt, máskülönben szimpatikus kis állatoknak tartom бket.
A valósággal való minden esetleges hasonlóság mer ő véletlen.
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Perneczky Géza

Beszélgetés
az

fegyverekkel hadonásznak. A kicsi ember elt ű nődött, aztán
azt mondta:
— Az irodalom néha elég vérszomjas.
A Nagy Ember nevetni kezdett. A kicsi ezen majdnem meg-

bántódott. Sietve kezdte magyarázni:
— A császár hamarosan teljesen elgyengül a vérszívó
macska látogatásaitól, de nem Iát át a szitán. Mivel azonban
az udvar el ő kelő ségei mind érzik, hogy rontásról van szó, ő rzésére a legjobb szamurájokat válogatják össze, akik aztán
éjszakánként a hálószobája el őtt virrasztanak.
— Na de a macska rászedi ő ket, nem? —kérdezte a Nagy
Ember.

irodalomról

— Mi az, hogy! Mivel a császárné alakjában érkezik, nem
kelt gyanút, az ő rök átengedik ő t. És ezenkívül még el is altatja ő ket a varázshatalmával, hogy biztosra mehessen.
—Tényleg mese — szólt közbe a Nagy Ember. A kicsi azon-

ban úgy fogta fel ezt a megjegyzést, hogy a másik csak tudatni akarta, hogy még nem tette le a kagylót. Nagy lélegzetet
vett és kissé szaporábban folytatta:
— Szóval a császár beteg lesz, és addig-addig, hogy végül
egy szegény gyalogos szamuráj jelentkezik a strázsára, akinek el ő tte semmi esélye sem lett volna rá, hogy bekerüljön a

császár test őrei közé. És tényleg ő az első , aki gyanút fog,
mert észreveszi, hogy valahányszor a császárné közeledik,
az örök sorban jobbra-balra d ő lnek, elalusznak. Ő is rettenetes álmosságot érez, de hogy el ne aludjon, fogja a kését, és
beledöfi a Iába szárába. A fájdalom aztán, amit érez, tényleg
nagyobb, mint a macska varázsereje. Így sikerül ébren maradnia.
— Igen? — A Nagy Ember hangja gondterhelt volt, a kicsi
érezte, hogy sikerült fölkeltenie a kíváncsiságát. Hatásos szünetet tartott, és aztán kissé elfogódottan folytatta:
— Ha pedig ez a fájdalom sem bizonyul elég er ősnek, hát
fogja a szamuráj a fegyvere markolatát, és megcsavarja a
kést a sebben. Így őrködik tovább.

A Nagy Ember jól hallhatóan lélegzett a vonal túlsó végén.
A kicsi is ki volt merülve. Egy darabig egyikük sem szólt egy
szót sem.

— Mi történt aztán? —kérdezte a Nagy.
— A Macska, amikor látja, hogy az egyik ő r csak nem alszik
el, visszafordul a saját hálószobája felé, és így megy ez ezután nap mint nap, egészen addig, amíg vérszomja vakmer ővé nem tesz. Ekkor megpróbál az örködö szamuráj mellett a
császár szobájába osonni. Az ő r azonban nem engedi, és
amikor a macska érzi, hogy alulmarad a küzdelemben, hogy
nagyobbat ugorhasson, visszaváltozik asszonyból vámpírmacskává. Sikerül is az irháját mentenie.
— Ez a tö гténet egy vámpírmacskáról szól — kezdte a kicsi ember. A vonal másik végérő l egyetért ő csend volt a válasz. — Ez
a macska a japán császár palotájában dorombolt — folytatta a
kicsi —, amíg csak ki nem tör rajta a vámpírtermészete.
Ez így hangosan kimondva kissé ostobán hangzott. Könyvben olvasva azonban elég érdekfeszítö volt. A kicsi ember

zavartan hallgatott, és megpróbálta elképzelni, hogy barátja,
a Nagy Ember, képes-e arra, hogy a dolgot könyvben olvasva
is el tudja képzelni. Csak amikor a Nagy Ember hümmögését
hallotta a telefonban, akkor folytatta a történetet:
— A macska tehát egyszer csak ráveti magát a császárnéra,
átharapja a torkát és kiszívja a vérét. És mivel éppen senki
sincs a szobában, magára ölti az asszony alakját, a kiüresedett holttestet pedig eltünteti nagy titokban.

— A továbbiakban aztán úgy tesz, mintha ő volna a császárné, — szólalt meg végre a Nagy Ember. Egy darabig csend

volt. Aztán hozzátette még: — Ertem.
— Nem biztos, hogy érted — vágott közbe a kicsi ember ag-

gódva. — Mert ugyan bejár éjszakánként a császár hálószobájába, de nem azért, hogy a császárral aludjon, hanem hogy
most meg az ő vérét szívja.

— Egészen normális történet — mondta a Nagy Ember. A

kicsi azon gondolkodott, hogy tényleg normális-e az ilyen.

— Ez egy mese — vetette közbe magyarázólag.
A Nagy Ember azonban hallgatott. Lehet, hogy arra gondolt: már mással is el ő fordult az ilyesmi. És akkor mégsem
mese. A kicsi ember közben maga elé képzelte a macskát, kimonóban és felt ű zött hajjal, úgy ahogy azt a japán metszetek
nő alakjain látni. A palotahölgyek mind ilyen macskaszer űek.
Finoman hajlandoznak, mint egy bambuszvessz ő . A szamurájok persze inkább tigrisekhez hasonlítanak. Vicsorognak és

34

— Milyen könyv ez? —kérdezte ekkor a Nagy Ember.

— Tő led kaptam — válaszolta a kicsi.

— Nem való az ilyesmi egy tízéves gyereknek — jegyezte

meg a Nagy Ember dörmögve. A kicsi szinte látta, amint a fejét csóválja.
— Távolkeleti mesék — mondta a Nagynak. —Szerinted kiválóan alkalmas arra, hogy megtudjam, mi az irodalom?
— Hát arra igen.
A Nagy Ember gondolkodott egy kicsit. Aztán megkérdezte:
— Mi a mese vége?

— Könny ű kitalálni. A császár meggyógyul, és egy vadászaton elejti a vámpírmacskát az erd őben. A h ű séges szamuráj
fölismeri a dögben az állítólagos császárnét. Mindenki boldog.
Ezzel nagyot sóhajtott a kicsi ember. De még nem tette le a

kagylót. Kis id ő múlva újra megszólalt:
— Apa?
— Igen.

—Szerintem a befejezés mutatja leginkább, hogy mi az irodalom. Ami azonban a legfontosabb a mesében, az mégsem
a befejezés.

— Hanem?
— Hanem az, ahogy a szamuráj megforgatja a kést a sebben, hogy nehogy elaludjon. Azon a ponton hirtelen nem mese többé. Nem is irodalom:..

A Nagy Ember várt, de hiába. A kicsi letette a kagylót.
— Kísértethistória — dörmögte hangosan, noha teljesen

egyedül volt a dolgozószobában.

A gyerek szobája az emeleten volt. Este, elalvás el őtt szabad volt neki még olvasnia.
A Nagy Ember dolgozott még egy darabig, de egyre nyug-

talanabbul. Aztán összecsapta a papírjait és fölrohant a lép-

сső n a gyerekhez. ❑

Egerek

Tari István
Kesernyés volt a szél, és száraz a világosság Kasztília hegyei
között. Senor Sebastiano del Moro, a törpe jobbra-balra d ő lt a
kocsiülésen, mert az út gödrös volt. Az égen egymás fölött
több rétegben is tömött felh őcsomók görögtek. Ott, ahol a felh őburok függönyszer ű en szétnyílt, katedrálisaranyként s ű rű ,
sárga fény csorgott alá a sz ő lővel beültetett, lépcs őzetes
hegyoldalakra.
A bő rszíjakon rugózó, könny ű kocsi előtt ekkor két, vadul
hadonászó asszony futott át az úton. Kezükben repkénnyel
befuttatott pálcát lóbáltak, melyeknek a végére vörös feny őtoboz volt tűzve. A törpe fölemelkedett, hogy jobban lássa őket.
Az egyik futó alak azonban váratlanul perdült egyet, és viszszaugrott a kocsi elé. Olyan er ővel visított fel, hogy a felh őkbő l
azonnal heves zápor zúdult az útra. A kocsi utasai a meleg
záporban fürödve látták, amint az asszonyok nyomában most
egy díszes, kiagylóhéj formájú kétkerek ű kordé gördül el ő . Két
párduc húzta. Ez a látvány annyira megvadította a lovakat,
hogy ágaskodva rugkapálni kezdtek, s mivel képtelenek voltak a hámból kitörni, a kocsit magukkal ragadva az árokba zuhantak.
Sebastiano csak egy jó óra múlva jutott el a közeli falu határáig. Gyalog poroszkált, kurta lábaival úgy iparkodva, mintha
futni akarna. Mögötte kullogott a kocsis a két kantárra fogott
lóval. A zápor közben már rég elállt, és a délutáni napsütés
leszárította róluk a vizet. Az út a présházak mellett vezetett, és
a törpe csizmájának vékony talpán.
Ekkor egy pillantást vetett a sövény mögül kitetsz ő , szőlőlugasokkal befuttatott kertre, és karjait szétdobva fölkiáltott:
— Los Borrachos!
Így állt, széttárt karokkal még azután is, hogy a kocsis a két
lóval és a megrokkant hintóval elhaladt mellette. A törpe szemei körül mély árnyékok sötétlettek, de a szeme fehérje olajos
fénnyel csillogott. Amit látott, az szinte önkívületbe hozta őt.
Erő s basszus-hangon, ami ellentétben állt kicsiny termetével,
újra fölkiáltott:
— Los Borrachos!
Az ittas parasztok a kertben ugyanis pontosan úgy viselkedtek, mint ahogya azt Senor Diego, királyi kamarás úr, udvari fest ő és palotamarsall azon a bizonyos híressé vált képen
ábrázolta. Ott iszogattak önfeledten mulatozva egy kissé kövérkés fiatalember körül, akinek a testét fehér gyolcs és vörös
tunika födte, a fejét pedig sz ő lő levelekbő l font koszorú díszítette. A parasztok egyike éppen letérdelt az isteni ifjú el őtt,
hogy így fogadja a zöld repkénykoronát. A többiek kezében finom mívű üvegkehely csillogott, a bort egy kecskelábú szilén
töltötte. Hangos nevetés kísérte a térdel ő paraszt megkoronázását. Az egyik férfi azonban közben észrevette az úttesten

álló törpét, és fekete posztókalapját megemelve odaköszönt
neki. A szilén mekegő vihogása ekkor szinte nyerítéssé er ősödött, és az isten is fölemelte tekintetét. Vörös tunikája lecsúszott a fels őtestérő l, a napsugárban fürd ő vállak és a hájas mellkas gyöngyházfénnyel világítottak.
—Sebestyén vagyok, az els ő ! — kiáltott a törpe, és elindult a
gyöngyházfény ű alak felé. Két karja még mindig kétfelé meredt, mintha a döbbenet és a félelem angyalai keresztre feszítették volna.
Dionüszosz őt is megkoronázta, a szilén fonta hozzá friss
sző l ő levelekbő l a koszorút. Ami azonban Sebastiannak csaknem az eszét vette, az a sok egér volt, ami az isteni ifjú Iába
alatt futkosott. A köntöse alól és a meztelen lábfejei közül
csúsztak el ő az egerek. Volt amelyik azonnal visszabújt a dús
red őzés ű ruharáncok mögé, úgy, ahogy a csirkék keresnek
oltalmat a kotlós tollazata alatt. Néhány azonban föl-le futkosott az isten lábszárán, és két-három egér pattogva ugrált a
gyolcsok közül kibukkanó kövérkés köldök körül. A parasztok
nem sokat törődtek az egerekkel, szokva voltak az ilyesmihez. Csak a fekete kalapos csapott egyszer utánuk, amikor
már túlságosan elszemtelenedtek. Amikor a szilén lehajolt,
hogy kezébe vegye a borral teli agyagkorsót, a törpe iszonyodva látta, hogy néhány egér ennek a félig kecskeszer ű teremtménynek a végbélnyilásából pottyan el ő , kissé ázottan,
de aztán pillanatok alatt selymes fény űvé száradva.
— Az emberek azt képzelik, hogy csak a fehér egerek szelídek! — kiáltotta ekkor Dionüszosz olyan er ővel, hogy Sebastiano del Mono füle beleecsengett. A parasztok harsányan nevettek, és az egyikük, akinek a szája fölött vaskos harcsabajusz sötétlett, a farkánál fogva a leveg őbe repített egy egeret.
Az egér tényleg nem volt fehér.
— Manapság az egerek már minden színben kaphatók! —
kiáltotta újra az isten. Megrázta a köntösét, és az egerek csak
úgy hullottak bel ő le. A törpe felvisított, mert az isten kezdte az
egereket egymás után a gallérjára és a mellére dobálni.
— Itt az őzbarna, vagy a vörös, a kék és az ezüstszín ű ! Itt a
halvány krémszín ű , a fekete és a csokoládébarna! Itt a galambszürke és az orgonalila! Az egér lehet egyszín ű , de lehet
tarka, két, három, s őt négy színben pompázó! Van kisegér,
gyapjasbundájú, de van göndörsz ő rű is, itt a sima selyemegér, és ez itt a pofaszakállú! Vannak aztán meztelenek,
mintha leforrázták volna, és vannak hosszúsz ő rű ek, az angóra-egerek!
A törpe már a földön feküdt, két tenyerét szorosan az arcára
nyomva, és úgy üvöltött egyre kétségbeesettebben. Az egerek még mindig fürtökben hulltak a nyakába. Erezte, amint az
apró állatok sebes vágtával végigrohannak a testén, vagy ideodaszökellve a hátán ugrálnak. De az isten csak tovább sorolta az egérfajtákat:
— És természetesen a fehér egerek. Mindkét fajta: a piros
szem ű és a fekete szem ű ! Legfürgébb azonban a sivatagi
egér! Es legmulatságosabbak a táncoló egerek! Hopsza, Sebastiano, hopsza!
A törpe hörgött és a szája tele volt földdel. Óvatosan megpróbált kinézni a szétterpesztett ujjai között. El őször csak a
füvet látta, de aztán megpillanatott négy-öt egeret. Két lábra
állva, kerge mozdulatokkal ugráltak körbe-körbe, szünet nélkül. Az egyik paraszt a két tenyerét összeütve utánozta a
kasztanyetta ritmikus hangját, a többiek pedig durva, hamis
hangon énekelni kezdtek. A törpe köpködött és megpróbált
fölülni. Látta, hogy az egerek egyáltalán nem követik a tapsolás ütemét, csak forognak értelmetlenül.
— Süketek — jegyezte meg Dionüszosz der űsen. — Velük
született süketségben szenvednek — tette hozzá kacagva. —
És nemcsak süketek, hanem többnyire teljesen terméketlenek is. Nagyon nehéz a szaporításuk —állapította meg szinte
elégtétellel. — Aztán mindig éhesek, mert ha csak nem alszanak, állandóan táncolnak, ilyen a természetük, Sokat kell enniük. De az ételben nagyon válogatósak!...
A szilén most megint mekegve röhögött. A törpe látta, hogy
néhány tarka egér a f ű között matat, a legtöbbnek azonban
közben nyoma veszett. Csak egy szép, kékesszürke példány
ült fönt, az isten tenyerén. Gyöngéden simogatta Dionüszosz
a szelíd jószágot:
— A jó egér soha nem beteg, a jó egeret könny ű gondozni.
Az ilyen egér teste hosszú, a feje tiszta, és az orra nem túlságosan hegyes. A szemei nagyok és hetykék, a fülei pedig fölfele merednek, és a tulipán levelére hasonlítanak.
És ezzel megcsókolta az egeret. ❑
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— Ez csak éji zene.

Péter Ferenc

— Most... Most hová mégy? Várj! az patkányfolyosó. Oda
ne merészkedj .. .
Az orrom be volt dugulva. Illetve csak az egyik orrlyukam. A

másik lyuk valószín ű leg attól a kíntól, hogy a leveg ő csak rajta
keresztül juthatott a szervezetembe, teljesen kiszáradt. Id őnként megnyálaztam kisujjamat és így nedvesítgettem belülr ő l,

Mezei

elfáradt érzékszervem. Ismeretségünk tv-nézés közben jött
létre. Félred őlt az ágyon, és nevetett. Én is ezt tettem. Egy-

egere

beljebb léptem. A patkányfolyosóba.

szer-kétszer megemlítette szerelme tragikus halálát, aztán
pedig találkát adott.
Utánamentem. Kalapom alól viharlámpát vettem el ő , és
Várj! Ne hagyj itt! Különben is: túlságosan hátráltatott vagyok. Tulajdonképpen kit ő l menekülsz? Tő lem? A harangok

elő l? Nincs menekvés. Hát nem érted? Csak ezek a kurva gerendák ne ijesztgetnének patkánysikoly-nyikorgásukkal. Most

І

Közel vagyok a vágóhídhoz. Csak ennyire emlé
szem. I tt már tulajdonképpen nem ismer senki. Mikor

■ elmentem innen, tudtam, hogy valami miatt vissza

kell majd jönnöm. Nem is olyan régen vittek el. Igazi katonaembert akartak nevelni bel ő lem. Azt nem tudták, hogy ott válfatemető van. És hogy valami buzi engemet is fel akart függeszteni a ruhásszekrénybe. Elmenekültem. Most itt vagyok,
és kérges nevetéssel megyek. Igen. Látok mindent. És érzem

a dohos szagot, amit a szél a kunyhó felöl hord. Innen hiányzik valami. Talán a rohadt fogú törpék, vagy a szalmárakások,
talán a bükkfák.
Talán a gyökérrágó öregasszonyok.
A rohadt fogú törpék. Éjszaka, mikor a telepesek aludtak,
alattomosan belopóztak a baromfiudvarba, és meglepték az
alvó baromfit. Tollastul marták ő ket. Egy éjszaka nem jöttek.
János bácsi megunta és kivárta ő ket. Fejszével. A szétaprított
holttesteket a feleségével és a fiával etette meg.
BELÉPTEM.

Kurvák módjára röhögtek rám. A gyökérrágó ö гegasszonyok. Teljes meztelenségben táncoltak el ő ttem, egy pillanatra
sem szegve le tekintetüket. Az egyik a sarokban ök гбdik. Vajköpülőket ökrő dik. A másik gnómot ellik. Ellik. Kiáltanék rájuk,

látom csak, hogy amit te er ődítménynek neveztél, az egy
egyszerű veremlakás. Mégis oly félelmetes. Petróleumot kéne cserélnem, de nem merek mozdulni. Hülye vagy. Miért kellett mindent leszurkozni?

— A csónakok miatt.
— Hát itt vagy? Megvártál?
— A szétrothadt csónakok a régi malom pincéjében. Tizenöt
éves koromig kentem őket. A sarokba kellett pisálnom, mert
féltem a sötétségt đl. Nem mertem kimenni. Féltem, hogy fel-

riasztom a gerendákat, a szellemeket. Igen. Azokat a gyökérrágó öregasszonyokat is féltettem. Emlékszel? Az egyiket

Icuka néninek hívták. Pórázon vezetgette a falábát. Éjszakánként pedig kifeszítette egy kukoricabála mellé. Ott dübörgött

és dalolgatott egészen hajnalig. Akkor eljött érte, és ismét pórázra kötötte. Kivitte a tóig, majd így szólt: „Ez a nyomorult
piszkos víz egyre csak fogyik. Fél ő , hogy kiússzák az egészet.
Aludni kell гб egyet. Feltölteni a medret."

— Így sokkal jobb. Rég gyújtottam már gyufát. Most sokkal
jobb. Hé. Most... Most miért nézel így rám? Igen. Én is tudom

hogy az Icuka néni öreg, ráadásul sánta is.
—.En mégis félek t ő le. Gyermekkoromban is...

— Bepisáltál. Már akkor is mikor a baromfit vagdosta.
— Te nem tudod milyen az. Te nem tudhatod. Rámuszította

de nem jön hang bel ő lem. Aztán egyszer ű en lebuknak egy-

a boroshordóit, és a verébszaros borospincéjét. Tudom hogy
egy vödör permettel irtotta ki a fecskéket. Dörömbölnek mel-

kat? Érted jönnek. Érted és nem értem. De azért én is félek.

lettem. Talán a vén banya átszellemült hordói. Nem merek
mozdulni. Így. Lefedem magam ezzel a lópokróccal.
— A kurva életbe. J б lenne tudni hány óra. Mászkálnak a
testemen. A poloskáid. Örökt ő l fogva a tieid voltak. Szólj rá-

egy verébfészek mögé, magukkal víve szentjánosbogaraimat.
Teljesen vak vagyok. Repedezett falak és anyagsz őnyeg közti mohaű rbe nyulkálva szólítottalak. Nem jelentél meg? És
csak azért, mert a parázs homályosodik? Hallod a harangoIgen. Attól is, hogy a rézszobraid majd megint engem siratnak.
— Hát itt rejt ő zködtél három éven át? Ebben a verébfészekben? Most nem félek t đ led. Kopasz vagy. Érted jönnek.
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juk. Figyelmeztesd őket.

— Eldobták magukat. De valójában ő k mindég gyöngédek
voltak. Ha nem mertem mozdulni, ő k voltak azok kik megpihentek testemen, megnyugtatva így felpuffadt ereimet. Olyan

érzést tápláltak belém, mintha életben lennék, és nem kitömött vadállat. Nekem is vannak érzéseim, én is félek, és id őnként szagom is van ugyanúgy, mint ahogy ellenségeim is vannak. Félreélés ne essék. Nem a macskák.

Gályarabok

— A te bundád nem kell senkinek, de te igen. Éppen ezért
gyere velem.
— Mindég is két üreg létezett.
— Lehetséges. Es ha nem?

—Túl öregek vagyunk ahhoz, hogy elhiggyük a rohadt fogú
törpék meséjét. És a mez ő n sem élnék meg. Túlságosan hideg a föld. Átfáznék. Éppen eleget dideregtem már. Itt pedig

jó meleg van. Nem. Nincs szükségem az álmokra. Ebben a világban jó. És nem tudnám elképzelni életem sárkányok és
kiskirályok nélkül.

2

Mihály félve hagyta el a patkányfolyosót. Egy kicsit
sajnálta Szürkét, de libab ő re egyértelm űen kifelé vezényelte. Ki a mez őre. Oda ahol pofáját megtöltheti
búzával anélkül, hogy csattanna valami. Undorodott. ő meg
volt gy őződve, hogy attól a tücsökt ő l undorodik, aki beszorult

a patkányfolyosó falába. O tt nyöszörgött szegény. Mihály azt
hitte a tücskökre, hogy azok barátságosak. Sokkal kés őbb
azonban rájött arra, naivak az emberek. A tücskök halotti zenéjét ciripelésnek tartják, és ráadásul még örülnek is neki. A
tücskök ciripelése Mihály szerint a repedezett falak és agyagsző nyegek gyászkísérete.

Idétlen gondolatjárás volt ez, amit jómaga is tudott. De el őszörérezte szükségét annak, hogy belemerüljön a feneketlen

vízbe. Csak haladna lefelé, tüdeje folyamatosan zihálna, de
utána szivaccsá változva minden gondja megoldódna. Ami a
legjobb, olyan víz lenne, amelyben nem terjedne fénysugár,
mert neki nincs igénye látásra. Neki nincsenek szerelmei, fokozva: reménytelen szerelmei, neki nincsenek... Talán ezért

hívta Szürkét. Talán mert éhes volt. És ráadásul kezdett megint négyszín űvé válni.

Valamire várt. Kidülledt szemei lesték a bejáratot.

З

Érezte, valaminek történnie kell. Most már teljesen

beakadt a gyökerek közé, és mindegy volt számára
minden. Törvénybe ütköző gondolatai teljesen felszín alá kerültek. Várta megjelenését. Tudta, hogy mindez csak illúzió. Ő
nem ugorhatott a ködbe, és nem is merészkedhetett a folyó-

parthoz. Félt. Ugyanakkor ragaszkodott is.

.•. •r

— Hát igen. Mindig ett ől féltem. Meg attól, hogy nem merek

majd eléd állni. Meg kell vallanom, az egészben van egy kis
törvényszer űség. Most miért hallgatsz? Lehetséges, hogy
nem mersz szembesülni a tényekkel? Be kell látnod. Persze
lehet, hogy hályog volt a szemeden mindeddig. A félelmed
egészen megváltozott. Most nem attól félsz, hogy nem en-

gedlek be, és talán már le is tagadnád. Most egyértelm ű en attól félsz, hogy nem megyek ki. Hát ne félj. Mindig is egymásé
voltunk. És már nem számít, hogy szégyenled szerelmünket.

4

■

Bujdostam. Most már nemcsak az ellenségt ő l, hanem
a törvény el ől is. Három napig csak gyökereken éltem. Szeméremsz őrzetemen elszaporodtak a tetvek,

végbelem teljesen kisebesedett a huzamosabb ideje tartó
hasmenésemt ől. Egy elhagyott tanyához értem. Teljesen öszszedúlták, az embereket elhurcolták, mindent felettek. Hát.
igen. Ez a háború. Kezdtem beletör ődni sorsomba, mikor (az
Isten tudja miért) a pincébe indultam. Büdös penészszag ütötte meg az orrom, viszont felt ű nő melegség áradt szét. Elővettem viharvert zseblámpám, és Пézel ődni kezdtem: Éreztem,
szörnyen szédülök. Ekkor a padlón két vércseppet vettem

észre. Nem sokkal messzebb a vé гtő l megpillantottam egy
négyszín ű macskát, amint egy egeret rágcsált. Az egérnek
már csak a farka látszott ki a kandúr pofájából. Könnyes volt a
szeme. Ki tudja? Talán három napja ő is először jutott élelemhez. Nyomorult sors ez.

Két nap múlva rám találtak. Gyors ítélkezés van kilátásban. A szörny ű az, hogy kurvára megy a hasam.
Lassan majd jönnek értem. Minden ceremónia nélkül
elvezetnek és agyonl ő nek. Miben is vigasztalódhat ilyenkor
az ember? Üres gyomorral a másvilágra térni. Hát nem egy

5

fényes dolog.

E gondolatok után véletlenül a tarisznyámba nyúltam. Megkönnyebülten tapasztaltam, hogy nem kell éhgyomorral elusztulnom. A macska fejét még nem éltem fel... O

Csak ballagtam. Az igazság az, hogy nagyon fáradt voltam a
sok kúszástól és menekülést ől. Gyű löletem csak szította rot-

hadó gerendám széthasadása. Túl régóta szaladtam már
ahhoz, hogy roppant óráimat és magam megvédjem.
A gleccsernél kezd ődött. Hatan tépték ki azt az egy keselyű t, mellyel még Afrika szavannájánál találkoztam. Könyörgött, vigyem el onnan, mert kísértik a viaszszobrok és már a
karmai összeégtek, hisz a tahók ráolvasztották egy cölöpgyertyára. Szembeszegültem velük. Egy óriási vaslapot hevítettem, és odahivattam őket egy drótszoborral. Röpke pillanat
alatt egyveleggé olvadtak. A szelekció vallásában hisznék.'A
lap első kiválogatni valói a kesely űórák. Ezt nem engedhettem meg. Bevallom, valamilyen furcsa er ő arra össztökél,

hogy bevárjam ő ket. Igen. Azt hiszem ez Mindenszentek nap-

ján lesz, mikor az egész massza halad a templom felé, és útközben még összeszed néhány milliárd óriásmolekulát, halad
majd büszkén a templom felé, mert neki kalapot sem kell majd
emelni, hisz tudja: az ott tartózkodó viasszobrok könyörögni
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— Јб kövérek. A Teca vérit szíjfák.
Tízezer, tízezeregy...
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fognak neki, hogy osztódhassanak. Én csöndben meglapulok
a tornyon, aztán felszólítom: nézzen rám; ekkor majd utoljára
megpillantja meztelen testem. Farkasszemet nézek vele, és
érezni fogja diderg ő tekintetem. Elengedem magam és tódulni

fog belőlem a víz. A kesely ű im önfeledten tapsolnak majd,
hogy milyen bátor a védelmez őjük, én pedig csak pisálok, pisálok lefelé a hóhérra. Sajnos az illúzió rombolásához tartozik
az is, miszerint kesely ű im tapsolása véget ér délben és meg-

alkuvókként a haranggal együtt pontos összhangban abbahagyják önfeledt tapsukat és vijjogásukat, aztán ingaórák
módjára ide-oda röpködnek a harang nyelvével egyetemben.
Én elkezdek fáradni és egyszer űen soha véget nem érő vizelésem közben kipisálom mivoltomat az utolsó atomokig. A rohadt életbe!

Inkább futok tovább, mert érzem talapzatom alatt a gigantikus, langyos masszát, mely fokozatosan béklyóvá merevedik.
Futás, futás. Apró gyöngy-ördögök gátolnak a teljes válságból
való kilábalásban.
Ahogy így menekültem, egy fészerhez értem, gondoltam,

magamban, hogy erő m véges, ezért lepihentem. -Bemásztam
egy lyukon, gyertyát kotortam el ő a zsebemből, melynek fé-

es is
Hideg volt abban a kurva szobában, a fogam is fájt, éh
voltam.
— Szeretlek — mondta.

Büdös volt a szája.
— Szeretlek — mondta mégegyszer.

A Iába is büdösnek t ű nt, és ezek után már nem volt kedvem
a harmadik nemre.
Megparancsoltam neki, menjen vissza a palackba. Aztán
ledugaszoltam, és a csatornába dobtam.
Tizenkétezerhat, tizenkétezerhét...

Egy utazóládában rejt őzködtem. Az id ő múlását évtizedekben vagy talán évszázadokban mertem számolni. Vizelésemet alig tudtam visszatartani, ajkaimat véresre harapdáltam.
Egyetlen vigaszom egy vézna pókocska volt, akivel ha nem
érintkezhettem volna, akkor biztosan meg őrülök. Egész bátor
kis eszmecserét folytattunk, de „orgazmálásom" el бtt a
szomszéd ember felütötte a ládikó tetejét. Teli torokból üvöl-

tött rám:
— Megmondtam, hogy itt ne bújócskázzatok!
Tizenháromezer, tizenháromeze гegy...

Egyre fullasztóbb volt a meleg, és a leveg ő is mintha egyre
moslékosabbá vált volna. Roncstelepre hasonlított, ahogy
roppant kesely ű óráim egy része holtan, kidülledt szemekkel

nye megvilágította Dávid és Góliát ostyaszobrát. Kabátom
belső zsebébő l elő halásztam megmaradt húszezer kesely űórámat. A nyirkos falra aggattam őket, mondván: tovább nem

hevert a földön. A megmaradottak is csak gubbasztottak. Mint
a baromfi, amikor dögvész pusztít. Én is gubasztottam. A legboгzasztóbb az volt, hogy a massza nem akart a tet ő felett

úgy még a barázdák is elbánnak velünk. Vacsorára elfogyasztottuk a két ostyaszobrot. Akkor láttam be el őször önmagamban, hogy minden ember, köztük én is, hordozom magamban a kannibalizmus szikráját, mely id őnként lángra gy ű lik. Várakoztunk. Furcsa zaj ütötte meg a fülemet. Kinéztem
az ajtón. b volt az. Negyvenkét pásztort űz volt a gát köztünk,
de csak pillanatokig. Enyhe prüszkölése elég volt ahhoz, hogy

Az anyakersely ű m abban a pillanatban kirepült, és üvöltve vetette magát a többiek után. Fiai után.

mehetünk, mert a k őszobrok honában megdermednénk, és

elszenderüljenek. Roppant óráim „pánikoskodni" kedztek,
hogy most mi lesz velük, mert sokmillió kis tojás, meg hogy

nincs karmuk, és hogy az órában ürítik kloákájukat.
— Elég! —üvöltötte egy megtermett anya. — Mikor elnyelte

elő lünk a dögöket, és úgy összerázott, hogy apánk a bátyánkkal karöltve, lángszóróval rontott nekünk. Ki állt mellettünk akkor? Féltek kimondani? Menjetek!

Ekkor már hallottam a lucsogást, és a szag sem maradt el.
Körülölelte a fészert, és egyre csak haladt felfelé. Tudtam, ha
becuppan a nádtet ő felett, véget ér a dimenzió. Kesely ű im
mind hallgattak. Ruháimtól megszabadulva kiadtam a paran-

összecsukódni, hanem megindult a réseken befelé. BEFELÉ.

HÚSZEZER.

Furcsa. Nem éreztem hiányt. Lassan körültekerg őzött a lábam körül, és diderg ő vonaglással igyekezett a fejem felé.
Hogy kiszippantsa agyvel ő met. Végtagjaimat nem tudtam
mozdítani. Valahogy mégis jólesett, ez a feszült mozdulatlanság, és az, hogy lassanként én is része lettem a masszának.
Talán úgy éreztem magam, mint akiben tudatosul a kitömés
tudata, persze akkor, amikor a hentes már a nyakát vágja. A
nyakamhoz ért, de ekkor már teljesen megfeledkeztem a keselyű kről ...

—Állj, állj, állj! Nem. Az ajkaimat nem adom. Hallod? Kotródj
le a számllbblghlk г ... Már az orromat is bedugaszolta és
szemmel kívántam ellenálni, de mintha forró viaszt öntöttek
volna rám. Nem láttam semmit. Vártam. A cuppanást... Aznap lementem a partra. Oda, ahol a sziklák beleolvadnak a
tengerbe. Beúsztam elégedetten, mivelhogy befejeztem vala-

csot. Vijjogtunk. Gerinceink ropogtak. A fészer legbels ő zu-

mi fontosat. Már vagy ötszáz méternyire lehettem a parttól,
mikor valami (talán semmi), úgy éreztem, hogy közvetlen alattam van, és követ. Ráadásul még átkozottul húzott magához,

selyű im. Holtan. Kétszáz, kétszázegy... háromezer.

az ismeretlen mélységekbe. Elkezdtem teljes er őmből úszni.
Éreztem, hogy szörnyen lassú vagyok, és éppen hogy elér-

gában kuporodtam le hangot nem hallatva. Egy, kett ő, három ... tíz. Nyitódtak, majd kizuhantak. Persze, hogy 6k. A ke— Állj! Ez a koponyahegy. És ráadásul kesely űszarra b űz-

lesz.

— Miért, a te madaraid...
— Elfogytak. Nem érted? Menj! Tü лj el, szaladj, menekülj!!!
Vagy... Várj... Várj!!!

A kalitka. Látod?
— Mit kezdhetek én ezzel?

— A kesely ű id. Talán befogadják.
— Fügemadár... Talán befogadják.
— Akkor mire vársz? Fuss már el, te szaros! Nem kell látnod
ezt. Ezek már azén hegyeim.
Hatezerkilencszáz, hatezerkilencszázegy...
Még mindig az asztalf б nél ült. Azt hitte tiszteljük. Követelte,

hogy a vasárnapi ebédnél együtt legyen a család. Pont három
éve nem kelt fel az asztaltól. Már valóságos palota épült körülötte, de 6 ezt nem akarta észrevenni, s бt még jobban ragaszkodott a konyhához. Láthatatlan láncok fonódtak a keze köré,
és mindig ugyanaz a szálkás nyel ű evező volt a kezében.

Zavart álmait anyám csitítgatta. Napközben néha kinyitotta az
asztalfiókot (melynek kulcsa a nyakán lév ő zsinegen lógott),
és kiengedte féltve őrzött tetveit.
— 10000 — szólt. — Gyere!

És a fügemadár odarepült, majd csipegetni kezdte a tetveket.
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tem egy sziklát. Kimásztam a vízb ő l, és hanyatt vágtam magam. Kezdtem már megnyugodni, és lassacskán már a fáradságot sem éreztem, ezért úgy döntöttem, felkelek és visz-

szaúszok a partra. Vízhatlan karórámra akartam pillantani.
Megdöbbentem. A megbízható karóra beázott, és picsiny keselyű k vijjogtak benne. Azt hittem a naptól van. Gondoltam
gyorsan a vízbe ugrok, és rendben lesz minden. Nem tudtam
mozdulni. Kezdtem belefolyni a sziklába. Kezdtem vele egyveleggé válni .. .

A kórházban a főorvos megveregette a vállam.
— Nincs semmi baj. Nemsokára rendbejössz. Szerencséd,
hogy észrevett egy turista, mert még három másodperc és vé-

ged.

Egy hét elmúltával végre hazamehettem. Csak h űvösben
tartózkodhattam. Vártam már az estét, hogy végre a saját
ágyamban aludhassak. A szobámban fülledt meleg volt, ezért
kitakaróztam. A kakukkos óra nyugtatóan ketyegett fejem felett, és boldog voltam, mert végre elértem teljes nyugalmi állapotom. Kilenc óra volt és megjelent a m űanyag kakukk-faliórám ajtajában. A hetedik után a nyolcadik jelzést vártam, de
hirtelen leállt a ketyegés és a jelzés is. Egy halk roppanást
hallottam. A kakukk. En voltam a következ ő . Körülölelt. Nem
tudtam mozdulni. Agyamig már csak egy gondolat jutott el. A
massza sugallta:
— Te vagy a huszonegyezredik szerelmem... ❑

Molnár V. Zoltán

Az elsimult környéken lábnyomok vezetnek egyenesen az

ajtóhoz, mintha elkövet őjük tántoríthatatlan önbizalommal,
kétely nélkül nyitotta volna ki!

Mókuskerékben

Kezem többször is nadrágomba törlöm. Megpróbálom a tények puszta megállapításával leplezni megdöbbenésemet.
Tehát itt ez a domb, a tetején egy ajtó. Szerepe lényegtelen,
hiszen nem választ el két különböz ő közeget. A barátom sincs
itt (az utolsó mozzanatban formáltam így, mert ha az jut
eszembe, hogy „barátom sehol sincs", akkor méginább megrémülök a szavak hitelességét ől). Ebben a képtelen helyzet-

ben megoldás kínálkozik: barátom, eljutva a kilincsig, vigyázva, saját nyomdokain haladt visszafelé, akár egy rák!
Telve büszkeséggel, fütyörészve követem a keskeny ös-

vényt, csodálva a pontosságot, hogy immár öt perce szemlélő dök, de sehol egy félrelépés, megcsúszás.

Kezdem magam kellemetlenül érezni. Több mint két órája,
hogy úton vagyok. Felt ű nik összetákolt kalibája. Rövidesen
belépek. Alig merem bevallani a nyomasztó ürességet, ami
fogad. Még az asztalon a tegnapi vacsora, a szék pedig felrúgva a padlón fekszik.
Nem értem.
Ebben a perzsel ő hő ségben nincs kedvem visszaindulni, és

különben is kifáradtak a lábaim. Találok egy kancsót, de nem
víz van benne. Homok. Sorba a szekrény tetején törött és

festett üvegek, csorba bögrék, horpadt bádogkonzervek állnak, mind megtöltve szinültig száraz homokkal.

Leheveredek a koszos b ő rökbő l összehordott ágyra. Mára

ennyi elég.

