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A TÉKOZLÓ IDŐHÖZ 
Most is beleszakadunk 
csak úgy a reggelbe. 
Ásító harangok, 
templomok huzatos gyomrába. 
Semmink sincs, 
mi elaltatná kérges odúit 
a fáknak. 
A toll  vagy akármi, 
amelynek védnöke a madár, 
pumpál eget s szá гazföldet — 
így nyújtva mesterséges légzést 
a következőknek. 
A terpeszkedő  nyár, 
a tél jókora nyomai 
fertőzik még a vándort. 
Maradéktalanul elhagyjuk 
az Enyészet Városát, 
kicsontozott alakom, 
vajon merre fut 
ölünkbő l a csermely, 
gőzölgő  rétek, beért telek elé? 
A következetlenségig lopakodó 
hűség jár fel-alá, 
mögötte szél, fü 
s eső  elhagyott békéje. 



AZ ELSŐ  REKESZ URA 

(Calhoun rockville-i kísérlete) 

Jól megtermett patkány vagyok. Már órák óta szundítok 
az átjáró el őtt, de azért fél szemmel mindig a kiborultak su-
nyi csoportját figyelem, egyre ott szaglásznak, settenked-
nek a túlsó oldalon. Néha egészen közel merészkednek, 
csukott szemmel is centire tudom, hogy hol vannak, és ha 
a gyávaság meg a nyamvadtság szaga túlságosan feler ő -
södik, elég ha csak felpillantok, és máris fejvesztve mene-
külnek. Öten vannak, ezért ötféle nyamvadtság és ötféle 
gyávaság szagát érzem, de ezenfelül érzek még egy jól 
megkülönböztethető  szagkombinációt is, az egész csapat 
együttes gyávaságának és nyomorultságának félreismer-
hetetlen szagát. 

Most éppen ennek az egyetlen csoportszagnak a szá-
nalmas, reszkető  vágyakozását érzem egészen közelr ő l —
ideje, hogy hirtelen kipattanjon a szemem, és akkor a kö- 

t 	zös szag a páni rémület éles, orrfacsaró komponensével 
gazdagodik, és a vágyakozás savanyú szaga egészen 
háttérbe szorul. 

Általában nem szokásom, de most kedvem támad át-
rándulni a kiborultak területeire. A beszariak mulatságos 
menekülése láttán kaptam kedvet, és kicsit szórakozni fo-
gok a számlájukra. Ha már közöttük leszek, az átjárót sem 
kell ő riznem, el lesznek foglalva azzal, hogy hogyan és ho-
vá térjenek ki elő lem. Az átjáró tetejérő l még visszanézek: 
ezen az oldalon azén tágas, nyugodt, otthonos birodal-
mam a nyolc (vagy kilenc) jól táplált háremhölgyemmel, a 
rendezett fészkekkel és bajosan cincogó kicsinyekkel. 
Emerre pedig a kiborultak piszkos, hangos, zaklatott és 
zsúfoltvilága, amely még csak nem is hasonlít az én térfe-
lemre, pedig állítólag ugyanakkora terület ű  és a berende-
zés is csaknem azonos. Az eltéréseket már én eszközöl-
tem, bizonyos fészkeket áthelyeztettem az asszonyok 
örökös torzsalkodása miatt. Elegem volt már a civódásból, 
s ha egyszer valaki vezér, neki kell rendet tenni, még ilyen 
csip-csup háremügyekben is. 

Innen fentrő l jól látszik egy szémközti másik átiáró, 
amely a következő  rekeszbe vezet. 

јбПam mar itt, semmiben sem különbözik emet-
tő l, ott is kiborultak élik a maguk visszataszító, nyomorúsá-
gos életét. Azon túl már nekem sincs bejárásom, mert•van 
ugyan még egy átjáró, de azt magamhoz hasonló tekinté-
lyes, fényessző rű  óriás, őrzi, s odabent nyilván szintén 
rend van, háremmel még kicsinyekkel. Amikor egyszer 
mégis arra vettem az irányt, egy szempillantás alatt talpra 
ugrott és már messzirő l megcsapott a gy ű lölet, az elszánt-
ság metsz ő  szaga, ettő l nekem is felborzolódott a hátamon 
a sző r, de még időben visszatartottam magam. Több okból 
sem lett volna bölcs dolog harcba bocsátkoznom ilyen tá-
vol saját területemtő l. Egyrészt az erős idegen nyilván 
tombolva védte volna birodalmát, engem pedig legfeljebb 
a virtus, a harc mámora hajthatott volna. Van mit veszte-
nem, hiszen ha alulmaradok, a nyavalyások, azonnal rá-
rontanának féltve őrzött országomra, felfalnák a rózsaszín 
kicsinyeket, tönkretennék asszonyaimat, feldúlnák a'fész-
keket. Ha csak egyetlen sebet kapnék, a vérem szagától 

abban a pillanatban begerjednének a kiborultak, és megin-
dulna az invázió. 

És ha győznék? Szinte semmit sem nyernék vele. Két 
rendezett háremet, amelyek között a kiborultak csahos fal-
kái ő rjöngenék, úgysem tudnék megtartani. El őbb utóbb 
elveszíteném valamelyiket, esetleg mind a kett őt az ál-
landó verekedésben. Talán ha a legy őzött másik vezér 
asszonyait átterelném hozzám és a mellettünk lev ő  re-
keszbő l elűzném a kiborultakat... Nocsak, nem is olyan 
rossz ötlet! Ha azt az óriást legy őzném, úgysem akadna 
egyetlen hím sem, aki szembe merne velem szállni, és két 
rekeszt tudhatnék magaménak! Persze csak akkor ha 
egymás mellett lennének. Nagyon is megfontolandó lehe-
tőség, csak jobban ki kell tervezni a dolgot. Elég utálatos 
meló lenne kitakarítani és kultúrált mércék szerint laká-
lyossá tenni a kiborultak rekeszét, de megérné. Annyi asz-
szonnyal már ez is megoldható. Legfeljebb majd erélye-
sebb leszek a finnyásabbjaival ... 

Egyelő re azonban csak szórakozni megyek a kiborultak 
közé. Az ilyesmi nem kerül különösebb er őfeszítésbe, Vi-
szont jót tesz a léleknek, ha élvezheti saját tekintélyét, el-
gyönyörködhet a pánikban és z ű rzavarban, amit puszta 
megjelenésével kelt. 
A várt hatás rögvest be is következik, amint lelépek az át-
járóról. Az előbbi szemtelenkedők szanaszét futnak, és 
igyekeznek eltűnni a szemem el ő l. Az az igazság, hogy 
nem nagyon van hová bújniuk. Csak a tömeg marad, és 
képesek megfeledkezni a legelemibb etikettr ő l: hozzád-
dörgölőznek, odapréselődnek a maguknál erősebbekhez, 
amiért nyomban kapnak is néhány harapást. Ezekkel 
nincs mit bíbelődnöm. Érdekel viszont a f őnökük. Mert 
közöttük is vannak azért „tekintélyesebbek", ha szabad 
egyáltalán ezt a szót használnom az ilyen alja néppel 
kapcsolatban. Kiverekedtek maguknak némi privilégiumo-
kat, és az átlagos patkánynál mégiscsak jobban élnek, ha-
bár pozíciójuk állandóan veszélyben forog a hasonsz ő rűek 
folytonos támadásai miatt. Civilizált szemmel nézve szinte 
hihetetlen, de az egyszer már kiválasztott vezér tekintélye 
korántsem megingadhatatlan s őt a tisztség visel őjének 
személye olykor néhány nap alatt többször is változik. Én 
különben már nemigen lepődőm meg semmin, hiszen ele-
get figyelem őket az átjárón túlról. 

Ismerem azt a rágottfül űt is, aki pillanatnyilag a vezér és 
ott terpeszkedik az etető  mellett. Eddig egész acsarkodó 
had fogta körül, várták, hogy méltóztasson elt űnni onnan, 
és elkezdődhessen az általános marakodás a kajáért. Ő  
azonban kajánul élvezkedett, lassan szopogatta a tápot és 
vizsla tekinteteket vetett a közelebb merészked ő  fiatal hí-
mekre. Kikezdeni azért senki sem mert vele. 

Most azonban, hogy váratlanul megjelentem, az egész 
rekeszben megfagyott a leveg ő . Rettentően tudom élvezni 
az ilyen helyzetet. Csak a rágottfül ű re nézek, a többiek 
nem érdekelnek. Tudom, hogy átkozott kutyaszorítóban 
van. Hátán felborzolódik a sz ő r, egy pillanatra megcsap a 
harciasság metsz ő  szaga , de szinte azonnal elnyomja a 
kényszerű  védekezés kesernyés kipárolgása. Még ez is 
meglep. Csak nem gondolja komolyan? Fél manccsal gra-
nulált patkánytápot csinálok-bel ő le! Ingerült leszek, és or-
rának mozgásából látom, hogy már fel is fogta a szagot. 
Jól tudja, hogy velem szemben nincs esélye, de ha meg-
hátrál a kárörvendő  csürhe szeme láttára, akkor fuccs a 
vezérkedésnek, még jó, ha a kirobbanó forradalmat ép 
bőrrel megússza. Nyilván azért mégis inkább ezt választja, 
mint a biztos halált, és máris érzem a meghunyászkodás 
édeskés, hízelgő  illatát. Eloldalog, mintha amúgy is menne 
már, s én ott se lennék. Ezért is megbüntethetném, de mi-
nek? Odaballagok az etetőhöz, és kikaparok egy szem tá-
pot. A kaja minősége szemmel láthatóan itt is ugyanaz, 
mint nálam, csak a barbár népség mind összenyálazta, 
berondította az etetőt és környékét, sőt esküszöm, tán 
még bele is szartak a saját ételükbe! Undorral hagyom ott 
a kikapart eledelt, de azért a közelében maradok, nehogy 
valaki elcsenhesse. 

Ülök az etető  előtt és nézegetem a csürhét. Micsoda 
szánalmas alakok! Valahol hátrébb meglátok egy megle-
hetősen takaros n őstényt, legalábbis így messzirő l egé-
szen jól néz ki, és a friss esztrusz szagát is érzem . Nyálu-
kat csorgató fiatal hímek zargatják szüntelenül, nem is tud 
hová menekülni elő lük. 



— Nocsak! — mondom magamban, — kalász is terem a 
konkoly között. 

Szétcsapok a lihegők között, és a felszabadult kis fruska 
megrettenve ott áll előttem. Szépen űzőbe veszem, ahogy 
illik, de csak pár lépést fut, s reszket ő  inakkal megáll, lela-
pul és felkínálkozik. Micsoda pórias, alantas, tisztátalan vi-
selkedés. Hát ezek már azt sem tudják mi az udvarlás, a 
szerelem!? 

Félig már elment a kedvem az egészt ő l, de azért köze-
lebbről is szemügyre veszem a n őstényt. Nagyon fiatal 
még, nyilván ez az első  vérzése, de uram bocsa, máris 
borzalmas állapotban van. Mostmár azt is látom, hogy 
nem is olyan formás, mint gondoltam, tulajdonképpen so-
vány és zavaros szem ű , a bundája piszkos, állott szagú. 
És a valaga! Most látom csak, hogy csatakosra hergelték 
már mindenféle koszos, büdös kanok, az élénkpiros, nyú-
zott nyílás körül csomókba tapadt a sz ő r a sok rászáradt 
ejakulátumtól. Szegényke reszket, nyilván pokolian szen-
vedett már jónéhányszor az elmúlt órákban, és most halál-
ra rémülten várja, mit teszek vele én, aki összehasonlítha-
tatlanul nagyobb és erősebb vagyok az eddigi erőszakos-
kodóknál. Még a nyakán is friss sebek tátongtak, összeha-
rapdálták a gazfickók. 

— Barbárok! Szadisták! — sziszegem magam elé. Még 
egy pillantást vetek a fruska mocskossá gyalázott nyílásá-
ra s megundorodva elfordulok. — A végén még felszedek 
valami betegséget! 

Mekkora a különbség az itteni szánalmas n őstények és 
az én ápolt, kövér, fényessz ő rű  és jóillatú háremhölgyeim 
között. Dehoqy kerülne egy is a szemem elé másként. 
mint tisztára nyalt vaginával! És az udvarlás, az aktus, a 
szerelem! Amikor megorrintom, hogy valamelyikük nászra 
készen áll, akkor szertartásosan üzöbe veszem, s gyönyö-
rűséggel követem telt tomporát, ahogyan igazi sietség nél-
kül, de fut elő lem, ahogy illik. Végre bemenekül a vackába, 
és akkor nekem táncolnom kell. Hej, nincs az a rátarti 
szépség, aki el ő  ne bújna arra a táncra! Nem ezért vagy 
azért, de asszonyaim sokszor mondogatják, hogy nincs 
még egy patkány a világon, aki ilyen kecsesen, ilyen csá-
bítóan és ellenállhatatlanul tudná lejteni a férfitáncot. Ki is 
bújik az eszemadta hamar az odujából és akkor kezd ődhet a 
haddelhadd. Ha valaki tud, hát én tudok vigyázni n ősté-
nyeimre, gyengéd és figyelmes vagyok valamennyihez. 
Még a gyönyör önfeledt pillanataiban is vigyázok, hogy 
nyakharapásaim a kéjt, és ne a fájdalmat szolgálják. Nem 
is sebeztem fel egyetlen asszonyon nyakát sem, soha. 

Ideje lesz visszatérnem saját térfelemre, egyel ő re ele-
gem van a kiborultak bűzlő  világából, csak felkavarja a lel-
kem. És nem is szórakoztam olyan jól, mint reméltem. 

Kényelmesen nézgelődve indulok az átjáró felé, amikor 
nagy tumultusra, trappolásra leszek figyelmes. Liheg ő  
csapat üldöz egy nagy fehér n őstényt, amely rémülten me-
nekül, fejvesztve átvág el őttem és felrohan az átjáróra. 

— De hiszen ez az én nőstényem! 
Folyton kijárnak kíváncsiskodni az asszonyok, hiába 

mondogatom nekik, maradjanak veszteg, tör ődjenek in-
kább a fészekkel, a gyerekekkel. Nagyobb baj még, igaz, 
nem volt belő le, csak jól rájuk ijesztenek a kinti félvad hí-
mek, az átjárón belülre már nem követik őket. Meg is gyű l-
ne velem a bajuk! Az asszonyok meg, úgy látszik, éppen 
ezt az ijesztgetést élvezik, ennek a kedvéért merészked-
nek ki idő rő l időre. Persze ha egyiküket egyszer elkapnák 
és úgy összeharapdálnák, mint azt a kis n őstényt, gondo-
lom felhagynának a könnyelm űsködéssel... 