Mikor rátaláltunk erre a kapura, változni kezdtünk mind a
ketten. Furcsa kijelentés ez, de másképp nincs módomba

Abban a pillanatban, mikor hosszabbra nyúlnak a d ű nék árnyékai, és messze valahol sakál kezdi kacagását, felkavarodnak a porszemek. Apró örvények pattanak ki innen is, onnan
is. Némelyek összekoccanak, halk sóhajt hallatva együtt pörögnek másodpercekig, hogy azután széthulljanak. De azt
hiszem, ezt már csak képzelem.

A túlsó dombon még mindig ott a bozontos alak, akit egész
délután figyelek: óvatosan, rettent ő óvatosan, szinte már kéjelegve simítja végig az alsó deszkalapokat, majd meg-megnyalva ujjai hegyét, lassan feljebb emeli tenyerét, koncentrikus köröket rajzolva a leveg ő be, csak gyorsuló-gyorsuló mozdulataira ügyelve. Megtorpan. Arca elváltozik, lábait felhúzva
belebújik az ajtóba. Néha körmeivel megkopogtatja a kemény
fát, ilyenkor úgy t ű nik, beleunt a játékba, de csak pihen egy
kicsit, majd váratlanul fölugrik, és a homokra lapul. Most a
szeme is csak egy vékony rés. Széles, fehér tenyerét ökölbe

szorítja, és csupasz vállaihoz érinti. Mint egy óriási, fekete
szöcske, letépett hátsó ízületekkel, mered a halom fölé. Nyakizmai megfeszülnek, és ahogy orrlyukai kitágulnak, remegés
fut végig gerincén. Föltápászkodása közben még egyszer a
kapura néz, majd nem mozdul.
Igy megy ez már napok óta, és nekem sem hagy nyugtot.
Miért nem nyúl a kilincshez? Talán sejt valamit, és nem akarja
elveszteni azt a sekély önbizalmát, ami még megmaradt. Holnap odamegyek hozzá, és... de nem! Ezen még gondolkodnom kell. Nem, holnap még nem mehetek.

Reggel korábban kelek. Kíváncsi vagyok valamire.
Szokatlan illatokat hoz a szél. A túlsó emelked ő üres. Barátom nem kelt még fel. A nyújtózkodás után lefekszem vissza.

Erő snek érzem magam és biztonságban. Ha gondolkodtam
volna, közvetlenül az ébredés után, most kételkednék a hangulat ő szinteségében, elvégre önmagunk is képezhetünk él-

ményeket, a valós helyzetre kenve máz gyanánt. Az effajta
képmutatás kifáraszt, és sokkal nehezebb megszabadulni,
mint létrehozni, különösen akkor, ha már szokássá vált. Egyik
lábunk az árok innens ő , a másik már túlsó partján van; ezen a
felén már nem maradhatunk, de átjutni sem vagyunk még képesek. Ezt a lét-élményt rendszerint visszaesés követi, majd

egy nem várt pillanatban az árok másik felén találjuk magunkat. Előző leg is megérettek a feltételek az ugrásra, csak az
összhang és az ebb ő l fakadó spontánság hiányzott. Akaratunk volt az akadály.

De ma reggel nem gondolkodom. Sétám során a domb felé
térek ki. Végül is felkapaszkodok rá. Senkit nem lelek.

átadni azt a bizserget ő , alattomos gyanakvást, ami kett őnk
közé húzódott, amikor rádöbbentünk áskálódásunk, kaparásunk hiábavalóságára. Az ajtó alapjai megközelíthetetlenek
lettek. Emlékszem, barátom nevetni kezdett, és azt mondta,
hogy nincsenek is gyökerei, meg hogy biztosan lenyúlnak, le

egészen, egészen addig... Ekkor elhallgatott, de csak nehezen leplezte indulatait, és majdhogynem szükölt félelmében,

ahogy a kávét öntötte. Egész testéb бl áradt a bizonytalanság,
egész testével üvöltött, még kényszeredett mosolyával is .. .

Saját viskót készítettem. Ezek után alig találkoztunk. Nyugtalan éjszakáimon azzal vigasztaltam magamat, hogy megtettem, ami tб lem tellett, meg hogy alig van er őm magamat
vonszolni, nemhogy még ö гajta is segíteni próbáljak, de minél
többet foglalkoztam ezzel, annál inkább kristályosodott ki ha-

zugságom és önzésem. Maradhatott-e tiszta lelkiismerete
bárkinek, aki annyi évet élt meg, mint én? Mégis megalázónak
éreztem a segítséget. Hiúságom féken tartott, de mindahányszor hallottam a veszett dörömbölést az ajtón, átkoztam gyávaságomat, mígnem egyszer kétségbeesésemben kirohantam.
— Hogy nem látod, értelmetlenségét?! Ennyi év után, ennyi
kidobott év után! Mikor fogsz már ráébredni? Mikor?

Nem fogadhattam el vele sem a közönyt, sem a nyugalmat,
mert én sem bírtam se közönyösnek, se nyugodtnak maradni
akkor, inkább csak belefásultnak. Kissé el ő rébb dő ltem az
erősödő forgatagba, néha meg-megbillenve, fülelve a sakálok
vinogására. A szemcsék elvakítottak. Bólogatni kezdtem, kezemmel integettem és helyeseltem, bíztattam, hogy csak rajta, rajta, menni fog ez fiú, gyerünk, most aztán ne add föl...
A fokozódó süvöltésben is tisztán kivehettem, barátom der-

medt ábrázatát.
Mindez tegnapel ő tt történt. Most már aludnom kell. Muszaj.
Hajnalodik.
Magamra terítem kabátom és kibotorkálok.
Fázom.
Szokatlan illatokat hoz a szél.
Megfontolt és kimért vagyok. Er ősnek érzem magam és

biztonságban. Ha gondolkodtam volna, közvetlenül az ébredés után, most kételkednék a hangulat őszinteségében.
Megtorpanok előtte.

Óvatosan, rettent ő óvatosan simítom végig az alsó deszkalapokat, majd meg-megnyalva ujjaim hegyét, lassan feljebb
emelem tenyerem, koncentrikus köröket rajzolva a leveg őbe,

csak gyorsuló mozdulataimra ügyelve. Körmeimmel megkopogtatom a fát.
Kezem ráfonódik a kilincsre, és mikor kitárulkoznak a sarokvasak, hallani a közéjük szorult homokszemek sírását. L
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megadnak majd, amit csak megkívánsz. Így kezd ődik az idomítás. Végül, nem ismersz majd meg engem...
Beszélek, vígasztalom, figyelmeztetem... Kezdetben mo-

solygok, majd mind hangosabban lapozgatom az emlékek
könyvét, dúlolom a dalokat azokból az évekb ő l, amikor eldön-

Séta az
állattal

töttük, hogy soha nem felejtjük el egymást, késsel rajzolom
bő römön a nagy remény útjait...

Minden hiába. A végkifejlet már el ő re ismert. Évszázadok
óta ismétl ődik, amióta elő ször beleharaptunk a tudás almájába.
Az én állatom a jeges folyóé.
Egy pillanat, mint az élet, és már nem is kell neki más felismerés.

ősi vadon szava.
6 AzAzállat.
■

Végül rádöbbenek az elkerülhetetlenre, vagy mire is? Arra,

hogy félek, egyedül az én állatomtól félek. Itt van, úgy érzem,
megérinthetem, de olyan távoli, távoli...

Ha belemennék a folyóba, amint megközelíteném, az én kis
állatom kész lenne széttépni engem, megsemmisíteni közö-

sen megtett utunk minden nyomát, csak ha idomítója egy apró
jelet is adna, csupán annyit: „úgy, úgy, kapsz még, ha ezt
megteszed, bizonyítsd be, hogy rászolgáltál erre a b őségre...", a korbács egyetlen suhintására a fejünk felett.
Magam is elt ű nök. Céltalanul vándorlok más tájakra, ,
. ahol soha eddig nem voltam, ahol senki sem ismer,

7

ahol senkit nem akarok ismerni.
Mintha nem is léteznék. Az állatom nélkül ki ismerhet fel, kinek kellek, létezek-e? Sokan csak őt szerették (bennem). Én

Mikor semmihez sincs kedvünk, mikor abban a pillanat-

1
mutatkozunk, mint amilyenek abban a pillanatban voltunk, mi-

. ban nincs egyéb dolgunk, kimegyünk. Úgy olyannak

kor sétára támadt kedvünk. Az állatom és én nem rettegünk
ezekben a percekben.

Hallgatunk, mert számunkra elegend ő , hogy együtt vagyunk, ujjaim és az ő karmai összeérnek, s befogadhatjuk
mindazt, ami a gyanú tüskéi nélkül elébünk tárulkozik.
Az állatom és én szeretünk lehunyt szemmel sétálni.

2 . Szeretnénk eltévedni, hogy ne találjunk гб a visszavezető útra. Ha ez sikerülne, esetleg választ kaphatnánk egyes
kérdésekre: kik vagyunk? Hol vagyunk? Merre tovább? Miért

keressük a kiutat, amikor az, ami állandóan velünk történik,
mással már régen megesett, és csak azért vagyunk itt, hogy
kigúnyoljon bennünket, haladásunkat érdekesebbé tegye.
Puszta kötelességérzet ez a séta, mint amilyen a katonaság, az iskola, a munka, mint amilyenek a kellemetlen helyek, ahova hivatalos vagy, és belépés el őtt kopognod
kell, „szabad? készen vagyok!", mindenütt, ahol Valaki Vala-

3

.

kinek felettese, ahol bejegyeztek és jeled, számod, szagod

ő rzik, ahova el kell menned, ha folytatni akarod a felvilágosult
(az elkövetkez ő be vetett egyenes tekintet), teljes (el a kezek-

kel! süt! süt! süt!), normális (egy morzsaszem se maradjon
utánad! Mintha itt se jártál volna! Mintha nem léteznél! Megértetted?!) ember minél simább útját.

4

Kimegyünk és szótlanok maradunk azok el őtt, akikkel
. találkozunk, akik felismernek bennünket, akik odajön-

nek hozzánk, akik szeretnének hozzánk jönni és leszedni гбlunk, ami tetszik nekik.
Helyettünk szól az es ő , hó és a szél. Megszólal forró vérünk

is, amely belő lünk köti meg az álom és a valóság eltéphetetlen csomóját. Az es ő , a szél, a hó és a vér érzi hallgatásunk
látszatát, saját nyelvünkön, helyettünk ejtik ki az összes kimondatlan szót.
Haladunk tovább, nem nézünk, csak hallgatunk. Az állatomnak és nekem így kell tennünk. Várjuk a lendkerék utolsó

fordulatát, amikor az emberek, az els ő ránézésre közönséges
sétálók kegyelem nélkül, örökre szétválasztanak bennünket.
Az én állatomat — ketrecbe!
És engem? És engem?

5

Mint maguknál a „ jó napot!", a „hogy van?", a „szeretlek" vagy... a „jó utat", épp olyan gyakran választ el

.

bennünket a jeges folyó. Közöttünk folyik és akkor... Mintha

sohasem tartoztunk volna egymáshoz.
Érzem a folyóár közeledését, figyelmeztetem. —Jön! —

mondom neki. — Vigyázz magadra! Mindent megjegyeztél! A
csapda itt van. Egy nagy hálóban találod magad. Mindent
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csak az id ő vagyok, nappal a szemben, a vágy villanása, az,
amit azén kis állatom alakít, amikor mindenb ő l elege van,
vagy amikor más nem marad hátra...
Hosszan tart a jéghegyek fárasztó utazása a világ egyik

8 . végétб l a másikig. Az ébredés után mind nehezebben

emlékezek az én kis állatomra. Feledem hangját, szeme színét, bő rének illatát... Hangosan beszélgetek magammal.
Nem merek lehunyt szemmel járni. Egyféle választ kapok arra
a kérdésre, ki vagyok, hol vagyok, hova tovább, de ez nem
segít rajtam. Valakinek a hangját hallom, amely azt mondja,
csak egyféle kiút létezik. Meggy őz, bebizonyítja annak el ő nyeit, és utána sokáig nevet rajtam, „megint becsaptalak"...
„én vagyok az után kutatsz"... „erre ott tanítottam
meg" ... „lépj az els ő szirtre, lépj az aréna közepébe, és boldogabb leszel!"
Mikor mindaz, ami az enyém, amit én teremtettem és hozzám tartozik, idegenné, teljesen idegenszer űvé válik, mikor

együttérzés, szeretet vagy gy ű lölet nélkül magamra maradok,
a jéghegyek csodával határos módon — elt ű nnek.
Sző rét vesztve, összetörve, a jeges hullámok nyomá9.
ban kúszva, amelyek szüntelenül, éjjel-nappal hozzám
is elértek, visszatér. Az állkapcsán keresztül bújok a b

őre alá.
A vér a két testben marad. Megszólalt az esö, a szél és a hó.
Együtt lélegzünk, mintha mi sem történt volna. Hallgatunk, a
közös utakat rójuk, mert számunkra elegend ő , hogy újra
együtt vagyunk, hogy ujjaim és karmai összeérnek, úgy mint
egykor, és hogy befogadhatjuk mindazt, ami ismét a gyanú
tüskéi nélkül elébünk tárulkozik.

De nem csupán a jeges folyó gátolhat meg bennün10 ■

ket az együttlétben. Elérkezik az id ő , amely csak en-

gem vesz célba, és az erd ővel, csenddel, akácvirággal bele-

pett tisztásokkal való szükségszer ű egyesülés lehelete elvisz

magával... Az újhold belevetett a fény végtelen messzeségeibe. Figyelmeztetés nélkül hagyom itt azén kis állatomat,
mint az álomban. Elmenetel közben a visszatérésnek a gondolata sem merül fel bennem.
Ő másmilyen. Észre sem veszi, hogy nem vagyok vele. Ő
mindig erő sebb nálam. Nem keres. Nem tervezi, hogyan büntessen meg. Megvan nélkülem. Szabad. Egyedül, de mindenek felett.
Az erd ő elmerül ködében. A csend elvész a fényben.
11 ■

Az akácfákat ö гјб ngő szél kopasztja.
Az újhold széthull darabokra.

Keresem kis állatomat. Visszatértem.
Sohasem tudtam, vissza kell- e térnem valóban
ehhez a meleg lehelethez, ehhez a feszül ő bбrhöz,
a csontok szimmetrikus szövevényéhez, mindahhoz,
amit az álom ködén át ismét felismerek.

Vagy mindez csupán a halál játéka?
Fordította FEJ6S KLÁRA

Farkas István

Sas a
ketrecben

Sto jan Berber

Kanca
karcsú lábán ágaskodva akár mesébe illene
szélsebesen örökké tajtékban
csatangol míg trombita szól érdesen
szólítva ő t hozza lovasát a harcba
fű zizzen nyomában
fürdik a habban miként folyó csörgedez
mint amikor törve komor utakat
közeledünk asszonyhoz vagy ménhez
nem még nincs kés ő ő még itt van
szép nagy szemével kifulladva lihegve
röptében nyerítve s rúgkapálva

Az emberek egy sast találtak a hóban. Tehetetlenül feküdt,
cső re egy buckában, utolsó erejével lihegett. Egyik felemelte
s kabátja alá rejtette. A sas, teljesen kimerülten és átfázottan,
meg akarta csípni az embert, megkarmolni, szárnyával megütni. De túl gyenge volt a támadásra.
Az ember hazavitte, és egy aranyketrecbe tette. Azt gondolta, csakis az arany illik a sashoz. Amikor a sas magához
tért, megetette, megitatta, lassan megvásárolta hitét.
A sas egyre nagyobb biztonságot érzett a ketrecben, az
arany csillogása elvakította, megrészegítette, arra a bércre
emlékeztette, ahol született, ahonnan a felkel ő napot figyelte.
El ő bb furcsállta a mindennapi ételt s vizet, de kés őbb megszokta a könny ű életet. Egyre kevésbé gyülölte az embert,
mind jobban élvezte az oltalmazó kezet. Arra az id őre emlékeztette, amikor még pelyhes fióka volt, gyenge arra, hogy
széttárja szárnyait, kirepüljön a fészekb ő l, s vadásszon az
egerekre s kígyókra.
De valami szorította a szívét, ha a százéves tölgyek koronáira gondolt, a zöld rétre, amely felett éjjel-nappal lebegett,
újra érezte a szelet a szárnyaiban, s megpróbált repülni. De a
ketrec rácsaiba ütközve felhagyott kísérleteivel, s elfeledte,
hogy sas, a madarak császára, s nem érezte maga körül a
béklyót.
Egy nap, míg a tél javában tombolt, a ketreces szobába egy
gyerkő c lépett. Észrevette a sast. A ketrechez ment, kinyitotta
az ajtót, kivette a sast és simogatni kezdte. A sas engedte,
hogy cirógassa, jólesett neki.
Azután a gyermek megunta a játékot, letette a sast, s kifutott, nyitva feledve az ajtót. A szobába hideg leveg ő tört, s a
sas megborzongott. Mégis, érdekelte mi ez, mert már elfeledte a hideget, a telet, az els ő havat. Az ajtóhoz tipegett, s kinézett. El ő tte egy áttekinthetetlen fehér róna tárult ki, és gyönyörű azúr égbolt felette. Messze, messze egy tölgy körvonalai
voltak, oly aprón, mint az a kutyatej a fészek mellett, a bércen.
Első nek azt ismerte fel, utána pedig még sok növényt, állatot,
patakokat, csillagokat, és a napot. A napot, amely most halványan mosolyog a tölgy felett, és a szelet, amely a magasba, a
távolba csal.
A sas visszanézett a ragyogó ketrecre, a finom hússzeletre,
az apró vizesedényre. Azután a rónára pillantott, és itt, egész
közel, kő hajításnyira, egy egeret látott. Akaratlanul is utána
repült, megfogta és megette. Milyen furcsa íze is van ennek
az egérnek, s hogy vonaglik, küzdve az életért. És ő , a madarak császára, az állatok hercege minden büszkeségét, életkedvét eldobta. De mégis, a ketrecben mindene van, mindene... csak egy nincs — végtelen lebegés az azúr égben és bizonytalanság. Nincs — szabadság.
A sas széttárta szárnyait és felrepült. A sz ű lői bérc felé vette útját. ❑

hanyag és zabolátlan mégis
napok évek óta várjuk remélve
majd helyettünk mindent helyretesz
Fordította: HAMAD ABDEL LATIF
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Faragó Attila

Fecskék és
kockavár
Monodráma két részben

(A színt, a hátteret a kosztümöket a rendez ő fantáziájára bízom. Egyedüli követelmény, hogy a nézđ temérdek játékot
lásson. Gumibabák, autók, kockák, macik, hemzsegjenek.
Ajánlom a háttértervez őnek a síkokkal valб manipulálást. Kísérelje meg elérni, hogy a néz ő az előadás egy-egy mozzanatát más-más szemszögből szemlélhesse. A fény beúszik s
megvilágítja Évát a játékok közt letelepedve. Épít őkockákkal
játszik, egymásra rakja őket, várat óhajt babirkálni, de minduntalan szétesik.)

ELSŐ RÉSZ
ÉVA: Így... így ni... tartja... (Szétesik a vár.) Áááá, majd újból. Felépítjük, felépítjük... (Dúdolászik.) Igy... így ni...
ez az! (Újból szétesik.) Mindig felépítem s mindig szétesik. (Nézi az omladékot, ami még az el őbb vár volt.)
Nem érdekelsz, tudod, nem érdekelsz! (Kiölti a nyelvét a
kockákra, elfordul s más játékot választ magának.)
Majd veled játszom, te jó vagy hozzám. (Egy csinos hajasbabát választ, arrébb „csoszog" s öltöztetni kezdi.)

Te jó kislány vagy, ugye. Nem félsz a nénit ő l. Most szépen felöltöztetlek, jó? (Óltözteti a babát, majd közelebb
és közelebb kerül a kockákhoz. A babára néz, a kockák
felé sadít, a kis ; ,hajast" hóna alá veszi, s a kockákkaÍ
kezd foglalkozni. Újra várat épít s az újra szétesik.)
Szétesett. (Belenyugszik. Hátára fekszik s újra a babával foglalkozik.) Temérdek ormótlan, hatalmas várren-

geteg. Ónmagunkat körülfalazó árnyékban sündörgünk
s csendben kapirgáljuk kijelölt parcellánkat. Megtervezem, felépítem, majd... majd szétesik. (Az utolsó szót
vidáman.) De miért csak az enyém. Miért csak azén váram omlik szét. Az övéké miért nem? (Szünet. Elmosolyodik, ami „gonoszkás mosollyá" változik.) Az övék is!

Csak én innen ezt villámgyors átalakulásnak látom.
Minden századmásodpercben a vár másképpen fest.
Hát, ez körülbelül úgy nézhet ki fentr ő l, madártáva!tból,
mint egy csepp víz mikroszkóp alatt. Nyüzsögnek a baktériumok, mikroorganizmusok, a temérdek piciny akármik. S ami a legérdekesebb, az egész kép... az egész
kép minduntalan változik, színt vált, alakzatot, tartalmaz. Az ezernyi pöttöm tényez ő varázsolja a képet állandó változóvá. (Szünet) Megtervezik, felépítik, széthullik. (Állandóan gyorsít.) Megtervezik, felépítik, széthullik. Megtervezik, felépítik, széthullik. Metvezik, felépítik, széthullik. (Szünet.) Milyen muris törvényszer űség!
(Szünet.) Micsoda élvezet! Célt kit űzni. Átverg ődni a
Magdalena Jetelová

T. L. Éva, fiatal lány

tervek tengernyi zuhatagában, a vázlatrajzok egyszer ű
üdeségében. Tervezni, s élni a tervvel. Meghatározni a
vár helyét. Hajszálpontosan megszabott földdarabkádon el őször geológusként megtalálod a legalkalmasabb
helyet. Mintát veszel. Hümm, hümm. Ez igen. Ide épí-

tünk. Majd földmérő vagy, geodéziával foglalkozol.

Előszó:
Minden asszonyban van valami zavaros... és minden
férfiban van valami nevetséges..."
(Lacan)

S talán épp az a nevetséges, hogy a férfi minduntalan megkíséreli felfedni azt a zavarost. Nem T. L. Eva felfedhetetlenségét óhajtom kimutatni, hanem a n ő kapcsolatát, viszonyulását
az őt körülvev ő vel, a normákkal, erkölcsökkel a társadalommal. S lehet, hogy nem is a n ő maga, mint jelenség érdekel,
hanem az ember. A n ő csak eszköz. Az egész el őadás játékok, gyermekjátékok között folyik. A n ő nekik beszél, velük

társalog, vitatkozik, őket rombolja, velük akarja kikerülni a kikerülhetetlent. A kockavárakat. Nem sikerül neki. A kockaváraknak láthatatlan segít őtársuk van. A játékok, normák, erkölcsök, mind egy helyen vannak. A kockavárban. S hiába
akarsz gondolataidból a valóba jutni, mikor az eggyé olvad.
Csak az élet sokkal kegyetlenebb. A végén a n ő is rájön erre.
Végezetül csak a fecskék maradnak meg és természetesen a
kockavár, kockavárak...

Mérsz, leolvasol, derékszöggel foglalkozol, s már-már
szögekben, fokokban gondolkozol. Ezután a tervekhez
fordulsz. A már megtervezett részleteket egymás mellé
illeszted s összeforrasztod. Ecseteddel el ővarázsolod á

vár alakját, kecseset, de szilárdat, az őrjöngő bástyáit,
mely tetejér ő l feneketlen szakadéknak t ű nik a vízárok,
gyöngéden fested karcsú, n őies tornyait s zászlót a bevehetetlenség tüzes szimbólumát, kaszárnyáit, domborulatait. Ezt mind te tervezted. Képzel őerőd lázálom
szüleménye. Nekilátsz a munkának. Szorgalmas izmaid
megfeszülnek, alapot ásol, hisz az ő hátán nyugszik
majd a kőrengeteg. Földet hánysz, sárban túrsz, téglát
szárítasz a lángot lehetl ő napon, s izzadságod jólesik. A
dérces falak összeállnak. Lendület, csakis lendület. Egy
réteg habarcs, egy réteg tégla, egy réteg az életedb ő l,
egy réteg az er ődből. Épül a vár, mint a mesékben. N ő ,
kibújik a földből, először csak félénken kandikál, majd
feljebb merészkedik, mígnem teljes nagyságában mosolyog. Sarjad a nedves semmib ől. Lassan kirajzolódnak a domborulatok, csábos körvonalak, megszületnek
a bástyák, tornyok, magaslatok, kaszárnyák. S Iám,
előttünk a vár minden fényével s pompájával. (Szünet)
S ekkor?... S ekkor széthull... széthull az egész... és

kezdheted újból. (Szünet. Mosolyog.) Tervezni. (Szünet) Építeni. (Szünet) Széthull. (Suttogva, örömmel
mondja.) De miért siránkozol, miért jajveszékelsz, miért

akarsz a sötét mélybe ugrani? Mert széthullt? Széthullt
a vár? Rombad ő ltek a napok, a hetek? Hát nem élitek?
(Szünet.) Komolyan vették a falakat, a bástyákat, a
zászlót, komolyan vették a sáncot, ágyúkat, kaszárnyát. Komolyan vették álmukat. (Szünet. Mosolyog.
Szinte nevetve mondja.) Ez játék... játék az egész, ba-

nális gyerekjáték, az élet banális gyerekjátéka. Rakosgatunk mi várakat. (Szünet.) Kockából! Egyszer ű játékkockából. Ez törvényszerüség. Álmodsz s tervezel.

Játszol, építesz, majd a játék befejez ődik. Széthull, porrá váll. Ááá, nem értik ezek a játékszabályokat. Tervezni, építeni, széthullik. Mint maga a rend. Mint mi. (Szünet. Játékok közt turkál.) A kockákat szeretem. Minden-

félét összebabirkálhatok bel ő le. Undorítók azok a sok
babák, síkos m ű anyagalakzatok, elektromos vonatok,
beszélő macik. Hidegek. Hidegek, s nedvesek mint a

középkori várak.
(Képváltás. Zene. Lehet đség nyílik díszletet, szint,
kosztümöt, esetleg hátteret váltani.)

ÉVA: Elröpültek a fecskék. Itt tanyáztak, az eresz alatt...
már évek óta... itt laknak már évek óta... már családtagok... befogadtuk ő ket családtagnak. Anyám nevezte
ő ket el „csivitéknek", a tollas népséget. A fiókák aranyosak. Kicsik s nem tudnak repülni. Gyámoltalanok.
Évek óta ilyen gyámoltalanok. Elrepültek. Minden évben
elrepülnek. Minden áldott, szaros évben elröpülnek,

visszatarthatatlanul, ösztönük sugallta útjukat. Minden
gyalázatos évben érzéstelenül itthagynak bennünket,
pedig befogadtuk őket... már családtagok. El se köszönnek... vagy lehet, hogy elköszönnek, csak mi nem
értjük. Csivit-csivit. Ez azt jelenti, hogy: szervusztok,
egy év múlva viszontlátjuk egymást. Ők minden évben
elköszönnek tő lünk s csodálkoznak: miért nem viszo-

nozzuk üdvözletüket? Nem... nem értjük a játékszabályokat. Túl komolyan, normálisan és céltudatosan rekesztjük el elménkt ő l a külvilág különös varázsát. A
fecskék elköszönnek. Hülyeség, gyerekes hülyeség.
Semmilyen fecske nem vonhatja el figyelmüket a mun-

káról. Elő ttünk a nagy és szent feladat, felépíteni a várat, az erős erődítményt, ő meg a fecskékkel jön el ő .
(Szünet.) Pedig elköszönnek, igenis elköszönnek és

szomorúak, hogy nem viszonozzuk, hogy nem integetünk, hogy nem akarjuk érteni boldog csivitelésüket.

Nem akarjuk, mert mi falazunk, rohanunk s már lihegünk, de akkor is a bástyák szüntelen építését hajszoljuk míg az izzadságcseppek tolongva kapkodják a zümmögő porszemeket, s nem, nem vesszük észre ba-

rátságos szavaikat. Igen, szavaikat, mert beszélnek,
hozzánk szólnak. Csak ti nem akarjátok megérteni, nem
vagytok hajlandóak meghallani. Ő k elrepülnek. A várak
meg felépülnek. A fecskék visszatérnek. A várak addig

leomlanak, s helyettük újak teremt ő dnek a sárból. Minden évben új vár, minden évben elköszönnek, s minden
évben nem akarjuk ezt megérteni, s ők reménykedve
reppennek a légbe. Majd jöv ő re, akkor biztos megérte-

nek, hisz kik ilyen gigászokat ébresztenek, talán képesek felfedni beszédük egyszer ű szépségét. Forog az
egész massza s nem engedjük, hogy kibontakozzon,

kanyarogjon, száguldjon saját medrében. A fecskék elköszönnek, s álmos mosollyal csodálják az alattuk hullámzó téglarengeteget, süpped ő , szétfolyó tömeget. A

fecskék elröpülnek. Csak a várak maradnak. Valahol én
is elköszönök minden évben valamit ől. Elköszönnek. Ők

megtanítottak. A kockavárak. Tanítottak. A fecskék elröpülnek, s ő k mégis tanítottak. Építés és munka közben

oktattak. A fecskék szava némaságba süllyedt s ők akkor is tanítottak. A legszentebb dolgokra tanítottak. Ök.
(A szöveg ugyan folytatódik a következ đ képben is, viszont a háttér, a lány mozgása változik. Mintha egy másik dimenziót mutatnának be ugyanazzal a tartalommal.)
(Képváltás. Zene.)
Tanítottak szeretetre és szerelemre. (Szünet.) Szerelem. (Természetesen.) Szerelem. (Gúnyosan.) Szerelem. (Nagyképűen.) Szerelem. (Kéjjel.) Szerelem. (Sírva.) Szerelem. (Nevetve.) Szerelem. Sze-re-lem. (Szü-

net.) Fuj, de kispolgári. Olyan... olyan hazug. Minden

pontja, minden vonala, minden kuntúrája, görbülete
csakúgy duzzad a hazugságtól. Nem, nem, nem biztos,
hogy hazugság. Szerelem. Igen, bizonyos szemszögb ől
az, de nem feltétlenül. Ha van értelme, értelme a

szónak, minden hangnak, bet ű nek, értelmet adunk, ha,
ha az Összetevő k egybeforrnak, mint a Kockavár dél-

ceg falai, akkor igen, akkor nem hazugság. Ha a hat
összetevő képezi aszó rendíthetetlen alapját, össze-

kuszált gépezetét. A Tisztelet: szentéjjé varázsolja.
Becsület: feldíszíti. Az érzelmi vonzódás: színt ad. Fizio-

lógiai vonzódás: furába önti. Nemi vonzódás: illatossá
teszi. És az Egymás Egyéniségének Elismerése: mindenek fölé emeli.

Csak az merje kimondani, hogy szerelem, aki e hat

tényezőt érti alatta . A többi mind csak hazudik. Vagy

mindannyian csak hazudunk?! Mindannyian kockavárakba bújva dobálózunk a szavakkal. Játszunk azok ér-

telmével. Kényünkre-kedvünkre változtatjuk. Igen, a

koćkavá г akból. A szavakat csak úgy fogjuk fel, ahogy
érdekeink azt megkívánják. A fecskéket sem értjük, hát

akkor a szerelmet hogyan érthetnénk. (Szünet.) Érintet-

len gondolataink vadonatúj gúnyát öltenek, s a Kockavárak közé hajítva, jelent ő séget vesztenek, s már az
oxigénfüstben, még zuhannak beisszák az általunk kilehelt fertőt. De a rend, az rendületlenül épít. Mindany-

nyian egy-egy parányi rend vagyunk, icipici rendszer

szerteszórva a Mindenségben. Onmagunkhoz mért és
berendezett rend. Ki itt, ki ott. Néha arrébb gurulunk,
hogy közelebb férk ő zzünk egy testvérrendhez. Lassanlassan közelednek a rendek egymáshoz, mind közelebb

és közelebb, mígnem egymáshoz lapulnak, s formálódnak. Alakzatokká formálódnak, el őtű nnek az oldalak,
majd az alap, s végül a magasság. A kis rendek rendületlenül táplálják, mígnem szabályos geometriai alakzattá nem fejl ődnek, fejlő dik. Kocka lesz bel őle. Hatalmas,
sima kocka. Az apró rendek jelent ősége elt ű nik. Csak a
szabályos, önkényhatalmat élvez ő kocka tündököl. Elnyel mindent. Lomha közönnyel habzsolta be a magánvéleményeket, lefetyelve nyel ő csövébe, szendén,
böfögve hozzá. Elnyelte ő ket. Elnyelte. Helyettük sivár
egyformaság született. (Szünet.) De nini, amott még

egy ilyen kockahatalmasság. Neki is mily rendületlen étvágya van. Úgy látszik a két kockavár ellenség. A két
kockavár ellenség, de miért Semmiben sem különböz-

nek, csak a színük más-más, egyik lila, a másik zöld.
Én, az én kockaváramba, te, a te kockaváradba. Én az
én kockaváramba, te, a te kockaváradba. Én zöld vagyok, te lila. Te ellenség vagy, mert zöld vagy, te is ellenség vagy, mert zöld vagy. S te is, meg te is, mindenki
ellenség, aki zöld ... Még a fák is? (Szünet.) Mondd,

még a fák is? A pázsit is ellenség? A leveli béka is, csak
azért, mert zöld? S mondd, nekem csak az lehet a társam, aki lila?
Valahol mindannyian egy fazékban vagyunk. Minden
és mindenki. Az a kép, amit agyunk elénk vetít, az a fogal o m, amire mi azt mondjuk: látom. Ez mind csalás. Érzékeink csalása. Csalás, mert tudják, hogy képtelenek,
hogy pusztán egy kis részét fogják csak fel a valóságnak. S hol van mindaz, ami szemünk számára örökké
láthatatlan marad, fülünk számára hallhatatlan, amit arcunk nem érez, amit nyelvünk nem ízlel, amit érzékszer-

veink hatáskörén kívül van. Mi a világmindenségben vakon és süketen botorkálunk. Valahol én is egy vagyok
mindennel. A fával, heggyel, a leveg ő vel, fecskékkel,

várakkal. Valahol a lila is zöld. Ott a síkok, a párhuzamban futó síkok mind egy pontban találkoznak. De szemünknek, az örök sötétségbe rejt őzik. Az én szemem

zöldnek, az övé lilának látja. Korlátaink közt vedlünk
semmivé. (Szünet.) Kockavárunkban vedlünk semmivé.
Nem engedjük a lágy szell ő knek, hogy a termek pes-

vedt állottságát kiszorítsák. Nem engedjük be a fecskék
és a szerelem üdít ő szavát. (Szünet.) Kockavár, minek
is? Nekem nem kell. A fecskékkel én is elszállok, elbú-

csúzok. Elbúcsúzok t ő letek kockavárak, még ha nem is
értitek. Elbúcsúzok s a fecskékkel messze szállok. Az

életbe. Játékaim közé. A játékaim közé.
(Zene. Képváltás.)
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ÉVA: (A színfalak közt bújik meg. Kezében puska, háborúsdit
játszik.) Állj! Állj, vagy lövök! Aaaaalí, bumm-bumm! Le-

lőttelek , kész vagy ! Milyen könny ű lepuffantani valakit.
Végtelenül egyszer ű ölni. (Szünet. Műanyagkatonákat
vesz e %.) Hatalmas hadsereg , egyenruhások ezrei.
(Szünet ) Egy egyenruhás . Két egyenruhás . Zakó, vasalt nadrág , nyakkend ő . Egyenruhás . Zakó , nyakknedő ,
vasalt nadrág . Egyenruhás . Fegyvere van. Puska.
Egyenruhás . Fegyvere van. Aktatáska . Kaszárnya. Hi-

vatal. (Szünet. Kéjjel.) Háború. (Háborút szimulál, ordibál, feldönti a. felsorakoztatott katonákat bábukat, éktelen ricsajt csap. —Szünet. —Babák, autók, kockák szerteszét hevernek, az egész úgy fest, mint egy csatatér. —
SzüneL ) Sokan voltunk gyerekek ... huszan , huszon-

öten ... pontosan nem tudom. S mi, kisdedek, bolondos
munkánkba mélyedve fel sem figyeltünk a fehér és vi-

lágoskék ruhába bújtatott nevel ők igazi jelent őségére.

Megvolt mindenünk... (Elmosolyodik.) Hümm, mégis a
legjobban az aranyhörcsögöket szerettük... Aranyhörcsögeink voltak... Sz ő rgombóc. Simogattam selymes

bundáját,'ő meg reszketett. Talán, talán félt t ő lem. Nem
tudom . De fantasztikus érzés : markodban egy darabka
élet, hús-vér, mozgó, rágcsáló élet... s te az ő szemé-

ben isten vagy , hisz egy tenyércsapással kiolthatod,

semmivé söpörheted a csillogó szem ű miszmaszt...
Ősz lehetett, kés ő ő sz. A fecskék már rég elszálltak.
(Szünet) Az óvón ő egy dobozt hozott magával , lyukacsos dobozkát ; ami rejtett valamit . Kíváncsiak voltunk,
képzelem, hogy festhettúnk: mi a pöckök, gyerekek
mind egy pontba meresztettük szemünket. A tengernyi

gyöngypác bevilágította a már homályba fulladó szobát.
Igen, talán már este volt , vagy koradélután . Hiába, a késő ősz ... (Szünet.) A kartondobozka rejtett valamit.
Éreztük, hogy nem tárgy, ezt, ezt meg lehet érezni, nem

tudom megmagyarázni , de így van . Sugárzott. Az életet
minduntalan meg lehet érezni. Sugárzott, s bennünk
bizsergett valami , a kiáramló életet tapintani lehetett. S
mint a Messiást , úgy. vártuk a megfejtést . Az óvónő letérdelt. Mi körülültük csendesen, szertartásos mozdulatokkal , lélegzetünket is szabályoztuk , egyenletes, halk
lüktetéssel, történt az oxigéncsere. Bámultuk az óvón őt,
mint egy keleti varázslót , babiloni kuruzslót, aki épp
üveggömbjéből , csodakártyáiból, esszenciáiból szándékozik jövendőt mondani . A falak színt váltottak s doromboltak , képzelet színközeggé olvadtunk . Fantáziánk
lázasan zakatolt . Az egész z ű rzavar közepette megnyílt el őttünk a titok. Elt ű nt a doboz fedele s egy reszkető valami bújt el ő . Az óvónő tenyerébe vette s felénk
nyújtotta . Nem, nem féltünk tő le csak ... csak olyan
fennkölt hangulatot szimatoltunk , hogy mukkanni sem
mertünk , nehogy megbontsuk a nirvána égiségét. Végül
a legbátrabb közelebb kúszott, s megérintette. Az er őt-

len, tömpe ujjak egy pillanatra egyben őttek a selyemszőrzettel . Bátorságunk visszaáramlott testünkbe s közelebb kerülve meg-meg érintettük. Aranyhörcsög volt.
(Szünet.) Nagyon megszerettük. Az óvón ő — látva mekkora örömöt szerzett nekünk az állatkával — hozott még
egyet. Utána még egyet, és még egyet, míg végül mindannyiunknak volt egy - egy aranyhörcsöge . En az enyémet Bandinak neveztem el. Boldogok voltunk. Többet
nem játszottunk babákkal, autókkal , kockákkal , elektromos mozdonyokkal, önm ű ködő játékrobotokkal. Boldogok voltunk. Etettük, dédelgettük, kényeztettük őket.

Anyai, apai ösztönök gejzírként buggyantak mellkasunk
puha burka alól. A játékba süpped ő gyermekfalka, s
köztük én sem sejtettem a közeljöv őt. Nem sejthettük,
hisz a gomolygó ködöt akkor még képtélének voltunk
felismerni. A következtetések sorozata elménkben szomatikus , tehát egyszerű logikával f űződött egymásba. A
koradélelött , ami számomra kínosan felejthetetlen, s
ami emlékezetem perifériáját mocskolta , őszies volt. A

felhő k uralta égb ő l gyakori zápor zúdult a városra, lucskot, pocsolyát , s az emberek arcán bosszús komorságot
hagyván . Fene tudja , hogy kerültem ' a folyosóra. A lényeg , hogy ott álltam , kezemben a kedvenckémmel, az
aranyhörcsöggel . Szundikált . Bandi szundikált. Az,

hogy miért álltam ott, most már jelent őségét vesztette

számomra . Markomban a hörcsöggel, mintha a rég el-
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süllyedt gályák felbecsülhetetlen kincsét rejteném. Az
igazgató lépett ki a szomszédos irodából . Elhaladt mellettem. Visszafordult? Állj! Hová mész? (Szünet.) Megmondtam, hová megyek. Most, ilyenkor? — kérdezte s
végigmért . Megakadt a szeme Bandin . Mi ez? Hallgattam, s jobban szorítottam magamhoz . Mi ez? Mutasd,
mi ez? Hátráltam . Megragadta vállamat s csontos végtagjával a hörcsögért nyúlt. Fájt , de nem akartam elereszteni Bandit. Nem akartam , nem akartam ... mégis
eleresztettem!
Gorombán megragadta , mint az éhes vad, mint az

éhenkórász a sültkrumplit a hamuból. Cseppnyi gyengédség nélkül kezdte tanulmányozni: te jó Uristen, mi

ez? — utálattal forgatta otromba markában az állat meg
pihegett félelmében. Ez Bandi! — feleltem bizonytalanul.
Hogy kicsoda ?! Bandi , az aranyhörcsög! Aranyhörcsög ... (Szünet.) Észnél vagy te? Aranyhörcsög a napköziben? Lehetetlen! Ki hozta be? Ki е ngedte meg?

Normálisak vagytok ti? Ez mindent megrághat, az ágynem űt, ruhákat, mindent! Förtelem! Ezt a fegyelmezetlenséget! Cseppnyi fegyelem sincs bennetek! Gyorsan
ki vele. Ki hozta be? (Szünet.) Az... óvónő hozta Bandit.
(Szünet.) Az óvónő? — nem akart hinni a fülének. Az
óvónő? — fintorral ízlelgette aszót, végül felordított: Az
óvón ő? Uristen, az óvónő ! Ezt a fegyelmezetlenséget,
beozni ezt a ronda állatot , kirág mindent , fertőzést okozhat, itt akartok megdögleni mindannyian ?! Mi itt arra törekszünk , hogy a társadalomnak hasznos épít őket neveljünk, ezt a fegyelmezetlenséget! Ez, ez a ronda dög,
ez, fúj, van ilyenb ől még? (Szünet.) — Igen —préseltem

ki a vérszegény választ. Van még? Hany? Azt hiszem,
mindannyiunknak van egy-egy! Uristen , ti nem vagytok
normálisak . Csak azt mondd meg, minek ez az ocsmány négylábú ? Sírva fakadtam . Nem, nem ocsmány!
Ne picsogj! — hangja parancsoló volt. Ne picsogj, hanem
arra felelj , hogy minek ? Játszottunk vele. Játszottatok
ezzel a fert ővel ?! hát ezzel kell játszani ? Ezzel?! Hát akkor mire való az a sok játék, az a sok drága játék, amit
beszereztünk számotokra. Mit gondolsz, miért harcolok

én, miért harcoltam ki azt, a tömérdek pénzt a gy ű léseken? Azért, hogy nektek jó legyen, hogy játékokat tudjunk venni, hogy gondtalan, boldog gyermekkorotok legyen! S ez a hála, ez a hála , aranyhörcsög, de ennek
aztán véget vetünk , vé-get ve-t ű nk! Mire való ez a rengeteg játék? De nekem nem kellenek azok a játékok,
nekem Bandi kell! Az igazgató elvörösödött. Neked

Bandi kell? Bandi kell! Hát majd teszek róla, hogy ne
kelljen , s teljes erővel a falhoz vágta a hörcsögöt . ( Szü-.
net.) Bandit a falhoz vágták. Bandi repült egy pillanatig.
Bandi puffant . Bandi a földre esett . Bandi szornyethalt.
Bandi úgy viselkedett , mint minden test a gravitác!óban,
amikor akadályba ütközik. S nekiütközött. Tüzelj! Nekivágódott a falnak . Tüzelj! Nekivágódott a falnak és szétloccsant . Egyenruhások ! Most már élettelen , hideg já-

ték. Egyenruhások! Egyenruhások! Egyneruhások! Tüzelj! Fegyverük van. Puska , aktatáska , puska , aktatáska, ceruza, mikrofon. Bandi nekiütközik. Tüzelj! De ő
nem vétett semmit. Tüzelj! Robban! De ő k nem vétettek
semmit! De ő k nem vétettek semmit. Egyenruhások.
Tüzelj! Nyakkend ő és aktatáska . Belő lünk becsületes
terméket öntenek . Tüzelj, lövök! Bandi a falnak puffan.
Tüzelj! Nincs jogod az él őt élettelenné változtatni!
Egyenruhások . Senkinek sincs joga. Tüzelj! Robbanás.
Nincs jogotok az él őt élettelenné változtatni. Tüzelj! Aktatáskák , puskák! Tüzelj ! Most már mindegy , elszabadult a pokol. Tüzelj! Tüzelj! Tüzelj! (Szünet.) Bandi szörnyethalt . Agya kecsesen és ízlésesen lottyant a sorozatgyártásból nemrég kikerült gyapjúsz őnyegre. (Szörnyülködve, vénasszonyosan mondja): Bandi bemocskolta a sző nyeget. O, be szerencsétlenség! A takarító-

nő nek mellékmunkája lesz. Hát ez nem is olyan nagy
baj, hisz ha a takarítón ő eléggé ravasz és okos a túlórázásért és az elszenvedett szörnyülködésért még pré-

miumot is kaphat. Bandi anyagit hozhat a takarítón ő nek.
Lám, Iám , Bandi milyen hasznos . Végül is Bandi csak
egy aranyhörcsög volt, semmi más ! Az igazgató megszólalt: — Végül is ez csak egy hörcsög volt, mit picsogsz? Utálom , ha a gyerek b ő g! Ez önmagához szólt.
Na, lódulj kifelé, s szólj az óvononek, jöjjön be az iro-

dámba. Mit bámulsz?! Ezt majd eltakarítják. Faképnél
hagyott. A játszóterembe szaladtam és elmeséltem a

történteket az óvón ő nek. Az igazgatóhoz sietett. Bandi

nincs többé. Elt ű nt a veszett harag örvényében, a laposság orkánjában. Bandi nincs többé. Nincs többé
aranyhörcsögöm. Az óvón ő visszatért. Az ajtófélfa

vakondokat , valahová a petemegterrnékenyftés el бtti
kámforba . Ott még értelmesek voltunk . És kikanalaztak
bennünket a kockavárak uralkodói . Tűrhetetlen , elviselhetetlen egy csepp tisztaság is. Beléptem valahová. Beléptem a kakavárba. (Szűnet) Megint. (Szűnet) Me-

szimmetriája közrefogta. Görög istenn ő re emlékezte-

gint a kockavárba léptem, pedig az életbe akartam. Megint kockavár. Talán nincs is élet. Csak fecskék és a

friss.. De most tekintetébe az elkeseredés fészkelte be

kockavár. A búcsúzás és az egyhelyben maradás. Pedig szerettelek való. Megmenthettél volna. A kockavá-

tett. Eoszra, mert olyan volt, mint a hajnal, üde és
magát, mélyen és szemtelenül. S az arca is mintha öregebb lett volna. Némán állt, mondani akart valamit, valami kimondhatatlant. A teremben csönd, métységes, különös csönd. őt néztük... El kell pusztítani OKET... az

aranyhörcsögöket... az igazgató parancsa... elpusztítani ő ket... mindenki a magáét... Kinyitotta az ajtót és
eltű nt, elnyelte a sötétség. El ő érzete szívta fel. Tudta,

tudta, hogy mi fog történni és nem akart tanú lenni. Én
nem tudtam semmit. Én nem tudtam, mi fog történni. S
végignéztem . S végignéztem , ahogy elszabaaúl a pokol. Az embergyerek minden fájdalmát és ragaszkodását egy pontba összpontosította. És a szeretet, mert
szerettük a hörcsögöket, eltorzult. Mészárlás volt. A tévében láttam hasonlót, de akkor az egyenruhások csi-

nálták. Elszabadult a pokol. A táborban az egyik fogoly
ijedten hátrál. Szemében a halál somfordál. Az egyenruhás kezében kés, az egyenruhás kezében az öldöklés
vágya, éhes dögvágy. Beleszúrt. Vágott. Szúi. Vágott.
Mészárolt. Szúrt, tajtékzó élvezettel szúrt. S cuppogott
az eleven hús. A gyerekek zokogtak, fájdalmukat, érzé-

seiket nem titkolva rontottak a hörcsögöknek. ók, a
hörcsögök, nem tudnak szeretni. De tudnak, igenis tudnak... jobban és e гб sebben, mint bármelyik lépten-nyomon embeгségb бl kérkedő . A foglyok holtan zuhantak

az árokba és puffantak, mint a krumpliszsák. Az egyen-

ruhások élvezték. Vo lt , aki megfojtotta, vo lt , aki vízbe

fullasztotta , s vo lt , aki az igazgatót követve egyszer űen
a falhoz vágta . Egy Bandi elpusztult , aztán még egy

Bandi, majd még egy és így tovább. Egy fogoly meghalt,
még egy fogoly meghalt, egy Bandi elpusztult, egy fogoly meghalt, egy Bandi elpusztult, egy fogoly meghalt,
a Bandik egymás után pusztultak , a foglyok egymás
után haltak. Az egyenruhás figyelte az eseményeket.
Meg volt elégedve. Parancsát teljesftették. Még a szögesdrótok felett lebeg б бгszemek is vigyorogva élvezték

a lenti játékot. Az igazgató figyelte a történteket. Arany-

foga felvillant, pedig nem is volt napfény és nem is tudtam, hogy aranyfoga van. Eddig biztos elrejtette . Elégedett volt. Teljesítették parancsát! A gyerekeket elvakította a halál szelíd búze, az ölés szépsége, a muszбj
mocsara, és szemlátomást a gyilkosok
zete is . Makulátlanságuk szerz б dést kötött az apoka-

lipszis négy lovasával. A gyerekek beléptek valahová, a

gyerekek beléptek valahová... A Bandik szörnyethal-

tak. A foglyok szömyethaltak. Az б szi h!degtб l kiszáradt
füvön h ű ltek, életmelegüket átadva a légnek. A hö

гcsö-

gök a játszóterem halványnarancssárga pamutsz бnyegén hevertek. Az egyenruhák, az egyenruhások fáradtan és fásultan roskadtak le. Úgy festettek , mintha áldo-

zataikat néznék, de valójában vé гengzб đ sztönük, a kéj

zöldesszürke mé г gesgáza fojtogatta most már nemlétea az
zб lelkiismeretüket. ő k már halottak voltak
k
б е?Sz бmára. De miért mérgezték meg a gy
utóbbit minden teátrális mozdulat nélkül, semmilyen különleges hangsúllyal, teljesen természetese п, sőt szellden.) Miért ébresztettétek fel bennük a vér éhségét?!
(Szünet.) A szelíd farkas kölyökkorától mellettünk volt.
Tejjel és füvekkel táplálkozott. H ű kutyaként kisért bennünket reggeli sétáinkon. S egyszer-egyszer a rossz, a
gonosz ember húst adott neki, húst és vért! Felébredt
benne a kéj kellemes langyossága. A természet törvény
követelte ösztöne . A szelíd fa гkasbб l , félelmetes farkas
lett. Félünk t б le. Félünk t ő le. Félünk, hisz mérgezetten
újra ébredhet bennük a vész. (Szünet.) Csak a fecskék
maradnak , meg a kockavár. S az egész tekereg vala-

hol ... valahol, ahol a múlás el гejtбzik a gúla-betontömbök árnyékában, ahol a fecskék röptükben hevernek és

szeretkeznek, ahol a kockavár izzadva omlik a magasba... Felszenteltek bennünket. Most már hébe-hóba

visszalopózhatunk oda, ahol tudatunk nem tapintja ki a

raktól, a gyilkos falaktól. Igen.
Azt hiszem, szeretlek. Minden nб szeret és minden n б
csalódik, s minden n б kezdetben illúziókban él, majd késбbb a valóságba zuhan , hogy újra az illúziókba emelkedjen . Való és illúzió egy. S mindkettő a kockavárban.
Igen, szeretlek. Szeretlek minden porcikámmal, hisz

vonzó voltál elveiddel, álmaiddal. Szeretlek. Mind a hat'

összetevő vel. Én ki merem mondani ezt a szót. Szeret-

lek, s csalódtam. Talán túl fiatal voltam, hogy téged nagyobbnak lássalak magamnál. Szeretlek. Szertelen
szerelemmel adtam át magam alakulásunknak. Szeretkeztünk és alakultunk. Szeretkeztünk és alakultunk. Én
megmaradtam új formámban és illúziómn бI. De te?
Csalódtam. Te az lettél, ami voltál. Magadból születtél a
nagy rombolás után. Vártam t ő led, mert hirdettél, önnön
illúzióimat, lebegtetted gyöztes zászlóként. Szerettelek,

mert nyújtottál. Milliókat juttattál álmukhoz. Végül bel őled is csak az lett. Magadba húzódtál, hatalmas lettél,
dogmává váltál, pedig szerettelek, s neved volt, mit szerettem, s neved még mindig szeretem, az még mindig

nyújt valamit. Benned csalódtam. Te is kockavárba vonultál. S onnan csapsz le a figyelmetlenekre.Onnan
gyilkolod a Bandikat. A valóba akartam lépni s rád bíztam: — Vezess a valóba! De te az egyik kockavárból a
másikba vezettél. S nekünk? Nekünk csak az onánia
maradt, s az illúziók. S ezek valahol egybefolynak, mint
a lila, meg a zöld. Kétes élet ű , tiszta asszonyok most
felröhögnek az onánián: Ok is, ő k is csak érzékszerveik
semmiképességein át nézik a szót. Nem, nem a ti értelmes értelmetlenségeitekr ő l beszélek. Ti az illemhelyen,
a házaitok tisztítószerre büzlö vécéitekben, csiklóitokhoz kapkodó élvezetre gondolok. Nem. Ő , akiben bíztunk, s aki millióknak ígért. Se engem, se minket nem

elégít ki, s marad az onánia, és az illúzió, az illúzió. Te
sem vagy különb. Érted? (Játékbabákat rakosgat maga
köré.) Ti sem vagy különb. Ő falhoz vágta a hörcsögöt,

s ké"el nézte Bandi halálát, a sok kis állat verg ődő testét. O primitíven a falhoz vágta. S te? Ti is megtennéd!
De te nem olyan barbár módra. Ti, mondjuk, árammal
vagy ciánkálival sédes mosollyal irtanád őket. Nem látod? Te is csak az vagy. Csak a név s az eszköz változik. Név és eszköz, s a fejl ődés, a nagy fejl ődés. Csen-

desebben ölni s nyomtalanul eltüntetni. A tiszta munka,
a munkafegyelem. A nyugalom rovására semmit. Igen,
szerettelek. De csak most látom, ugyanolyan vagy, mint
apád volt, s apád, mint az ő apja. Szerettelek. (A játék-

babákra mutogat, meg-megérinti đket.) S régen téged
is szerettelek. Téged is szerettelek. Téged is, téged is,
téged is, téged is. (Rádöbben, hogy körülvették a játékbubák.) Körülvettek. (Szünet.) Miért néztek így rám. (A
következđ ket minden teátrális mozdulatok, különösebb
hangemelkedés nélkül, természetesen kell mondani. Ti

csak játékok vagytok. Játékok, értitek? Egy kézlegyintéssel szétroncsolhatnálak benneteket. (Szünet.) Mégsem teszem. Mert lehet, hogy nem is játékok vagytok.

Csak annak látlak benneteket. Lehet, hogy én vagyok a
játék. S akkor ti... Ti mosolygó orrúak, nevet ők, körülvesztek s néztek rám cinikusan. Miért néztek rám? Én,

én nem tehetek róla, én jót akartam, én jó akartam lenni,
de nem engedtétek meg ti, ti szörnyszülöttek, b ű bájos-

ságban álcázott gonosztevék. Ti nem engedtétek, ti a
kockavárakat épít ő k. Ti vagytok azok, akik gyermekmivoltomat széttiportátok. S nekem mi marad? Kis rendszerem beépítitek a ti nagy Rendszeretekbe, a ti hatalmas Kockaváratokba. Beépítitek, pedig szeretlek benneteket. S mit hagytok nekem? Mit? (Szünet.) Tervezni,
építeni, széthullik, tervezni, építeni, széthullik, tervezni... ❑
FÜGGÖNY

45

Breznik Ernö

Nukleáris
állatke rt

Egyik reggel eljött az id ő a végső leszámolásra. Erről a csatáról csak annyit tudunk, hogy az egyik csoport legy őzte és
teljesen kiirtotta a másikat, de még nem tudni, hogy melyik
csoport volt az (eddigi élettapasztalataim alapján az egyikre
intenzíven gyanakszom).
Két szamuráj kézenfogva sétált a n ő i fürdő ben
(cím szöveg nélkül)

A SEMMI ÉS A NEM TUDOK RAJZOLNI TÉNYEK
ÖTVÖZETE (ALULNÉZET)

73 éves vagyok, tanulmányaimat a Föld nev ű bolygón fejeztem be. Világhír ű költő és író létemre eddig még nem írtam
semmit, csak gondolkodtam. Most egy rövid összefoglalót írok

A tyúk és a tojás
A tyúk azért létezik, hogy kitojja a tojást. A tojás úgy keletkezett, hogy a tyúk kitojta.

AZ ORRSZARVÚ FÚRJA A FEJÉT
A rendő rfő nök felhívása
Az ő skorban mindössze két fajta ember létezett: a hülyék
és a nemhülyék csoportja. Sokáig békesség uralkodott közöttük, eljártak egymáshoz vendégségbe, s őt össze is házasodtak (a mai házasságok nem ilyen kevertek), míg el nem kezdődtek az els ő nézeteltérések.
Nem tudni, hogy milyen problémák merültek fel, viszont
nemsoká lényegesen megváltozott a hangulat a két csoport
között. Az összetű zések egyre komolyabbak lettek, a verekedéseket igazi csaták váltották fel (amin az akkor még alig létező harmadik csoport halálra röhögte magát).
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Kedves terroristák! Nekünk rengeteg munkánk van. Legyetek olyan jók, és máskor a saját házatokba helyezzétek a pokolgépet és ne az utcán álló kocsiba, ahol az ismeretlen Marci
és Zsófi szörnyethalhat (igaz is, minek sétálnak a hülyék éppen akkor és éppen ott, nem elég nagy a város?). Szóval, ha
a saját családotokat ölitek meg, akkor látni fogjuk, hogy tiszta
szívbő l hisztek az ideálokban, azonkívül könnyebben csíphetünk el majd benneteket, meg szökdösni se kell majd (túl sokáig).

'wv
A PÁLMAFEJ Ű N Ő

AZ OPTIKAILAG HÜLYE ASSZONY, AKI VELEM ÚSZOTT A
BÁLNA MÖGÖTT

Drága kábítószerélvez ők!

Ausztrália (negyed alcím)

Mi, a világ tanácsa, elhatároztuk, hogy segítünk. Nem kell
ezentúl a gazdag szül őktő l pénzt kérni a heroinra, vagy prostitúcióval, lopással stb. megkeresni a kábítószerhez szükséges

Gaetano Shirea olasz labdarúgó, mint minden olasz labdarúgó, olasz. Vannak ezenkívül belga, valamint mexikói labdarúgók is. Ok viszont már nem olasz labdarúgók, hanem belgák és mexikóiak. Ebbő l kifolyólag a német labdarúgók sem
olaszok, hanem belga és mexikói labdarúgók. A következte-

pénzt. Ilyen gondotok többé nem lesz.

Ezentúl ugyanis dolgozhattok. Naponta 8 órát, mint mi, buta
többiek is, akik nem ismerjük a kábítószerélvezés örömeit. A
terv rendkívül egyszer ű : megkeresitek a pénzt, azon pedig

annyi kábitószert vásároltok, amennyit csak lehet, munka
után akár az össz kábítószert magatokba fecskendezhetitek.
Másnap kora reggel pedig ismét dolgozni, hiszen megint
pénzre lesz szükség. Lehet majd túlórázni is.

Ballada a h űtő ház előtt áI1ó emberrő l
Nem beszélt, a h űtőház el őtt állt;

esett az es ő , megdöglött a ló, továbbra is ott állt;
magától kinyílt a h űtő ajtaja, bent nagyon hideg volt,
bement a h űtőbe, nem csukta be az ajtót;
csend lett, mint eddig is, aztán többet nem jött ki;

becsukta az ajtót...
a beteg fantázia többet ér a tiszta, meleg szobánál

tés helytelen, mert a német labdarúgók németek.

Az ausztrál futballistákkai a helyzet jóval összetettébb. Ők
Ugyanis ausztrálok.
En most nagyon örülök. Mindent szeretek, még a kellemet-

lenségeket is mosolyogva fogadom, az utcán pedig ugrálva,
nevetve szoktam járni, mindenkinek virágot osztogatok.
Vannak viszont jelenségek, amelyeket egy magasabb szinten, úgynevezett örömmagaslaton élek át. Elmondom:
— a végtelenségig imádom, amikor a kutya vagy a macska a
család tagja, az egész ház tele van szörrel (ha már az emberekkel nem tudunk normális kapcsolatot teremteni, jók
lesznek a szegény állatok is)

— szeretem továbbá a hosszú hajú férfiakat, akik hátrakötik a
hajukat (ha útban van az a haj, akkor miért nem vágják le?;
ez nekem olyasmi, mint amikor pl. egy város körül öt rep(l őteret építenek és majd lezárják, mert nincs rájuk szükség);
— azokat, akik szeretik az autóversenyeket tévén nézni (nagyon érdekes ugyanis két órán keresztül figyelni, hogy

ugyanátok az autók ugyanazt a kanyart hogyan veszik be
ugyanúgy);

— azokat, akik nem bírják a meleget, a forró nyári napok számukra kibírhatatlanok, a tél olyan szép (az ilyenek nem sokat ő rködhettek a szép téli éjszakákon, —20 fokos szeles
időben, ahol mellesleg még jó id őben sincs abszolút senki);

— azokat, akik nyugatra mennek, és húsz év után is azt mondják, hogy otthon még a kenyérnek is jobb az íze, kint nincs

az a melegség az emberek között, mint az óhazában (arra a
kérdéš гe, hogy akkor miért nem mennek haza, a mai napig
még nem kaptam épkézláb választ);
— azokat, akiknek elveik vannak (a korlátoltság mint jellemvonás ezek nélkül is éppen elég elterjedt);

— a kosárlabdát (ez a „sport" valószín ű leg úgy keletkezett,
hogy néhány őrült kézzel kezdte adogatni a labdát egymásnak, tehát megvolt a játék, de csináljunk bel őle egy nagy hülyeséget és korlátozzuk egy millió buta szabállyal (emlékszem, az elemi iskolában tornaórán, amikor hideg volt, a tanárn ő órákon keresztül a kosárlabda szabályairól kérdezett
bennünket; teljesen mellékes, hogy magyarórán néhány írót
meg se említettünk, nem volt ugyanis rá id ő ...);

— akiknek kutya bajuk sincs, de éjjel mégse tudnak aludni (a
Természet ezt a következőképpen képzelte el: ha az ember

dolgozik, alkot, akkor egy bizonyos id ő múlva kifárad és pihenésre van szüksége; ha viszont nincs szüksége pihenés-

re, akkor nem nehéz kitalálni, hogy mi a helyzet...)
A SULI ZSIRÁFOK VAKÁCIÓJA FRANCIAORSZÁGBAN

— az opeтák meg operettek témáit (grófnemtudomki szerelmes lett egy titokzatos hölgybe, akivel a jelmezbálon ismer-
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kedett meg, aztán amaz f ő be l őtte magát, közben ez egy
kastélyt örökölt, aztán elmentek vadászni, meg érdekházasság, meg ismét jelmezbál, meg párbaj kora reggel... a gimnazista magyar füzetemben, amikor a giccsr ő l tanultunk,
maradt még egy kis hely, lesz mit hozzáírni;

— akik cigaretta és kávé néikül nem kezdhetik a napot (a nap
ugyanis hosszú; felébredtünk, nem tudunk magunkkal mit

kezdeni, megisszuk a kávénkat, elszívjuk a cigit és húsz
perccel kevesebb maradt a következ ő lefekvésig, addig a
nap majd elmúlik valahogy);
— amikor valaki m ű vész, Párizsban é! (ezt nem divatból teszi,
á dehogy!), ott egy padlásszoba a lakása és egyben a m ű terme, mindig nagy a rendetlenség, a falak tele festményekkel, „ötletes" feliratokkal, a hamutartó mindig tömve, piszkos poharak, mindig van néhány barát, akikkel való viszonyát senki se értené meg, mindig vannak tartozások, sikertelenségek, télen gyenge a f űtés (nehéz ám, amikor az ember maga se tudja, hogy mit akar, meg hogy mién ment oda,
ahova ment, és aztán még semmi se megy úgy, ahogy azt
az illető még el se képzelte);

Az életcélom, hogy a bálna mögött úšszak, most végre teljesült. Követtem a bálnát el őbb távolabbról, aztán közelebbrő l, majd ismét valamivel távolabbról. Nagyon szeretem a bálnákat; több napos úszkálás után egy tükröt szereltem a bálnám hátára. Így a szememben visszatükröz ődött a bálna, tehát még egyszer látom őt. Aztán egy másik tükröt szereltem a
fejemre és megdupláztam az így is kétszeres vizuális effek-

tust. Kés őbb egy másik, nagyobb tükör került a bálna elé, meg
még egy mögém, majd egy hatalmas, gömb alakú (konveksz)
tükörrel körülvettem a bálnát és magamat is, hogy mindenfelé
csak őt lássam. Szóval, ez az utóbbi tükör csak félgömb alakú
volt, a gömbtükör ezután jött, de ez természetesen nagyon
nagy volt. Aztán még egy...

Al Capuccino, olasz származású amerikai üzletember négy
éve van a nukleáris bolondházban. Ő a nő k oldalán állt mindig, néhány évvel ezel őtt kompakt lemezjátszó-bemenetelt

akart szerelni a férfiakba, hogy a n őknek ez a kényelmük is
meglegyen. Azóta itt tölti a napjait, de ő nem a legsúlyosabb
eset; azok a másik szárnyban vannak.

— a dzsesszt, (tudok egy kicsit gitározni, szóval mind az öt
húrját már többször megpendítettem és ennek örömére

egyszer a dzsesszbolond barátaim megkértek, hogy hegedüljek, ami sajnos szalagra került; kés ő bb mások is lehallgatták és nem tudták, hogy melyik világhír ű heged ű s játszotta, mert olyan jó volt... közben nem is volt jó); ennyit a
zenérő l
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— amikor az utcán sétálva találkozunk az ismer ősünkkel, aki a
gyerekét vonszolja, és akkor azt mondjuk, hogy „jaj, de

aranyos gyerek" (közben az a gyerek nem is aranyos);
— azokat, akik már évek óta próbálkoznak leszokni a dohányzásról és persze nem megy (az okát nehéz megmagyarázni, én, aki nem cigizek, úgysem é гteném meg); me!!esleg az

öcsém egyik este elhatározta, hogy tovább nem fog dohányozni (évekig cigizett), és azóta se cigizik (nem er ős

akaratról van szó, csak a fiú nem unja magát az életben);
— akik megírják a leveleket, de nem küldik el (igaz is, hogy
küldjük el a leveleket, ha nincs minden ház el őtt postalá-

OLCSÓBB TÍPUSÚ KÍGYÓ
(TEST, FAROK,
HIMVESSZ Ő)

HI-FI KÍGYÓ

da?)
— azokat, akik megn ő sülnek és aztán csak hajtogatják, hogy

„sose n ősülj meg" (egy világ ű ri lénynek ezt a következ ő -

képpen magyaráznám meg: tudod, az emberek mindig azt
akarják, ami nincs, mikor végre megkapják, akkor nem kell
nekik, de tulajdonképpen kell, viszont másnak el ő bb az
egyiket mondják, aztán az ellenkez őjét, meg el ő bb azt
mondják, hogy mit vársz, aztán: de hülye vagy, akárhogy
csinálod, sehogyse jó, de ha semmit se csinálsz, akkor se
jó, szóval ez ilyen egyszer ű ...

— azokat a rockzenészeket, akik hangverseny (koncert) alatt
rettenetesen izzadnak (ha annyira nehezükre esik, mién
csinálják, nem lehet az egész egy kicsit spontánabb?)

A POKOL BOMBÁZÁSA A7_ ANGYALOK ÁLTAL

A SZÍRÍUSZ BOLYGÓ LAKÓJÁNAK ÍZLÉSE SZERINT HASÍTOTT FA, KATALIN KOCKÁS HÍMVESSZ ŐJÉVEL

A nukleáris állatkertben (rövid mesék)
Harangoztak az átlátszó, léglökéses repül őben, hajnal volt.

Az óceán óriási és szürke, kб rО lб ttem sok ő rült bálnával.
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ÖT FILOZÓFUS SZEMETET ESZIK

A nihilizmus, amelyet nem lehet befejezni
Tudom jól, hogy nem akarok semmit, csak nem tudom,
hogy miért. Továbbá nem értem, hogy miért kell ezt nekem
egyáltalán tudnom? Azonkív ű l minek beszélek most err ő l,
meg minek teszek fel kérdéseket? Minek tettem fel ezt az
utolsó kérdést? Meg ezt az utolsót? Meg ezt az elöbbit? Meg
ezt? Meg ezt is? Meg ezt úgyszintén?

(egy kérdés a világ nihilistáihoz: m!é гt vagytok ti nihilisták?)
A gyenge ötletek sorozatából
(felmaradt anyag)

1. Eudard kalácsot evett, aztán leesett és nagyon megütötte
magát, mert a kalácsnak rendkívül alacsony volt a zsírtartalma, ami ő t váratlanul érte.

Az autóbuszmegállónál vágyam, amikor odajött hozzám egy
asszony és azt mondta, hogy a rokona most ülteti a virágokat.
Reggel óta úton vannak, a férj vezet, az asszony hallgat. A
rádión az a szám van, hogy „még mindig nem találtam
meg, amit kerestem", a férj föler ősíti. Az asszony megkér-

dezi, hogy „még mindig nem találtad meg, amit kerestél az
életben?". De igen, felelte a férj. „És mi az", kérdezi az

asszony. „Ez a szám", felelte a férj.
A szerelmes n ő leszerelte a vécekagylót. Megvárta, hogy a
folyadék szintje alacsonyabb legyen, aztán abban a reményben, hogy a kedvese éppen a kanalizációscs ő valamelyik másik végén ülés várakozik, hogy meghallja, amit a
nő majd mondani fog, elmondta neki, hogy mennyire kíván-

ja és szereti.
Tudod, hogy most feleslegesen beszélsz a halotthoz?
Ugyanis egész életében süket volt.
1

I
I
A NARANCSSÁRGA ÉS ZÖLD HOSSZÚFÜL Ű EK ORGIÁJA 1,5 M MAGASSÁGBÓL FIGYELVE. EGY FEKETE
EGYFÜLŰ KÜLFÖI. DI VENDÉGGEL
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Argyelán Tibor - Dosztán Ernő

Kígyók
(KÍGYÓSZISZEGÉS: SZ...SZ...SSZ...SSZ)
MŰSORVEZETÓ: Kedves hallgatóink, itt az Újvidéki Rádió!
Üdvözlöm a Szombati Találka hallgatóit, és azokat is, akik most nem hallgatják a
m űsort, habár máskor szokták, s őt azokat is, akik sosem hallgatják, de most velünk vannak. Mivel ilyenek nincsennek, akkor mindegy. Egyszóval mindenkit üdvözlök, téged is Sanyi, Laci és a többiek!
Remélem megfigyelték már, hogy a n ői izzadság és a férfi izzadság nem egyforma és így sötétben is meg lehet őket különböztetni egymástól, persze, ha van rá
okunk. Tehát a mai m űsorunk témája a KÍGYÓK.
„Zöldre van a, zöldre van a rácsos kígyó festve..."

(sz.. .SZ...SSZ ... SSZ)
„Nagy a feje, búsuljon a kígyó..."
(SZ ... SZ ... SSZ ... SSZ)
„Ki korán kel, aranyat kígyó ..."
(SZ ... SZ ... SSZ ... SSZ)
„Gondolkodom, tehát kígyó vagyok..."
A kígyókat feloszthatjuk
házi kígyókra és vadkígyókra. A házi kígyók a
ház körül élnek, a vadkígyök a vad körül étnek. A
házi kígyók azok a kígyók,
melyek segítenek az embernek mindennapi munkájában. Húsukat megeszik, bőrükből bekecset
készítenek,
szőrükből
kucsmát,
csontjukból
gombot. Szarvukból szintén gombot, tojásukból tojást, húsukból húst, csontjukból csontot.
(Sz ... SZ ... SSZ ... SSZ)
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Mai m ű sorunkban studióvendégünkkel arról beszélgetünk, hogy mi mindenre
lehet felhasználni egy kígyót, olyan esetben, amikor most, a huszadik század
végén olyan id őket élünk, amikor nem tudunk, illetve tudunk csak hát... egyszóval nehezünkre esik az, hogy különböz ő hážiállatokat —kutyákat, macskákat, lovakat, disznókat, teheneket, tyúkokat, valamint ludakat tartsunk házunk
körül. Ilyenkor jön segítségünkre a kígyó.

STÚDIÓVENDÉG: Nézze, nekem se kutyám, se macskám de azért van egy kígyóm.
MŰSORVEZETÓ: Kedves Stúdióvendég, ön mire szokta használni kígyóját?
STÚDIÓVENDÉG: Ez a kígyó még gyerekkígyó korában került hozzánk. Annak idején nagyon
giresás volt, olyan két milliméter volt az átmér ője, úgyhogy egy ideig cip őfűzőként használtam. Itt az volt a probléma, hogy nem tudtam mind a két cip ő met
egy kígyóval megkötni, így aztán végül is kihúztam a cip őbő l.
Teltek-múltak az évek, felcseperedett a kis kígyó. Egy ideig azt csináltam,
hogy rákötöttem egy botra, és ostorként használtam, zavarásztam a csirkéket
le-föl az udvaron.
Egyszer aztán, azt hiszem ott a hatvanas évek közepén ... hatvannégyben,
mikor az a nagy árvíz volt a Telepen...
MŰSORVEZЕТ6: Igen...
STÚDIÓVENDÉG: Rájöttem, hogy ha a kígyót levezetem a pincébe és rászerelek egy szivattyút...
MŰSORVEZETŐ: Igen...
STÚDIÓVENDÉG: Akkor kiszivattyúzza a kígyó a vizet a pincéb ől. Na most, még arra is rájöttünk ott
a szomszédokkal, hogy nem is kell szétfecskendezni a vizet, mert az egyik ház
épp kigyulladt. Úgyhogy mi rögtön el is oltottuk. Ekkor jöttünk rá, hogy ez a kígyó
egy perpetuum circulosum vitiosum, mert szívja a vizet, de spricceli is rá az ég ő
házra, elég csak meggyújtani a házat, és gondolom, akkor ez igy...
MŰSORVEZETÓ: És utána minden automatikusan történik tovább!
Ezenkívül természetesen a kígyónak más felhasználási területei is vannak.
Csak néhányat említek: sál, harisnya, két kígyóból már hullahopp is készíthető ...
STÚDIÓVENDÉG: Vagy egy kígyót, ha meggörbítünk .. .
MŰSORVEZETŐ: Vagy egy kígyót, ha meggörbítünk, aztán: karköt ő , vécélehúzó, egérfogó, gumicső , citromfacsaró, ruhaszárítókötél. Hogyan reagáltak a szomszédok a ruhaszárító kötélre?
STÚDIÓVENDÉG: Hát igen... egy ideig teregettem is én a leped őket meg az ingeket erre a kígyóra,
de aztán a szomszédok méltatlankodni kezdtek, mert sokat sziszegett a kígyó.
Mostanában már nem méltatlankodnak, mert nincsenek is szomszédaim.
MŰSORVEZETŐ: Igen:.. Folytatom a felsorolást: öv, spirál, gyógyszer... Természetesen a
gyógyszertárak címerén ott van a kigyó. Miért?
STÚDIÓVENDÉG: Sokat gondolkodtam ezen.
Rájöttem, hogy a dolog
egyszer ű : a gyógyszerek
valójában szimbóluma annak, hogy mi mérgeket fogyasztunk.
(SZ...SZ...SSZ...SSZ)
MŰSORVEZETŐ: Ehhez hozzátenném még
azt, hogy külföldön próbálkoztak a gyógyszertárak címerére más állatokat
is felpingálni, de nem
ment. Megemlíteném pl.
az elefántot. Az elefánt
nem ment, azért, mert nagyon nagy és nem fér rá. Szóval, óriás gyógyszertárakat kellene építeni ahhoz, hogy azoknak elefánt lehessen a cimerén.
STÚDIÓVENDÉG: Ez egyébként megoldható .. .
MŰSORVEZETÓ: Hogyan?
STÚDIÓVENDÉG: Nézze, hogyha az ajtók közepére tesszük a pannót, amelyre rá van festve az
elefánt, és azt áttörjük, egyszer ű en ... tehát ... hehe ...érti? Nem is .. , pl. kif ű részeljük azt a négyszöget, amelyen ki-be járnak az emberek, úgyhogy az elefántnak egy része hiányozni fog, de azért mindenki tudni fogja, hogy elefántról van
szó.
M ŰSORVEZETŐ: KEDVES HALLGATÓINK! ÖRÖMMEL JELENTEM, HOGY A CÍMER PROBLÉMÁJA MEGOLDÓDOTT!
Azután...természetesen nem feledkezhetünk meg: ÁDÁMRÓL ÉS ÉVÁRÓL!
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STÚDIб VENDÉG:
MŰSORVEZETб:
STÚDIб VENDÉG:
MŰSORVEZETÓ:
STÚDIб VENDÉG:

Igen! ... Nem úgy történt, ahogy mesélik.
Ezt már én is hallottam.
Valójában... figyelje csak, hogy hogyan is történt az egész!
Figyelek.
Éva kölletlenkedett ott a paradicsomban le-föl; egyszer csak jött az Ádám. Azt
mondja neki az Ádám: „Ide figyelj, Éva:
`
„reggel alma, délben alma
ettől nő a kebled halma."
Hi-hi-hi-hi-hi! — vihogott Éva.
Ekkor el őjött a kígyó a bokorból és azt mondta: „No megállj Éva, megmondalak
anyádnak!"
Ádám itt megijedt, és Éva is nagyon megijedt. Gyorsan megbeszélték, hogy valahogy le kell kenyerezni a kígyót, mert az tényleg elmegy szólni Eva anyjának.
Megkínálták az almával.
Tehát: nem a kígyó beszélte rá őket, meg nem a kí ... hogy is volt ez?
MŰSORVEZETŐ: Nem! Hanem az almával
lett ő MEG-KI-NÁL-VA...
STÚD/ б VENDÉG: Csak ne passzívban beszéljen.
MŰSORVEZETб: VA!
STÚDI6VENDÉG: Az almával kínálták meg.
M ŰSORVEZETŐ: Igen, de aztán a szájhagyomány ugye, stb...
kedves hallgatóink...
STÚDIOVENDÉG: Tudja: „Házunk el őtt kedves édesanyám, áll egy
magas kígyó ..." Ismeri,
nem? Megénekelték később ezt... vagy azt hogy:
„Sző rös lábú kiGkígyó, hol
jártál az éjszaka", ez szintén onnan származik, abból az idő bő l.
M Ű S ORVEZETŐ: Igen. „Gyere Bodri k
STÚDIб VENDEG: Kedves baatom „Kis bácskai gyerek vagyok, k І gvózniakarok!"

lgyom' ..»