A nőstényem már az átjárón jár és teátrális visítással ve-
ti magát a biztonságos rekeszbe, a nyálas banda pedig le-
cövekel a híd előtt. Azaz mégsem! Egy közülük, bármilyen 
hihetetlen is, utánanyomul a n őstényemnek az én birodal-
mamba! Nyilván felfogta, hogy nem fekszem ott a szoká-
sos helyemen. Vad visítással trappolok utána, a tömeg 
összezárul mögöttem. Várják az ingyen cirkuszt. Majd 
szétvet a düh, a betolakodó keservesen meg fog fizetni ar-
cátlanságáért! Méginkább felb őszülök, amikor felfedezem, 
hogy ez a senkiházi, koszos vakarcs a menekül ő  nőstény 
után még annak vackába is benyomult. Én úr vagyok, ha-
talmas úr, de ilyen hallatlan arcátlanságot, szégyentelen 
pimaszságot még én sem engedtem meg magamnak so-
ha! 

— Gyere ki onnan! —üvöltöttem a n ősténynek, s az ré-
mülten engedelmeskedik. A vakarcs most már menekülne, 
de nincs hová, sarokba szorítottam és harcolnia kell, tud-
juk ezt mind a ketten. Szánalmas, csikorgó visítással ront 
ki rám, egyetlen mozdulattal leteperem és teljes súlyom-
mal ránehezedem. Moccani sem bír, csak vinnyog, gyön-
gébb, mint gondoltam. Dühöm még nem csillapodott —
megölhetném, de keveslem számára ezt a büntetést. 
Módszeres lassúsággal keresztülrágom térdben az egyik 
lábát. Az iszonyú sivalkodást némán hallgatja odakinn a 
tömeg. Lehenteredem a nyavalyásról és hagyom, hogy 
továbbra is sivalkodva, három lábon és vércseppeket 
hagyva maga után, eliszkoljon. Az átjáróról visszaesik, a 
fájdalomtól gubanccá kuporodik, de másodszori próbálko-
zásra kijut. A lerágott láb ott marad el őttem a földön. A tel-
jes győzelem jeléül felfalom. 

Fekszem az átjárón, és figyelem a kiborultakat. Erde-
mes, mert odalent dúl a farokleharapó háború. Már órák, 
napok, hetek óta figyelek, de még mindig nem sikerült 
egyértelm űen felfedeznem a harc rendszerét. Talán nincs 
is neki. Időnként kivehetők ugyan kisebb-nagyobb csopor-
tok, amelyek együttes erővel küzdenek egy másik csoport 
ellen, de számtalan esetben láttam, hogy egyszerre vala-
melyik patkány saját harcostársának orvul, hátulról közelít-
ve leharapja a farkát. A következmény borzalmas. Az ál-
dozat üvöltésétő l valóságos eufóriába esnek a többiek és 
egymásnak rontanak, most már mindenki mindenki ellen. 
Hullanak a véres farokcafatok, csattognak a fogak, röp-
ködnek a sző rcsomók, végkimerülésig. Ezután rendszerint 
néhány nap kell, mire újra kialakulnak bizonyos csoporto-
sulások. 

Nem tudok mást mondani, mint hogy ezek odaát telje-
sen megőrültek. Senki sem tudja ki kezdte, ki harapta le 
az első  farkot, de a náború most már elkerülhetetlen. Va-
lószín ű leg az etetőnél, vagy az itatónál történt az els ő  vég-
zetes incidens, ott akart valaki ily módon gyorsabban sorra 
kerülni, maga sem tudván, mit indít el valójában agresszív 
és kegyetlen tettével. Azóta számtalan szerencsétlen 
pusztult bele sérüléseibe, elvérzett vagy sebláz végzett 
vele. A halál legtöbbször lassú volt, az áldozat napokig 
kínlódott, tehetetlenül vonszolta magát az etet őhöz, de 
onnan persze elmarták, nem ritkán újra megtámadták, a 
felismerhetetlenségig összeharapdálták, néha pedig 
megették. 

Eleinte mindenki egyformán veszélyeztetve volt az álta-
lános háborúban. Tekintélyes, er ős hímek is elveszítették 
farkukat, hiszen elég volt egy óvatlan pillanat vagy hirtelen 
támadt tumultus, és hiábavalónak bizonyult az er ő . Ké-
sőbb azonban az idősebbek, ravaszabbak kezdték kitanul-
ni a harc és a védekezés új módszereit. Az ilyenek mindig 
egyedül jártak, idő rő l-időre hirtelen megperdültek a tenge-
lyük körül, nem settenkedik-e valaki a nyomukban. Ha egy 
másik patkány túlságosan közel merészkedett hozzájuk, 
nem latolgatták, barát vagy ellenség, azonnal támadtak. 
Nem hittek senkinek és senki sem tudta, mikor alusznak. A 
magányos lovagok sokáig meg őrizték testi épségüket, a 
tapasztalatlan fiatalok viszont továbbra is hullottak, mint a 
legyek. 

A háborúnak volt még egy borzalmas velejárója. Szám-
talanszor láttam a megfigyel őhelyemrő l, hogy az állandó 
rettegésben élő  nőstények a harci zaj és egyéb megpró-
báltatások elő l megpróbálták biztonságosabb fészekbe 
költöztetni kicsinyeiket. A kiborultak n őstényei egyébként 
is rossz anyák, alultápláltak, betegesek és érthetetlenül 
hanyagok még akkor is, amikor gyerekeik életérő l van szó. 
Gyakran elvetélnek, a fészket sehogyan vagy rosszul bé-
lelik ki, a kicsik szétgurulnak, megfáznak és elpusztulnak, 
vagy anyjuk nyomja őket agyon. Nálunk például elképzel-
hetetlen lenne, hogy egyik fészekbő l egy kölyök átmász-
szon a másikba, az én nőstényeim felismerik és számon 
tartják kicsinyeiket, a jövevényt visszazavarnák. A kiborul-
taknak mindegy, ki fia borja, egyformán elfogadják vagy 
éppen sorsukra hagyják őket. Mondom, láttam néhány köl-
töztetést, és sokáig nem is fogom őket elfelejteni. Az 
ügyetlen, girhes n őstény a szájában cipelte a kölykét-a ki-
szemelt új lakhely felé, de folyton elejtette. Amikor már 
harmadszor vagy negyedszer ejtette el, ott termett egy hím 
és felfalta a kicsit. A n őstény visszament a következ ő  ró- 



zsaszín kölyökért, de azzal ugyanígy ját, s sorban a többi-
vel is. Már addig is nagy volt a csecsem őhalandóság, de a 
háború kitörése óta csak kivételes szerencsével marad-
hattak meg és n őhettek fel a kicsik, bár talán jobban is jár-
tak azok, akik még időben elpusztultak, és nem kellett to-
vább sínylődniük a két kiborult rekesz poklában. 

Mostmár én sem merészkedem közéjük. Nem mintha 
félnék tő lük, de a nagy z ű rzavarban kellemetlen sebeket 
szerezhet az ember, és a végén még valamilyen fert őzést 
kap. Asszonyaim is fegyelmezettebbek a múltkori eset óta, 
s legfeljebb csak innen, a hídról szemlélik néha néma bor-
zadállyal az odakinn dúló anarchiát. Komolyan fontolóra 
kellene vennem a múltkori nagyszabású terv megvalósítá-
sát, elviselhetetlen ez a szomszédság. A kiborultak szél-
sőséges, elkeseredett hangulata nyugtalanítja asszonyai-
mat, és mintha a fészkekben cincogó kicsinyek is idege-
sebbek lennének. Több a civakodás, az ok nélküli ingerült-
ség. Meg kell küzdenem a negyedik rekesz urával, elhódí-
tani a nőstényeit, és akkor el űzöm innen ezt a csürhét. 
Pusztítsák csak egymást a túlsó két rekeszben, nekem pe-
dig megmaradna ez a belső  teljesen tiszta és nyugodt bi-
rodalomként, ahol a kicsinyek és vemhes anyák háborítat-
lanul élhetnének, a külső  rekeszt pedig ugyanígy megvéd-
hetném, mint most ezt. Félig-meddig katonai zónaként 
működne ahol rend és fegyelem uralkodik, s a kintiek leg-
feljebb csak szagukkal és lármájukkal nyugtalaníthatnak. 
De éppen ezét izgalmasabb, érdekesebb is lenne — szó-
val éppen nekem való hely. 

Ismételten hangsúlyoznom kell, hogy nem az öndicséret 
beszél belő lem, de micsoda pályafutás az enyém! Ha jól 
meggondolom, hogy hol kezdtem... Mert jól emlékszem 
még azokra az időkre, amikor még nem voltak meg az át-
járók a rekeszek között, és csak az átszivárgó szagokból 
tudtuk, hogy a tüzes falak mögött is patkányok élnek. Kis 
pelyhes kölykök voltunk még és anyánk, a nagy fehér és 
puha óriás, féltő  gonddal nyalogatott, etetett, nevelt ben-
nünket. Aztán feln őttünk és a fiútestvéreimmel folytatott 
gyakori virtuskodó küzdelmeket leszámítva sokáig békes-
ségben éltünk. Nem mellékes azonban, hogy már ezekben 

4  az ártatlan, de férfias küzdelmekben is rendre én voltam a 
győztes. 

Annak idején gyorsan megtanultuk, hogy a tüzes fa-
lakat, ha hajszálnyira is, de mindig el kell kerülni, különben 
szúró fájdalmat, s őt néha bénultságot okozott a legkisebb 
érintés is. Különösen az orral való óvatlan érintés volt kelle-
metlen. Egy idő  után anyánk megsz űnt anya lenni, el űzött 
bennünket magától, és amikor hetek múlva újra megjelent 
közöttünk, már csak fedezésre váró n őstény volt. A máso-
dik nemzedék felnövésééig még mindannyiunk számára 
tű rhető  volt az élet, de azután már egyre többet kellett vá-
rakozni, és persze marakodni az etető  előtt. Végül elérke-
zett az id ő , amikor a harmadik patkánynemzedék egyedei 
is elhagyták a fészket, részt kértek a közösségi életb ő l, fő -
leg meg az egyre fogyó térb ő l, etetőhasználati időbő l. A 
helyzet kezdett elviselhetetlenné válni, mi legalábbis úgy 
éreztük, habár akkori életünk még mindig ezerszer jobb és 
rendezettebb volt, mint most a kiborultak borzalmas nyo-
morgása. Az ingerültség, a harc azonban már ott is a leg-
fontosabb tényez őnek számított, és a legkisebb kiváltsá-
gért is keményen meg kellett küzdeni. Jómagam már ak-
kor összetereltem három-négy fiatal n őstényt, és meg-
próbáltam megvédeni a fészkük körüli területet. Bármeny-
nyit küzdöttem, akárhányszor gy őztem azonban, nem si-
került maradéktalan tekintélyt szereznem, mindig akadtak, 
akik távollétemben megsértették jogaimat, nyugtalanítot-
ták, űzték háremhölgyeimet. A légkör napról napra forróbb 
lett, az agresszivitás lassan mindannyiunkban tet őfokára 
hágott és csak id ő  kérdése volt, mikor tör ki az általános 
háború, esetleg valami olyasmi, mint a kiborultak mostani 
kegyetlen farokleharapdáló szenvedélye. Ekkor azonban 
váratlanul megjelentek az átjárók. 

Senki sem tudja, hogy és hogyan, nincs rá magyarázat, 
de egyszerre itt voltak, és ugyanabban a pillanatban min-
denki tudomást is szerzett a jelenlétükr ő l. Az elsők között 
voltam, akik felrohantak az átjáróra és átpillantottak a má-
sik rekeszbe. Nagyjából ugyanaz a látvány tárult a sze-
mem elé, mint ideát. Ott is voltak szép, fiatal n őstények, de 
agresszív, erős hímek is. A zsúfoltság sem volt kisebb. 
Ádáz harc kezdődött, de most már nem olyan céltalan. 

hint az addigi torzsalkodások, viszont annál kíméletle-
nebb. Felfogtam; hogy minden csatám egy-egy er ősebb 
hímmel életre-halálra megy, mindenáron ki kell irtanom 
legveszélyesebb vetélytársaimat, különben az én torkom 
harapják át, vagy marad a megalázás, kirekesztettség, a 
szolgaság. 

Először a saját rekeszemben szereztem meg az abszo-
lút győzelmet. Véres küzdelemben legyőztem a három 
legerősebb hímet, tetemükét felfalták a többiek. Tudtam, 
hogy odaát ugyanilyen harc folyik, és amikor átléptem a 
határt, már ott is csak egyetlenegy, mindenre elszánt el-
lenféllel találtam szemben magam. Ez az összecsapás 
minden előzőnél keményebb volt és akadtak pillanatok, 
amikor magam sem hittem, hogy túlélem a harcot. Végül 
mégis én bírtam tovább, ellenfelem pedig a végs őkig kime-
rülve, a biztos halál el ő l a szomszédos rekeszbe menekült. 
Ám amint lelépett az átjáróról, megölte az ottani pihent ve-
zér. Enyém volt tehát mindkét rekeszben a hatalom, de ak-
kor én még többet akartam. Összetereltem a második re-
kesz legszemrevalóbb ifjú n őstényeit és átköltöztettem 
őket „szülőrekeszem" fészkeibe azok a háromhölgyek kö-
zé, amelyeket már korábban kiválasztottam. A többi pat-
kányt kíméletlenül el űztem a rekeszbő l, nemre és korra 
való tekintet nélkül. 

Így alapítottam meg tehát birodalmamat, ahol mindeddig 
nyugodtan és elégedetten éltem. Odakinn egyre nagyobb 
lett a zsúfoltság, egyre pokolibbá vált az élet. Hiába voltak 
rossz anyák a kintiek, hiába pusztultak halomra a kicsi-
nyek, a sz űk helyen mégis mind többen teng ődtek. Idő rő l-
időre magam is hozzájárultam ehhez, mert ha azén fész-
keimbő l kinőttek a fiatalok és hancúrozásuk fokozatosan 
acsarkodássá fajult, már közbe kellett lépnem. Amint az if-
jú hímek gyű lölettel kezdtek kerülgetni, amint megfordult a 
fejükben a trónkövetelés gondolata, minden habozás nél-
kül űztem őket az átjárón túlra. A n őstények közül is csak a 
legtakarosabbakat t ű rtem meg ebben a rekeszben. Érzel-
gősségnek itt nincs helye, a világot és törvényeit nem én 
találtam ki, de azt tudom, hogy csakis így maradhat fenn a 
birodalom. Ha hagynám, hogy a fejemre másszanak, rövi-
desen mi is ott tartanánk, mint a kiborultak. Ha viszont ön-
ként lemondanék a hatalomról, előbb-utóbb engem űzné-
nek a tüzes falon túlra. 

Odakinn pedig egyre dúl a háború, mind több a sebesült, 
a nyomorék, az ő rült, a dühöng ő . Attól tartok, az állandó 

í es nyugtalanító szagok miatt az én n őstényeim is elve-
télhetnek. Egy a fiatalabbak közül nemsokára szül, napról 
napra riadtabb a tekintete, és reszketve gubbaszt a fészek 
sarkában. Tennem kell valamit. 