MO

Kedves hallgatóink levonjuk a következtetést:

SOR

V~

„Amit ma megkígyózhatssz
ne halazzzd holnapra."

O

VÉGE

(Elhangzott az Újvidéki Rádió Szombati Találka cím ű m űsorában)
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Neman ja Mitrovi ć

Hódokról és
méhekrő l
A törzsek, amelyek Észak tágas folyóvölgyeit lakják, hódvadászatból élnek. A vadászok hósaruval a lábukon utat taposnak a szűz hóban, könny ű , sekély csónakokat húzva maguk
után, melyekbe majd a leölt állatok gereznáját rakják.
A kajakokhoz és kenukhoz hasonlóan, ezek a csónakok is
bőrből készültek, hamuval és rágással kicserezve. Akár a
vemhes n őstényfarkas hasa, tekn őik surrogva siklanak a ha-

von.
Hódtanyák után kutatva, a vadászok napokig gyalogolnak a
befagyott tavak tágas felszínén. Sokan közülük megfagynak
egy-egy hirtelen támadt hóviharban. Tavasszal aztán, amikorra a jégpáncél felenged, a nyílt folyón sz ő rmével telt, himbálózó csónakjaik maradnak csupán.
A jeges kolostori cellákban, a sötét és illatos méhviaszgyertyák fölé görnyedve, fejüket a mézszín ű világosság fénykoszorújába merítve, a szerzetesek imákkal altatják magukat. A
lángocskák, amelyek bevilágítják és f űtik a cellákat, nyugodtak, rezzenés nélküliek, akár a mézcsöppek.
A szerzetesek, sorra egymás után, befejezik imájukat, keresztet vetnek, majd ujjaikra köpve eloltják a gyertyákat. Elalvás el ő tt, amikor a tudatban keverednek az érzékek felszippantására váró benyomások, ők megnedvesed ő orcával érzékelik a lángok édességét. Pulzusuk halk lüktetését ől, amely
mélyen a bór alatt egyre lassabban szövi láthatatlan hálóit, így

Slobodan Radoševi
č

megnyugodva, súlyos téli álomba merülnek. ❑
Fordította Ј 6DAL KÁLMÁN
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Dr. Burány Béla:

Állati mesék
A népi kispróza gyakran szerepeltet állatokat h ősei között. A
mesék egy részében az állat maga a f őszereplő , rengeteg
szimbolikus utalással, máskor csak „szenved ő félként" van
jelen, de jelentése minden esetben —példa.
E sebtében felölelt 36 állatmese kiválasztásánál az alapkövetelmény „a beszél ő állat" volt, és (példaként) öt esetben, a
szerepl ő állat csak mint szimbólum tartja a fabulát.
Mesekategóriák szempontjából nagyon sokfélék ezek a kis
mesék. A klasszikus, a mese végén külön megfogalmazott
„tanulsággal" ellátott tanítómesék, vagy más, Európaszerte
közismert klasszikus mesék pilléreire, poén-szerkezetére épített mesék, középkori arab, meg térben és id őben még távolabbi gyökerű mesék (papagálymesék), s a modern, mindöszsze két mondatváltású „állatviccek" ugyanazt acélt szolgálják: a nevetve oktatást. Hogy olyanra nyissa a szemet, ami
valóság, ami élet, ami igaz; lehet, hogy tudod, lehet, hogy
csak érzed, lehet, hogy észre sem vennéd. És teszi ezt tömör,
tömény anyagból, a szóból alkotott m ű alkotások megformálásának m űvészi színvonalát.
Használatuk, pillanatnyi fellelhet őségük szerint össznépiek.
Eredetük szerint is sokfélék, sok irányból kerültek a huszadik
század vajdasági magyar lakosságának szájhagyományába,
nemre, feln őttkori korcsoportokra, társadalmi osztályokra, politikai hovatartozásra való tagozódás és tekintet nélkül. Legfeljebb (mert részleteikben, szimbólumaikban is sok, finoman
vésett mondanivaló hordozói), meg ő rzöttségük gyakran t ű nik
teljesebbnek értelmiségi adatközl ő ajkáról.
A politikai tartalmú —egyébként poéngazdag —állatmesék
egy részét ezúttal a gy űjtő szerkesztési meggondolásból mellőzte.
Summázva: a mai, él ő vajdasági szájhagyományok kultúrájának, szellemi népm űvészetének, él ő , viruló m űalkotásait
becsülhetjük ezekben a mesékben.
És ez nem kevés!

Elkezdett boldogan énekelni.
Észrevette egy arra egerész ő -bogarászó macska. Odaugrott, elkapta, megette..."
A Móricka leül.
.
Azt mondja a tanító néni:
— Jól van, Móricka, de hol van itt a tanulság?
— Az sok van, tanító néni! Négy is!
— Hát mondjad őket!
— Az egyik az, hogy: „Aki túl magasra száll, az nagyot eshet!" A másik az hogy: „Nem mind ellenséged, aki a fejedre
szarik!" A harmadik az, hogy: „Aki le van szarva, az ne ugráljon!" Mert a negyedik az, hogy: „Nem mind barátod, aki kihúz
a szarból!"
(Zágráb, 1950 -es évek)
Aztán a Pistike következett:
2. „ A TEJFÖLÖS KÖCSÖGBE ESÉTT KISEGÉR
Égyszér volt égy kisegér. Éhés volt, vigyázatlan, beleügyetlenkédétt égy tejfölös köcsögbe.
Kapálózik ott, de csúszik a tejföl sima a köcsög szája, hiába
küszködik kétségbeesétten, hogy dülled bele a széme — nem
mégy.
Akkor vészi észre, hogy hol erre billentve a fejit, hol arra,
már régóta nézi a szenvedésit égy macska.
— Inkább húznál ki! — mondja néki.
— Nézd, kisegér! — aszmongya a macska. — Én kihúzlak, de
aztán mégészlek. Hát most válassz!
Gondolkozik a kisegér, hát itt nem sok választani való van!
Legfeljebb megesz a macska! Hamarébb vége lesz ennek a
nyavalygásnak!
Aszongya:
— Jól van, végyél ki!
Ki is vészi a macska úgy szépen, a farkánál fogva, akkor
előbb, még a leveg őben, szépen lenyalja róla a tejfölt, aztán
leteszi, pofozza egy kicsit, labdázik, játszik vele.
Egy óvatlan pillanatban mégugrik a kisegér, oszt dész, bé a
lukba!"
Leül a Pistike is.
Azt monjda a tanító néni:
—Jól van, Pistike! Hát a tanulság?
— Azt a kisegér mondta, amikor már bént volt a lukban!
—?

„Néz a macska utána, néz, aszongya:
— Hát jól van, kisegér! Nem ebbe égyeztünk!
— Ja?! Sokat köll az embérnek hazunni, míg eljut a lukba!"

(Zágráb, 1950 -es évek)
Aiszóposz után
3. KURVA LETT A RÓKA
Az iskolában a tanítómesék vannak napirenden.
Elmagyaráz a tanító néni mindent sorjában, bemutat, szemléltet, felolvas bel ő lük jó néhányat, aztán az óra végén feladja
a házi feladatot:
— Otthon mindenki szerkesszen egy tanítómesét! De a tanulságra tessék nagyon odafigyelni! Holnap majd az órán elmesélitek!
Másnap jön a tanító néni, már az ajtóban kérdezi:
— No, ki mesél egy új tanítómesét?
Hát elsőnek a Móricka jelentkezik.
— No mondjad, Móricka! Mi a címe?
1. „A MAGASAN REPÜL Ő KISMADÁR
Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kismadár. Nagyon magasra tudott repülni, és nagyon szépen énekelt!
Egyszer belefogott az éneklésbe, behumta a szemét is,
csak énekelt boldogan és repült szédülten egyre magasabbra, magasabbra, olyan magasra szállt, hogy — megfagyott.
Le is esett a földre. Epp egy zöld mezöve esett.
Arra legelt egy tehén. Észre sem vette a f ű közt, ahogy átlépett rajta, rászart.
A meleg szarban a kismadár kezdett magához térni. Kidugja el őbb a fejét, látja hogy tavasz van, zöld a f ű ! szép az élet!
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Elterjedt az erd ő ben a hír, hogy elkurvult a róka.
Micsinájjonak, micsinájjonak az állatok, ezt ugyé a kolléktív
morál nem engedheti még, gondótak égyet:
— Férh ő kő anni! A farkashó! Majd az kordába tartja!
No, az tartotta is, égy darabig. Aztán éccé csak állapotos
létt a róka. Lé is szült, csak — kismalacokat szült...
— Nékém nem kő tovább! — aszongya a farkas. — Csak szégyént hoz rám!
— Hát nem jó van valami... Az biztos.
Gondótak éggyet, majd a medve réndbe tartja azt a rókát!
Férhő adták a medvéhöz.
Éltek is égy darabig réndben, éccé csak a róka, mán a házasság idejibe jó benne, mégint kismalacokat szült.
— Ez sé gyütt ki jóra! Valamit csináni k ő ! Nem léhet az így! —
aszongyák az állatok.
Hát má most nem maradt más hátra, mint az állatok királya.
Majd hozzáadják ahhoz! Az oroszlánhoz.
Mént is a házasság égy darabig. Hanem égyszér csak a róka szül — égy csomó kismalacot.
Tanulság: „Léhet, de nem biztos, hogy mindén n ő kurva.
De hogy a férfiak mind disznók, az sok egybehangzó adat
szerint igaz lehet."

Bohota Rózsa (1963)
Kanizsa, 1986.

~

4. A BARÁTODNAK DUPLÁN!

Két jóbarát. Émönnek pécáznj égy gyönyör ű vasárnap
röggé, égysz ő az éggyik fog égy nagyon picike kis aranyhalat.
Aszogya a hal neki:
— Eresszé vissza!

— Dehogy eresztelek! — aszmongya. — Zels ő halat elengenni
nem löhet! Aki a kicsit nem böcsüli, a nagyot nem érdemli!

Aszmongya neki a barátja:
— Engedd vissza! Mit akarsz evvé a pici hall đ?
Hát addig nyöszteti a barátja, hogy éccö beledobja a vízbe.
Mikó beledobta, mögszólal a kishal újfönt. Aszongya:
— Amé beledobtá a vízbe — aszongya —, három kívánságodat mégtöszök! De úgy kívánj valamit, hogy az a barátod, aki
könyörgött, hogy dobjál a vízbe, annak mindég dupla lössz!
Úgy is vót.

A hal émönt, égy id ő múva mégjelönt, aszmongya a koma:
—Szeretnék égy gyönyör ű szép kocsit!
Kapott égy gyönyör ű szép kocsit!

pett! Már emeli a lábát, hogy arrébb rúgja:
— Fuj, de csúnya vagy!

Amikor megszólal a béka:
— Ne bánts, Piroska! Inkább gyere, simítsd meg háromszor
a hátamat, meglásd, nem bánod meg!
Megáll a Piroska, ilyet még nem látott.
Gondol egyet, lehajol:
— Lesz ami lesz!

Megsimította háromszor a varangyosbékát.
Hát mit ad isten ! Egy gyönyörű szép fiatalember ugrott ki
belőle! Aszmongya:

— Jó tett helyébe jót várj! Megszabadítottál a varázstól, Piroska, most kívánj, amit akarsz! Három kívánságod teljesítem!
Néz rá a Piroska, csillogó szemmel.

— Nekem csak egy kívánságom van... De azt háromszor
egymás után .. .
Zenta, 1950-es évek

Ara néz — a komának kett ő .
Kis idő múva mégin visszagyün a hal.
Aszmongya:
— Szeretnék égy gyönyörű nđt a kocsiba!

7. VADHÚSOCSKA NÉVKERESÉSE

Amannak kettő ! Mindég a dupla!
Mikó harmadszó visszagyün a kishal, aszmongya:
— Mos vágják lé a faszomnak a felit!
(Persze amannak mind lévágták...)
Lukácsi István (1937. Oromhegyes)
Adorján, 1988.

(Var.: — Most vágják lé a fé tökömet!

Zenta, 1988.)

A HÁROM KÍVÁNSÁG'
Hát, az éccéri embér is émén picézni. Kigyün égy gyönyör ű
szép kis hal. Kifogta.

Kiakasztotta, visszadobta.
Aszongya a kishal:
—Édés jólelk ű barátom! Mivel éngémet visszadobtá a vízbe,

én nékéd három kívánságodat teljesítém.
Gondókozik, gondókozik az embér, aszongya:
— Hát éngémet golyó né fogjon!
— Jó van — aszongya . — Mi a második kívánság?
— Hát — aszongya — késsé sé bírjonak mégszúrni!
— No, jó van.
Most gyün a harmadik kívánság . Lát égy lovat legéni ott a

távolba. Aszongya:
— Kis halacskám , akkora légyén a lábam közt , mint azé a ló-

jé!
Mén hazafelé , gyün égy legjobb barátja. Aszongya néki:
— Édés barátom, l őjj belém!
— De mé? Hogy?
— Té csak löjj belém ! Mai méglátod ...
Ahogy próbágassa , akarja, hát séhogy sé nem fogja a golyó.
— Most szurkálj még!
— De né! Hát...
— Té csak szúrkálj még, mai méglátod...
— Ugyanmá, né légyé mégbolondúva!
— Mondom, hogy szúrjá belém!
Hát a kés is lécsúszik.

Hát mosmá azt is mégmutassa, hogy mi van neki.
— De várjá, barátom! Mi van a lábam közt!
Létolia a nadrágot. Emez ránéz oszt köp égyet:
— Ejnye, bassza még az isten azt a sz ő rös, csúnya picsádat! De nagy sző rös picsád van! ...
Hát kanca vót aló...
Keceliné Szab б Katalin (1926) Zenta, 1979.

Hát valamikor a pinát még nem pinának hívták . Késő bb
kapta ezt a nevet. Ugy hívták , hogy — Vadhúsocska'
Hát önéki nem tetszétt a Vadhús név , hát elmegy ő majd
nevet keresni magának.
Mégindul , találkozik égyszér a Kakassal.
Aszmongya néki a Kakas:
— Hova mész, Vadhúsocska?
— Elmégyék nevet keresni!
— Hát én elméheték veled?

— Hát gyere — aszmongya — egész nyugodtan!
Ménnek tovább, találkoznak a Macskával.
— Vadhúsocska még Kakasocska , hova ménték?

Aszongya:
— Mégyü П k a Vadhúsocskának nevet keresni.
— Méheték én is veleték?
— Gyühetsz.
Ménnek tovább ugyé , mégy a Vadhúsocska , a Kakasocska,
a Macskácska , ménnek tovább , összetalálkoznak a Libával.
— Vadhúsocska ! Kakasocska! Macskácska ! Hova ménték?

— Mégyünk a Vadhúsocskának nevet keresni.
— Hát én elméheték-é veleték?
— Eljöhetsz egész nyugodtan!
Ménnek tovább , ugyé mosmár a Vadhúsocska, a Kakaska,
a Macska , még a Liba.
Ménnek tovább, hát odaérnek égy nagy árokhoz , ami tele
van vízzel.
Hát mi történik, ugyé: a Macska átugorja , a Liba átússza, a
Kakas átrepüli , hát a Vadhúsocska nem mer ménni , mer mai
belefúllad.

Aszmongya néki a Kakas:
— Uccu! — Aszongya. — Gyere, Vadhúsocska!
— Nem mégyék én! Félék, hogy beleugrok! Beleesék! Belefúlladok!
— Hát akkó : uccu , pina! Ugord át!
— Á! — Aszongya. — ~е гбn nem is mégyék tovább! Mégvan nékém — aszongya —, ez a név nagyon tetszik!
Hát erre ugyé, ezék mosmán átméntek, emez még nem
akar , mégharagsznak ! Mégátkozzák!

Aszongya a Macska:
— Tudd még! — aszongya. —Sz ő rösödj bé, úgy mint én!

Aszongya a Kakas:
— Nyőjjön olyan tarajod , mint ami nékém van!
Aszongya a Liba:
— Járjon beléd olyan , mind az én anyakam!
Hát így létt aztán a Vadhúsocskának a Pina neve. Olyan
sző rös létt, mint a Macska , olyan taraja létt néki, mint a Kakasnak , még olyan jár bele, mint a Liba nyaka...

A CSÚF VARANGYOSBÉKA

Palotás József

(1937. Kanizsa)

Megy a Piroska az erd őben, kezében a kosár. Egyszer csak
meglát egy csúf varangyos békát az ösvényen. Majdnem rálécrnagorac ruhába öltöztetett f őszerepl ővel „átlényegített " alakban aktualizált
pikantériával terjed szerbhorvát nyelvterületen.

Zenta, 1988.
' A változatokban sokféle , gyakran bizarrvak t ű nő , de elgondolkoztató elnevezések: Murmuska, Árvabе nye stb.
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8. A BÉKA MEG A BOLHA VÁNDORÚTON

A béka még a bбha mégindútak vándorútra.
Hát ögyütt az éccaka, hát hova húzodjonak, ö, hát a béka
8hatáгozta, hogy ü béhúzód!k a pinába. A b бha még öhatározta, hogy a seggibe mén égy n őnek.
No még is vбt. Kivirradt, no mai ménnek tovább.
Még vőt beszéve, hogy mai tanákoznak.

Gyütt is a béka is még a b бha is, összetanákoznak:
— No — aszongya — bóha komám! Hogy aludtá?
— Hát — aszongya — hallod, nem tudom, nem nagyon ió
aludtam! Nem bírtam alunni!
— Hát — aszongya — miié?

mégfogja a két lábát osz háramszó jó kö гűsédérgeti, osztakkó
majd jelzi, hogy: „Vihar!"

Hát oszt úgy is vit. A pap visszajött, mégvétte, kifizette a
papagájt.
Telik, múlik az idő , a papagáj unatkoZnik, mindén, éccé
eszibe jut, mai kip гóbájja, ugyan, hogy jelzi a vihart?
Mégfogta lábát, nem háromszi! Jó soksz б mégsédérgette

a papagájt! A papagáj öszéd űt! Miki mégrázza magát, fölébred, aszongya:
— Azt a kurva hétszentségit! — Aszongya. — Mán sok viharba
vótam, de még ilyenbe, ami most van, ilyenbe még nem v б-

tam!

— Tudod — aszongya —, ára mifelénk akkora szél fújt, hogy
alig bírtam a fák közt mégkapaszkonni! Hát té hogy aludtá?
— Hát — aszongya — nálam jó mént mindén — aszongya. —
Hanem oszt gyütt égy nagy piros fej ű sárkány! Én bébújtam a
lukba, ménné béjjebb méntem, anná jobban ű még csak nyúkát utánnam! Mikб látta, hogy nem bír elérni, akkó még léköрбtt!
Bicskei László (1951)
Felsőhegy, 1985.

9. PAPAGÁJVÁSÁR
Egy öreg paraszt f ő mén Pestre. Bétér égy olyan kis üzletbe,
az üzletnek van égy nagyonnagyonszép kis papagája.
A papagáj azt tudta mondani, hogy:

Nagy György István,
46 éves, Zenta 1984.
DISSZIDENS KISNYÚL

Szalad a nyúl Iihalálában, még a Rákosi ideje alatt, Magyarország гб l, át a határon! Csak kifelé!
Találkozik égy sündisznóval.
— Hova száladsz, kisnyúl, ekkora ijedelémmel?

— Jajjaj! Haggyad! — mondja a kisnyúl. — Herélik a lovakat
Magyarországon!
— Dehát té nem vagy 16! — csodálkozik rá a sündisznó.
— Hagyd ti csak a picsába! — mondja a kisnyúl csüggedten.
— Mire én azt bébizonyítom, oda lésznek a tojássaim!
Zenta, 1950-es évek.

— Kurrrva paraszt! Kurrrva paraszt!
De az öreg ezt nem tudta. A papagáj még tetszétt nagyon.

A PAP PAPAGÁJA MEG A HÁROM KOPASZ KATONA

Aszongya:

— Mondja , keгeski dб úг ! Nem léhetne ezt a madarat mégvénni?
Nézi a ke гeskédő az öregét, nézi, aszongya:

— Á, bácsikám! Nincs magának annyi péze! Nagyon drága
madár az! Hanem tudja mit, bácsi? — Gond бjja a kereskédö,
hogy ez paraszt embé г , biztos nagyon smucig! — Jobban jár
maga ha vész papagájtojást, hazaviszi, Orzse nini tyúkk đ
kiköteti, osz lész magának sok kis papagája, felit eladja, megkapja a tojás árát, még papagája is lész!
Persze kap a gazda a jó alkalmon. Hazaviszi a tojásokat.
Örzse néni ki is kötteti tyúkkal, kelt is o tt sárgarigó, feketerigó,

kanári, mindén, csak éppen papagáj nem.
No, az öreg paraszt összeszédte a kismadarakat, belerakja
a kalapjába, f ő megy Pestre az üzletbe, ahun vétte a tojásokat.
Mikó bélép az ajtón, a papagáj Akezdi:
— Kurrrva paraszt! Kurrrva paraszt!
Zöregnek.

Zöreg erre odatartja a kalapot, aszongya:

— Té mondod még nékém?! Nézz ide! Kurva v ő t anyád is!

Mindénkivé baszott, csak pont papagájj đ nem!

Nagymélykúti János (1923)
Zenta-Felső hegy, 1986.

Három szabadságos katona, mikó jöttek hazafelé, bécsámborodtak valami ményecskékhöz. Oszt szállást kértek, oszt
közbe ottan még is hajították a ményecskéket.
Az embértk közbe hazaértek.

Épp ilyen vasárnap délelött v őt, mindénki mégy a templom-

ba. A sok nép.

Mégzavarták őket.
Akkó még lé vótak nyiratkozva a katonák kopaszra.
Hát hova méneküjjönek? Hova méneküjjönek? Nyomás a

templomba!

Miki béértek, lékapták mind a hároman a sapkát.
A papnak még v ő t égy papagája. Föl ű vб t, az ajtó fölé téve.
Két barát, két nagyon jó koléga v ő t, papok vótak. És mikó

kijöttek az iskolából, elhelyezték ő ket, éggyiket erre, másikat

arra. De mindég összejártak látogatóba. Osz mindakettönek
vő t papagája. Osz mikó ésméntek égymáshó, vitték a papagájokat is. Elevgették. Oszt éccécsak, mikó ezék elbeszélgettek,

mire észrevétték, öccé lássák ám, a papagáj keféli ám a vendég papagájt!
— Hú! Most mégbüntetlek, mégállj! — aszongya.

Elkapta, osz lészédte, lécsupáta fejir ű a tollat.

— Még lész ő büntetve! — aszongya.

No, a papagáj a templomba az ajtó fölött vit. Osz mikó bészaladt a három katona a templomba, a papagáj éppen nagyba komandéгozott, hogy:

— A férfiak jobbra! A n ők balra.

10. A PAP PAPAGÁJA

Égy ilyen tengérjár6 hajó mént Amé гikába. Oszt a tengésész kapitánynak v őt égy nagyon szép papagája, oszt a papnak nagyon mégtetszétt a hajón, hogy a papagáj mindig olyan
szépen jeléz... Mittudomén miket tud.

Azon erőszakoskodott, hogy önéki adja oda ezt a papagájt.

Mittudomén, ez v őt a beszédje néki.

ta:

Mikó a három katona bészaladt a templomba, mikó méglát-

— Hú! — aszongya. — Tik még kopaszok — aszongya —, tik is
biztos baszni akartatok! Tik még utánnam sorakozzatok ide a
templomajtóra! — aszongya.

Aszongya:

Nagy György István, 46 éves, Zenta, 1984.

— Ez csak a tengé гén él, nem tora ménnyi id ő köll, hogy ha

gyün valami vihar, jelzi a hajón, hogy vihar van, még mittudomén, maga mit csinál evvel a száraz parton? — aszongya. —
Nem tudja maga ezt használni!

Addig kérégette, addig kíllódott, hogy csak mégégyeztek. A

kapitány eladta a papnak a papagájt.
Aszmongya:
— Hát most micsinál vele?

Aszongya pap:
— Nem fog ez unatkozni!

Mai béviszi a templomba, a templomajtó fölé tészi oszt akkó
ott mai szórakoznak, hogy: „A férfiak jobbra!" „A n бk balra!"
— Jó van, mégmondom — aszongya a kapitány. Ez mégszokta, hogy ha nem lész vihar, oszt vihart akar csináni néki,
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PAPAGÁJ A ZÁRDÁBAN

A zárdába gyütt a f őnővérkének a nem tom hányadik évfor-

dulója. Ezt mög köllene ünnepölni! De vótak sokan. Most mit
köllene vinni? Hogy az égy közös ajándék lénne, hogy mind
mégünnepбnék.

ElmQgy éggy a városba, nem tanál sémmit sé.
Éccé bémén égy olyan mint a „komission", égy olyan visel-

tés üzletbe, az ajtó fölé v б t téve égy papagáj, és v őt égy kicsöngő , és mikó mégnyitották az ajtót, a papagáj rögtön min-

gyá köszönt.

Mikó .bényitotta zajtót az apáca, mingyá:
— Dicsértessék a Jézus Krisztus!

— H ű , mi vбt ez? Micsoda ez?
Aszongya züzletvezet бnek.
— Hát ez ilyen szépen tud — aszongya —köszönni?

—Még a Miatyánkot is! Még imádkozni is! A hiszékéggyet!
Aszongya. — Azt is 2mondja!
— És eladó? Még léhet ezt vénn!?
— Eladó. Tornázni is tud.
És mondta néki:
— Rrrudi! Most emeld a jobb lábodat! Most tédd lé! Most
emezt!

No, bé is csomagolták, hazavitte.
Rögtön az összes apáca összetömörül, hogy ugyan milyen
ajándékot hozhattak a f őnő vérnek. Hogy mi lész majd az év-

— Nem szósz bele sémmibe! Csak azt mondhatod amit én!
Ismétöhetéd. Mer ha valami b ű zt csinász, tud még, hogy kite-

kerém a nyakadat!
— Réndbe van.

A papagáj hallgatott.
Égy darabig.
Fölű tette a tornácra. Még v őt terítve az asztal, jönnek bé a

vendégék.

fordulóra?

— Jó estét!

cát, sédérég körül, de sédérég! De kószon ám! De mondja a
Miatyánkot! De az üdvözlégyet, de mindént! Alig bírják lécsittí-

— Jó estét kívánok!
— Tessék, nem tom én milyen minisztér úr, ide foglaljon he-

Mikб kibontsa, hú! Mikó a papagáj méglássa azt a sok a$-

tani.

— De csittulj — mondja néki az apáca.
— De tud ám tornázni is!
Aszongya néki:

— Emeld a jobb lábodat! Emeld a bal lábodat!
Erre a papagáj aszongya:
— Akkб mi a faszomon álljak?!

Nagy György István, 48 éves,
Zenta, 1984.

14. PAPAGÁJ AZ ESKÜVÖN

(

No, nem bántotta ez a papagájt égyáltalán. Beszégettek ű k,
továbbra is.
Mai égy alkalomra az úriembér réndézétt égy vacsorát. És
hát jönnek a vendégék sorba.
Elő bb a gazda mégmagyarázta neki:

A papagáj is:
lyet! Tessék — emennek a másik vendégnek —, oda foglaljon
helyet, tessék, hölgyem, maga ide foglaljon helyet!

Hát így fogadta a vendégéket, és mindénkinek adott széket,

hogy hova üljön lé.

No, majd égy pillanatra lélépétt a gazda, kimént valami

üggyébajj đ . De közbe érkéziek a vendégék.

A papagáj átvétte a komandót és magyarázta:
— Tessék, maga sötétkékruhás, ide ű ni a naccságosasszon

mellé! Tessék, hölgyem, oda ű ni a sötétkék ruhás mellé!
Eccé bévágódött a tisztelend ő úr. Persze, kopasz fejjen.

— Té még, aki a tyúkokat baszod, ide hozzám a tornácra! —

aszongya.

Vót egy úr, még az úrnak v őt égy papagája.

Birka SáПdoг, 45 éves, Csóka, 1984.

Mégindútak az esküvőre. Az úr vőt a vő legény.

Osztakkó, valamikó, avvá a hintóvá! Oszt v őt az a bak is. Hátú. Hát, még!ndúnak az esküv ő re, föl ű nek ugyé a hintóba, éccé a papagáj is, ugyé, ott termétt.
Aszongya zúr a papagájnak:
— Té Pityu! Mivelünk nem gyüssz!
— De uram, jó lészék! Csak engeggye még, hogy 8ménjek

magukkal!
Hát addig könyörgött az úrnak, hogy elengedte magává.
No, ménnek a hintóvá.
Közbe zúr égy nagyon káromkodós embér v őt. De még job

ban a kocsissa. Ménnek, éccé csak ékezd esni az ess ő .
Aszongya kocsis:
— Bassza még az isten, má mégin esik!

Oszt a papagáj méghallotta. Ékezdi, hogy:
— Basszamégazistenmá méginesik ! Basszamégazistenmá
méginesik!
Ménnek, de esik az essö, éccé elesétt éggyik ló. Aszongya

zúr a kocsisnak:
— Rúg picsán, mai főkel!
Мб mint a lovat. Hogy mai f őkel.

Ménnek tovább. A papagáj hajtsa, hogy „Basszamégaz
istenmá méginesik! Rúgpicsán majf őkel! Basszamégaz!stenmá méginesik! Rúgpicsán majf őkel!"
No, mikб odaérnek a templom elébe, béménnek, ugyé, az

úr mondja a Pityunak, hogy:
— Té Pityu nem gyüssz bé!
De az vőt az első ! Az mingуб bészökött osz fölát az oltárra.
Főszót. Нбtoszt, folyik az esküv ő . Éccé a pap, ugyé, el ővész!

a szentőt vizet, mai szent őli üket, rácsapódott a víz a papagájra. Erre a papagáj mégszólal:

16. PAPAGÁJ MEG A KRÉGLITYÚKSZÁLLÍTÁS
Vót égy szállító. Összevás бгбt ilyen kréglityúkokat.

Mén, de tele van pak бva kгбglityúkokk г , ketreccA, tele
ketrecék, mindén, hát égy oan öttonás autó, külföldre szállítja,
hát réngeteg főfér!

Még vőt égy papagája.
Gyű n égy csaj az úton, léállítja, mongya mi a helyzet, hogy
nincs péze vonatra, sé buszra, sé autóra, sémmi, hát mai — vigye é!

— Hát ha ad pinát — aszongya —, év!szém!
De mondom, a szivarnak vбt égy papagája a fülkébe, osz
hallgatózik.
— Hát nincs pina!
— Akkб szépen gyalog бsz!
Ménnek tovább, éccé égy másik n ő gyún.
— Lész pina?
— Nem lész pina!
— Akkó szépen gyalog бsz!

A szivar hajt tovább, a n ő még gyalogol, ugyé.
Akkó gyún a harmadik nб . Az még úgy gond бta, hogy inkább mégfekszik, inkább beleégyezik, csak né gyalog бjjon!

Persze, hogy né lássa a papagáj, hátra tétte a tyúkok közé.
Közbe bézsvart a n őnek a soffб r. A nб , amikб odaért a célba, hogy no, idáig gyün a n ő , lé is tészi lé is száll, de persze 8

létt intézve. Mén hátra, hogy majd mégint el бvrevész! a papagájt osz ménnek tovább, hát a papagáj az utolsó k гбglityúkot
dobja ki a ketrecb ől! Aszongya:
— Nem lész pina? Akkб szépen gyalog ősz!

— Basszamégazistenmá méginesik!
Erre a pap összeesétt.

Vimmer László (1942)
Zenta, 1988.

Aszongya papagáj:
— Rúgpicsán majfökel! Rúgpicsán majfökel!
Károly Károlyné László Ilona (1940).
Zenta, 1988.

17. A HÁROM SZOMORÚ KUTYA
15. A KOPASZ FEJ Ű PAPAGÁJ

Az éccéri úri embérnek vőt égy papagája. Noéshát .tudott
beszéni is, de azé vбt égy szenvedélye, hogy állandóan baszta a tyúkukat.

Találkozik három szomorú kutya. Ballagnak az úton. Az
egyik Lengyelországból jött, a másik Magyarországból, a har-

tyúkokná, azt a szép bubol убdat égyénkint, tollankint kitépém!

madik Jugoszláviából.
Leheverednek egy eperfa tövében.
Kérdezik a lengyel kutyát:
— Te mért vagy szomorú?
— Hogy az istenbe ne lennék!? Nálunk se enni nincs mit, se

Hát persze, hogy mégfogta! Јбрбгszó! Úgy, hogy a papagájnak étunt a bubolyája, és kopasz maradt a feje néki.

ugatni nem szabad!
— Hát te mért vagy szomorú? —kérdezik a magyar bundást.

Az embér aszonta néki:

— Hát idefigyejj! — aszongya. — Ha mn g éccé mégfoglak a

— Ami igazaz igaz! Nálunk enni lehet! De hogy úgy szíved-
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bбl elugasd magad!? Ar гбl szó sem lehet!
— Hát te, mért vagy szomorú? — kérdezik a jugoszláv kutyát.
— Hát nálunk, igaz, hogy nem sok, de azért ennivaló még
mindig volt. Meg ugatni is szabad...
— Hát akkor mégis mért vagy szomorú?
— Ugathatok én! De ki figyel oda?!

~

Újvidék, 1981.

A KUTYA, A TEHÉN, MEG A MAJOM
Egy kutya, egy tehén, meg egy majom, közösen elhatároz-

zák, hogy kipróbálják ezt a jugoszláv életet. Már csak azért is,
mert mindenki azt mondja, hogy itt kibírhatatlan.
Egy hét sem múlik el, a kutya visszaszökik a határon.
— Mi van? —kérdezi a többi állat.
— Tényleg kibírhatatlan! O tt mindenki ugat!

Egy kis id б múlva a tehén is visszaszökik.
— No, mi ujság?
— Valóban elviselhetetlen. O tt mindenki csak fejne, fejne! És

senki sem adna érte semmit! Még enni sem sokat kaptam! Azt
mondják, nem kifizet бdб .

Hát ugyé a rókának hosszú a farka, mai lévágiák a farkát.
Akkó nem mén 8 katonának.

Hát jб van. De micsinájjon a nyúl? A nyúl, annak hosszú a
füle! Majd abbú lévágnak!
Нб jб van, bé is ménnek...

A medve még közbe spékulál: micsinájjon ű ?! Néki farka is,
füle is rövid .. .
No, bémén els őbb a róka.
Kigyün, vigyorog.
— Mit montak?
— Sipirc! Nem köllesz!
Nem vitték r , mer nincs farka.
Нб jó van, réndbe.

Mén a nyúl. Kisid ő múva kigyün, ugrál boldogan. Nem vitték
é, mer nincs füle! Hiányzik a füle nagyobb гб
Nomos hirtelen a medve van sorba, gyo r s an! Ű neki a farka
kicsi, a füle kicsi, mibü?! Hát a fasza elég nagy. Hát majd abbú
felit Avágja!
Hát jó van, sajnájja, de mindéggy! Né ménjén katonának! —
Sutty lé, a felit!

Bémén, odaáll a katonaorvos elé, az nézi, aszongya:

— Bazmég! Medve! — aszongya. — Té nem méhecc katoná-

nak, mer lúdtalpas vagy!

Várják a majmot, nem jön. Hónapok múlnak el, semmi. Már
azt hiszik, valamelyik hajcih бben ott maradt, amikor egy év
után mégiscsak megjelenik.
— Mi volt veled? Becsuktak?
— De-e-ehogy!
— Hát mindenki azt mondja: elviselhetetlen!
— Fenét! Minden nagyszer ű !

Vimmer Lászl6 (1942)
Zenta, 1988.

21. AMIKOR A BOLHA KÖHÖG
Két bolha találkozik. Az égyik réttent бen köhög.
Mégkérdézi a másik:

— Hát akkor mér jöttél vissza?
— Lejárt az egyéves mandátumom!
Újvidék, 1981.

A PUSZTULÓ LIBÁK
A Kohnnak volt száz libája. Elkezdtek dögleni.

Egy nap elhatározza magát, felöltözik szépen, elmegy a
Rabbihoz:

— Rabbi-lében! Te vagy a legokosabb a zsidók közt! Volt
száz libám! Már majdnem fele megdöglött! Hozzád jöttem tanácsért! Mondd, mit ajánlasz? Mondd, mit tegyek?

Gondolkozik a Rabbi, simogatja a szakállát:
— Te Kohn! Mondd! Hol legeltetted бket?

— A Hegy nyugati oldalán.
—Tudod mit? — néz fel a Rabbi mély gondolataiból. — Hajtsd
át ő ket a Hegy keleti oldalára!
— Jó! Ahogy te mondod, Rabbi!
Egy hét múlva újra jelentkezik a Kohn:

— Hun az apád faszán fáztá még ilyen nagyon?
— Hát tudod hogy van?! Béhúzódtam égy fiatalembér bajúszóba. Ott lakom. Oszt van égy motorja. A mániája a motorozás. Mindég csak azt b гб gatja, azt a rohadt motort! Ide motorozik, oda motorozik. Hideg van, csak úgy vág a jeges szél!
Hogyné fáztam v бna még? Ett ű köhögök.