Elkészült a terv. Sokat, nagyon sokat töprengtem rajta, 
számításba vettem minden lehetséges változatot, minden 
eshetőséget. A kockázat rendkívül nagy, de egyrészt nem 
halogathatom tovább a döntést, másrészt most már a ka-
land is vonz. Amióta komolyan foglalkoztat a másik rende-
zett rekesz elleni támadás gondolata, még aludni is alig tu-
dok az izgatottságtól. Bármennyire is tartok a rám leselke-
dő  ezernyi veszélytő l, bármilyen sokat is veszíthetek, már 
nem tudnék lemondani a vállalkozásról. Különben is, a há-
ború egyre tart a fal mögött, a békés, elégedett életnek 
egyszer és mindenkorra vége, cselekedni kell. A minap 
újabb ámokfutó rontott be az átjárón keresztül, eszel ős vi-
sítással rohant, mit se tör ődve az erőviszonyokkal. Persze 
résen voltam, de miközben átharaptam a torkát, láttam, 
hogy máris további három hasonló őrült tódul a hídra. Kö-
zéjük vetettem a véres még vonagló tetemet, erre eliszkol-
tak, de tény, hogy a helyzet napról-napra kritikusabb, a vé-
gén még kiüt valami forradalom, s az eszét vesztett tömeg 
rázúdul birtokomra. Addig kell tehát cselekednem, amíg 
nem szaporodnak el túlságosan az öngyilkos ámokfutók, 
és a félelem visszatartja a kiborultakat attól, hogy távollé-
temben átlépjék a hidat. 

Tulajdonképpen a haditerv kidolgozásánál is ez volt a 
legnagyobb gond. Odáig gyorsan eljutottam, hogy a ne-
gyedik rekesz urát hajnalban kell meglepnem, miel őtt az 
itatóhoz indul, vagy még jobb, ha esetleg álmában. Ma-
gamból indultam ki, hiszen este én is bőségesen táplálko-
zom, utána alszom egy nagyot, ae najnaioan, amikor feléb-
redek, első  dolgom, hogy az itatóhoz cammogjak és jól 



teleiszom magam. Enélkül nem is tudom mi lenne velem: 
az első  kortyokig fel sem tudok igazából ébredni, a szom-
júság tű rhetetlenül kínoz, egyébre képtelen vagyok gon-
dolni. Ha viszont ezen túl vagyok, szembeszállok akár a fél 
világgal is! Rendkívül lényeges tehát, hogy a másik óriást 
meglepjem, és még ivás el őtt harcra kényszerítsem. 

Mondom, idáig gyorsan eljutottam, de sehogyan sem 
találtam megnyugtató megoldást az örizetlenül hagyott híd 
biztosítására. Gondolkodtam rajta, hogy a n őstényeket ál-
lítom csatarendbe az átjáró mögött, hiszen együttes er ővel 
visszaverhetik a kiéhezett, legyengült csürhe támadásait. 
Igen ám, de hiába erősek, hiába vannak elegen, ha olyan 
könnyen elkapja őket a pánik. Elég ha csupán egyikük be-
jed és máris visongva menekülnének mindannyian ha-
nyatt-homlok az odvaikba, az ellenség meg persze utá-
nuk. A nő i kordon talán még külön vonzaná is, csábítaná 
az éhenkórászokat és előbb-utóbb elérnék céljukat. A má-
sik elképzelésem az volt, hogy nem űzöm ki a rekeszbő l az 
éppen felnövő  fészekaljat, hanem megpróbálom ideig-
óráig kordában tartani a viaskodó patkányifjakat. Ők talán 
sikeresen szembeszállhatnának a betolakodókkal, s ha 
hazaérkezem, nem jelentene különösebb gondot a félreál-
lításuk. Itt sem voltam azonban biztos a dolgomban, mert 
attól féltem, ha többen lesznek majd valamiféle harcos ve-
zérszerepben, egymás között is marakodnak, amit a táma-
dók kihasználhatnak. Ha pedig egyetlen „utódot" hagyok, 
az gyenge védelem lesz. Sehogyan sem tudtam hát dön-
teni. Mindenesetre annyit elhatároztam, hogy megfélemlít ő  
akciókat indítok a kintiek ellen, hogy a határt minél inkább 
féljék és tiszteljék. A hídról kiszemeltem magamnak az 
agresszívabb hímeket és a következő  napokban, ha vala-
melyikük közelíteni mert az átjáróhoz, máris támadtam. 
Teketóriázás nélkül megöltem vagy örökre megnyomorí-
tottam és amilyen gyorsan jöttem, már vissza is kapasz-
kodtam a falra. Ennek a gyakorlatnak megvolt a maga ha-
tása, a többség hamarosan már közelébe sem merészke-
dett őrhelyemnek. Sajnos azonban az ámokfutókra nem 
hatott a mégoly drasztikus nevelés sem, zavaros tekinte-
tük átsiklott a hullákon, s ha rájuk tö rt  az őrület, eszelősen 
rohantak biztos vesztükbe 

A megoldás tegnap éjjel ötlött eszembe, s azonnal az 
itatóhoz rohantam, hogy szomjam oltása után k!próbálhas-
sam a tervet. Két perc alatt bebizonyosodott, hogy az el-
gondolás kivitelezhető . Lényegében egyszerű  az egész: el 
kell mozdítani a hidat. Izgatottan feszültem neki az olda-
lának, de alig kellett er ő lködnöm, a szerkezet engedelme-
sen arrébb csúszott. Rájöttem, hogy a végét ki lehet sza-
badítani és gyönyörűen fel tudom csúsztatni a fal tetejére, 
olyanformán hogy a rekeszbő l senki sem mehet ki. Ráadá-
sul a legnagyobb ravaszság abban áll, hogy felágaskodva 
én még el tudom érni és vissza tudom húzni az átjárót a 
földre, míg ugyanez a nálam kisebb termet ű  nőstények 
egyikének sem sikerülhet. Abban biztos voltam, hogy a ki-
borultak között nincs egyetlen patkány sem, amely az én 
méreteimet akár csak megközelítené. 

Most már csupán az maradt hátra, hogy leellen ő rizzem, 
az átjáró külső  fele is ugyanígy m űködik-e. Kihasználva a 
hajnali nyugalmat, ezt is megpróbáltam és biztos vagyok a 
győzelmemben. Nincs ellenfél, aki legy ű rjön, hiszen nem 
csupán erőm, hanem eszem is különbbé tesz bárkinél. 
Holnap hajnalban teleiszom magam, kiosonok, a hidat fel-
tolom a fal tetejére, és nyugodtan mehetek a csatába: a 
hátország biztosítva van. A másik nyilván mit sem sejt, át-
járója tetejérő l egyenesen rávetem magam, és sebet ejtek 
a nyakán, vagy a lábán, de mindenképpen elvágtam az 
itatóhoz vezető  utat. Kemény küzdelem lesz, de szomja-
san, megzavarodva nem állhat tartósan ellen, bármily er ős 
legyen is. Előbb-utóbb falhoz szoríthatom és cafatokban 
tépem majd pofájáról a húst, kifordítom a szemét, s őt végül 
a farkát is leharapom! Még vérezni, élni fog, amikor elhaj-
tom riadt nőstényeit és tehetetlenül hever majd a sarok-
ban, amikor visítva berontanak a tiltott, fogcsikorgatva vá-
gyott rekeszbe a kiborultak... 

A tervek nem hagynak aludni. Holnap indulok. Ha majd 
a két rekeszt egyesítem, új felfedezésemet hasznosítva 
egészen felhúzom majd a küls ő  hidat, és attól kezdve a ki-
borultak csinálhatnak, amit akarnak, és nyugodtan hortyo-
gok a falon innen. Senki és semmi nem veszélyeztetheti 
többé édeni nyugalmamat. 

Az ám, most is felhúzhatnám a kinti átjárót... Fel, de 
mindek? Ha eddig nyugalmam volt így, ez az egy éjszaka 
miért különbözne? Kitő l félnek, a kiborultaktól? 

A szokásosnál is több tápot tömtem magamba, hogy 
holnap jó erőben legyek. Máris szomjas vagyok, de azért 
sem iszom, majd csak ha eljön az indulás perce — annál 
jobban fog esni. Teleszívom magam, mint egy csatamén, 
és jaj neked, óriás ismeretlen! 

Mi ez a zaj? Mintha az átjárón settenkedne valaki... 
Nosza, ha megint valami ámokfutó, megkeserüli, hogy 
hajnalok hajnalán idemerészkedett! Viszont ez a szag... 
Egy koszos kinti hímnek nincs ilyen szaga! 

Harcra! Hiszen ez a negyedik rekesz ura! Rámveti ma-
gát és máris belemar a lábamba — foga csontig hatol és 
szemem vérbe borul a fájdalomtól. Uramisten, milyen 
szomjas vagyok... 

Jegyzet: 

John Calhoun amerikai etológus 1958-ban egy különle-
gesen kiépített pajtában nagyszabású kísérleteket végzett 
patkányokon. Arra kereste a választ, hogyan viselkednek 
az élő lények különböző  zsúfoltsági körülmények között, és 
milyen fiziológiai következményei lehetnek a zsúfoltság 
miatt megváltozó közösségi viselkedésnek. Calhoun ered-
ményei meglepőek, sőt megdöbbentőek. A kísérleti beren-
dezést a kutató úgy állította össze, hogy a nap minden 
szakában figyelhesse az állatokat anélkül, hogy életükbe 
beleavatkozna. Három nagyobb méret ű  szobában párhu-
zamosan ugyanazt a szituációt állította be, a három külö-
nálló szobát pedig árammal töltött rácsok további négy re-
keszre osztották. A rekeszek mindegyikét ellátták táplálé-
kadagolóval, itatóval, fészekrakó hellyel és a vacok kibéle-
lésére alkalmas anyagokkal. Az elektromos rácsok fölé át-
járókat építettek, amelyek lineárisan összekötötték a re-
keszeket. A kísérlet kezdetén Calhoun minden rekeszbe 
1-2 vemhes n őstényt helyezett, miközben az átjárókat 
ideiglenesen eltávolította. A világrajött fiatal nemzedéket 
hagyta felnőni, majd visszahelyezte az átjárókat... 

(A fenti naplószerű  feljegyzéseket egy döglött patkány 
ratal között találták a kísérlet megszakítása után.) 



kalapáti ferenc 

MENE TEKEL UFARSZIN 
„hűs szél zörrent puszta fákat" 

A. J. 

nadrágszárba szökken a gyom 
lassan nagykorií árny követ 
s ha léha nyelvemmel hagyom 
elnyel robosztus hájtömeg 

óva int a csacska őrszem 
a tévút mind rómába vezet 
s az inga mint a macskak őszem 
lingve-lengve orrbaveret 

s ha már patina lepte 
szád is bátran iázik 
a gyepre mert jól megtanult a lecke 
a lomb között takar az ág is 

ki alááll az nem ázik át 
ha fejedre kisbalták esnek 
nyeletlen titkod őrzik ládikák 
s új zekék az időbe vesznek 

tehát 

forgó szelekkel nem cicáz-
ok van  elég mint vizesár-
ok mire néha ki vigyáz 
te néhai acél sivár 

a sikátorok jól sikáltak 
acélhajak puha pántnak 
sóhaj helyett szó vagyok 
akkor is ha hallgatok 

hász róbert 

GANÜMÉDÉSZ UTOLSÓ 
POHARA 

A mahagóni asztalon habfehér csipketerít ő . 
A terítőn üres kávéscsészék, cukortartók, gyümölcstar-

tó. 
A gyümölcstartóban nagy darab , sárgáspiros almák. 
Mindkét keze tele van , így az ajtót nem teheti be maga 

mögött. Óvatosan megindul az asztal felé , csillogó-barna 
cipője hangtalanul belesüpped a perzsasz őnyeg mintáiba. 
Közvetlenül az asztal el őtt megáll, bal kezével leteszi a sü-
teményestálat a terít őre, úgy, hogy mindkettőnek a keze 
ügyében legyen, aztán jobbjával vékony, g őzölgő  csíkok-
ban kitölti a csészékbe a feketét . A kávéskannát a cukor-
tartó mellé helyezi , a fényes tálcára, amelyen éppen csak 
annyi hely van még, szinte centiméterre kiszámítva, 
amennyit a kanna elfoglal . Kiegyenesedik , hátrálni kezd, 
nem fordul meg, hanem mint arák , hátrafelé lép egyet, 
kettőt, hármat, már az ablak el őtt áll , ott megtorpan, kezét 
hátul összekulcsolja , és észrevétlenné válik, akár a szob-
ában a levegő . Hallgatja a két nő  beszélgetését , minden 
egyes szót megért , de valójában nem figyel oda. A hangok 
lerakódnak agyában , de képet nem váltanak ki. A pillana-
tokat engedi elsuhanni maga mellett , még a tárgyakat sem 
fényképezi tekintetével , ahogy azt máskor szokta , olyan-
kor, vagyis ilyenkor , amikor maga is tárgyszer ű  tétlenségre 
van ítéltetve ; évekig ezt a fogást alkalmazta, hogy kárpó-
tolja a megsemmisült, semmibe veszett percek százezreit. 
Tekintetével olykor megmarkolt egy tárgyat , talán azt a va-
gyont érő  kínai vázát , ott, a sarok és az ajtó szárfája közt, 
körülsímogatta lágyan domború alakját, alaposan átta-
nulmányozta a halványkék , virágos mintákat , a koszorú-
ban táncoló pici kínai emberkék öltözékét, a tökéletes 
mestermunkát , ami után hiába kutatta a hibát , az egyfor-
mára szabott öltözékek közt hiába keresett árulkodó jelet, 
az ecsetet tartó kéz apró melléfogásának egyetlen tanúbi-
zonyságát is, bár hónapokon , sőt talán éveken keresztül 
ezzel az egyetlen kritikusi feladattal foglalkoztatta magát. 
A szemközti sarokban a fikusz sem volt számára csupán 
növény , lelketlenségében és mozdulatlanságában is több 
volt, mint egyszer ű  szobadísz: úgy gondozta, mint egy 
csecsemőt — igaz, eleinte csak Margit örökös noszogatá-
sára , és csupán idđvel fejlődött ki benne egyfajta köteles-
ségtudat a növénnyel szemben . Majdhogynem társként 
kezelte a fikuszt , naponta megszámolta leveleit, hány hul-
lott el, nem foltosodnak-e, gondosan , nap mint nap meg-
vizsgálta fonákjukat , nem lepték -e meg esetleg a kártev ők. 
Szellőztetéskor a növényt mindig másik helyiségbe hurcol-
ta, mert egyszer azt olvasta valahol , hogy a huzat árt a fi-
kusznak . Egyetlen tárgy sem akadt ebben a szobában, 
amely legalább egyszer ne került volna már tekintetének 
bonckése alá. Ez volt az a helyiség , ahol a gyakori, de 
mérhetetlenül unalmas vizitek lezajlottak , ahol a kipomá-
dézott, kifestett öreghölgyek már nagyon is ismert garni-
túrája váltogatta egymást, akik dallamos csiripeléseik közt 
— ha Margit éppen nem figyelt oda — tekintetünkkel egy 
röpke pillanat alatt úgy befogták háttérben lapuló szobor-
szerű  alakját, mint azt ő  szokta tenni a kínai vázával . Ritkán 
állta ezeket a csiklandó pillantasokat , ezért menekült a vak 
tárgyakhoz; ennyi év után is állandóan zavarba esett, mint 
suhanc korában , amikor Margit először fürdette meg a 
kádban, amit még azelőtt soha nem látott , de azt a — talán 
csak egy másodpercre fölvillanó pillantást sem, miközben 
lecsutakolta koszos , meztelen bőrét ; a pillantást, melyet 
napról napra viszontlátott a vendéghölgyek fátyolos tekin-
teteben. Most mégsem menekült a tárgyakhoz, nem ele-
mezte a felszínek miniat ű r részleteit . Háttal állt az ablaknak. 
tekintete a porceian csészék es a cuko ґtartб  közt pihent, 
szó szerint csak pihent, mert a képeket nem dolgozta föl, 
csak ráborult , szétfolyt az ezüsttálcán , mint a halvány 
fénypászma , amely bal válla fölött , a félig leengedett re-
dđny résein siklott be a szobába , és fölvillant a tálca fé-
nyesre csiszolt peremén. 