—0, de buta vagy! — aszongya néki a másik. — Hát nem oda
köll ménni lakni té! Szeressük a sz ő rt, tudja m!ndénki. Fogadd

el azén tanácsomat! M'égládd jól jársz! Nézd, én is szépen
béhúzб dok égy szép kislány punccja mellé, olyan jó meleg

van! A tarkómon a kezem, a lábaim az égnek, akkorákat alszom egész nap, hogy csuda! Az els ő alkalomkó eredj át, keress té is égy másik gazdát! Eredj égy n őbe!
— Hallod, ez nem is olyan rossz ötlet!

Elmúlik égy hét, újbul találkozik a két bolha. De a köhög ős
bolha mán alig szuszog. A száját alig bírja béfogni, csak köhög, köhög!

— Hát nem fogadtad még a tanácsomat? Hát mondtam,

— Rabbi-lében! Ugy tettem, ahogy mondtad! Áthajtottam a
libáimat a Hegy keleti oldalára. Tovább döglenek! Egy hét
alatt megdöglött a megmaradt libáim fele!
Gondolkozik a Rabbi elmerülten, szakállát simogatva. Felnéz:
— Tudod mit, Kohn!? A nyugati s a keleti lejt б kön már legel-

tettél. Tereld át б ket a Hegy déli oldalára!
— Jó! Ahogy te mondod, Rabbi!
Egy hét múlva újra jelentkezik a Kohn, kezét tördelve:

— Rabbi-lében! Ugy tettem, ahogy tanácsoltad! És a mara-

hogy hova húzódj!

— Bazd még! Mégfogadtam én! Az els ő alkalom adtán át is

méntem égy szép ményecskére.
— Oszt nem úgy vót, ahogy mondtam?
— Dehogynem! Lé is húzódtam ming уб a puncija mellé. Me-

leg is vót, j б szag is vót körülöttem! Kezem a tarkóm alá, lábam az égnek, hanyatt feküdtem, ei is aludtam égyb ű ...
— Hát akk б?
— Az anyját baszná még! Mire fölébredtem, hát nem mégin
a motoros bajúszóba vagyok!!

dék libám is elpusztult! Mind!

Néz a Rabbi maga elé, mélyen elgondolkozva simogatja a

szakállát.
Egyszercsak felnéz:
— Mondd, Kohn! Nincs több él ő libád?
— Nincs, Rabbi!
— De kár! Pedig még olyan sok jó ötletem lett volna!
Zenta, 1970-es évek

Állatok farsangja
ÁLLATOK SOROZÁSA

Bégyütt törvínbe, hogy az állatokat is viszik katonának.
Osz méntek sorozásra.
A nyúl, a medve és a róka beszégetnek, hogy hát mit kéne
csináni, hogy б ket né vigyék é?

58

Birka Sándor (1939)
Csóka, 1984.

22. A NYÚL MEG A RÓKA

szaladt, véletllénüÍ bévág бd
dott a гб kalukba. Ott sarokba h đ
r
om kisróka. Néz rájuk a nyúl ijedten, szétnéz:
— Anyátok nincs itthon?
— Nincs.

Erre kihúzza magát a nyúl, aszongya:
— Széréncséje, mer irtó mégbasztam v бna!

Osz észaladt.

De nagyon mégtetszétt neki a játék.

Másnap, ugyanabba az id б be, néhogy az öreg róka otthon
légyén, mégint bészalad a rókalukba:
— Anyátok nincs itthon?
— Nincs.

— Széг éncséje, mer irtó mégbasztam vóna!
Mégin émént péckéssen.

Mikб oszt hazagyün a róka, mongyák a kisr6kák az öreg rókának, hogy vőt itt a nyúl, mán kétszér, oszt hogy mit mondott.
Hogy hogy mégijesztétte ű ket. A kisr6kákat.

— No várjá! — aszongya a róka.
Másnap otthon maradt. Léhúz6dott az ajtó mögé, osz várta
a nyulat. Az gyütt is. Bévágódik:
— Anyátok nincs itthon?

— De itthon van —lép eló a róka. — Mit akarsz vele?
Hanem erre bészart ám a kisnyúl! Mégug гott, oszt ahogy a
Iába vitte! Húzta a csíkot. A r б ka még utánna.

BARÁZDABILLEGETÓK EGYMÁS KÖZÖTT

Két barázdabilleget ő bogarászik billegve a szántáson egymáshoz közel. Az egyiknek cilinder van a fején, a másiknak a

feje kendő vel van bekötve.
Azt mondja a cilinderes:
— Szomszédasszony! Billegtessünk egyet!

— Nem lehet! Ma a férjemmel kell barázdálkodnom!
(1930-as évek.)

Útközbe vót égy kerítés. A nyúl azon szokott átbújni. Most is

átbújt gyorsan. A róka még vágódik utánna! Bészorút. Nem
fért át, csak a feje.
Hátranéz a nyúl, látja, hogy mi van, visszafordul, mégkerüli
a kerítést, odamén a гбКб hó, ékezdi úgy fintorogva szaggatni
a sző rit, aszongya:

— Igaz, hogy öreg is, vörös is, büdös is, a sz őre is mén, de
ha mán a gyerékéknek mégigértem...
1979. Zenta

KÉT LÉGY A LÉGYBOLTBAN
Két légy bemegy a légyboltba:

— Kérek egy adag szart, hagymával!
— Kérek egy adag szart, hagyma nélkül!
— Te mért nem hagymával kéred? Egy az ára!
— Nagyon büdös... — mondja a kislégy fintorogva.
Újvidék, 1988.

23. A KAPITÁNY SÍRÓ LOVA

A kapitán lova mindég sírt. És hát a kapitány kiadta a parancsot a legényéknek, hogy aki mégnevetteti a lovát, két hét

A RÓKA MEG A MEDVE

Ballag a róka a falu felé. Tyúkra éhes.
Valahol az erd ő szélén, a bokrok közt, egyszer csak:

szabadság!
Mindénki próbákozott!

No, majd a cigány!
16 éktelen ű
Fé гehívja a lovat, súgott valamit a fülibe, a
ékezd röhögni!

Jб van. Mégkapta a két hét szabadságot, mikó visszamént,

a ló még mindég röhögött.

A kapitány má aszmonta:
— Hát mosmán lé kéne állítani ezt a lovat, né röhögjön átlagba, aki léállítsa, két hét szabadság!
Próbálkoznak mégint.

A cigány még csak fé г ehívta a lovat, mutatott néki valamit, a

— Kotkotkotkotkot-kotko-dááács!

Meghallja a r б ka, gondol egyet:
— Minek tegyem én ki magamat a sok ember- meg kutya-

veszélynek?

Egy lopózó mozdulat, egy ugrás, be a bokorba!
Egy id ő után jön ki a róka tántorogva, megtépázva...
Rá nemsokára kiemelkedik egy medve, nyújtózkodva:
— Igaza volt a farkasnak! Csak meg kellett, hogy szólaljak
idegen nyelven, mindjárt kaptam pinát!

ló ékezdétt picsogni! Irtó! Mégin észomo гodott.

Belecz Ferenc (Bu/б) (1953)
Zenta, 1985.

Jó van.
A kapitány kiadja a két hetet, de mégké гdézi:
— Jó van, cigány, de micsinátá?
Aszongya:

— Elбsző r aszmontam a lónak, hogy az faszom nagyobb

mind az ű vé. Erre ékezdétt röhögni.
— De mivé ríkattad még mégint?

KÉT KISNYUSZI A NÉPKERTLEJÁRÓNÁL

Itt a Népkertlejárónál találkozik két kisnyuszi. Az égyik

mégy léfelé sietve, a másik már jön fölfelé.
Aszongya amelyik léfelé mégy:

— Mégmutattam néki! — aszongya.
Jeremiás István (1972)

Zenta, 1988.

— Szia! Hogy vagy? Hogy vagy?
— Mégvagyok... Mégvagyok... — mondja ez boldogan. —

Hátté?

— Méglészék... Méglészék... — mondja a másik és elhúz
sietve.
24. A NAGYON OKOS VADÁSZKUTYA
Dr. Sz. Ј. (1929)

Volt égy vadásznak égy nagyon okos vadászkutyája. Szinte

Zenta, 1987.

még léhetétt vele beszélni a dolgokat.

Egyszer jön haza a vadászatról. Szalad a kutya farkcsóválva a vadász feleségihez. Az simogatja a fejét, azt mondja:
— Hát jót vadásztatok? Kiskutyám?!
— Va! — mondja. a kutya.
— Hát a kocsmába béménteték-é?
— Va! Va! — mondja a kutya.
— Hát a gazdi bérúgott-é nagyon?

— Aú-ú-ú-ú! — mondja a kutya.
„Mégállj, azanyádbazistent!" —gondolja a vadász. — „Jöv ő
vasárnap nem viszlek vadászni! Egyén a fene itthon!"
No, a következ ő vasárnap hazajön a vadász, várja az aszszony, fut elébe a kutya farkcsóválva.
— No, kiskutyám — aszongya a vadász —, itthon volt-é a gaz-

29. KÉT NYUSZILÁNY A NÉPKERT HÁTA MÖGÖTT

Valahol a Népkert hátulján, a kanális mellett szalad égy kisnyúl. Égy nyuszilány, ahogy azt a pestiek mondanák. Szinte
ráfut égy barátn őjire.
— Szia! De rég láttalak!
— Képzeld! H-h-h-h-h! — mondja lihegve a szaladó kisnyúl.

— Tégnap este méger ő szakoltak... H-h-h-h... H-h-h-h...
Kétszér is! H-h -h-h... Most is oda szaladok!

r
/

Dr. Sz. Ј. (1929)

Zenta, 1986.

dasszonyod egész nap?

— Va! — mondja a kutya.

30. A NYÚL MEG A BIKA

— Hát a szomszéd, volt-é ideát?

— Va! Va! — mondja a kutya.

Legélészik egy nyúl két sín közt:

— Oszt micsináltak?

Jön a vonat.

— Hh! Hh! Hh! — mutatja a kutya lihegve.

Zenta, 1986.

Finom a porcf ű !

— Még ezt a kicsit! Még ezt a kicsit! — a végin egy óriásit
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ugorva, szinte eldobja a vonat, gurulva esik le messze a töltés
alá.
Ott legelészik egy bika:
— Mi van, nyuszi?

— Affenebele! Olyan jó volt a porc, nem figyeltem a vonatra,

A MÉHECSKÉK

A Kohnék Mórickája lassan a pubertás korba kerül.
Azt mondja egy nap a Száhli a férjének:
— Te Kohn! Igazán törődhetnél többet ezzel a gyerekkel! Itt

oszt jól megdobott...

— Hogy-hogy nem hallottad? Pedig mekkora füled van?!
— Ti csak hallgass! Akkora tökeid vannak mint én egészben, oszt mégis a veterinárok csinálják a kisbornyúkat!
Bobák Imre (1914)
Újvidék, 1980.

van! Lassan legénykorba kerül! Felvilágosíthatnád ... nemileg! Te vagy az apja!
— Hát nem tudok én... Mit mondjak neki?

— Hát keress valami szép példát az állatvilágból! Valami
szelídet! Itt vannak például a méhecskék!
— A méhecskék?
— A méhecskék!

Vasárnap sétálni megy a Kohn a fiával. Fogalma sincs,
hogy is kezdje. Csak izzad, mint zsidó a ladikban, törölgeti a
homlokát. Egyszer csak azt mondja:

KÉT KISMALAC AZ ERD Ő BEN

Két kismalac sétál az erd ő ben. Égy nyöstén még égy kan
kismalac. Egy kismalac-lány még égy kismalac-fiú. (Mán így
jobban gyün ki...)

Legelésznek, beszégetnek ére, đ ra, éccé aszmongya a kismalaclány a kismalac-fiúnak, hogy:
— Té teccesz, hallod, nékém! ...
— Hát — aszongya — té is teccesz énnékém, de... mos mit

— Te Móricka!

— Tessék, papa!
— Emlékszel a tavalyi nyaralásunkra?
— Emlékszem, papa.
— Emlékszel, mit csináltál te akkor a Grünék Sárikájával?
— Emlékszem, papa.
— Na, azt csinálják a méhecskék is!

mongyak? Gyerünk mai föl a lakásomra, mai mesélék, még
mai mutatok valamit!

Zenta, 1930-as évek

— Hát itt nem bírod émeséni?

— Nem, majd otthon. Még mai mutatok is valamit!
A kismalac-lány má kezd boldog lénni, elindútak a kismalac-fiú lakása felé, hogy mai méghallgassa a mesét, méghátugyé másra is gondót, hogy mai lész valami...
Hazaérnek, léfekszenek az ágyra, hallgatnak, hallgatnak,
éccé kérdezi a kismalac-lány:
— No, ígérted, hogy mesész valamit! Mai mondasz valamit!
—Mondanám is én, csak úgy szégyénlém is, még röstellém
is...

— Nem baj! Csak nyugodtan mesédd! Hát mit akartá meséni? Még mutatni?

Kérdézi a kismalac-lány.
Erre a kismalac-fiú aszongya:
— Látod ezt az ágyat?
— Látom.
— Hát azt akartam mégmutatni, hogy itt herétek ki ezénn az
ágyon é!
Vimmer Lászl6 (1942)
Zenta, 1988.

A TEHÉN MEG A BORJÚ

Egy városi kisgyerek vonaton utazik a mamájával. A gyerek
még sose járt falun. Boldogan nézel ődik az ablakon. Meglát
egy tehenet szelíden legelni. Azt mondja:
— Anyu! Egy bika!
Kinéz az asszony:
— Az nem bika, kisfiam, az tehén.

Nézelő dik tovább a gyerek, egyszer meglát egy ökrös fogatot. Aszmongya:
— Nézd a! Anyu! Tehenek húzzák a kocsit!
Kinéz az asszony:
— Nem tehenek azok, kisfiam! Ökrök!
Nézelő dik a gyerek tovább. Meglát egy kisbornyút, vezetik

a vásárba. .
— Nézd a! Anyu! Kisökör!
Kinéz az asszony:
— Nem ökör az, fisfiam! Kisbornyú!

Néz rá a gyerek csodálkozva Sehogy sem érti.
— Nem érted?
— Nem.

A ZEBRA

Egy karcsú, jóállású, fiatal zebra-kanca egy estefelé, úgy
kapuzárás után kiszabadult a véletlenül nyitva felejtett akolaj-

—Hát hogy is magyarázzam meg neked? No nézd! Otthon a
mi családunkban én vagyok a tehén. Te vagy a kisbornyú.
Apuka az ökör, a szomszéd Pista bácsi meg a bika. Érted
már?

tón. Úgy gondolja, szétnéz egy kicsit az állatkertben.

Megy sorra, akoltól akolig, ketrect ől ketrecig, bemutatkozik

Zenta, 1930-as évek

mindenütt illedelmesen:
OTT A TEVE!

— Én a zebra vagyok. Te mi vagy?
Így jutott el a vadlovakig.
Ott egy szép, fekete musztángcs ődör figyel fel rá el őször.

odamegy a zebra hozzá is, bemutatkozik szépen:
— Én a zebra vagyok. Te mi vagy?
Ránéz a cs ődör:
— Vesd lé a pizsamádat! Majd mingyárt megmutatom...
Zenta, 1960-as évek

Egy fiatal hadnagyot kiküldenek az egységéhez a sivatagba.
Az egység messze állomásozik minden lakott helységhez.

Egy pár napig jól van a hadnagy, aztán csak elkapja egyik
magasabb rangú tiszttársát:
.
—Mondd, ő rnagyom! Mit csináltok ti ha... ha elfog benneteket a kangörcs? Ha ngyon rátok jön a n ő hiány? Ha...
Néz rá az ő rnagy úgy a válla felett:
— Ott a teve!

A KAKAS MEG A TYÚKOK

— A teve?! —kénfezi a hadnagy csodálkozva.
Egy nyugdíjas házaspár üldögél egy szép délután az udvaron, a napon, nézegetik a baromfiudvart. A tyúkok, csirkék békésen kaparásznak, a kakas néha belekukorékol a délutánba.
Egyszercsak azt mondja az öregasszony:

— Látod, apukám? Amióta itt ülünk, a kakas már nyolcszor
felugrott a tyúk hátára... Biztos észre sem vetted!
Meghúzza a vállát az öreg:
— Már hogyne vettem volna észre! Te nem figyeltél oda!

Mert akkor láttad volna azt is, hogy mindig MÁSIK tyúk hátára

No, elmegy a hadnagy. Egy i б pár napig még bírja cérnával,
aztán csak elhatározza magát. Fogy egy tevét, félrevezeti,
leszúr egy karót, hozzáköti, vesz egy széket, rááll és nekiáll.
A többiek körülállják és rettent ően röhögnek.

— Mit röhögtök, az anyátok picsáját?! Tik tán nem így csináljátok?!
— Nem hát! — szólal meg az egyik.
— Hát hogy?

— Felülünk a hátára és elmegyünk
kurvák is vannak! ❑

ugrott! Sose egy tyúkra kétszer!
Zenta, 1930-as évek
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— A teve.

az

első oázisba, ahol
Zenta, 1976.

❑

Haas K. Róbert

BARFLY
(kocsmai muslinca)
„egyes emberek fiatalok és semmi
több és
egyes emberek öregek és semmi
több
Is egyes emberek középkorúak és
egyszerű en középkorúak

azt a többit ki eltér

elég gyorsan eltávolítják
a rendđrség anyáik
testvéreik a többiek és đk

saját maguk
s az mi megmarad az az
amit látnak
nehéz"

(Charles Bukowski Jegyzet a tömegek létrehozásáról)

Nagy érdekl ő

déssel vártam, hogy milyet alakít eme filmben,
zetesen ismertetett képek alapján szembet ű nő
volt a nagy küls ő átalakulás.
Sokat hízott, hosszú hajat növesztett, kipreparáltatta a fogait, egyszóval összen ő
tt szerepével. Valami hasonló átélést
figyelhettem meg, mint annak idején Robert de Nironál, a Felbб
szült Bikában.
Mivel a fabula gyenge, úgymond lényegtelen, a színészi játék, a kivitelezés volt az, mire a stáb emberei rájátszhattak.
mivel az el б

Ezt viszont nem mindig sikerült következetesen véghezvin-

Filmet, nézhet ő filmet készíteni egy olyan anyag alapján, mint
amilyenek Charles Bukowski m ű vei, hálátlan, nehezen kivitelezhető feladat. Ezt persze az értheti legjobban, aki jól ismeri
az USA egyik jelent ő sebb korárs irójának-költ6jének munkás-

niük, igaz Mickey játékához párosult a kivénhedt alkoholista
nő
szerepében a pillanatokra nagyot alakító Faye Dunaway.
A történet nem is indul sehonnan, és nem is vezet sehová.

A többi szerepl ő
, akik közt sok az eredeti alkoholista, prostituált, megteremetette azt a hangulatot, hátteret, melyre a szerző
nek, de a színészeknek is nagy szüksége volt. A statiszták
önmagukat játszották és ezt nagyrészt sikerült túljátszás nél-

ságát. A ma már 68 éves link Németországban született,
hároméves kora óta azonban az Egyesült Államokban él, tulajdonképpen igazi amerikainak mondható, annak ellenére,
hogy sokszor kérkedik európai származásával. Ez azért fontos, mert cinizmusával, közömbös hozzáállásával az amerikai
társadalmat figurázza ki, kinevetvén önmagát, élvezvén saját

A technikai megoldások tekintetében forradalmi, nagy jelentő
ség ű
fogást nem alkalmaztak, s a zene sem rendelkezik

zösség iránt. Nem sorolható egyik irányzathoz sem, mindig
igyekezett kívül maradni a hullámokból, türelmesen építette

amerikai fogásokkal, olykor er ő ltetett beállításokkal.
Amit külön kiemelnek Rourke játékából, az a nyelvezet és

tehetetlenségét, függ ő ségi viszonyát e romlott, szétes ő kövilágát, melyben leegyszer ű síti az értékrendszert, sz űkíti a latókort és fetisizálja az alkoholt.
Mindig hangsúlyozott nihilizmusát sokszor már er őltetett-

nek érzi az olvasó. Megállapítható, hogy egyedi stílusa nem
tartozik egyik irányzathoz sem, talán a hetvenes évek Beatgenerációjának a lelki szövetségese, a magányos Buk.
A hétköznapokat veszi alapul írásaiban, igyekszik megteremteni azt a szürke hangulatot, melyt ő l az emberek nagy
része sohasem menekül meg, annak ellenére, hogy ott mé-

lyen nagy a vágyódás a színek, a változatosság iránt.
Visszatérvén a megfilmesítéshez, f б leg a tematika az, ami
nehezíti a feladatot, mivel nehéz a néz ő t lekötni egy olykor a
monotóniával határos ritmusú alkotás mellett.

Barbet Schroeder a Ba rfly rendezője megkísérelte leküzde-

ni a sok útvesztő t, zsákutcát, azonban ez csak részben sikerült. Fő szerepben a nyolcvanas évek sztárját Mickey Rourke-t
láthatjuk, aki a nagy kommerciális sikerfilmek után el őkelő helyet foglal el a ranglistákon, igaz, vitatható értékekkel. Kétségtelenül tehetséges színész, akinek munkásságát nyomonkö-

kül kivitelezniük.

semmilyen eredetiséggel. A kameramozgás szolid, tipikus

dialektus, melyet felt űnő en természetes h

ű séggel ad vissza.
Csak nagyon ritkán érezhet ő
, hogy játsza a szöveget, mímeli
a szavakat.
A fő
probléma a tempóban van, mely szerintem vontatott,
túl lassú. Az olykor felgyorsuló részeket, rettenetesen elnyúj-

tott jelenetek követik, melyek funkciója számomra rejtély maradt... Sokszor éreztem úgy, hogy csak töltelékként van jelen

az adott jelenet, mintha kevés lenne az anyag. A dialógusok
nyelvezete igencsak közönséges, aminek szemmel láthatóan
nagy figyelmet szenteltek, mire ez jellemz ő
vonása Bukowski
mű veinek. A b ő
ség miatt a rút szavak vesztenek erejükb ő l,
nincs pontosan meghatározható funkciójuk, különösen nem

olyan, mint az irodalmi m ű vekben.
A rendez ő
ezt a fonákot nem vette figyelembe, így megoldást sem keresett rá. A mellékszerepl ő
k között van egy-két

túlzottan fiktív alak is, akik kissé groteszkül hatnak az eredeti
környezetben. Ezek azok az egyenletlenségek, melyek rögtön

szembet ű nnek, a szerz ő
nem maradt végig h ű önmagához,
sokszor érezhet ő ingadozása.
A m ű nek nincs meg az átüt
ő
vetve, egy szembetün б beérési folyamat figyelhet ő meg. Si- ereje, pedig jellegénél fogva várható volna.
Ha Rourke játéka nem lett volna olyan meggy őző
került kialakítania image-ét, mely nagy hatással van a közönés hatáség nő tagjaira, míg a férfiak (egyes kivételekkel) egy újabb sos, a film nagyon szürkére sikeredett volna. Semmi sem
menthetné meg a feledésbe merülést б
filmvilágbeli dzsigolót látnak benne.
l. Így azonban, ha más
nem is, de az alkoholista író figurája megmarad emlékezetünkben. A teljesen reális értekeléshez, helyes értelmezéshez

az embernek el ő

filmkritikusnak. ❑ször is amerikainak kell lennie, s csak aztán
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Volker Schlöndo гff, Werner Herzog és Laurens Straub

Hans-Peter schwander

„Angyalok a
zombik
ellen"
Az „új német film" története
Edgar Reitz, akinek A haza cím ű sorozatfilmjét a jugoszláv televízióhá бzat nemrég t űzte m űsorára, egyike annak a huszonhat rendezőnek, akik az 1962-ben megtartott filmfeszti-

válon kiáltványukban bejelentették, hogy „apáink mozija ha-

lott", és hogy ők azok, akik majd „megteremtik az új német fil-

met". Egy évvel azel őtt Joe Hembus a német filmtalálkozót a
követkežő szavakkal nyitotta meg: „A film rossz. Rosszul
megy a sora. Rosszakká tesz bennünket. Rosszul bánnak Vele. Továbbra is rossz marad."
Alexander Kluge — befolyását az új német filmre nem lehet
eléggé hangsúlyozni — Ulrich Schamoni, Edgar Reitz, Volker

Schlöndo гff voltak az els ők, akik a hatvanas évek közepét ő l
olyan filmekkel jelentkeztek, amelyek az NSZK valóságával
foglalkoztak, és amelyek jelent ősen elütöttek a megszokott,
sekélyes szórakoztató alkotásoktól.
Példaképül a „nouvelle Vague" francia mozija szolgált, a
szerző i filmet" propagálták, ahol a film készít ői felel ősségük
tudatában dolgoztak, hiszen szerz ődnek, rendez őnek és producernek ugyanannak a személynek kellett lennie. Ezt az elvet sok film készítésekor még ma is alkalmazzák:
A hetvenes évek kezdetét ől a német film fejl ődését nemzetközileg is elismerték: Kluget, Fassbindert, Herzogot, Schlön-

dorffot, Wenderset és másokat a velencei, Cannes-i, berlini
stb. filmfesztiválokon díjakkal tüntették ki, nevük volt a biztosíték az új német film magas színvonalára. A kimagasló filmgyártő k mellett akadt még egy sor egészen fiatal rendez ő is,
akiknek része volt a német film jó hírének megalapozásában.
Ide tartozik pl. Reinhard Hauff (Kés a fejben, Szül őház) és
Peter Lilienthal (utolsó filmje: A költ ő hallgatása), akik az

évek során folyamatosan érdekes, jó mozit csináltak, anélkül,
hogy a szakma nagyjai közé sorolták volna őket. Ilyenek még
Werner Nekes, (Ulysses) és Jean-Marie Straub (Anna Magdalena Bach története, legújabb filmje: Empedokles hal đ-
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la), csupa olyan rendez ő , akiknek filmjei csak a beavatottak
tudatáig jutottak el; Achternbusch, a provokátor, Rosa von
Praunheim, aki nemcsak els őként forgatott filmet a homoszexuálisokról, hanem aki filmjeiben igen sajátos elbeszél ő
stílust alkalmazott. Fleischman Schilling, Sinkel, Thome, lelke Sander, Helma Sanders-Brahms, Werner Sch гбter — e figyelemre méltó nevek felsorolása igazságtalanság azokkal

gyakran örömmel mondhatta a telefoncsörgés hallatán: „Most
Hollywoodból hívnak". Mindig is erre a hivásra várt.

szemben, akiket szintén meg lehetne említeni.

töltött egy Woppenroth nevezetű kis faluban, hogy megfigyelje azokat az embereket, és feljegyezze történetüket, akik később statisztaként szerepeltek filmjében. Így tökéletesen be

A német film fejl ő déséhez jócskán hozzájárult a müncheni
és a berlini filmm űvészeti fő iskola megalapítása 1966-ban ill.
1967-ben. A pályájuk kezdetén álló rendez őknek addig vagy
autodidaktaként (mint Fassbinder) kellett kitanulniuk mesterségüket, vagy tapasztalt mesterek munkatársaként kellett dolgozniuk (Schlöndorff pl. Louis Malle munkatársa volt). A következ ő tények is fontos szerepet játszhattak a filmm űvészet
felјбdésében: 1964. óta az Új Német Film Kuratóriuma támogatta a debütá пs rendező ket, 1967-ben pedig kulturális intézményt hoztak létre azzal acéllal, hogy emeljék a játékfilmek
színvonalát. Természetesen a lázongó 1966-as id őszak is jelentő s ösztönzésként hatott — az új kritikus nyilvánosságból
kialakult az új német film potenciális közönsége.
Ez az új német film hat évvel Fassbinder halála után már
igazán nem volt újnak mondható, és csak néhány film emelkedett ki igazán a mind több jó alkotás közül: a filmkritika már
a korszak végét is megjósolta. Mi lett a nagy „öregekb ő l"?
Kluge filmjeit csak egy sz ű k mozilátogató réteg nézte, Schlöndorff, aki legjobban értett az irodalmi m űvek megfilmesítéséhez (Törless, Bádogdob, Katharina Blum, Swann szerelme stb.) kiment Hollywoodba, Werner He rzog filmjei — fájda-

lom, de ezt kell mondanunk— egyre inkább kínossá váltak,
operaszer ű , gigantikus méreteket kezdtek ölteni az elmaradhatatlan, izg ő -mozgó Kinskivel, mint abszolút h őssel a fбszerepben. Már csak Wim Winders volt képes az újításra, és arra, hogy hollywoodi kalandjainak negatív tapasztalatait termékenyen használja fel. Továbbra is ki akarta használni a nagy
költségvetés lehet ő ségeit, de megtanulta, hogy ura maradjon
m ű veinek, és ne rendelje magát alá egyetlen producernek
sem, még ha az illet ő t Francis Ford Coppolának hívták is.
A német film színvonala továbbra is magas; még sosem volt

Edgar Reitz fejében akkor született meg A haza cím ű soro-

zat gondolata, amikor látta a tv-ben a Holocaust -ot és felháborodott az amerikai dramaturgia sematizmusán és annak
vagy fekete vagy fehér színei láttán. Reitznak öt évre volt
szüksége, hogy létrehozza 16 órás filmeposzát. Másfél évet

tudta mutatni az emberek mindennapjait és élményeit a század történelmi eseményeinek forgatagában. Itt szerepl ő inek
individualitása legalább annyira fontos volt számára, mint az
idő múlása. A szerepl ő k egyre inkább a szemléltetés eszközévé váltak.
Mennyire másként bánik a Holocaust sorozat a történelemmel és a szerepl őkkel! Az események csak arra szolgálnak, hogy érzelmi fürd őt hozzanak létre, a sze гeplбknek pedig
mindössze az a feladatuk, hogy bizonyos tulajdonságokat
képviseljenek. Minél egyszerű bb a személyek és az események viszonya, annál egyszerű bb és könnyebben emésztheti

a film. Minden egyértelm ű és világos; arra, hogy a néz ők gondolkodjanak, egyáltalán nincs szükség.

Ólomlábakon
Habár általánosságban elismert az új német film múvészi
értéke, az ambiciózus filmrendez őknél megfigyelhet ő egy

veszélyes irányzat kialakulása. Ez pedig a szórakoztatás fogalmához való negatív viszonyulás, ami annyit jelent, hogy
szerintük a szórakoztatás alacsonyabb rend ű . A németeknek
mindig azt vetik a szemükre, hogy nem tudják elengedni ma-

gukat. Ezt a benyomást néhány szappanoperájuk is meger ősíti (amelyek különben is többet mondanak el egy nép tulajdonságairól, mint a „magasabbrend ű m űvészet"): Mi elköteleztük magunkat a mélyebb értelemnek. Míg az amerikai sorozatokban elementáris szenvedélyek tombolnak — mindez
persze fels őfokon, addig mi megtorpanunk a szegényes valóság bemutatásánál. Míg J.R. egyetlen mozdulattal olajmezőket örököl, addig a német sorozat h őse takarékossági tanácsadóhoz fordul, miel őtt családi házai vásárolna.
A Schwarzwaldi klinika szent világát is egyre gyakrabban

zavarják meg a modern ipari társadalom problémái: az id ős
emberek magányossága, a szegénység, a mások iránti el бítélet, a rosszhiszem űség stb. Mi, németek bún ősnek érez-

nénk magunkat, ha csak úgy egyszer űen a szórakoztatással
törődnénk, ezért még a legnagyobb gonosztev őnek is van egy

kis lelkiismeret-furdalása, a f őhősnek pedig néhány gyengéje:
a németeknek ólom van a lábukban.
A magas m űvészi érték ű filmeknél is érezhet ő az az igény,

hogy a film kihívás legyen úgy a rendez ő , mint a néző számára. A német szerz ő i film problémája maga amin ősége. A percekig tartó beállítások, mint amilyenek pl. Werner Herzognál
és Wim Wendersnél láthatók. Akaratlanul is arra ösztönzik a
nézőt, hogy kínjában azon gondolkodjon, vajon a moziszék
kényelmes-e vagy kemény. Egyik kritikus euforikusnak min ő-

sít egy filmet és kiemeli, hogy láttán „a közönség várakozása
nem hogy kívánnivalót maga után", a másikuk meg arról beAz ég Berlin felett

ilyen sok jб debütáп s alkotás, mint az utóbbi években. Az ég
Berlin felett cím ű film kivételével azonban nem születtek

szél, hogy „érdemes kitenni magunkat a veszélynek, hogy

megnézzük Jean-Marie Straub új filmjét". Moziba menni

mindannyiunk kötelessége!
Vlado Kristl Halál a néz őkre cím ű filmjében a néz őknek ez

olyanok, amelyeknek nagy jöv ő t jósoltak volna. Másrészt viszont a fennt említett rendez ő kön kívül nehéz volna olyanokat
említenünk, akik jobban hatottak volna a német film fejl ődésé-

a magatartása különösen kifejezésre jut. T őle származik a
mondás, hogy: „A teli moziterem alantas indokokra vezethet ő
vissza."
A közönség ilyennem ű leértékelése az oka annak, hogy a

re, mint éppen ezek.

német filmnek különösen külföldön az a híre, hogy unalmas.

A haza a Holocaust helyett
Habár a гendezб k munkái igencsak különböznek egymástól, néhány tipikus vonás azonban mégiš mindegyiküknél fel-

lelhetб . Ha azt bizonyos tipikusan német jelleget akarjuk megtalálni, összekell hasonlítanunk a német filmet az amerikaival.
Minden NSZK-beli rendez ő a világot kézben tartó filmipar felé

fordul, akár pozitív az, akár negatív, és gy ű lölködő szeretettel
figyeli az Atlanti-óceánon túli eseményeket. Még maga a

kompromisszumot nem ism егб Rainer Werner Fassbinder is
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És valóban, a német filmet f ő leg csak a kritika és a „filmenthuziaszták" tartják jónak. A széles közönségréteg tetszését
csak kivételes esetekben nyerte el.
A néző k nehézségeit mindenekel ő tt az okozza, hogy a TV
képernyő je előtt töltött b гб k ezreinek során hozzászoktak az

amerikai filmek iramához: Ha nem történik valami új minden
tíz per čben, ha a várt vágás elmarad, mindjárt ingerültek. A
film egy olyan nyelvezetet fejlesztett ki, amely diadalmaskodik
a valóság felett. Aki ezt nem hiszi, az nézzen meg egy futballmeccset él ő közvetítésben és megfigyelheti, hogy mennyire

hiányzik majd neki a gól lassított ismétlése — persze csak ak-

kor, ha már több tévéközvetítést végigkísért és hozzászokott
ehhez a módszerhez.

si jogáért való küzdelmet nem Werner Herzog vagy Alexander

Ahhoz, hogy szakítsunk ezekkel a szokásokkal, nagy bátorságra van szükség, és arra, hogy a közönség kész legyen ezt
tudomásul venni.' Ha valaki pl. Werner Herzog filmjeiben nem
élvezi a szép képeket, csak azért, mert nem szokta meg, hogy
pontosan megfigyelje azokat, és minden erejével a történet
folytatására összpontosít, az a filmnek egy olyan fontos dimenzióját szem el ő l téveszteni, amelyr ő l a szórakoztatóipar
már régen megfeledkezett. O tt a rohanó tempó és az akció a

Ami megmaradt, az az állami filmgyártás. Az NSZK-ban a
keresztényliberális koalíció politikája néhány újdonságot ho-

közkedvelt kifejező eszköz, amely az érzelmeknek olyan z ű r-

zavarát kelti a néz ő ben, hogy az csak a film végén tud magához térni.

Wim Wenders egyszer azt mondta, hogy számára az a fontos, hogy megadja a tisztességet h őseinek és a néz őknek
egyaránt. A bemutatott képeknek megvan a saját értékük,
többek annál, mintsem pusztán a cselekmény kifejez őeszközei. Filmjeinek lassan hömpölyg ő cselekménye lehet ővé teszi

a néző számára, hogy elmélyülten foglalkozzon a filmmel — a
nagy odafigyelés és a gondolkodás itt a valóban kívánatos.
A rendező k között Alexander Kluge volt az, aki a legbehatóbban foglalkozott a filmnek mint médiumnak a hatásával. Ö
a német film nagy teoretikusa. Egész életében harcolt a manipuláció ellen. Filmjeinek nincs meghatározott cselekménye,

csak témája, amelyekhez anyagot gy űjt, és amelyet kollázs
formájában képzel el. Igy pl. utolsó filmjének, a Hírsalátának a
témája a valóság és annak visszaadása a hírközl ő eszközök

Kluge filmjeivel vívják.
zott. A filmgyártás törvényének 1984-ben bekövetkezett vál-

tozására Herbe rt Achternbusch A szellem cím ű filmje adott
okot, amely Zimmermann belügyminiszter (CSU) vallásos érzelmeibő l űzött csúfot. Zimmermann természetesen megta-

gadta a filmkészítésére szánt utolsó 75.000 DM érték ű részlet
kifizetését. A filmesek felháborodása semmit sem ért, s őt el-

lenkező leg: a válogatás elveit új szabályokkal változtatták
meg és új választóbizottságot alakítottak. Minden gyávásra
kerülő filmnek egy olyan jóváhagyással kellett rendelkeznie,
miszerint az nagy közönségsikerre számíthat. Magyarán: tömeg, min őség helyett —1984-ben a Rambo és a Rocky volt a
közönség kedvence.

Természetesen nem véletlen, hogy éppen Herbert Achtern-

busch volt az, aki kiváltotta a vitát. A német filmrendez ő k közül minden bizonnyal ő a legprovokatívabb. Egyik korábbi
filmjében (Servus Bayern) hangzott el az a bizonyos felejthe-

tetlen mondat: „Ez az ország tönkretett engem, ezért mindaddig, itt maradok, amíg ezért felel ősségre nem vonják."
Ugy látszott, a szerz ő i filmnek meg vannak számlálva a
napjai. A legrosszabb, amire számítani lehetett, az egy USA
mintára m ű ködő profitbeállítottságú szórakoztatóipar létrejötte, a legjobb pedig a német m ű vészet és a szórakoztatás közti
ellentét leküzdése.

segítségével. M űveinek tanító jellege van, a néz őket szellemi

közrem ű ködésre serkenti. A film valójában csak a néz ő k fejében realizálódik.