A reggeli ébredés fáradt , vontatott volt , megszokott, ka-
vargб  álmaival . de ezek az éjszakai lidércek most vala- 



hogy nem olvadtak el a reggel valóságában, hanem együtt 
léptek ki vele az ágyból, elhomályosították gondolatait, é5 
a kézzelfogható, földhözkötött képzetek helyett — furesa-
mód — a múlt homályos képei ugrottak be. A reggeli f ű r-
dőszobaténykedés, ami különben az intimitás ritka kelle-
mes pillanatait jelentette szamara, a reggeli mosakodás és 
a borotválkozás is inkább t űnt kötelező  gyötrelemnek, mint 
kellemes élménynek. Ez a váratlan, újszer ű  passzivitása a 
külvilággal szemben annyira lekötötte figyelmét, hogy aka-
ratlanul is bentfeledkezett a f ű rdőszobában, lekésett a reg-
geli tálalásáról, Margitnak magának kellett elkészíteni a 
konyhában a reggelijét, ami már hosszú évek óta nem for-
dult elő ; éppen ezért, amikor kilépett a f ű rdőszobából, 
egyenesen a konyhába sietett, de kés őn, Margit már befe-
jezte reggelijét, és szikrázó tekintete, amellyel őt fogadta, 
semmi jóval nini kecsegtetett. De szerencséjére, még ab-
ban a pillanatban megszólalt a bejárati cseng ő , és ő  ki-
használva a váratlan lehet őséget, kisurrant, hogy been-
gedje a korai vizitelőt. Most, miközben tekintete az asztal 
edényein pihent, és a halk, folyékony beszélgetést hallgat-
ta, bízott abban, hogy a pletykák legújabb özöne elfeledteti 
Margittal az ő  reggeli mulasztását, és csak Margit ujját fi-
gyelte, a hívó jelet, amely újból visszalendíti majd a moz-
gékony életbe. Csak ez az elegáns mutatóujj, a maga gon-
dosan körülreszelt, kifestett körmével tudott rá hatni olykor 
úgy, mint a váratlan áramütés. Pedig ismert már minden 
parancsot, a helyzettő l függően minden ujjmozdításnak 
megvolt a maga konkrét tárgyi jelentése, mindig csak a 
megszokott, jól ismert tennivalók variálódtak, váltakoztak, 
forogtak egymás körül. Ezek az ujjmozdulatok, melyek 
harminc éven át szabályozták, el ő írták életének minden 
pillanatát, alkalmanként apró szikrákat pattintottak szófo-
gadó fejében. 

Mint ahogy ebben a pillanatban is. 
Megtette azt a három lépést az asztal felé, lehajolt, hogy 

Margit a fülébe :súghassa a parancsot. Vendég el őtt mindig 
ez volt a szokás, mások elött az utasítás soha sem hang-
zott el, mintha a parancs megbontaná a társalgás intim, 
békés menetét. Lehajolt, annyira, hogy a szavak suttogása 
közben Margit ajkai szinte érintették fülét, és ebben a testi 
közelségben újra megmarta a nő  jólismert, lanyha parfü-
millata, az öregedő  testnek az a felszínes, ragadós lehele-
te. Meghallgatta az új parancsot, bólintott, és hangtala-
nul, mint ahogy az imént bejött, kiment a szobából. Ez sem 
volt ismeretlen, újszer ű  utasítás. Metszőollóval a kezében 
kiment az udvarra, az angolkertnek becézett miniat ű r 
parkba, hogy a kerítés mellett virító vörös és fehér rózsák-
ból egy fél tucatot fölvigyen a szobába, s a kedves vendég 
kellő  módon megcsodálhassa szépségüket. 

Mintha ugyanezek a rózsák virítottak volna itt harminc 
évvel azelőtt is, azon a borongós, kova őszi reggelen, ami-
kor még a vaskerítés túloldalán állt, és izgatottan ragadta 
meg anyja kezét, nem értve, anyja miért állt meg vele a 
vasráccsal övezett rózsakert el őtt, meg tulajdonképpen azt 
az egész reggelt sem értette, a korán kelést, anyjának a ti-
tokzatos szótlanságát, a néma öltözködést, az el nem rej-
tett könnyeket, az egész valótlan és váratlan városba indu-
lást. De ott, a vaskerítés el őtt valami hirtelen megpattant 
benne, és csati; béna hangszálai akadályozták meg abban, 
hogy hangosan fölkiáltson. Félt attól, ami a kerítés mögött 
lehet, men anyja habozó mozdulata, mellyel lenyomta az 
idegen kapu kilincsét, ijesztően megsokszorozta a kert 
mélyéből kimagasló ház titokzatosságát. Veszélyt érzett 
az apró salakkal kiszórt ösvény végén, és húzni kezdte 
anyja kezét, vissza a kapu felé, szökni próbált, vissza az 
utcára, el innen, minél hamarább. Anyja keményen megra-
gadta kezét, megpróbált szigorú lenni, de ő  jól látta, hogy 
csak a könnyeivel visakodik. Az asszony, aki kijött eléjük a 
tornácra, nagyon szép volt, de komor, szinte már szomorú, 
ijesztően fekete ruhában, amitő l ő  még jobban megriadt, 
ismét szökni próbált, csak most már ketten ragadták meg, 
felvonszolták a lépcsőn, be az előcsarnokba, aztán végig 
egy folyosón, miközben ő  szüntelenül kapálódzott, mint a 
rabul ejtett állat, de aztán betaszigálták egy sz űk, homá-
lyos kis szobába, és rázárták az ajtót. Aztán már csak any-
ja lassan távolodó zokogását hallotta, meg a másik, ide-
gen asszony h űvös, kimért szavait. Elkeseredett dühvel 
rontott a bezárt ajtónak, rugdosta, ütötte, torkán keresztül 
néma üvöltés szakadt föl. Még egy ideig tombolt, fölforgat- 

ta a székeket, aztán tehetetlenül lerogyott a parKettra, és 
könnyektő l maszatos arcára ráborult az álom. 