Mű vészet a kereskedelem ellen
Peter Fleischmann német rendez ő 1987/88-ban a Szovjet-

unióban Nem könnyű istennek lenni cím ű filmjét , amelynek
alapjául a Strugatzki fivérek egy tudományos-fantasztikus regénye szolgált. Ez a szokatlan esemény még meglep őbbnek

tű nik, ha tudjuk, hogy a projektum német-szovjet kooproduk-

cióban készült és mintegy 30 millió német márkába került. A
kísérlet tudatosan arra irányult, hogy felvegye a harcot az
amerikai szórakoztató imperializmussal. Ez azonban korántsem volt olyan egyszer ű , mert kiderült, hogy a nyugati hitelező k, akik a film befejezésére biztosítást kötöttek, nem értékel-

ték Fleischmann munkáját. A rendez ő bonyolult forgatási
módszere, a hosszú kamerabeállítások stb. sok id őt és pénzt
igényeltek. Éppen ezért Fleischmann leváltását követelték. Ő
azonban új hitelez őt talált, lemondta a biztosítást és új f ő szereplőkkel elölrő l kezdte a munkát. Nem volt hajlandó m ű vészi
igényeit alávetni a hitelez ők akaratának.
Ilyesmi azonban csak keveseknek sikerült. Ha egy rendez ő
kompromisszum nélkül akarja megvalósítani m ű vészi elképzeléseit, ahogy azt egy szerz ő i film megköveteli, akkor kis tá-

mogatásra számíthat. Ha azonban sok pénzt fektetnek a filmbe, megnő a hitelező k nyomása is, akiknek mindössze az az
érdekük, hogy a pénzüket minél hamarabb visszakapják. Úgy
látszik, a drága film és a jó film között áthidalhatatlan szakadék tátong. Leggyakrabban Goethe Faustjának színházigazgatója szerint járnak el: „Mindenekel őtt azonban sok történés

legyen, mert a tömeg csak tömeggel gy őzhető le. „Hogy mi-

lyen a tömeg ízlése, megmutatja a statisztika: az NSZK mozilátogatóinak mindössze 20 százaléka néz német filmeket —
azok is általában amerikai stílusú kacatok és akciófilmek.
A filmkölcsönz ő vállalatok monopolhelyzete pedig még ráteszi a koronát az egészre: csak néhány nagyváros mozgaban mutatnak be olyan filmeket, amelyek várhatóan nem nyerik meg a nagyközönség tetszését.

Ebbő l a nyomorúságos helyzetb ő l a filmgyártök számára
eddig a tv-vel való együttm ű ködés jelentette a kiutat. Ennek
az eredménye a számos olyan nagyvállalkozás, mint Fassbinder Berlin, Alexanderplatz, Geissendörfer ellentmondá-

sos Varázshegy és Edgar Reitz A haza cím ű filmje. Jelenleg
Berhard Sinkel, akinek nálunk Felix Krull cím ű filmjét mutatták
be, az amerikai tv számára készít egy hatórás Hemingway
adaptációt.
Idő közben erre is rávetette árnyékát a magán tv-társaságok
jelentette konkurencia: ha a nyilvános adóknak már nincs elegendő pénzük, akkor ő k azok, akik engednek a m űvészi
színvаnа lból és eszközeiket ott vetik be, ahol tömeges tet-

szésre számíthatnak. A nézettségértés a reklámok bemutatá-

Az utbbbi években végbement fejl ődésrő l
Az utóbbi 10 év egyik legérdekesebb irányzata a low-budget produkciók létrejötte és azok autentikus szerepl ő i voltak.
Az ilyen m űveket nevezték „vacak kis filmeknek". A laikus
színészekr ől és tájszólásról lehetett felimserni ő ket. Ezeknek

a filmeknek a „h ő sei" általában a társadalom kitaszítottjai,
akiknek a krómozott csupaüveg fogyasztói paradicsom árnyékos oldalán a hely ű k. Ilyen pl. Winkelmann filmje, amelyben a
Ruhr-vidék fiataljainak életét mutatja be (Lebukottak). Mások
a csavargók, kábítószerélvez ők életét mutatják be (Norbert
Kückelmann A gyermekkor utolsó évei vagy Friessner A
szivárvány vége cím ű filmje) így pl. Rödl Albert, miért? cím ű
filmje egy gyengeelméj ű rő l szól.

Egyre több film ítéli el a fasizmust. Ezek az alkotások nem a
nagy történelmi eseményekr ő l szólnak, hanem a fasizmus
mindennapjairól, egyének sorsáról és összecsapásairól. Az
érdekl ődés középpontjában általában a szerepl ő k pszichológiája áll. Agnieszka Holland Keser ű aratás és Nico Ho ff mann
Der Polenweiher cím ű filmje olyan alkotás, amely hitelességében sokkal inkább politikainak számít, mint a Holocausthoz
hasonló szörnyű ségek, mert nemcsak egyszer ű en bemutatja
a múlt eseményeit, miközben a szörny ű jelzővél illeti ő ket.

Van-e „n ő i mozi", és ha igen mi az? Ami biztos, az az,
hogy van néhány n ő nem ű filmrendező . A legismertebb közü-

lük Schlöndorff felesége, Margarete von Trotta, Helke Sander,
Helma Sanders-Brahms, Ulrike Ottinger, legújabban pedig
Doris Dörrie. A három els ő rendező nő filmjeinek főszerepl ő i

általában n ő k; az most más kérdés,.hogy ez kielégíti-e a jellegzetes n ő i mozi igényeit. Ez a másfajta hozzáállás mindössze a témában (kapcsolatok, emancipáció, n ősors) és a
szubjektivitásban mutatkozik meg. A Németországban sokat
vitatott, külföldön pedig — fő leg Olaszországban — az egekig
dicsért Margarete von Trotta filmjeiben els ősorban a politika
időszerű kérdéseivel és n őalakjaival foglalkozik (Ó lomid đ ,
Rosa Luxemburg , Félni és szeretni). Alkotása akár a baloldaliakkal szimpatizáló mozi egy fajtájának is tekinthetjük, mindig a fejÍő dö korszellem nyomában járnak. Filmjeit minden derék, haladó szellem ű polgár nyugodtan végigalhatja, így pl.
egyik filmjének azt a részletét is, amikor egy egyetemista lány
könnyeket ejt a kihaló erd ő láttán. A néz ő előtt világossá válik
a szándék, mire mindjárt elmegy a kedve az egészt ő l.
Akkor már inkább beszéljünk Doris Dörrie komédiáiról,

amelyek a férfiak szerepproblémáiról szólnak az emancipált
nők társadalmában. Ilyen pl. a Férfiak cím ű filmje is, amelyen
Amerika olyan jót derült, hogy rendez őjének rögtön szerz ő dést kínáltak fel. A rejtett klisék ellenére — ezek a külföldiek
számára talán kevésbé érthet ők — a Férfiak jó komédia. Még

érdekesebb a rendezón ő Amerikában forgatott legújabb filmje, az Én és ő cím ű , amely a férfiak „én és ő "-ösztöneinek
problémájáról szól. Habár Doris Dörrie minden kellemetlensé-
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ge ellenére Amerikában érvényesülni tudott és ezzel utazását
sikeresebben fejezte be, mint a nagy Wim Wenders, azzal a
szilárd elhatározással tért vissza Németországba, hogy soha
többé nem fogad el megbízatást az Egyesült Államokban.
Az NSZK-beli filmek között egyre gyakoribbá válnak a komédiák, mintha csak be akarnák bizonyítani a világnak, hogy
lehet vidáman is élni. Az az igazság, hogy a németek mindig
igen nehézkesen bántak a komédiával: ennek talán a filmipar
áldatlan öröksége az oka — miközben az ország romokban
hevert, a nemzetet olyan sekélyes vígjátékokkal akart јбkedvre deríteni, amelyekbő l kilógott a véres realitás. Ehhez járul
még a németék hajlandósága a mélyebb értelem keresése
iránt, no meg az, hogy képtelenek saját magukhoz és a külvilághoz játékosan viszonyulni. Ezért nem is beszélhetünk né-

met komédiáról, hacsak Otto kínos kínos hülyeségeit vagy
Thomas Go tt schalk és Mike Kruger Szuperorrok cím ű mun-

káját nem nevezzük annak. A legkifizet ődőbbek még mindig a
német nyárspolgárról szóló szatírák, mint pl. Gerhard Polt

niel angyal, végre a földi dolgok felé fordul. Szimbolikus je-

lentő sége van Bruno Ganz mosolyának, amikor lezuhan a fal
tetejérő l, megízleli a saját vérét és felfogja, hogy teste van.

Wenders felfedezte a testiség és a szerelem jelent őségét,

úgyhogy a korábbi filmjeiben szerepl ő révült, alvajáró h ősöknek sem ártott volna egypár ilyen esés. Lehetséges volna,
hogy végre let ű nik a mimózalelk ű , sértett férfiak korszaka,
akik a 70-es évek kezdete óta — Peter Handke kezdeményezésére — benépesítették a német filmeket. Szeretnénk ezt hinni.
Nehéz megérteni, hogy Wenders, a képek mestere, új felfedezését vajon mién végtelen monológok segítségével érleli a
szerelem üzenetévé. Igaz, Párizs—Texas óta tudjuk, hogy

nem riad vissza a pátosztól. Megpróbálták ezért Peter Handket hibáztatni, aki a szövegeket állította össze, de Wenders
egy Spiegelnek adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy számára éppen ezek voltak a legfontosabbak.
Ennek ellenére — a sok igazán kiváló mester mellett — jelen
pillanatban a német rendez ő k között Wenders az egyetlen
zseni. Képeinek és hanghatásainak érzékenysége, az óvatosság, ahogy a h ő seivel bánik, a modern mese finom allegória jellege teszi a filmet els ő rangú remekm űvé. Wenders azt
mondta filmjérö, hogy „angyalokat állítottam szembe a zombikkal, a tisztákat a hitványakkal". Reméljük, hogy lesz közönsége.

Percy Adjon: Out of Rosenheim, NSZK, 1987
(Az 1989-es belgrádi FEST m ű során szerepl ő egyetlen
nyugatnémet film)
Beszélünk németül
(Kehraus, Beszélünk németül) mestermunkái. Pult szándé-

ka az, hogy a német valóság egy részét bírálja, és ezt keser ű ,
dühös gúnnyal meg is teszi: Az Olaszországban nyaraló német állampolgár alakja azonban annyira tipikus, hogy a film
megnézése helyett akár az Adria partján is eltölthetnénk egy
napot: dejá vu. Ezért kell újra és újra örülnünk annak, hogy az
emberek nem ilyenek.

Csak néhány komédiának siekerült eltávolítania az ólmot a
lábakról. Bernhard Sinkel Lina Braake cím ű filmje egyike az
ilyen alkotásoknak. A film két, a társadalomból aggok házába

kitaszított id ős embennб l szól, akik kegyetlen bosszút állnak
kínzóikon. A gyengék enöspk feletti gy ő zelme igazán nem

rossz téma egy komédia számára.
Ki kell emelnünk Bringmann The a világ másik oldala ellen cím ű filmjét. Ez a komédia egy azon kevesek közül,

amelyben a komikum nem valakire vagy valamire irányul, hanem maguk a h ő sök nevetségesek. Nagyon komikus, ahogy
Marius Muller-Westernhagen fél Európán keresztül hiába üldözi az autóját, és ahogy keljfeljancsi módjára mindig talpra
áll, a balsors nem tud kifogni rajta. Sohasem volt a németek
erő ssége, hogy saját magukon nevessenek: itt ez sikerült.
Igen örvendetes, hogy a német filmek közül éppen a komédia indult fejl ő désnek. Ezt bizonyítja Peter Timm Meier és
Percy Adlon Out of Rosenheim cím ű filmje, de a müncheni
Kin Royal-ról szóló szatirikus tévésorozat is.

Egyre gyakrabban Nyugat-Berlin a német filmek színhelye.
Lehet, hogy ez összefügg az éppenhogy csak átvészelt 750.

évforduló ünnepségsorozatával (támogatásra szánt pénzöszszegek!), vagy azzal a ténnyel, hogy sok rendez ő ott él (filmm űvészeti fő iskola!), de aztán a saját szigetén forgat filmet.
Berlin ellentmondásosságával, képtelenségeivel és nem utolsó sorban lakóival, tényleg különleges.

Ez látható pl. Reinhard Hauff új alkotásában is, amely a
Grip-színpad 1-es járat cím ű rock-musicaljének filmváltozata.
A film főszereplő i az 1-es járat utasai, akik a Bahnhof Zootól a

hírhedt kreuzbergi Schlesischen Torig utaznak.
A Nyugat-Berlinben forgatott filmek közül a legfigyelemre
méltóbb Wenders Az ég Berlin felett cím ű alkotása. Nem-

csak azért, mert a rendez ő nek hosszú idő óta ez a legszebb
filmje, hanem azért is, mert Wenders, akárcsak a filmbéli Da-
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Adlon el ő ször Celeste cím ű filmjével t ű
nt ki, amely Marcel
Proust házvezet őnőjérő l szól. A Cukorbaby volt az els
ő komédiája, amely f ő leg az USA-ban aratott sikert. Ezt tarthatta
szem el őtt, amikor új filmjének az Out of Rosenheimnak

színhelyéül. Bagdad/Kaliforniát választotta.
O tt téved el ugyanis Jasmin, a testes
, népviseletbe öltözött
bajor asszony, miután férje egy veszekedés után otthagyja őt
a sivatagban. A kezdeti nehézségek után, amelyet Brenda, a
házsártos színesb őгб fogadómé jelentett számára, Jasmin
német alaposságával új lendületet visz a lezüllött fogadó életében. Brendát nevetséges alakok veszik körül: az állandóan
walkmannel járkáló tinédzser lánya, sikertelen zongorista fia,
egy gátlástalan hollywoodi fest ő , egy bumerángdobáló csavargó stb. Az ellentétek vonzzák egymást és Jasmin ezek az
emberek között viszontszeretetre lel. Férjének kofferében,

amit az a rohanás hevében otthagyott, talált néhány kelléket,
köztük egy valódi bajor b ő rnadrágot és egy varázsládikót —
ezek segítségével színházi el đ adást szervez. Vízumának határideje azonban lejár, Jasminnak el kell hagynia új barátalt,
de kés ő bb újra visszatér. Az ország korlátlan lehet
őségeiben
megtalálta saját magát.
Ezek Adlon kedvenc h ő sei, de mindenekel ő tt a Jasmint alakító Marianne Sagebrecht, akire a film támaszkodik. Az abszurd komika a tájszólásban, a bajor rendszeretet és a fantáziadús dekadencia összecsapásában rejlik. A két asszony
mesterien intézi az életét férfiak nélkül is, habár Brenda kilakoltatott férje biztos távolságból távcs ő vel figyeli haragvó párját. Az ilyen ötletekb đ l is könnyen látható, hogy a sztori menynyire szimpla.

Amikor a filmet az udvari filmnapokon 1987-ben el őször bemutatták, a publikum a rendez ő t ünnepelte, a kritika pedig új

kultuszfilmet vélt felfedezni benne. Ez azért talán túlzás. Az

Out of Rosenheim egy aranyos, ártatlan komédia, amely senkinek sem okoz fájdalmat és a maga kedves stílusában a népek közti megértésre apellál, egyszóval: moziélmény kényelmetlenségek és lelkiismeret-furdalás nélkül. Nem több és
nem kevesebb ennél.

Amikor Debbie a Jasmin visszatérése alkalmából szervezett ünnepségr ől annak tetб pontján távozik, így szál: „Túl sok
itt a harmónia!" Tehát Adlon is észrevette. ❑
Fordította KOHAJDA GIZELLA

A szerző fe ly

O

Art Lover

már világos el ő ttem, hogy ez egy kompromisszumos megol-

dás tulajdonképpen, amely az ikonográfia és a módszer szintjén bizonyára utal azokra az általános doktrínákra, melyekb ő l
akkor kiindult, másrészt azonban van egy mélyebb pszichológiai dimenziója is, amely ez ideig megfejtetlen, s amely az
adott térrel kialakított személyes viszonyból ered.

Túl »a«
mindenen
Beszélgetés Kerekes Lászlóval

Mikor váltál meg a Bosch+Bosch csoporttól?

— 1973-74-ben, tehát aránylag rövid id őt töltöttem a csoportban.
Miért érlelő dött meg benned ez az elhatározás: csak azért,

mert médiumot kívántál változtatni, vagy estleg más körülmény is közrejátszott?

— Akkor még nem tudtam, hogy médiumot fogok változtatni,
de egy bels ő ellentmondás, egy konfliktus alakult ki, minek

hatására kiváltam a csoportból. A Bosch+Bosch két-három
legintenzívebb alkotói éve nagyon sokat jelentett számomra,
viszont rosszul hatott rám az, hogy a csoport tévesen értelmezte a m ű vészet demokratizációját, és — szerintem — olyan
új tagokat vont be, akik mint egyéniségek nem tudtak megfelelni annak a kapacitásnak, melyet a Boschi Bosch feltételezett érett id ő szaka megkövetelt volna. Ugyanis kés őbb kiderült, hogy valójában csak azok az emberek tudtak tovább alkotni — a mai id ő kig —, akik a Bosch±Bosch leger ősebb éveiben is domináltak a csoportban. Szóval ez volt az egyik moti-

Két esztendő múlt el azóta, hogy az Új Symposion 250.
számaként ünnepi kiadvány formájában napvilágot látott
PICTURA ERUPTA cím ű mappád, amely festészeti munkásságod egy évtizedét —úgy is mondhatnám, hajnalát —
fogja át. A harminckét reprodukciót tartalmazó monográfiát
négy 1972-es, általad szabadtéri vizuális intervencióknak
nevezett tájm ű vészeti alkotás vezeti be. Milyen megfontolás
alapján kerültek ezek a természetüknél fogva idiomorf alkotások egy olyan válogatásba, amely az antropomorf festészet
diadalát vetíti elő re?
Bár a hetvenes évek kezdetén keletkezett munkáim ter-

mészetét a tárgynélküliség eszméje hatotta át, kés őbb kiderült, hogy csak alapvet ő en festészeti intencióval tudok hozzáállni a m ű vészethez. A korai évekb ő l származó alkotásaim
közül éppen ez a sorozatom az, amely bizonyos értelemben
nemcsak vizuális intervencióként, hanem egyfajta festészeti
attrakcióként is megállja a helyét.

Úgy is felfogható tehát, mint egyféle rajzolás a természet-

ben?
— Akkoriban úgy éreztem, szükségem van egy nagy kiterje-

dés ű munkára, s csak így tudtam megvalósítani. De akkor
még nem tudatosult bennem, hogy valójában festészeti szándék motivált, lappangott bennem is intervenció folyamán. Ma

vációm. De tudni kell azt is, hogy 1973-ban még nem sejtettem, hogy médiumváltás következik majd be tevékenységemben.

Itt kell elmondanom, hogy m ű vészeti pályámat alapvet ően
a Bosch+Bosch-ban eltöltött évek határozták meg. Ezt egyelő re még csak ösztönszer ű en érzem, konkrétan nem tudom

alátámasztani. A többi, kés őbbi dolog már csak következmény volt.

Mindebben nagyon jó volt az, hogy mi sohasem az idegen
müvészetek majmolásán fáradoztunk, tehát identitásunkat
nem abban találtuk meg, hogy azonosultunk azokkal a formákkal, amelyek bizonyos népszer ű ségre tettek szert teszem

azt Nyugaton, hanem már a kezdet kezdetét ő l fogva eredetiségre törekedtünk, s egyúttal kozmopoliták is voltunk. Már akkor kifejl ő dött bennünk az individualizmus, s csoportunk is

azért alakulhatott meg, mert nem kívántunk nagyobb embercsoportokhoz kötő dni. Ma már érzékelhet ő , hogy mennyire sikerült egyfajta eredetiséget kim ű velni. S végeredményben ez
minden igazi m ű vészet legnagyobb értéke. Lehet, mindez

t A meghatározás a szabadkai Sétaerdöben, a Palicsi- és Vé г -tó kiszáradt

azért történt így, mert nálunk soha sem volt egy meghatározott kultúrközeg, tehát nem kellett valamiféle, már létez ő értеkfc ~mákat importálnunk ahhoz, hogy bizonyítani tudjuk
identitásunkat. Az a szabadság mindig meg volt, hogy eredeti

medrében készült tájm ű vészeti alkotásokra vonatkozik.

módon alkossunk.
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Ezek után tehát egy üres, »tétlen« periódus következett?
— Igen, egy kifejezetten üres id ő szak állt be, amikor is a m ű vészettel egy kizárólag kontemplatív viszonyt építettem ki,
vagyis — végs ő soron — egy kifejezett konceptuális-mentális
aktivitás vette kezdetét. Úgy éreztem, hogy képtelen vagyok
számomra is kielégülést nyújtó munkákat produkálni. Sem
anyaghasználat, sem kinézet tekintetében; úgy éreztem, hogy
ha folytatom, akaratlanul is »túlmondom« a Bosch±Bosch periódusából származó alkotásaimat.
Miért van az, hogy ez a hiányérzet, amely neked már a
Bosch + Bosch-ban megvolt, pont a festészet médiuma révén váltott át az igenlésbe? Vagy csak az individualizációnak
volt ez egy logikus következménye?

— Ez a dolog végül is az életvitelemen keresztül tisztázódott. Akkoriban — miután megváltam a csoporttól —sokat utaztam, és az utazásban kerestem az individualizáció lehet őségét. Bolyongásaim során a vizuális impresszionálódás hatására lényeges filozófiai felismeréseken mentem keresztül, s
ennek következtében 1976-ban, miután visszatértem Iránból,
a festészet iránti szükséglet a napnál világosabban fogalmazódott meg bennem.

Vajon megszakadt-e a m ű vészeti folyamatosság benned,
amíg így utazgattál, vagy fel lehet mindezt úgy is fogni, mint
»mű vészetet, mint életformát«? Hiszen anyagi értelemben
nem csináltál mű vészetet...
— Csakis úgy, hiszen az utazásokat egyfajta pe rf ormance-

ként értelmeztem, mivel utazásaimnak nem volt különösebb
gyakorlati célja; maga az utazás, a történés érdekelt. Vagyis
folyamatként éltem át. Ugyanakkor követtem a m ű vészet új
jelenségeinek alakulását és mindinkább világossá vált el őttem, hogy a hetvenes évek kezdetének m ű vészete merev és
stabil formákat kezd ölteni, illetve a nyelvi kutatásokon belül is
bizonyos sémák alakultak ki. Úgy láttam, hogy ez a fajta m ű vészi kifejezés megtorpanóban van, és már csak egy önmagának szóló aktualitással szolgál — túlontúl steril alkotássá
egyszerűsödött le.
Kicsit visszalépve: volt-e valami szellemi indítéka is annak,
hogy nem egy nyugati utat választottál, hanem a Kelet felé
fordultál?

— A nyugati m ű vészet számomra akkoriban nem biztosított
olyan lehető ségeket, amelyek kielégítettek volna...
Ezt hogy érted?
— Mit is láttam akkoriban a m űvészetbő l? Egyfel ől a konceptuális m űvészet, illetve a posztobjektuális m űvészet túltengését és kanonizálását, másrészt a hiperrealizmust és
olyan festészetet, amely jellegtelen volt, színtelen és szagtalan, nem tudott kommunikálni a pozitivizmus korával. Túlságosan dekoratívnak t ű nt nekem minden. Még az új m űvészeti
gyakorlat kései formái is tisztán dekoratív müvészetként álltak
előttem.
Ennek az általad megtapasztalt, számunkra egzotikus világnak a megismerése befolyásolta-e közvetlenül, hogy a
festészet felé fordulj?

— Hogyne, hiszen utazásiam során rengeteg anyaggal kerültem érintkezésbe. Számomra egészen ismeretlen anyagokat tapinthattam meg, szagokat érezhettem, ízeket ízlelhettem, színeket láthattam. Gondolkodni kezdtem az anyag ter-

mészetérő l. Azoknak az anyagoknak a természetér ői, amelyek különböz ő helyeken különböz ő embereket vesznek körül
és meghatározzák életüket. Számomra a festészet tulajdonképpen az anyaggal való közvetlen kommunikáció igényéb ő l
lett fontossá.
Ezek az élmények 1976-ban történtek...
— Igen. Másrészt éppen az individualizálódás folyamatában
éreztem meg azokat a változásokat, amelyeket az id ő bizonyosértelemben sugallt. Mégpedig azt, hogy akkor, amikor mi
a posztobjektuális m űvészettel foglalkoztunk, a m ű vész és a
m ű vészet közti reláció az univerzálistól a lokális felé haladt,
újabban pedig egy ellenkez ő irányú tendencia válik uralkodóvá.
Ikonográfiádban vannak-e motívumok, amelyek csak arra
a világra jellemző ek, amelyekben megfordultál?

— Még ma is rengeteg ilyen elem van jelen. A 76-os alkotások közt található egészen orientális beütés ű festmény is. Az
architektúra általában impresszionált, de legf ő képp dzsámik,
aztán a sivatagban már messzir ő l látható városok, amelyek
már hatvan kilométerr ő l megpillanthatók. Impresszionált az is,
hogy az architektúra hogyan funkcionál egy egészen tiszta és
méreteiben túlfokozott térben. Ilyesmit Európában sehol sem
láttam.
Átvettél-e valamit a koloritjukból?

— Persze. Megjegyzem, hoz" a kolorit egy olyan szférából jön, amelyet nem ismerek, vagyis egy bels ő tartományból,
amelybő l automatikusan tör fel. Nem a tudatom, hanem
egy bels ő igény rendezi el č ket.
Van egy korai képed, egy pék 16 égđ házak között. Felfogható-e ez a 16 a trójai parafrázisaként?

— Nem, mert fejl ődésem els ő szakaszában festményeimet
kifejezetten piktorális jelenvalóságként kell értelmezni, tehát
még nincsenek jelen azok a metaforák, amelyek például az
utóbbi évek képeit meghatározzák. Az els ő sorozatot, egészen 1982-ig, kizárólag irracionálisan kell értelmezni.
Ezek után kétségtelen, hogy festészetednek van egy univerzálisabb alapja is, ami azonban szorosan köt ődik bizonyos helyi motívumokhoz. Hogyan látod ezeket a relációkat?
Tudom, hogy például a Duna-parti meghatározottság és az
Adria—Pannónia viszony földrajzi—kulturális fesztávja jelentős
hatással volt festészetedre és tudatszituációdra. Végül is, hogyan funkcionál nálad a helyi és az egyetemes?

—Úgy érzem, hogy haladásom iránya a helyit ő l az univerzális felé tan. A lokális meghatározottság azonban nem a hagyományos módon érdekel. Nem szeretném az univerzálisra
rákényszeríteni a lokálisból kiemelt motívumokat. Inkább arra
törekszem, hogy a helyi motívumokat egy intellektuális-filozófiai kapcsolatba hozzam az egyetemes motívum- és szimbólumrendszerekkel, végs ő soron értékrendszerekkel. Hiszen a
századvégre éppen letisztultak azok a képletek, amelyek ma
tudatunkban az egyetemeset jelentik, illetve képviselni hivatottak. Ezek a képletek meghatározottabbakká váltak, mint
eddig bármikor. Azok a motívumok tehát, amelyek civilizációs
vonatkozásban ma az univerzálisat tudják jelenteni ; megkövesedtek és közhelyekké váltak. A helyi motívumok természete és jelent ő sége ellenben még mindig nem tisztázott el őttünk.
Az új festészetben az egyetemes motívumok elsősorban
déli, Mediterrán eredetűek...

— A ma már vulgarizálódótt új festészet — nyilván pszichológiai igényb ő l — egy hamis, idealizált világ motívumait alkalmazza. Eppen a közhellyé lett univerzális motívumok világát
látom a pálmák meg a Mediterrán motívumhalmozásában, s
ez a fajta festészet számomra nem annyira érdekes, mivel
pikturális tulajdonságai révén olcsó módon próbál hatni, egy
hamis idillt vetít elénk, vagyis nincs problémája.
Viszont az új festészet nyelvezete számomra egy nagyon
fontos analizálandó közeget jelent. Soha sem élt bennem valami fokozott imitációs igény. Nem szeretném behelyettesíteni
bizonyos képletekkel azt, amit esetleg nem tudnék egymagam megcsinálni. De tekintettel arra, hogy m űvészetem színeiben és anyagaiban a festészet hagyományos attributumai
lelhető k fel, nyilvánvaló, hogy alapjában véve bizonyos archetípiai képi konstrukciókkal operálok. Alkotói tevékenységem
lényege . nem abban van, hogy a meglév ő adottságokon túl
nyelvi értelemben valami újat adjak, hiszen a festészet már
rég egy befejezett technológia.
Délutáni találkozás a Dunán, 1987
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1982 utáni képeiden motívumként gyakran jelenik meg valamilyen hangszer...

- Mint ahogy említettem, világosak el őttem azok a motívumok, melyek korunk egyetemes érvény ű motívumrendsze-

rét képezik. A hangszer is egyike a 20. század motívumainak.
Az alkotásaimon látható hangszerek valamikor mind el őfordultak otthonunkban, s most bonyolult intellektuális metaforákként bukkannak fel. Félreértés ne essék, én a képeimen

~
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megjelen ő hangszereket nem népszer űsíteni kívánom.

A hangszerek a 20. századi fest ő k alkotásain jelennek meg.
Én a hangszert, mint a tárgyak többségét is, els ősorban
szkulptúraként értelmezem, egyfajta ready-made-ként fogom
fel. Azzal, hogy beépítem a festményekbe, általa beépítem az
idők folyamán köréje gy ű lt tapasztalatokat, aköré halmozott
értékeket. Rengeteg dologra asszociáltatnak. Ezeregy Picassóra, ezeregy Bartókra, ezeregy Lisztre, ezeregy Hendrixre,

ha kell... Ezek a metaforák szabad teret nyitnak a képzelet
el őtt. A m űvészet mai pillanatában mindenen túl vagyunk, a
stílus, az anyag, a teremtés mikéntje semmit sem jelent. Mindent szabadon kell használni.
Hogyan funkcionál az új festészet piaca?
- Az értékrendek általános válságában a festmény, érzésem szerint, a vártnál jobban »bevágódott« a piacon. Méghozzá éppen az a része, amely nem hordoz magában mélyebb intellektuális problematikát. Úgy vélem, hogy a dekoratív m ű vészet, vagy teszem azt egy újonnan feltámasztott
absztrakt m űvészet, aztán egy geometrikus m űvészet érte el
a legnagyobb kommerciális sikert. A filozófiailag bonyolultabb
m ű vészet még akkor sem számíthat számottev ő üzleti sikerre, hogyha bizonyos hagyományos attributumokkal rendelkezik. A posztobjektuális m űvészetben is pont azok a megnyil-

A Duna - Adriai festészet asztala II., 1986 - 87.

A DUNA-ADRIAI FESTÉSZET li. ASZTALÁN ismét megjele=
nik a lómotívum, ezúttal egy anatómiai gipszmodell képében...

- Egy másik érdekes objektum is látható, mégpedig a camera lucida, a reneszánsz festészetnek egy nagyon fontos
segédeszköze. A reneszánsz festészetben a fest ő sok esetben egy homályos üveg mögé helyezte modelljét és róla raj-

vánulások találtak јб piacra, amelyek már tisztán dekoratívak
voltak. Az alapmunkák még mindig nem képezik adásvétel
tárgyát.

zolta át az arányokat. A reneszánsz pedig az Adrián nemcsak

Eddig főleg festményekről esett szó, holott munkásságodra nemcsak azok jellemz őek. Talán helyesebb lett volna, ha
mindjárt a képb ől indulunk ki,_ annál is inkább, hogy ikonográfiai elképzeléseidet egyidej űleg több médiumban realizáltad,
úgy mint polaroidfelvételen, kollázsban, xerox-ban, alkalmazott grafikában. Ebb ől következik, hogy a konceptuális alkotói forma elvetése egyben nem jelentette a korszerű médiumok elvetését is.

részt az asztal egyik Iába egy kétszáz éves fazongorából került el ő . Az asztal alján viszont egy különleges tárgyegyüttes
helyezkedik el »fejjel lefelé«, vagyis amelynek képe csak a
padlóra helyezett tükörben vet ődik vissza. Az asztal negyedik Iába vasból van. A fels ő »platón«búza, kukorica, tengeri
só, homok, bizonyos ásványok találhatók. A háttérben egy
dunai ajtó helyezkedik el, amelynek úgyszintén van térkiterje-

- Nem, és könnyen megtörténhet, hogy egy nap visszaté-

rek azokhoz a kifejezési formákhoz, mint amilyenekkel a hetvenes évek elején foglalkoztam. De hogy pontosítsam a dolgot, valójában sohasem vetettem el a konceptuális m űvészetet, hanem egyszer ű en elérkeztem a szenzibilitásnak arra a
fokára, ahol a korábbi tapasztalatokat szintetizálni tudtam.
Az előbb a polaroidról, a kollázsról tettünk említést, s nem
érintettük az installációkat, holott - megítélésem szerint - innovatív szándékod ebben a hibrid m űfajban érte el tetőpontját...

- Installációim nem annyira attraktívak, mint festményeim;
inkább gondolkodásra késztetik a néz őt. Az emberek egészen
másképp viszonyulnak a m ű höz, ha az egy festmény, és másképp, amikor az - tegyük fel - egy installáció.
A festmény falra akasztható, tehát lakásdíszít ői szerep hárul rá, míg egy installációról ez nem mondható el...

- Vannak olyan dolgok, melyeket tisztán festészeti eszközökkel nem tudok kifejezni. Kiindulópontom mégis a fest-

mény, köré építem a többi tárgyat. A m ű jelentésének higiénája szempontjából is szükségesnek érzem, hogy ne csupán

korlátolt kiterjedés ű munkákkal foglalkozzak. Az installációk
másrészt olyan tárgyakra asszociálnak, melyeket az életben
és a történelem folyamán az emberek a mindennapokban is
használni tudtak. Installációs elemeimet leginkább a hétköznapi élet tárgyi készletéb ő l veszem. Legtöbbjüket átalakítom
és egy új, artisztikus viszonyba állítom ő ket. Igy tehát a tárgyakat megfosztom ready-made jelleg ű tisztaságuktól.
Itt van előttünk fényképen a DUNA-ADRIAI FESTESZET
ASZTALA, az első és második változat is. Hogyan definiálható a kettő közötti korreláció?

- Ez a m ű egy komplex értelemben nevezhet ő angazsáltnak. A második asztal jóval letisztultabb, de egyben összetettebb intellektuális fesztávokon nyugszik. A m ű veket az a tér
határozza meg, amely életutamat is lényegbevágóan meghatározta. Ugyanis rengeteget utaztam a Duna és az Adria között, így hát fizikai értelemben is fel tudom mérni ezt a térsé-

get, mindenféle jellegbeli változásával egyetemben: a kultúrhatásokat, a geográfia arculatát, az útközbeni asszociációkat.
S nem utolsósorban ebben a térségben érzem magam legotthonosabb

hogy megjelenik, hanem egyik bölcs őjének tekinthet ő . Más-

dése.

Korai képeiden a tükördarabkáknak inkább még dekoratív
funkciójuk volt...

- Az asztal esetében különböz ő rálátásokat tesznek lehet ővé, távlatokat, szöghelyzeteket koordinálnak - új tereket nyitnak.
Van itt egy érdekes felismerés számomra. Ezekben az
újabb installációkban a festmények ikonográfiája letisztultabbnak mutatkozik, azzal egyidejűleg, hogy bő vül a felhasznált objektumoknak az alkalmazása. Régebbi képeiden gondolatban is több felé el lehetett kalandozni, míg itt valahogy
egyértelműbb az üzenet. Ami viszont a képen, a rámán kívül
jelenik meg - tehát a tárgyi összetev ők jelenléte - fokozottan
gazdagodik.

- A letisztulási folyamatok nemcsak tudatosodási folyamatok. Egyszer ű en a tartalom igényli ezt a tisztaságot. Azonkívül
felismerni véltem azokat a lehetséges eszközöket, melyek

által az adott tartalom jobban kifejezésre juthat. De hát
600-700 festmény után természetszer ű leg bekövetkezik egy-

fajta tisztulás. S ez nem misztifikációt vagy megcsontosodást
jelent. M űveim egyszer ű en nyíltabbak és egyértelm ű bbek,

mint korábban.
Most, hogy hosszabb-rövidebb id őre el szándékozod
hagyni ezt az égtájat, m ű vészetedet vajon a kontinuitás
szellemében kívánod alakitani, vagy ezeket az újabb installációkat már egyfajta lezárásnak is vehetjük?

- Ezt most még nem tudhatom. Viszont tisztában vagyok
vele, hogy nehéz változtatni az egyéni szenzibilitás alapvet ő
determináltságain. Engemet mindig is a borgesi értelemben
vett esszenciakeresés érdekelt. M űvészetem is olyan mértékben tekinthető univerzálisnak, mint amennyire egy borgesi
irodalom lehet egyetemés égvény ű , de úgy, hogy lokális von-

zatait is meg ő rzi, pontosabban: a helyi értékek rendszere révén csatlakozik a világfolyamatok árjához. ❑
Sremska Mamenica, 1988 októbere

2 A tá г gyegyüttest tányér, kanál, borosüveg és integrált szövegelemek képezik.
3 Az interjú közvetlenül Kerekes László NSZK-beli tanulmányútja el őtt készült
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Czeslaw Milosz

La Combe
(részletek)
A lengyelországi fiatalok nehezen tudják elhelyezni Vincerzet. Neve provanszál. A hegyek iránti atavisztikus vonzalom,
vagy egyéb szempontok miatt bevándorló ősei néhány évszázaddal ezel őtt letelepedtek a Kárpátok lábánál, a Huculföldön,
így kezd ő dött egy kárpáti nemesi család története. Az évezredes őserdő (mint Kaliforniában a mamutfeny ő) Stanislaw Vincenz gyermekkoráig fennmaradt. A hihetetlenül ősi, $sztori civilizáció is szinte érintetlen maradt. Az a föld, amely a
Nemesi Köztársaság bukása után az Osztrák—Magyar Monarchiához került, sok mesés alakot termett, legtöbbször csak a
szóbeli hagyomány ő rizte meg hírüket. A két legnevezetesebb
alak Dobos és a Rabbi. Dobos, a zsiványbandák vezére az
urakat és a keresked őket fosztogatta; a szegény népet védelmezte. Janosikon is túltett. A Rabbi-Baal Sem-Toy egyszer ű
kocsmáros lett volna, ha nem lakozik benne akkora er ő (a
lámpás a vérben). Sziklabarlangban élt, megértette a madarak beszédét, megtisztult a világhoz való köt ődéstő l, rátalált a
kőben, növényben, fában rejlö él ő szikrákra; alázatból, a teremtésben megnyilatkozó isteni szépség iránti csodálatból tanított, szeretetet hirdet ő tanai el őtt meghajoltak a zsidók és a
keresztények is. Hatalmakkal rendelkezett.
Dr. Vincenz. Bécsben, az els ő világháború előtt szerzett filozófiai doktorátust, Hegelr ő l írta disszertációját. A specialisták korában, amikor a filozófus egyetemi professzort jelent, ő
nem volt filozófus. Azt a ritka fajtát képviseli, amelynek a legnagyobb eredményeit köszönheti a humán tudomány: magánkodolkodó, aki hidakat épít a különféle tudományágak közé, a görögül olvasott Homéroszra hivatkozik a Kárpátok héroszairól írt értekezéseiben, a pásztorok filozófiájától elszakadva nem szívesen vitatkozik történetfilozófiáról. Ez a fajta
szinte teljesen elt ű nt a pénz nyomására, azokból az országokból is, ahol úgymond nagy becsben tartják Marxot, aki épp
ilyen magángondolkodó volt. De talán mégiscsak hiba lenne
azt jósolni, hogy teljesen elt ű nik. A katalogizált szaktudás
meddősége egyre nyilvánvalóbb; az úgynevezett tiszta irodalmiság, amelynek kiutalták a regény, dráma, költészet és kritika skatulyáját, lehangoló, francia k őm űves ismerősöm viszont
falja a Szomorú trópusokat, amit kölcsön adtam neki — az
antropológia és a filozófia keverékét; a regények untatják. A
hídépítő függetlenségét azonban manapság rendszerint csak
lemondás árán érheti el az ember.
„ Ő onnan jött, ahonnan mindenki." Tréfásan így határozzák meg Nyugaton a szellemileg legaktívabb emberek származását. Hagyjuk a számokat. Ha körülnézünk Amerikában
vagy akár Franciaországban, nehéz elhessegetni azt a benyomást, hogy az őslakóknak alig maradt valami. Onnan jött,
ahonnan mindenki, vagyis a Németország és Oroszország
közti térségb ő l. Bécs, Budapest, Prága, a Szudéták, kárpátaljai Ruténia, a régi Nemesi Köztársaság tájai. A legfontosabb
mindenek el őtt az első vagy második generációs zsidó emigráció, nélküle tán lélegzetet sem vehetne az író, a m űvész és
mások sem. Homályos rokonság f űzi össze e különféle államok polgárait, amely bizonyára azon az érzésen alapul, hogy
csak a kett ősség élezi ki a dolgokat és azok i akik csak egy civilizációba merülnek bele, szegényebbek. Ok Vincenz kliensei. Aki egyszer már gyakorolta a jó szomszédságot, minden
szomszéddal szót ért. Vincenz az ex-bécsiekkel a beavatatlanok számára érthetetlen rejtjelekkel értteti meg magát; a zabi
rabbi fia, akinek az rendeltetett, hogy a dialektikus materializmus professzora legyen a berlini egyetemen a Weimari Köztársaság korában, földijére talál benne; az erdélyi szász ész-
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reveszi, hogy itt tényleg megértik az ottani nemzetiségi bonyodalmakat; a svájci filozófus nö, akinek Vilnából vándoroltak ki a szülei, szintén otthon érzi magát, akárcsak a román
hegyilakó, mert ő is Kárpátokból jött; az ukrán, ha kedve tartja,
vitatkozhat az ukrán nyelvjárások árnyalatairól; a magyaroknak meg magyarul idPzi Vincenz a költ őiket.
De a baráti kör lassan tágulni kezdett. Vincenz tudja, hogy
ma az emberek hazára vágynak, ehelyett pedig csak államot
kapnak. A haza szerves, belenött a múltba, soha sem nagy,
melengeti a szivet, testközeli. Az állam mechanikus. A haza
Wales, Bretagne, Provence, Katalónia, Baszkföld, Erdély, Huculföld. Vincenz gyakran utazik Svájcba, a katona-hazákból
álló országba, ahol nemrég kisebbfajta „hazák kongresszusát" szervezett, vagyis eszmecserét olyan emberek között,
akik emlékezni akarnak arra, honnan származnak, milyen színek és formák vették őket körül gyermekkorukban. A szaklapokban meg egyre-másra jelennek meg a pásztori civilizációról írt munkái. Tevékenysége mottójául Simoni Weil mondatát vehetné: „Nem az a dolgunk, hogy megtörjük a központosítást (mert az automatikusan n ő , mint a hógolyó, egészen a
katasztrófáig), hanem a jövőt kell el őkészítenünk." ❑

Jeanne Hirsch

Stanislaw
Vincenzrő l
(részletek)
Magas volt, hatalmas, súlyos, nagy, széles és kerek arcú, hihetetlenül kék szemekkel. Ezek a szemek fizikailag voltak kékek, de még másként is kékek voltak: tekintetük valahonnan
az elveszített országból érkezett, ahol a kamaszos humor és a
vágyakozás visszadja a szeretet frisseségét és áttetsz ő mélységét.

A hegyek embere volt, delfinati szám űzetésben, aztán
Svájcban, távol a hazai Kárpátoktól, távol hucul barátai dalaitól és táncaitói, távol könyörtelen életüktöl, fáradságos munkájuktól és legendáiktól.
Jó barát volt. La Combe-ban, abban a kis faluban, ahol
hosszú nyári hónapokat töltött egy vaskos és alacsony parasztházban, külföldi volt, aki nem úgy beszél, mint a többiek.
De a barátjuk volt. Ha csak volt egy kis ideje, eljöttek hozzá.
Öregek, gyerekek, férfiak, n ő k, mindenki. A postás ünnepélyes, sugárzó arccal érkezett. Jöttek, hogy elmondják, mi történt, vagy azt, hogy nem történt semmi. Mindenki leült egy
pillanatra, hogy meghallgassák, figyeljenek rá, szeretettel fogadják. Irma pedig, a felesége fáradhatatlan volt, ételt, italt
hozott, boldog volt, hogy láthatják öt, amint sugárzik belöle a
szívélyesség és a jókedély mindenkire, aki csak közeledik
hozzá, mintha megadatott volna neki, hogy valami soha véget
nem érő csodában vegyen részt, és egyáltalán nem volt tudatában annak a csodának, ami ő maga volt.
Szegény volt, mert elveszített mindent, amit ezen a világon
elveszíthet az ember a vagyonából. Úgy gondolom, hogy ezt
alig vette észre. Legy őzte a szegénységet, szükségleteit
odáig csökkentette, hogy a még olcsóbb életmódra való törekvések már hiábavalónak bizonyultak. Nemcsak a faluból
jöttek vendégek, felbukkantak mindenhonnan, egészen távolról is. Néha semmi sem volt a házban puliszkán kívül. A vendégek néha több napra jöttek. Ilyenkor megn őtt a matracok
száma. Ha pedig nem volt elég leped ő , félbe tépték.
Olvasó volt. Olyan hatalmas éhség volt benne, hogy meghallja az ember legkülönböz ő bb hangjainak mindegyikét, szó
szerinti értelmében, teljes gazdagságában, hogy tizennégy
különböző nyelven tudott eredetiben olvasni. De nemcsak a
remekm ű vekhez kötődött. Nem hinném, hogy akár egy napot
is képes lett volna eltölteni Homérosz vagy Dante és Shakespeare nélkül. Helyzetek, h ősök, versek, mítoszok töltötték be
gondolatait és szavát. Pertuban volt minden id ő k legnagyobb
szerz ő ivel, valamiféle gunyoros, pajtási viszonyban állt velük,
elragadtatása bizalmas volt. Hisz ő k tudták, akárcsak ő , hogy
a legérthetőbb m ű is valami másról szól, mint gondolnánk, a
lényeg mindig valahol máshol van.
Arisztokrata volt. Az egyetlen dolog, amelyet gy ű lölt, amelyet megvetett, a silányság volt. Minden téren, legyenek azok
langyos, értéktelen érzelmek, irodalmi cikornyák, nagyravágyó igények, semmit sem jelentő szavak, fedezet nélküli ígéretek, látszatigazságok; a teljes igazság kimerítésében tetszelg ő tudás, a mindenféle formát minden szinten majmoló divat; az érzelmi vagy politikai stratégiák; a karrier hajszolása. A
ház lehetett komfort nélküli, de falánk valódi k őbő l, nehéz ajtajának valódi fából kellett lennie. Még a karácsonyfa is ilyen
volt: nem láttam nála egyetlen egyet sem, amelyet a mi girlandjainkhoz hasonló ezüstös csecsebecsék díszítettek volna.
A karácsonyfán csak szalmából készült díszek, papírláncok
és kifújt tojások voltak. Mikor megette az ember a puliszkát és
megitta a teát, leült a padra vagy a kemény székre, hallgatta,
ahogy felolvasott és magyarázott egy részt valamelyik m ű bő l,
olyan benyomása támadt, mintha a világ végén, vagy valami
másik világban lenne, olyan távolinak tetszett a mi zsibvásárunk, olyan valótlannak, teljesen értelmetlennek és elképzelhetetlennek t ű nt. Mit is keresünk ott? Nem kellett harcolnia a
silánysággal: jelenléte, a maga egyszer ű ségében megsemmisítette azt.
Indulatos volt. Kitartott az akarata mellett és nem viselte el
az ellenkezést. De csak azt akarta, ami igazán lényeges, és
azt egész lényével akarta. És amire ennyire törekedett, arról
már nem mondott le. Nem kerülte ki a konfliktusokat. Maga is
átélte őket, és másoktól is elvárta, hogy átéljék legmélyebb
igazságában.
De tanátó is volt, aki képes megérteni és elfogadni a távollét
és a halál melankóliáját. Hív ő katolikus és javíthatatlan eretnek volt. Nem hiszem, hogy bárki is rendíthetetlenebbül hitt
Istenben, jobban szenvedett a gonosztól és elkeseredettebben lázadt. Múlhatatlan fájdalommal töltötte el a zsidók pusztulása. Sose láttam másként beszélni a zsidókról, mint könynyekkel a szemében.
Író volt. Szül őföldjén, a Kárpátokban, a huculok országában
lengyelek, románok, ukránok és chasszid zsidók adták át neki
szóbeli hagyományaik kincseit. Magába gy űjtött mindent, aztán a papíron kibontotta a szálakat. Egész szekrényeket töltött
meg ezzel. ❑

Stanislaw Vincenz

Találkozás
chasszidokkal
A cikkel az volt a szándékom — kezdetben még szerényebbnek képzeltem, szóbeli tudósítást akartam adni német barátaim sz ű k körének —, hogy felhívjam a figyelmet a chasszidizmus élö, egyéni és helyi aspektusaira, amelyeknek az eddigi
közlések kevés figyelmet szenteltek. Mivel ezek az aspektusok személyes tapasztalataimból ismertek számomra, úgy
gondolom, bár nem vagyok zsidó, bizonyos mértékig fel vagyok jogosítva arra, hogy szóljak arról a mozgalomról, amelynek mély gyökerei vannak a zsidóságban; természetesen komoly kifogások merülhetnek fel ez ellen. Az ugyanis a véleményem —ellentétben a még mindig elterjedt felfogással —,
hogy a felekezeti és tradicionális köt ődés olyan intim élmények esetében, amilyenek a vallásiak, legalábbis nem zárja ki
a tárgyilagosságot, s ő t, éppen hogy megkönnyíti a megértést
és a beleérzést ellentétben a h ű vös, közönyös idegenséggel.
Azért érzem feljogosítva magam erre, mert hazámból, a Keleti-Kárpátokból ismerem a jelenséget, gyermekkoromtól fogva
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sok tapasztalatot és élményt szereztem róla. Nem idegenek
hát tő lem ezek a jelenségek, bár leírásuk nagyobb er őfeszítést követel tő lem, amelynek pótolnia kell a vallásba történ ő
hagyományos beavatást. A tapasztalatok és emlékképek belső , nem olvasmányokon alapuló jelenléte valamiféle garanciát ad arra, hogy ne tévesszem össze más, vele valamiképp
rokon misztika jelenségeivel.
Hangsúlyoznorn kell, hogy további két tényez ő nehezíti a
dolgom: a chasszidizmus egész története folyamán a szegények vallása volt. Ebben rejlett az ereje, hiszen az imádsághoz, az ünnephez át kellett alakulni, felül kellett emelkedni a
mindennapi élet prózai gondjain, el kellett távolodni a nyomorúságos lótás-futástól. Azoknak az embereknek, akik sosem
voltak igazán szegények, nem volt könny ű beleélniük magukat abba, ami a chasszidizmus kiindulópontját képezi. A
chasszidok nemcsak materiális értelemben voltak elesettek,
hanem szellemileg is: egyszer ű ek, nyíltszín ű ek voltak. A m űvelt embernek kétszeresen is nehéz átélnie az imádság és a
vallási élmény szenvedélyét a hamisítás veszélye nélkül. Valóban elgondolkodtató, hogy gyakorta egyfajta teológia tölti be
a chasszidok tudatát, mivel mindennapi munkájuk és elfoglaltságuk rabságában élnek, igen ritkán szentelhetik magukat komoly tanulmányoknak, ehelyett a hétköznapi élet mozzanatai
növekednek jelent őségükben vallási jelképekké. Szerény életük így teljes egészében az Istenhez való szüntelen fohászkodássá válik — ez a világ szinte megközelíthetetlen a könyveken formálódott értelem számára. De akinek van szíve, aki fogékony az ösztönösségre, a fakadó forrásokra, az szívesen
és nem minden csodálat nélkül tekint a chasszidok élményeire.
Nem helyes, vagy legalábbis nem pontos, ha a chasszidizmus koncepcióját panteistának min ősítjük. Nem tüntetik el és
nem hamisítják meg az isteni lényeget. Inkább arról van szó,
hogy az Isten jelen van, Dante is azt mondta, hogy jelenléte
nem korlátozódik egyedül az égre — non circonscritto.
A kabbala pesszimizmusa, élettagadása, szigorú aszkézise ismert. Kialakulásában kétségkívül szerepe volt a zsidóság
szörny ű sorsának is. Mindig is szóltak Istenhez, ezt misztikusan is átélték — de a radikális pesszimizmus értelmében Ő
mindig távol tartotta magát e világ minden dolgától. De vajon a
chasszidoknak voltak-e valaha is küls ő indokaik az optimizmusra? Sohasem voltak. Belemerültek a munkába és a nyomorba, néha még arra sem találtak id őt, hogy a sábeszt rabbijuk előírásai szerint üljék meg. Ha valaki megízlelte a szegénység és a mindennapi élett ől való teljes függés keser ű
gyümölcseit, hát ők, a kiskeresked ők, kézm űvesek, közvetítők, csordások és pásztorok. Volt egy anekdota a régi Oroszországban, I. Miklós cár idején, mely szerint minél inkább sanyargatta a hatalom terhekkel, üldözéssel a zsidókat, annál
kevesebb idejük maradt sírásra és panaszra; végül már nevettek, a hatalomnak pedig be kellett látnia, hogy szigora célt
tévesztett. Jelképes ez a chasszidok életére nézve. Hiányzott
a képzettség és az elégedettség, amelyet a rituális el ő írások
pontos betartása ad a híveknek, így nem hunyhatott ki az isteni jelenlét tudata; mindennapi életüket különböz ő módon mint
e jelenlét szimbólumát élték. A ki űzetés szakadéka mélyén
kinlódva soha nem felejtették el, hogy Isten gyermekei. A ki ű zetés erő sítette bennük az ellenállást és okot adott az örömre
is, hiszen megtalálták benne régi örökségük kincseit: Mer hoben ja inzern Tate im Himl („Hisz van Atyánk az égben") —
chasszid vigasztaló ének zsidó dialektusban.
Ahhoz, hogy erre a régesrég el ő készített átalakuláshoz kifejezést, formát és igét találjanak, szükségük volt egy próféta,
egy vallási reformátor nagy alakjára. A zsidóság ezt a mestert
a régi Lengyelországban, Izrael ben Eliezer, Baal-Sem Toy,
szó szerint „A Jó (azaz isteni) Név Mesterének" nevezett rabbi alakjában találta meg. A XVIII. század közepén, abban a
korban, amikor a zsidókat el ő bb a görcsös reménykedés, aztán a csalódás, a kétségbeesés és a tanácstalanság érzése
fogta el, akkor találta meg a csodatév ő kulcsot, amely a sóvárgó lelkek el ő tt megnyitotta a c h a s s z i dok, vagyis az
istenfél ő , jámbor és jóakaratú emberek útját. Más-más módon
érdekes a chasszid történet és tudomány, de lehet, hogy a
legenda még jelentő sebb. Ebben találjuk meg ugyanis a
konkrét élményekrő l szóló tanúságtételeket, és arra sem árt
felhívni a figyelmet, hogy Baal Sem-Tov és tanítványai szóban
hagyományozott tanításai ma is élnek valahol az egyes családokban, zsidók és keresztény parasztok közt egyaránt.
A „chasszid” név sokszor felbukkant a zsidóság története
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során. Mikor az agg Matatias felemelte szavát a király parancsa ellen és megparancsolta fiainak és a Makkbeus testvéreknek, hogy az apáik Istennel kötött szövetségéhez h ű en
cselekedjenek, a chasszidok el őjöttek barlangjaikból, kijöttek
a pusztaságra, hogy csatlakozzanak az ellenálláshoz. Igaz,
késő bb a papság összekülönbözött a Makkabeusok örököseivel, az viszont bizonyos, hogy azok a chasszidok a Törvény
igazhit ű védelmez ő inek tartották magukat és rituális tisztaságuk tudatában gondosan távol tartották magukat a tisztátalan
ellenfelekt ő l.
A lengyel chasszidokról szinte az ellenkez őjét lehetne elmondani — ellenfeleik ezt nem is mulasztották el, eretneknek
tartották ő ket a tudatosság és képzettség hiánya miatt. (Magam is hallottam az am horec meghatározást, ez szó szerint
„földi embert", vagyis parasztot, írástudatlant jelent.)
A chasszidim elnevezés a keresztény kor kezdetén jelenik
meg ismét. Azokra a szegény, derék kis kézm űvesekre vonatkozik, akik az egész Római Birodalom területén szétszóródva
élnek, hozzájuk, els ő sorban a görögországi chasszidokhoz
szólnak pál apostol gondolatai. Ezek a „chasszidok" már inkább hasonlíthatók a lengyelországiakhoz, mint az el őzök,
pontosabban ahhoz a zsidó csoporthoz, ahhoz a közeghez,
amelyben a lengyelországi chasszidizmus kifejl ődött, csak
annyi a különbség, hogy ez utóbbiak a kozák háborúkban elszenvedett kegyetlenségek után még szegényebbek és tehetetlenebbek voltak (Lengyelország keleti részén a zsidók egy
idő re még állandó hajlékukat is elvesztették és zaklatott vándoréletet éltek). Nekik a Római Birodalom szegényeinél is
jobban kellett tanítóiktól a vigasztalás és nemcsak a szentbeszédekbő l akartak er ő t meríteni, hanem csodás jelekre is
szükségük volt. Milyen volt hát Baal-Sem Tob csodatév ő kulcsa?
Mindenekelő tt igaz hit volt, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. A hagyomány és a szokásrend elfogadott tekintélyével
a háta mögött lépett fel. Az aszkézist ő l, a szigorú böjttő l és a
túlságosan pedáns formalizmustól való elfordulás . azonban
valami új és felszabadító erej ű volt, amit szegény és tanulatlan hívei kitörő lelkesedéssel fogadtak. Különösen nagy er őt
adott azonban e tevékenységnek az Istenbe vetett bizalom, a
bizakodásból fakadó öröm és az a tanítás, hogy a tiszta szívűek sokféle úton is eljuthatnak az Istenhez.
Bizonyos, hogy a chasszidoknak nem a doktrina és a dogmák merev kijelentése volt a fontos. A felekezeti g őgtő l maga
a nyomorúságos társadalmi helyzet és a képzettség hiánya
óvta meg ő ket. Találunk azonban náluk egy nyilvánvalóan
platonikus eredet ű eszmét, mintegy alapdoktrinát, mely szerint a világ „szám űzetésben" van, úgy kell elképzelnünk,
hogy Istent ő l ered és ezáltal távolodik T ő le; minden lény, minden ember lehulló, kihunyó szikrához hasonlatos. A „chaszszidoknak", vagyis az alázatosoknak és jóakaratúaknak az a
feladatuk, hogy szeretettel, együttérzéssel élesszék fel ezeket
a szikrákat, és mikor felizzottak, küldjék vissza Istenhez. Ez
az alapvető követelmény — megértéssel és együttértéssel részesülni a tévelygésben — alakította ki a tolerancia légkörét,
amely sokkal inkább jellemz ő a chasszidizmusra, mint más
igazhitű zsidó csoportokra: Hiszen ez a heves és fáradhatatlan istenkeresés oly rendkívüli volt, hogy ez váltotta ki a mitnagdimok éles kritikáját, akik órabbinikus istenfél ő k voltak. A
Brodyban tartott tanácskozáson, a XVIII. század közepén
veszedelmes összeütközéshez vezetett ez. A mitna'dimok
kiabálni kezdtek: „Öltsétek fel a bosszúállás ruháját azok ellen, akik az imádság alatt, ahelyett, hogy az el őírásoknak
megfelel ő en a földre szegeznék tekintetüket, Istenhez emelnék érzékeiket, pimasz, ő rült taglejtésekkel és kihívó pillantásokkal merészelik keresni Istent!" Aki mát látta, mennyire elragadtatják magukat a chasszidok a táncban és az imádságban, igazolhatja ezt a megfigyelést és megértheti, hogy a
mértéktartóbb, h ű vösebb viselkedés hívei kihívásnak érezték.
Késő bb sem fogytak ki a szemrehányásból: a chasszidok
állítólag vad tánccal köszöntötték a szent szombatot, megfeledkezve az egész világról, beleértve saját kötelességeiket is;
a chasszidok állítólag vodkáztak az imádság után — nemegyszer túlzásba is vitték, egyik rabbijuk ki is jelentette, hogy amikor együtt ülnek és vodkáznak, az olyan, mintha a Tórát tanulmányoznák. A chasszidok azt felelték ellenfeleiknek, hogy
melegség nélkül nem akarnak imádkozni, mert az jéghideg,
mint a virrasztás a holtak mellett, nekik viszont az imádság
alatt forró a szívük és épp ezért kell az él ő knek vodkázniuk.
Ehhez járul a következ ő lélektani magyarázat: ha túl nagy ko-

molysággal készül az ember az imádsághoz, a kísért ő is nagy
erővel feszül ellene és „idegen gondolatokkal" zavarja meg
az imádságot. Ha viszont az imádság után vodkával frissítik
fel magukat, barátságosan, emberi módon az egyik a másik
egészségére iszik, a kísért ő üres szórakozásnak véli az egészet és többé nem tör ődik vele, így az imádság ujjongva, szabadon emelkedhet az ég felé.
Ez az ellentmondás magyarázza, hogy nemcsak a racionalisták, vagyis aprólékos és szigorú talmudisták voltak a chaszszidizmus ellenfelei, hanem az olyan kifinomult és magas fokon átszellemült misztikusok is, mint a vilnai Éliás rabbi
(1720-1797), aki a chasszidok útját a kabbala torz változatának tartotta. O is aláírta azt a kiáltványt, amely a chasszidok
kiátkozására szólított fel. A két irányzat közti konfliktus gyakran családokat is szétválasztott. A jólelk ű sasówi Lejb rabbi,
minden teremtmény, állat, ember barátja, akit a nem zsidók is
szerettek, az ő apja például a chasszidizmus dühödt ellenfele
volt. Hosszú évekig neheztelt a fiára, amiért a chasszidizmus
útját választotta, s őt, mi több, valószín ű leg elő is készítette a
botot, hogy atyaian megdorgálja. Jakub rabbinak hívták, Brodyban, a chasszidizmus ellenfeleinek központjában élt. Volt
ott egy sajátos találkozóhelyük, „Chasszidim-Stibelének",
chasszid kamarának hívták ironikusan.
Baal-Sem Toy kétféleképpen védekezett a konzerva#ívok
támadásai ellen. Mindenekel őtt kijelentette, hogy ő maga nem
akar más hitet, mint a hagyományosat, s őt, amennyire lehet,
még erősebben akar ragaszokodni a hagyományokhoz. A
Szentírás egyetlen bet űjérő l, egyetlen hagyományos szokásról sem mondott le. Aztán fizikailag is letért az útról, elvonult a
Kárpátok erd őségeibe, a havasi legel ő kre, Brodytól távol élt.
Remete lett, feleségével hol itt, hol ott bukkant fel, a Prut és a
Cseremos folyónál, erdei kocsmákban, hegyi barlangokban
húzta meg magát. Sok helységr ő l beszélik, a szigorú hagyomány pedig hihet ővé teszi, hogy a legtöbb helyen, ha ugyan
nem mindegyiken valóban megfordult. Közvetlenül szóbeli
hagyományból hallottam Jasienowóról, a Fekete Cseremos
partján lév ő településrő l.
Természetesen lehetne azzal az ellenvetéssel élni, hogy a
legendák csak akkor keletkeztek, amikor a zsidó települések
is hegyekbe kezdtek húzódni, ez pedig igen kés ő n volt, a
Cseremos felső folyásánál csak a XIX. század elején jelentek
meg. A hucul hagyományok azonban kétségkívül régebbiek,
és bizonyosán saját emlékezetükön, nem pedig zsidó közvetítésen alapulnak. Ezek a régesrég letelepedett, ukránul beszélő , görög katolikus pásztorok, akik jórészt a családi és helyi
hagyományokra szorítkoznak és els ősorban hegyvidéki hazájuk hős pásztorairól, parasztjairól és rablóvezereir ő l mesélnek
akkor is, ha misztikus dolgokról van szó. Az égboltot is ezekkel az alakokkal népesítik be. Kétségkívül fennmaradtak kötök
a szlávság ő störténetébe visszanyúló legendák töredékei,
mint például a számos apokrif meg az énekek, részben balkáni, részben keleti szláv eredet ű ek. De biztosan hiányzott bel őlük az érdeklődés a tő lük távol élő zsidók közt történt viszonylag újabb kelet ű események iránt. Csak arról számolhattak tehát be, amirő l saját falujukban vagy a legközelebbi településeken hallottak. Ezeket a híreket gondosan meg ő rizték és tovább adták.
Én is hallottam már gyermekkoromban Baal-Sem Tovról,
arról is, hogy Jasienowóban, egy hucul családnál, Fedecskóéknál élt, ahol a ház asszonya jól tartotta, szükség esetén
ápolta is. E család leszármazottjai, akik még hivatkoztak erre
a hagyományra, a mi id ő nkben Krasnojila faluban éltek, nem
messze Jasienowótól. A másik hír egy erdei barlang (szurduk)
nevét ő rizte meg, a Cseremos bal partján, ahol állítólag BaalSem Toy remetéskedett, és egy magasan fekv ő forrását,
amelyben meg szokott fürödni.
Igaz, a historiográfia hajlamos legendaként félresöpörni
mindent, amit nem igazolnak egyértelm űen az írott források.
Kétségtelen, hogy lehetnek köztük zsidó eredet ű visszaemlékezések is, ahogy az elbeszélések mítoszképz ő , legendás
megszépítése is könnyen felismerhet ő . A tradíció kezdete
azonban — ahogy mondani szokás — a régesrég megtelepedett huculok emlékezetének kincstárában rejlik: az érintetlen
hegyvidéki táj és az ott él ő pásztorok sajátos legendaköre tévedhetetlenül és kitörölhetetlenül ő rzi a Baal-Sem Tovról szóló elbeszélések atmoszféráját. Nagyon jellemz ő , hogy ezekben az elbeszélésekben Oleksza Dobos, a rablóvezér alakja
is szerepel, akit — függetlenül az id ő k során rárakódott mitikus

jegyektő l — a XVIII. századi bírósági akták is említenek. Miközben a zsidók más területeken megvetéssel szóltak az er őszakos kozákokról, zsiványokról; Dobos szerepe a chasszid szóbeli hagyományokban, furcsa módon, igen rokonszenves, a
szegények és a gyengék védelmez ője, sőt, Baal-Sem Toy
barátjaként is említik.
Az írott történetnek nincs sok mondanivalója Baal-Sem Toy
remeteségér ő l, ezért azokra a többé-kevésbé hiteles nyomokra kell szorítkoznunk, amelyek a legendákban maradtak
fenn, ezek bizonyára sikertelen palesztinai újtón alapulnak —
Baal-Sem Toy ugyanis Jasienowótól Safedig vándorolt földalatti járatokon a Piszanij Kaminy hegy alatt és vissza is tért
ugyanazon az útvonalon. Más legendák arról tudósítanak, hogyan tanulmányozott át vaskos köteteket távoli barlangjában
— úgy hangzanak, mint a szemtanúk sokszor elismételt beszámolói. A legenda tovább szöv ődik: Baal-Sem Toy eszerint
ott hagyott egy könyvet, amelyet Istent ől kapott a hegyekben.
Késő bb biztosan keresték is a hegyi vándorok ezt a könyvet
az erd ő kben, a sziklák között. Újabb kelet ű lehet az az értelmezés, mely szerint a könyvet Isten írta.
E legendák pontosan bemutatják, milyen közvetlenül érzékelték az els ő chasszidok a természetet mint Isten teremtmé=
nyét. A chasszidizmus keletkezésének történetét úgy is jellemezhetnénk, hogy egy sz ű kös kis szobából kirepült a nagyvilágba, az erd ő k és hegyek magányába, hogy megtalálja önmagát, majd ismét visszatért és új közösséget alapított. A természet iránt ébredt szeretet sokáig és er ősen hatott a hívekre, összhangban a Mester útmutatásával: felébreszteni a
Szeretet erejével minden széthullott, kihunyt isteni szikrát.
Rengeteg példát találhatunk erre sok-sok chasszid elbeszélésben. Az annopoli Susje rabbiról (1800-ban halt meg) azt
mondja a legenda, hogy, mint fiatal chasszid, nem bírta ki a jesibában, elment az erd ő be meditálni. A zydaczówi Ajzyk rabbitól ered ő elbeszélésb ő l megtudhatjuk, hogy mestere ifjúkorában meghallotta a jöv őt a fák susogásában.
A legszínesebbek a Baal-Sem Toy dédunokájáról, a braclawi Nachmanról szóló legendák. Minden emberi települést ő l
távoli életrő l, messzi tavak partján létesített szátláshelyekr ő l
beszélnek. Braclawi Nachmantól ered az is, hogy az aszkézis
háttérbe szorul a természet mély átéléséhez képest. Az élményben rejl ő mélység és szenvedély érzékeltetésére Martin
Buber gyönyörű szavakat talált: „Eközben Isten néz minden
fáról arra, aki ezt át tudja élni, és minden f ű szállal tegeződik".
Megnyílt így az út az él ő természethez azoknak a szegényeknek is, akik el őtt évszázadokig zárva volt, akiknek semmijük sem volt, és bizonyos értelemben a zsidóság perifériáján éltek. Az Isteni Nev ű Mester kivezette őket a sz ű k kis szobákból, a falak és sikátorok közül az él ő teremtmények világába.
Baal-Sem Toy bels ő átalakulásai, amelyekr ő l beszámol a
szóbeli hagyomány, a táj példáján érzékelhet ő k a legjobban.
Azt mondja az óbuddhista szentencia: „Mindenféle dolgok
történnek, amikor az emberek találkoznak a hegyekkel."
Sem Toy, a magányos vándor és remete is sok szellemi felfedezést köszönhet az erd ő knek és a hegyeknek. El
őérzete
megsúgta, hogy eljön ez a találkozás, vágyott utána és végül
nem kis er ő feszítés árán eljutott hozzá. Egy kisvárosi zsidó,
aki — helyzetének megfelel ő en — fegyvertelenül járt, nem
sodródhatott volna ilyen veszedelembe, már a vadállatok és
rablóbandák gondolatától is megrémült volna. De az olyan
embernek, mint Baal-Sem Toy ez nem volt akadály. Bár neki
is nehéz lehetett legy ő zni a szétszórt településeket elválasztó
távolságokat. Már a XVIII. században is említenek rabbikat,
akik a két Cseremos parti kisvárosban, Kutyban (jiddisül Kitev) és Kosówban telepedtek le. Baal-Sem Toy felesége a
kuty Gerson rabbi lánya, el kellett hát valahogy jutnia a Lembergtöl északra fekv ő Brodyból egészen a román határig. A
XVIII. századi szóbeli hagyományok szerint (csak a XIX. századból maradtak fenn írásos jelentések a fels ő -cseremosi javakról) Baal-Sem Toy kocsmát bérelt az uradalomtól Jasienowóban az ún. Placcon. Ma 40 kilométeres új út köti össze
Kutyt Jasienowóval, de a régi gyalogút, a barlang mentén, át a
Sólyomsziklán jóval hosszabb lehetett. A legenda szerint abban a barlangban élt feleségével Baal-Sem Toy megvilágosodása elő tt, felesége minden nap talicskán tolta az agyagot a
kisvárosba és eladta a téglagyárosnak. Amikor meg kibérelték
a hegyekben a kocsmát, a felesége általában otthon maradt,

ő pedig vándorútra indult. Bizonyára sokszor megjárta odavissza a Jasienowo és Kuty közti hosszú utat, hogy az ünnepeken felkeresse az imaházat vagy felesége családját. Itt természetesen nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy akkoriban egész másképp éltek. AKeleti-Kárpátok erd őségeiben és
a havasi legel ő kön szinte nem is folyt földm űvelés, alakosság
fő ként állattenyésztéssel és vadászattal foglalkozott. Így
nagyrészt vadhússal és tejtermékekkel, valamint puliszkával,
árpa- és hajdinakásával táplálkoztak, kenyeret vagy kalácsot
ma is legfeljebb az ünnepekre sütnek. A mindennapi élethez

nélkülözhetetlen dolgokat málhás lovakkal hozták fel a hegyekbe a völgybő l, ez a kemény és kitartó fajta a nemegyszer
nyaktörő hegyi ösvényeken mutathatta meg, mire képes, Zord
az éghajlat, télen hófúvás, nyáron heves vihar pusztít. Erhet ő
hát, hogy Baal-Sem Toy nem a kisvárosi zsidók öltözetében,
hanem egyszerű paraszti viseletben és istránggal átkötött
bárányb ő rben járt, amit sose vetett le. Ilyen kép maradt meg
az emlékezetben a vándorról és a remetér ől.
Ezen a vidéken emberemlékezet óta sok magányos kunyhó
és ház volt, lakói nagyrészt remete életet éltek, távol az emberektő l és a világtól. Még ma is sok helyen bevett dolog,

hogy a pásztorok a fels ő havasi legel ő kön töltik a nyájjal a
nyarat, a telet pedig a hóborította cs ő szkunyhókban, tavol a
szülő falujuktól. Ebben a magányban olyan veszedelmeknek
van kitéve az ember, amelyek a társadalomban szinte már
nem is léteznek. Magam is ismertem olyan embereket, akik
azt állították, hogy látták az ördögöt különböz ő alakban. Állandóan fenyegetve érzik magukat a mágiától és a szellemvilágtól, védekezésképp maguk is elsajátították és alkalmazták
a mágikus praktikákat. Ilyen az „él ő tűz", az „el ő szó" és a
varázsmondókák, b ű vös formulák. A varázslat a legkülönböző bb formában is megjelenhet, attól függ ő en, mire érzékeny

az ember. Megtörténik, hogy a fiatalemberek lelkét megszállják az „erdei n ő k", ez a nemegyszer beteges állapot olyan
szenvedést okoz, odáig fokozódnak a kínok, hogy nem lehet

elviselni. Érthető hát, hogy ilyen esetekben az áldozatok nagyobb bizalommal viseltetnek a mágikus formulák, mint gyóntatóik iránt. Az effajta helyzetekben tanácsos elkerülni a beszélgetés alatt a „n ők" témáját. Érthető , hogy az ember egymagában sokkal inkább ki van téve a természet démonikus
erő inek. De a Gonosz nemcsak azért képes cselekdeni, mert

az emberi lélek kész elfogadni őt. Ha a szolgálatába szeg ődik
és hatalmat ad neki mások fölött, akkor is, hiszen „a hatalom
mindig gonosz", ahogy Jacob Burckhardt, a kiváló svájci történész mondja. Jellemző , hogy épp ezen a magányos hegyvidéken uraskodott annyi nagy varázsló, mágikus hatalmukkal
nemcsak ellenségeiken akartak bosszút állni, hanem gyakorta gonosz hatalomvágytól vezetve más teremtményeket is hatalmukba akarta keríteni, hogy kínozhassák őket. Nagyon féltek tő lük, mert a varázslat a távolban is hatott, nekik voltak a
legraffináltabb módszereik a kínzásra és a gyilkosságra, és
minden aggály nélkül alkalmazták is ezeket. Láthatatlan,
megfoghatatlan erő k, velük szemben a papság is er őtlennek
bizonyult; a varázslók ugyanis sose szálltak nyíltan szembe
az egyházzal, csak titokban, így minden vád alól ki tudtak bújni. Hatalomvágyuk semmilyen b ű ntől, a szentségtörést ő l sem
riadt vissza. Minden lelkipásztori e гđfeszítés megtör lelkük
keménységén és romlottságán.

Másrészt pontosan ez a zabolátlan, semmiféle konvencióval nem korlátozott életmód tette lehet ő vé a magányos embereknek, hogy sokkal szabadabb kapcsolatban legyenek a természeti lényekkel. Közvetlenülés intenzíven vettek részt minden teremtmény életében és szenvedésében, minden életet,

„mindent, ami lélegzik" vallásos áhítattal öveztek. A természettel való mély kapcsolatot példázza Martin Buber elbeszélése a braclawi Nachmannról, Baal-Sem Toy dédunokájáról,
aki nem tudott aludni újonnan épített faházban, a friss deszkák közt úgy érezte, mintha holtak közt feküdnék, hite szerint

megölik a fa lelkét, ha id ő elő tt kivágják. Nem olyan rég történt
a következő eset. Egy hucul, aki elszeg ődött favágónak egy
nagyvállalathoz, bevallotta gyóntatójának, hogy úgy érzi, a favágással tömeggyilkosságot követ el védtelen teremtményeken.
Említést kell tennem a hegyvidékiek másik lényeges tulaj-

donságáról: nagyon szeretik a táncot. Ritka találkozásaikat
rendkívüli örömmel ünneplik, gyakran az egész éjszakát végig
táncolják, még akkor is, ha egész nap keményen dolgoztak.
Az első alapos leírás ezekrő l a táncosokról Hacquet munká-
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jában, a Neueste politisch - geographische Reisenben olvasható, Nürnbergben adták ki 1794-ben (tehát mintegy
negyven éwel azután, hogy Baal-Sem Toy ott járt a hegyekben). E hegyvidéki lakosság életmódja, szokásai szinte semmit sem változtak napjainkig.
Nincsenek utalások arra, hogyan tért vissza Baal-Sem Tob
a hegyvidéki magányból az új község életébe, hogyan látott
munkához, de ezt a hiányt könnyen pótolhatjuk. Már gyermekkorában megmutatkozott a tanítói hivatás iránti hajlandósága: nagy szeretettel és türelemmel taníthatta imádkozni és
énekelni az iskolás gyerekeket. Az új község ugyanis, amelyét a remeteség évei után talált, többé-kevésbé gyerekekb ő l
állt. Hosszú évek magánya és elszigeteltsége után most minden erejét a községnek áldozta és közeli, meghitt kapcsolatban élt szellemi gyermekeivel. Myt symche, Jidelech, myt
symche lomir im dinen! („Örömmel szolgáljuk, zsidók,
örömmel szolgáljuk Ő t!") — ez az ének érzékeltetheti az els ő
chasszidok szívét betölt ő örömöt és szeretetet.

Nem szabad abba a hibába esnünk, hogy a chasszidizmust
és keletkezését a vidék folklórjával próbáljuk magyarázni. Véleményem szerint a folklór amúgy!s helytelen és önhitt meg-

határozás, jobb lenne helyette „régi, különösen archaikus vallási kultúra maradványairól" beszélni. Baal-Sem Toy lélekben
fel volt fegyverezve — mágikus védekez ő eszközök készít ője-

ként is nagy híre volt, els ő sorban amuletteket készített, amelyek el ű zték a betegségeket és a démonokat, ézeket az amulettjeit mindig maga szignálta. Az igazhit ű zsidók szemében
sérelmes visszaélés lett volna, ha ezek az amulettek a szent
Isteni Név erejével hatnának — sokakat kiátkoztak eretnekként, ha valami hasonlóval próbálkozott. Baal-Sem Toy azonban „személyesen” harcolt a démonokkal, sem az ördögök
tő l, sem a varázslóktól nem félt. Ezzel kapcsolatban érdemes
megemlíteni, hogy azok a mágikus praktikák, amelyekhez a
keresztény huculok és a chasszid zsidók fordultak nagy szükségükben, alapjában véve azonosak voltak. Tanúja voltam
egyszer egy beszélgetésnek falusi zsidók és huculok között,

egy gyilkosságról beszéltek, amelyet valamelyik varázsló követett el, megdöbbentett, hogy nemcsak azt tudták a jelenle-

vő k, hogyan hat a varázslat, hanem ugyanazokat az elnevezéseket is használta mindkét fél. Szinte költ ő i fordulatokkal
beszéltek arról, hogyan lehetne visszatéríteni az igézetet,
amelyet valakire küldtek, valamiféle mágikus nyílvessz őként
képzelték (ezt a küldést huculul obertinnek nevezik).

Akaratlanul is el ő tolakodik a kérdés, volt-e szerepük, vagy
mennyiben volt szerepük a keresztény hatásoknak a chasszidizmus kialakulásában. Nachim Bomsy, a sasówi költ ő jiddi-

sül írt versében szerepel egy zsidó fiú, aki a templom melletti

temető falánál áll és hallgatózik, szinte elb ű
völi a keresztény
imádság varázslata. Ilyen vonzer ő sugározhatott az imádságból fakadó örömb ő l vagy esetleg a tisztességb ől. Az is lehet,
hogy az egyszer ű parasztok Istenbe vetett határtalan, gyermeki bizalma azért volt mély hatással a zsidó chasszidokra,
mert a saját vallásos érzületükkel rokonnak érezték. De közvetlen hatásról aligha beszélhetünk ugyanez áll a kabbalára
és a keresztény újplatonizmusra is. Nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy a zsidóság évezredek óta családi körben üli
meg az ünnepeket, els ősorban így ő rizte és hagyományozta a
család a tradíciót. Érdekes, hogy a talmudisták allítólagos
konzervativizmusa ellenére a chasszidok mélyebben gyökereztek a hagyományban; az igaz hitet mintegy önmagukban
valósították meg és kevésbé voltak kitéve a hitehagyásnak,
mint a racionalista irányzat követ ő !. Vilnában, a zsidó tudomány központjában két híres deista értekezés jelent meg, az
egyiket a zsidó, a másikat a karaita rabbi írta. Latin fordításban kés ő bb Voltaire elismerését is kivívták. A chasszid írások
aligha keltettek ekkora visszhangot a máshit ű eknél. A racionalisták már általános m ű veltségük miatt is veszélyeztetve
voltak, viszonylag hamar gyökeret ereszthettek egy másik
kultúrában. Lengyelországban nem volt ritkaság, hogy képzett rabbik leszármazottjai keresztény hitre tértek. A chasszideus mozgalomban alig fordult el ő ilyen eset, ez a maga nemében egyedülálló jelenség vallástani szempontból. Emiatt
nyilvánítják néhány francia és lengyel m ű ben „reakciós" er ő-

nek a chasszidizmust.
Lehetetlen figyelmen kívül hagynunk a következ ő tényt:

vannak közös vonásai a chasszidoknak és a ferenceseknek.
A hasonlóság bizonyára a szegény és képzetlen elem dönt ő
hatásával magyarázható, emellett arról sem szabad elfeled-

keznünk, hogy Baal-Sem Toy tudatosan úgy formálta tanításait, hogy ellentétbe kerüljenek a tudománnyal, amely logikai,
skolasztikai finomságokban merült ki. Szent Ferenc esetében

bizonyára az alázatnak volt dönt ő szerepe. A chasszidizmus
lényeges vonása, hogy egészen másként viszonyul az állatok
világához, nevezetesen együttérzést hirdet minden teremt-

ménnyel; ez a beállítottság pedig az id ő tájt idegen volt a judaizmus vallásos érzületét ő l. A sasówi Mojse Lejb rabbiról
például azt mondja a legenda, hogy a kol nidre , (a fő imádság
az Engesztelés Napján) idején várniuk kellett rá a híveknek a
zsinagógában, mert enni adott az otthon maradt gyerekeknek
és megitatta a lovakat, teheneket. Egy másik rabbi, a kuty
Gerson azt a feladatot t ű zte ki magának, hogy kiszabadítja a
befogott madarakat; eleinte megvette és kiengedte őket a kalitkából, amikor meg elfogyott a pénze, egyszer űen kinyitotta
a kalitkákat, hogy elrepülhessenek. Valószín ű , hogy nemegyszer rászolgált így a verésre. Ez a természethez f űződő kötelék szinte teljesen megszakadt, amikor a chasszidok falusiakból polgárokká lettek.

Említést kell tennünk egy másfajta tendenciáról, amely a
chasszidizmusban rejlett. A chasszidok tudatosan távol tartották magukat a m űvelt emberekt ő l és általában a m űveltségtő l,
következésképp a részben lengyelül, részben ukránul beszé-

l ő falusi lakossághoz közeledtek. A chasszid zsidók zsidó
nyelven (jiddisül) beszéltek, írtak és imádkoztak, de mikor

közelebbi kapcsolatba kerültek a parasztokkal, átvették a helyi nyelvjárás elemeit. A lengyel és ukrán népdaloknak, akárcsak az Énekek énekének , vallási jelentéseket tulajdonítottak. Így e dalok egyszer ű tartalma mély, szimbolikus értékekkel gazdagodott: a rózsa a pásztor szerelmi énekéb ő l a menynyei cél jelképe, az áthatolhatatlan erd ő , amely elválaszt bennünket attól a rózsától, a szám ű zetés emblémája lett, a szám ű zetés alatt kell a szeretet által eljutnunk a megváltáshoz. E
költő kifejezésekben a chasszid vallásos áhítat teljes mélysége megmutatkozott. Az ilyen dalok összeállítása, új meg új értelmezése, a keresett és újból megtalált szimbólumok a maguk sokféleségükben él ő bizonyítékai a chasszidok gazdag
vallási képzeletvilágának. A számmágiát vagy számmisztikát
kétségkívül a kabbalából vették át, a dalok öröksége azonban
hiteles, természetes úton kifejl ő dött népköltészet volt, az élet-

tapasztalat és a szenvedés kincstárából merítettek, amely a
legközvetlenebbül kapcsolta össze ő ket a nem zsidó környezettel. A modernkori fejl ő dés a chasszidokon is nyomot ha-

gyott; a szegény és gazdag zsidók, a kézm űvesek és polgárok közti ellentét akarva akaratlanul a szegény zsidók és keresztények szolidaritását er ő sítette. De a vallási élet is állandó
változásoknak volt kitéve, így az id ő múlásával két pólus alakult ki: a chasszid és a cádik. Mindkét szó a Bibliából és a Talmudból ered. A Szentírásban az Isten mint chaszszid jelenik meg. „Mert én h ű (chasszid) vagyok—igy szól az
Úr —, nem tart örökké haragom." (Jer. 3, 12) Az egyik kom-

mentár azt mondja Istenr ő l. „ Ő kezdetben cádik és az igaz
Joggal uralkodik. Kés ő bb chasszid lesz, elfordul a Jogtól és
Kegyelmet gyakorol." A Szentírás szerint tehát a chasszid
magasabb rend ű , mint a cádik. A zsidóság kés őbbi fejlődése
során, beleértve a szám ű zetés idejét is, a cádik „közvetít ő és
pap" lett. A cád!kok jelent ő sége épp a chasszidizmus terjedésével n ő tt. A cádik arra hivatott, hogy beszéljen Istennel, s őt,
még ítélkezhet is Isten felett. A cád!kok az emberiség központi

alakjai, nekik köszönhet ő , hogy a világ létezik, hatalmuk korlátlan. A braclawi Nachman rabbi híveinek tulajdonítják a következ ő kijelentést: „A cádik Mózes és a Messiás egy személyben".

milyennek láttam ő ket gyermekkoromban, a Fels ő Cseremosnál, a chasszodik hazájában.
Egyik alkalommal Ajzykot láttuk, ahogy lassan és méltóságteljesen belépett az imaházba (Szil), furcsa öltözékben, úgy
rémlett, sötét selyem kaftánban, rókakucsmában, fehér harisnyában, lakcip őben volt, kezében fehér selyemkend ő be csavart imakönyv. Öltözéke gyászmisét celebráló görög katolikus
pap ornátusára emlékeztetett, vagy inkább annak a spanyolnak a viseletére, akinek a képe Nagymamánk szalonjában
függött. Rögtön megkérdeztük a Nagymamát, miért öltözött
így, rövid választ kaptunk, amely — bizonyára az ismeretlen
szó hangzása miatt—felvillanyozott bennünket: „Ajzyk chaszszid". Reszketés fogott el a titokzatos szótól. Dajkánk felügyelete alatt elsétáltunk húgommal a Zsidó K ő ig, és amikor
visszatértünk, egy világos ablakhoz lopakodtunk a Waratyn
partján. Sokáig néztem a nagy szobába, ahol zsidók imádkoztak. Idegen világba vezetett a látvány. Még most is el őttem
van, ahogy benézek a titokzatos réseken, át a megszokott,
hétköznapi világ falán.
Minden emberalak meg volt igézve. Az egyik karcsú és magas, fiatal zsidó fedett f ő vel, mozdulatlanul állt a falhoz támaszkodva. Id ő nként suttogott valamit, meg-megrázkódott,
mintha felzokogna, kiabált. És továbbra is mozdulatlan maradt. Ijeszt ő volt. Biztosan meghalt valakije — gondoltam — és
így siratja. Vagy — az is lehet, hogy gyón. Lehet, hogy valami
szörny ű titkot ismer, és ott, valahol a falban Isten füle hallgatja?
Az imádság vezet ője, egy magas öregember, szigorú, kemény arcát mintha sárga csontból metszették volna, hosszú
ő sz szakállával szüntelenül bólogatott, hajlongott valami el őtt,
amit én oltárnak neveztem. Kiabált, hosszan elnyújtva énekelt
és szívb ő l zokogott. Elcsuklott a hangja, ő maga is — emlékszem —egészen megtört, és megint valami fohászkodó szavakat mondott. Egy idegen, számomra ismeretlen fekete zsidó lángoló sötét szemét forgatta és hirtelen hadonászni kezdett a könyvvel. Rémülten néztem rá, valósággal ő rültnek láttam ebben a lázban. Az id ős vezető minden hosszabb felszólalása után kihirdettek valamit, kórusban kiabáltak a résztvevő k, akik közül mindenki másképp ült, másképp állt és másképp járt.
Az öreg Ajzyk egy félrees ő helyen ült, hullámos, ősz szakál-

lával komoly és méltóságteljes volt. Szemét elfutotta a könny,
sugárzó, mosolygó volt az arca. Jobb kezének ujjait a fejéhez
emelte, mintha az imádság minden szavát emlékezetébe vésné, mintha a magasztosság mézét szívná bel ő le. Annyi arc,
tán túlságosan is komoly, idegen és magányos arc után Ajzyk
jól ismert, bizalmat sugárzó arca valahogy megörvendeztetett. Lobogtak a gyergyák, sugárzottak a gyertyatartók. A Cseremos valahol nagyon távol csobogott.
Egyszer csak odajött a dajkám, keményen megragadta a
vállam és elhúzott az ablak el ő l. „Megmondom a Nagymamádnak" — fenyeget őzött és hazavitt. De én már teljesen el
voltam kábulva az élményekt ő l. Jóval később tudtam meg,
hogy az Engesztelés Napja volt, ezt a napot nagyon ünnepélyesen ülik meg a chasszidok. Azóta vagyok fogékony, azóta
van fülem a chasszid elbeszélésekre.

Micsoda biztonságban érzi magát az a gyermek, aki olyan
országban n ő fel, ahol évről-évre ilyen imádság ő rzi, még akkor is, ha ez más vallás imája. Évszázadokon át szállt az ég
felé az imádság hangja — és most elhallgatott. Vajon megszólal még? És vajon idegenek reményei szólaltak meg benne,
vagy a mi reményeink? ❑

A chasszidizmus ezen átalakulása oda vezet, hogy egyre

inkább elsorvad az Istenbe vetett gyermeki hit és az ösztönös

fogékonyság. A téma ismer ő i azt állítják, hogy a chasszid hit
eltorzult a „cádikjzmussal" való visszaélések, a cádikok hatalmába, csodatév ő képességeibe vetett hit miatt. Az egyik legenda, amely a gonosz Samael, azaz a Sátán alakjával foglalkozik (nehéz lenne eldönteni, chasszid vagy rabbinikus eredetű ), meglehető sen ironikusan a Sátánnak tulajdonítja a
chasszidizmus bukását, hiszen ha közelebbr ő l megvizsgáljuk,
megértjük, hogy a túlbuzgóság, már ami a hívek s z á m á t
illeti, okozza ezt a fatális fejl ő dést. A Sátán megparancsolta,
hogy minden világban hirdessék a felhívását: „Mindenki
legyen chasszid!" Es Igy történt.

A chasszidizmus nagy ereje kétségkívül az imádságban,
ahogy a Talmud mondja, „a szív szolgálatában" rejlett. Vegezetül szeretném felidézni, hogyan imádkoznak a chasszidok,

Az írás eredetileg németül, Begegnung mit Chassidim címmel jelent meg
Salzburgban a Kairos , Zeitschrift fir Religionwissenschaft 1961/1. szá

mában. Andrzej Vincenz fordította lengyelre (az „Egyik alkalommal ..... kezdet ű
utolsó rész kivételével, amely lengyelül is fennmaradt A havasi legel ő n harmadik sorozatában A Zsidб Kő cím ű elbeszélés részleteként).
Bibliográfia: Martin Buber összes m űvei; A. Eliasberg: Sagen polnischer
Juden, München, 1916; P. Levertoff: Die religiöse Denkweise der Chassidim
(1918); R. Lilientalowa: Dziecko zydowskie, Kraków, 1927; Ch. Bloch: Priester der Liebe, Zürich, 1930; S. Dubnow: Geschichte der Chassidismus (2.
köt., 1931); H. Chajes: Baal- Szem - Tow u chrzescijan , Warszawa, 1934;
Schibcheba-Bescht (névtelen mú a XVIII. századból, Zofia Belzka fordította
lengyelre, Lódí, 1935), S. Vincenz: Na wysokiej poloninie, Warszawa, 1936.

Fordíto tt a PÁLFALVI LAJOS

Lovas Ildikó

Apró
István
kisregényeirő l
„Adj pennámnak erőt, úgy
Jrni mint volt"
(Zrínyi M.)
Az embert naggyá nem okvetlenül gy őzelme teszi, sokkal inkább a küzdelem, melyet
a cél elérése érdekében vállal. Az emberi

nagyságokat termel ő vállalkozásról szól
Apró István két kisregénye.
Sziszüphosz büntetése jutalma is lehet,

hiszen „a magaslatok felé tör ő küzdelem
egymaga elég ahhoz, hogy megtöltse az
emberi szívet" (Camus: Sziszüphosz mítosza). Serrő l lehet írni, többet mint a célba-

érés гб l, vagy a bukásról, hiszen ez az, ami
kitölti a h ősök lelkét. Végezetül természetesen megtudjuk a pozitív, illetve negatív vég-

kifeljetet, de csak mint egy folyamat lezárását, mert az értékelés megtörténik magában
a folyamatban, s független az utolsó ponttól.
Miért küzdeni is fontos kérdés, s ha meg-

annyi változatot kínál is az irodalom, alapvető végkicsengése sok m ű üzenetének,
így a Küldetésnek is, hogy: Átok jár ezen a
földön ... ember teremtette átok. Ember dolga az is, hogy küzdjön ellene" (102). Jóles ő
érzéssel tölt el, hogy másért is lehet küzde-

ni, hogy nemcsak ez az egy ilyen általános
formula létezik, hogy valójában nem létez-

het ilyen egy szuszra kimondott általános
igazság, mert ha létezne akkor maga a küzdelem veszítene az értékéb ő l.

Ugyanakkor a kételkedés, a bizonytalanság, amely ő rölni képes a lelket, amely
megkérd őjelezi a küldetésnek nemcsak
fontosságát, hanem értelmét is, szintén

megfogalmazást nyer a m ű ben: „Hátha kül
detésem csak számtalan lidérces álmaim
egyike" (99). Eképpen s ű rűsödik bele Apró
István két kisregényébe a küzdelem ma-

gasztos fogalma, miértje, vajonja. Általános
fogalmak ezek, amelyek legf őbb értéke a
keretben van, abban a formában és tartalomban, amelyben megfogalmazásra kerül.
Kétségtelen, hogy a történelmi háttér, a történelemnek mint alapvet ő tényező nek a vé-

gigvonulása a regényeken a m űvek sikerét
biztosítják. A magyar történelem egyik leg-

érdekesebb id őszakához visszatérni, ahol
behatolni, arról mondatokat írni jártasságot
követel és biztos mozgást a korabeli fogalmakban. Aprónak sikerLUt néhány szóval
megteremteni az általa elképzelt hangulatot, létrehozni az olvasó agyában a térképet: dézsmabehajtó, mez ővárosok, ott volt
a török, vagy ha nem, hát másnap betoppant. Ezek olyan kifejezések, amelyek
egyértelm űen visszaadják a történelemórákról ismert Magyarországot. A Küldetés
esetében ilyen hatást elérhetett mindössze
két szóval: kuruc, labanc, s máris mindenki
előtt megjelentek a jó legények, Csínom

Palkók és Buga Jakabok. S ez mindenkép-
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pen értéke a regényeknek. Mert a hangulátból már következik a cselekmény, az izgal-

valóban sugall valami ilyent Apró két egymásba érő és egymást kiegészítđ regénye,

mas és fordulatos történelmi id ők izgalmas

akkor nemcsak sikeresen építkez ő fabula,

és fordulatos regénybeli cselekménye. S
nem szabad szem elöl téveszteni, hogy „az
esztétikai örömöt megteremt ő elbeszélések
közül minden bizonnyal a legels ő a feszült-

ennél többet nyújtó szüzsé, feldolgozása
egy örök emberi kérdésnek az önfeláldo-

séggel teli, fordulatos fabula" (Szávai J.:

szen ez majdnem mindig el is marad, ha-

Novellaértelmezések, Tankönyvkiadó, Bp.
1983). Így a Járhatatlan út cím ű kisre-

nem egy sajátos id őfelfogás is lehet, nem

génytörténete magában érdekes, izgalmas;
fő vonala a török el ől nádasba bújt, majd
menekülő kis embercsapat, kiknek vezet ője
a fráter, aki emberré teszi ő ket, vezeti őket,
belehal vezetésükbe, megmentésükbe, a
küldetésébe. Ennyi a történet. De ezenkívül

jelen vannak a regényben azok a motívumok is, amelyekből építkezve Apró létre-

hozza a szüzsét, azt a részét a m űnek,
amely a másfajta összefüggésekre mutat
rá, rákényszeríti a befogadót, hogy a lineá-

zásra is képes küzdés vállalásáról, a küldetésrő l, amely független a célbaéréstöl, hi-

az az abszolút id ő elismerése, hanem valami új, az id ő k végtelen sorának megfogalmazása.
Történelmet írni tudomány. A történelemrő l írni viszont írói tevékenység. Az író lehe-

tő sége arra, hogy az'adott történelmi háttérrel bemutassa azt, ami őt az íróasztalhoz üldözte. Lehető ség, hogy a történelemt ő l továbblépjen a m űvészet felé. Mert — Nabo-

kov szavaival élve — minden regény csak
annyiban létezik, amennyiben esztétikai élvezetet tud nyújtani. ❑

ris olvasat mellett észrevegye a nem közvetlenül cselekményes lényeget. Érdekes
módon a jelenben történ ő eseményeket

harmadik személyben adja el ő az író, míg a
fráter visszaemlékezései els ő személyben
történnek, így közelivé, közvetlenné, válik

fontosabb lesz, mint maga a történet. Periodikusan váltják egymást a visszaemlékez ő ,
valami módon távolabbra mutató, utaló, és
a jelenben folyó események. Az el őbbi

feladata, hogy állandóan fönntartsa az érdeklődést az olvasóban, a gyerek Bálint,
akit otthonából ki űzött és árvává tett a török,
és a feln őtt Bálint fráter, aki visszatért a nádasba, és emlékképek veszik körül. Az
egyes szám első személyben történ ő visz-

szaemlékezést csak fokozza a megkezd ődő menekülés, az imbolygás a nádasban —
a fráter mindenkori nádasában —, s ez a
felfokozott szituáció egyetlen megoldása

csakis az lehet, hogy egymásba siklik a
visszaemlékező feln őtt agy és az emlékképek kisgyerekagya, az emlék megoldást

nyer a jelenben: „Nézte a képet, és valahol
az agyában megjelent egy másik" (44).
Magában a történetben elérkezik a reggel, a
maroknyi embercsoport folytatja értelmetlen
menekülését, a fráter által oly jól ismert in-

goványban, hogy a gyerekkorára rálelt frá-

Csapó Julianna

Szárnyaszegett
Ikarosz
Beszédes István: Kívánja-e
a pirosat? (versek)
Forum Könyvkiadó, 1988,
Újvidék

ter megmentse népét, éppen a meglelt gye-

rekkor által, hiszen ő kiskorából ismeri a tá-

Az első tollvonások után és a Teleírt világ

jat, s tudja, hogy lennie kell egy szigetnek, a
megmenekülés szigetének. S az átkelés
pillanatában kiderül, hogy végig követte
ő ket az ellenség, menekülés nincs, csak

követő en Beszédes István végre önálló kö-

halál. A történet csattanója, a fabula kereksége megvan. A mondanivaló azonban nem
a kissé közhelyszámba men ő parányi sziget, hol élni lehet békességben, távol a mindenkori ellenségtől, hanem ennél több, érdekesebb, de ez csak a másik kisregény-

ben derül ki, ahol az önálló fabula és a
megmaradt üzenet, a megalkuvást nem ismerő küzdelem a jó ügy érdekében, mellett
valami sokkal érdekesebbet is fölfedezhe-

tünk: „Álmot láttam. Papokat tereltek...
anyámnak megpróbáltam lefesteni néhány
kísértő képet: nagy füves pusztaságot...

megint nádasokkal álmodtam... Emlékezem a menetet vezet ő férfira is, én voltam
és mégsem én." Ilyen mondatok térnek
vissza a regény különböző pontjain, s nem
véletlenül. Nem hiszem, hogy mindössze

csak az el őző regénnyel való rokonságot hivatott kifejezni, vagy a két ember sajátos
vonásait, azt, hogy minden kornak megvannak a maga küzdelmet vállaló emberei, akik
közös vonásokkal bírnak, akármely korban
élnek is, mert az emberi nagyság mércéje
minden korban ugyanaz. Ennél mindenképpen többről lehet szó. Id б és tér furcsa keveredéséről. Sajátos szemléletről a térrel és

idő vel kapcsolatban. „Minden az emberrel
magával történik, és minden pontosan
most. Egyik évszázad múlik a másik után,
de az események mindig a jelenben történnek" (Borges: Az elágazó ösvények kertje;
A titkos csoda c. kötetb ől, Bp. 1987). Ha

(1987) c. antológiában való bemutatkozást
tetben szólalhatott meg. A hagyományos
pálya-alakulási görbét figyelve akaratlanul
is fölvető dik a kérdés, vajon a Gemma
Könyvek 21. darabja irodalmunk újabb ígérete lenne-e.
A hét ciklusba sorolt versek, a meghökkentő illusztrációk és az erotikus-provokatív
kötetcím kétségtelenül figyelemfelkelt ő ,
„sokat sejtető ", olvasótoborzó megnyilvá-

nulás akar lenni. Sikere és átgondoltsága
azonban kétséges.
Az első oldalon közölt programvers (Vadgalamb röpül), úgy tű nik, a káoszba merült

világ pokla felé kapdos a zokogó galamb
apokaliptikus rajzával és a néhai szilárd
vonalvezetés ű mondat ívének értelmetlen-

né roncsolásával. A jól hangzó zá гбstгбfát
követően az „elsötétedés" vagy inkább el-

homályosodás futamai zúdulnak az olvasóra, természetesen szabadvers formába ömlesztve, amint az korunk jól nevelt költ őjéhez illik. A kiindulópont az örök, immár

klasszikus tematika, vđgyis a XX. századiság, a széthullani akaró, embertelen világ
állapotrajza. A félreértés elkerülése végett,

az említett formával és tartalommal semmi
bajunk, hiszen a jó vershez megfelel ő háttér
lehet mindez, egy kis átgondoltsággal és
eredetiséggel vegyítve. Baj csak akkor lesz

a dologból, ha a modern poéta, átesve a ló
másik oldalára, az értelmetlen valóságot ki-

fejezendő divatos jelzik és f őnevek szabad

szükségtelen a kommentár a Lesen c. köl-

variációit rakosgatja egymás mellé — gyak-

temény egyik szakaszához.

ran bizony értelem nélkül, de az értelem jegyében, úgymond. Beszédes még nem jutott el eddig a pontig, de vannak percei és
vershelyei sőt versei, melyek igencsak kétségbeejtik még a türelmesebb olvasókat is.
Gondoljunk például Dzsem herceg itáliai

„Este közeledik megváltón:
penész gyalogol a Lekvár-tón;
fehér uszálya meg-meglebben:
messiás jár a kisüvegben."
Beszédes azonban, úgy látszik, nemigen
kedveli, ill. kerüli az ilyesfajta megnyilvánu-

utazására avagy az alábbiakra: Szögesdrót, trufa, Benjamin Franklin dicsérete, AIter-Alternatíva stb. Sajátos, nemegyszer

lásokat. Verse a képzettársítások indokolatlanul bonyolult hálójába gabalyodik, s gyakran mintha félúton megállna, elhanyagolva
az asszociációk, a motívumok átrostálását s
rendezettebb viszonyba állítását. Mintha a
költő maga is tudatában lenne ennek a

végletes szókincse, túlzóan eredeti képzet-

társításai már ezekben az alkotásokban is
szembetűnnek.

A tájszavaknak és az idegen kifejezéseknek a használata még érdekes és célszer ű
is lehet, akár az új szóképzéseknek, a groteszk szójátékszer ű betűösszemosásoknak

ténynek, amikor mottóként is elfogadható
két sorát papírra veti:
„De én csak csapkodok,
üregek szárnya másokat röpít."

az alkalmazása (pl, tet őtetö гttetöfa, hár-

(Holmi Ikarosz)

mastöbbszögekbe, kisujjkö гбmpöröly stb.).

Mindez azonban csak akkor érvényes, ha
az illető elemek meghatározott funkciót töl-

tinik be, ami adott esetben sajnos néha elmarad, illetve olyan fényben t űnik föl, mintha szerepe éppen az öncélúság lenne. Beszédes kirívó mozzanatos igéitől (kullong,
lapog, pöntyög, nyüzsöng, csáng, binyog)
és szóösszetételeitől (permetcsend, boholykápos, mertambivalencia, verscserje-

1

Egy suta Ikarosz áll előttünk; de nem
végső állapotában. A lírai én szebb, kristá-

lyos hangon is szólhatna,

„a repülés" örö-

mét is megízlelhetné (amibe már itt-ott bele
is kóstolt) fokozottabb m űgonddal és kitartással. Mindenesetre a feltételes módot túl-

haladva, várjuk a számyrakapást.

sek stb.) már csak egy ugrás az iránytalanul kanyargó mondat, a nagyon is eredeti
asszociációsor, mely még egységes hangulati töltést sem képes kiváltani minden esetben. Példaként egy részlet a Röpбda „ röpdöséseib ől":

..A pára lombog,

(fejem fölött e bolondmalom) végképp

körbejárva
a vízszivattyú kábel; s már köröndre
dobbanok:
könyököm, vállam súrlódik bár el: az órát
féltem,
meredeken védem, bádogát földhöz nem
lököm: karónyi
karomon csöröng,

míg hangárba zuttyanok anyahajószínen.
Micsoda
glancoló öröm, hogy véres az inam, és
bizsereg
az ínyem."
Tiszta percek is felderengnek a lírai én tudatában, ezek Beszédes sikerültebb гбszle-

teit, vallomásigényét, önfeltáró magaadását jelentik, s talán ezen a vonalon kellene
továbbhaladni, a megszabadulva a fölösleges koloncoktól. Elgondolkodtató és a hitelesség erejével megszólaló a Mulasztások
könyvé-nek monológja, mely mintha az al-

kotás folyamatának a határait, lehetóségeit,
újat szülő kínját is fémjelezné. Nem a költ ő

zsákutcájának jele ez (legalábbis szeretnénk remélni), hanem az értékteremtés fájdalmas nekifeszülése.

„ez a legem akarás,
ám ha belém szakadás,
beomlás:
lehet, hogy ettő l vagyok tele, és
öntisztulásra épp így nincs er ő : az omladék

s a hordalék a szusszal ki nem l őhető ."
A „fejben futás" ingatag és kissé er őszakolt automatizmusa mellett zökken őmentes,
groteszk csattanójú strófák is elötünnek egy
igazabb irány útmutatóiként. Így például

ta való ellenszenv, utálat, undor: „Nem juttok el a mocsárig... te állat, abortuszmaradék... Hiába is lesz mindig újra próbálkozni.'
A dráma a jók, kevésbé jók és rosz-

szak már-már romantikus rendszere lenne,
melyben egyértelm űen rámutathatnánk,
hogy az író mit, kit utasít el, ha nem élné a
meghökkentő hatásokkal, szándékosan
nem kis zavarodást keltve velük: „Álmom-

ban néha azt kiáltoztam, meg kell ölni az
anyákat, meg kell ölni az anyákat!!!",
„MOCSKOK! MOCSKOK! MOCSKOK!"
stb. Nem olcsó filippikák ezek, hanem spe-

kulatív, tudatosan megszerkesztett és a fabulába ügyesen belesz őtt mozzanatok, melyeket az olvasó tévedésb ől a téma fundamentumának érezheti. A m ű sok más tekin-

tetben is talányos, jelentése a gondolati síkon zajlik. S ez a dráma mély, igazi tartalma. Megértéséhez ezt kellene „megfejteni", de egyáltalán szükség van-e efféle
megfejtésre? A jelkép nem azért jelkép-e,

mert többértelm ű ? Az olvasó magára van
utalva az értelmezésben.
Lényeges még megemlíteni a közlésmódot. Végig nem tudjuk eldönteni, kihez szól-

nak a szerepl ők, vajon csak egymás közt
társalognak? Az olvasót is hibáztatják, vádolják és támadják, vagy csak egymást, illetve saját magukat okolják a helyzetükért.
A „MOCSKOK!..." kirobbanásból ítélve

szerintem az el őző megállapítás az érvé-

Hamad Abdel

nyes.
A Gyíkok nem gyógyszer a világ kegyet

Latif

lenségeire, bántásaivá és bajaira, nem is
akar annak látszani, reménynek sem a
megkapaszkodásra. Urbán szellemi nagykoruságra építő drámát teremtett, mely

a törzs faléceket közöl; szédül ő

dérpermeten
bögöly, bár zúzódni vonszol a fenék: a nadír
e gödör, a mágnes visszaver, s visszanyeri
rángva,

Szerepe csupán a mindenkori elnyomó jelenlétének ismétl ődő érzékeltetése, megjelenésével mindannyiszor fokozódik az irán-

egyszerre mai és id őálló. Képet festett el őt-

a Gyikok
Urbán András: Gyíkok
(dráma). Új Symposion,
1988/10- i 1
Kényelmetlen érzés egy fiatal, kortárs alko
tó első drámájáról szólni, amikor oly szívósan beivódott a köztudatba, hogy nincs magyar dráma, és amikor szinte b ű nnek sámít
megszegni a m űfaj iránti „kötelességet", a
csillogó, kritikátlan rajongást. De a Gyíkok
valóban jó!
A kirobbanó, naturalista indulattól f űtött
téma szimbólumokkal telet űzdelt jelenség

(gyíkok, mocsár, vadászat, tébolydák,
OROS, Szobor, stb.), melynek segítségével
érvényes következtetések vonhatók le. A

fabula alakulásában két ember (gyík) vonzása-taszítása јбtsza a fő szerepet. Az
egyik, Tamás számítóan lázadó, a másik a
gyenge jellem ű Ottó, ki személyes sérelmé-

nek ápolgatásával a közös ellenség malmára hajtja a vizet. Igaz, ez számára sem felel
meg, mint ahogy ezt többször ki is mondja,
mégis medd ő a heveskedése, jámbor bosz-

szúvágya: ,, .. hazaloptam egy széklábat.
A szekrény aljában őriztem, a legmélyén.
Mostanában esténként el őszédem, amikor

•Doгmán László fotója

nem látnak, és a tenyeremet ütögetem vemi ismét odahajt...". Mint mondottam, a

tönk a létünk гб !, melyben a rossz közérzet
oly egyértelm ű , s mégsem ébred bennünk
gyanú, hogy nincs ebben valami meg јбt-

történet a két szerepl ő előadásában ; mint-

szottság, valami idejétmúlt, koravén póz. A

le... aztán szépen visszadobom, és egy álló napig kerülöm a szekrényt, mígnem valaegy konfesszióként pereg le el őttünk, oly-

rossz közérzet is a gondolati igénynek van

annyira, hogy egy-egy pillanatban úgy érezzük: egyikük a másik alteregója.

alárendelve. Képei, metaforái megállítanak,
elgondolkoztatnak. Nyugtalan, bels ő civó-

OROS neve, miként ezt elolvashattuk, az

orvos szóból ered. A kortalanságát is beleszámítva ez már többszörös szimbólum.

dások ezek, jelen idej ű közlésekkel való bíbelő dés és tényközl ő megállapítások helyett. ❑
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весељава . Игра , која живи у свима
н aм a, npeiocu c вe: прочитано или
слушано , замишљено unu дожив
љено . Ki зна каквих личних аван тура или уметничких алузија, изaзваних осећања или накнадних емоција има у овим дeлим a? Животиња
овде има Свакаквих , п а тако и жанрова који представљају „ кавезе и
ограде" зоолошког вpтa. Четрдесетак аутора ce одлучил 0 да ce urpa
са нама у овој несвакидашњој игри .

РЕЗИМЕ
Rena ce састоје од 6езо6разног при-

питкивања , од радозналог провиркивања иза ствари . Она истражују
позадину догађаја , предмета , људи
и животиња , баш као што дете paставља играчке на њихове најмање
делове . Ова радозналост узбуркује
осећања и noj м o вe. Anu ca каквим
пoj мoвим a располажемо , на при мер , O стварним или измишљеним
животињама нашег окружења ?
Каква животиња чучи у нама сами ма ? W тa нам поручује митолошка
фауна ?
При покушају давања одговора на
ова и слична питања , можемо да ce
сетимо јунака бајки или домаћих
љубимаца, позитивних unu н eraтивниx животињских фигура , зависно
од тога какве алегорије или симболе желимо да користимо . Безгранична љубопитљивост може да
створи и попуни цео један необичан
свет питања и одгđвора — a y нашем
случају један. цео број часдписа .
Уметност уме да буде весела
игра . Свако може да изабере друга
из c вeтa живoтињa: или 3аТ0 шТо ra
вoли unu, пак , из Супротних побуда:
али свакако Стога што има нешто
да саопшти 0 одређеној животињи .
У оквиру дате теме свако исприча ,
нацрта , ослика unu испева Ill чега
ce сети , oil што ra тишти или раз-

EL

-

Повод за ово прво представљање
Винценза на мађарском језику ii
стогодишњица његовог рођења и
недавно међународно саветовање у
Будимпешти 0 његовом животу и
делу на коме ii донета одлука O
оснивању Друштва a откривање
Винцензовог onyca. Редакција ii
ове текстове добила од Лајоша
Палфалвија (Pálfalvi Lajos), capaдника Маqарске академије наука ,
Винцензовогпреводиоца .
Ханс- Петер Швандер (Schwander), Специјално за наш ч acoпиc,
представља настанак и садашње
осипање тзв . немачког ауторског
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Станислав Винценз (Stanis l aw
Vincenz), пољски мислилац , фило
зоф , писац и заљубљеник природе ,
откриће ii постмодерног доба , али
ii још увек потпуно непознат м aђарској читалачкој публици . Поред
његове студије о хасидизму , објављујемо два кратка уводна есеја O
његовом животу и раду од Чеслава
Милоша (Czeslaw Milosz) u Жана
Херша (Jean Hersch).
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филма кроз имена, дела и историјат
институција кoj и cy одиграли кључне ynore y оживљавању Ti прослав љене националне кинематографије .
Арт Ловер noд н acлo вoм „ Иза
свега " објављује интep вjy ca Ласл oм Керекешем (Kerekes László),
уметничким уредником који ii 1984.
године Cтвop и o сасвим нoви визуел ни имидж „Új Symposiona" и који ce
недавно отиснуо у c вeт , jep y Новом
Ca'qy никоме није би o потребан сликар његовог кова ...
Kao npunor o вoм броју часописа
oбjaвљyjeмo визуелни рад Славка
Матковића „ Селотејп -текстови " 0
којем рецензент Владан Радовановић пише .
„ Селотејп -тe кcтo ви° су још један
маштовит начин увођења маргинал ниx средстава Свакодневне неуметничке праксе у уметничку , којим ii
Славко Матковић увећа0 већ иначе
ши po к репертоар својих медијских
истраживања . Селотејп ii o1' npoсторне траке за слепљивање предмета преведен у временску траку ,
преобраћен у инструмент за чупање
и слепљивање призора , који су тре
нутн0 отргнути и уједно cy oTpriyTu
тренуци . Гест отргнућа призора „ ухваћеног " селотејпом м eтaфopa ii
самог памћења , употпуњења jow
искрзаношћу отргнутог u сачуваног
призора ... Заборав и расточење
све прожимају , али ux npивpeмe нo
превладава један овако естетизован исказ 0 њим a самима пoмoћy
њих самих , исказ кaкв a је Матковићева књига која ce храбро упути
л a npeKo понора no танушној оштри
ци између Свега и ничега ." ❑
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AJÁNDÉK EL Ő FIZETŐ INKNEK
Számunk mellékleteként valamennyi el őfizető nk
megkapja Guglielmo AchilIi Cavellini nemzetközi
tekintély ű avantgárd alkotó „m ű vészeti szent
tehenének" levonóváltózatát.
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DON'T DIE OF IGNORANCE

Choose carefully
your
sexual partners