Három vörös és három fehér rózsát metszett le az olló-
val, majd lassan, vontatott léptekkel, mintha ezáltal is elra-
gadhatott volna magának valamit az id őbő l, elindult vissza 
a házba. Bent a konyhában a karcsú porcelánvázát meg-
töltötte vízzel, a rózsák szárait egyforma hosszúra szabta, 
majd gondosan eligazgatva belerakta őket a vázába. Még 
nem sietett vissza. Leült az asztalhoz, és egy percet újra 
kiszakított magának az id őbő l. Amikor a vázával a kezé-
ben belépett a szobába, a beszélgetés hirtelen abbama-
radt, és szembetalálkozott a két n ő  fürkész fekintetével. A 
vendéghölgy pillantása nem érdekelte, az csak a szokásos 
tükröződése volt az elkorcsosult vágyálmoknak, de Margit 
szemében az alig elrejtett türelmetlenség sziporkázott, 
melynek, tudta, megint büntetés lesz a következménye. 
Mert lopott abból, ami neki nem adatott meg. Óvatosan le-
rakta a vázát az asztalra, kerülve az asszony tekintetét, 
majd három lépést hátrálva visszajuttatta magát az ablak 
elé, a számára kijelölt helyre. Tudta, a beszélgetés hama-
rosan abbamarad, a falióra éppenhogy csak delet nem 
mutatott, a vizit ideje lassan lejár. Neki megint alig két órá-
ja marad elkészíteni az ebédet, pontban kett őkor tálalni 
kell, ez szabály, amit csak nagyon ritkán szabad megszeg-
ni. A két nő  még egy ideig elbeszélgetett a rózsákról, aztán 
a vendég felállt, megköszönte a vendéglátást, és a kijárat 
felé indult. Margit ujjának intése nélkül is tudta, mi a teen-
dője; megindult a hölgy után, kikísérte az el őszobába, on-
nét az előcsarnokba, majd egy udvarias ajtónyitással ki-
tessékelte az udvarra. Tudta, nincs veszteni való ideje. 
Azonnal visszasietett a konyhába, és hozzálátott az ebéd-
hez. 

Minden mozdulata az évek során beidegz ődött gyakor-
latát tükrözte, ahogy egymás után fölszeletelte a húst, 
hagymát, fehérrépát, mindent a megfelel ő  arányban, hoz-
zá a szükséges fűszereket, grammnyi pontossággal, mert 
Margit érzékeny gyomra szigorú étrendet követelt. Két 
órakor már ott állt a megterített asztal mellett, ezüsttálban 
a kész ebéd gőzölgött, ő  pedig az asszonyt várta, hogy el-
kezdhesse a szedést. Ekkor kinyílt az ebédl ő  ajtaja, és 
Margit magas, sudár alakja lépett be, rózsaszín ruhájában, 
amit csak ebédkor viselt. Gondosan az asszony alá he-
lyezte a széket, majd tányérjába szedett ki a f őzelékbő l és 
a pecsenyéb ő l. Aztán hátrább állt, és várta, míg asszonya 
befejezi az ebédet. Ez pedig hamar bekövetkezett, mert a 
nő  keveset evett, még most is vigyázott. karcsú alakjára, 
bizonyára még jól sem lakott, amikor letette a kést és a vil-
lát, a fehér szalvétával éppen csak megérintette a száját, 
majd felállt a székrő l és feléje fordult. Tudta, most jön a 
büntetés, amiéi a reggelirő l lekésett, és a rózsákkal oly 
sokáig elbíbelődött. A pofon nem volt erős, a karcsú kéz az 
elegáns mutatóujjal éppen csak meglendült. Szemei meg-
teltek könnyel, pedig tudta, hogy ez csak a büntetés els ő  
része volt, a kellemesebbik. Követte az asszonyt, ki a fo-
lyosóra, míg oda nem értek ahhoz a bizonyos ajtóhoz. Meg 
akarta érinteni a n ő  hófehér b ő rét, hogy ne tegye ezt vele, 
de Margit jéghideg tekintete kardként vágta ketté kezének 
könyörgésre indult mozdulatát, és ő  tehetetlenül belépett a 
sötét szobába, a nagyon is jól ismert kicsi zárkába. Amikor 
hallotta a zár kattanását, lekuporodott a sarokba, oly kicsi-
re húzta össze magát, amennyire csak tellett t ő le, és be-
húnyta szemét, hogy a bántó idegen sötétséget fölcserélje 
a sajátjával. 

Ez az elzárás önkéntelenül eszébe juttatta azt az els ő t, 
amikor fáradt, kimerült álmából ugyanez a zárkattanás 
ébresztette föl, az idegen ház idegen szobájában, amikor 
az ismeretlen n ő , aki belépett hozzá, fölkattintotta a vil-
lanyt. Riadtan állt fel a parkettrő l, šzipogva szorult be a sa-
rokba, és várta a baljós következményeket. A n ő  negédes 
mosolya nem sok bizalmat keltett benne, még az a magas 
gyertyaszer ű  arisztokrata testtartása sem, amellyel feléje 
közeledett. A n ő  megragadta csuklóját, és betuszkolta ma-
ga előtt a helyiségbe. A fürd őszoba egy pillanatra elkáp-
ráztatta csillogó fehérségével, ahogy a csempék százai 
visszaverték a lámpa fényét. „Vetk őzz le" — mondta az 
asszony, nem gorombán, de parancsolón, és őnéki eszé-
be se jutott ellenkezni, csak hirtelen elszégyellte magát, 
érezte, arca elvörösödik, mert ruha nélkül jóideje már any-
ja előtt sem mert mutatkozni. Azén levetett rongyos, pisz- 



kos ruháit, bár alsónadrágjánál keze mintha elakadt volna, 
de az asszony szúrós pillantására nem válaszolhatott 
másképp, minthogy összeszorította fogait, és kibuggyanó 
könnyek közt megmutatta meztelenségét. Közben a fürd ő  
megtelt forró vízzel, és parancsot nem is várva belelépett a 
kádba. A nő  letérdelt a kád mellé, kezébe vette a szivacsot 
és a szappant, majd erejét nem kímélve dörzsölni kezdte 
szutykos bő rét, a feje búbjától kezdve Iába ujjáig, karját, 
mellét, és amikor az az idegen n ő i kéz a Iába közötti mere-
vedésre tévedt, tekintetével elkapta az asszony szemében 
azt a fölvillanó szikrát, amit ő l egy pillanatra megijedt. A n ő  
keze megállt, talán ő  is meglepődött, aztán elkomorodott, 
felállt, és kiparancsolta őt a vízbő l. Amilyen alaposan az 
imént megmosta, most úgy ledörzsölte egy bolyhos, sárga 
törülközővel. Aztán félredobta a törülköz őt, hátrább ment 
néhány lépést, tekintetével végigmérte teljes meztelensé-
gét, és — mint aki jó vásárt csinált —elégedetten bólogatott: 
.,Kiemellek a sárból, hogy ember lehess az Istenek kö-
zött!" De ő  még mindig nem értette, miért kellett levetnie 
elnyűtt, kopott ruháját, mire ez a nagy fürdés, és mit akar 
tő le ez az idegen asszony; mi köze az ő  anyjának ehhez a 
nőhöz, miért hozta őt ide? A hangokkal nem rendelkezett, 
de könyörgő  tekintetével kérdések özönét intézte a n őhöz, 
aki, úgy látszik, nem értette az ő  jeleit, nem úgy, mint any-
ja, aki legkisebb szemrebbenésér ő l is tudta, mikor mit akar 
mondani. Es hogy kerül ő  ennek a csillogó gazdagságnak 
a kellős közepébe, mi köze őnéki ehhez a palotához, eh-
hez a fürd őszobához, ehhez a n őhöz? Hol vannak régi ru-
hái? Ki akart rohanni, de a n ő  utánanyúlt, elkapta, és életé-
ben ekkor kapott először pofont. De a fájdalomra nem is 
gondolt, hangja ijesztette meg, a váratlan, eddig még nem 
ismert erőszak vele szemben. Mert szidást azt kapott 
otthon is, sokszor nem azt tette, amit mások elvártak t ő le, 
de oly sokszor nem is értette a dolgok rendjét, néha túlsá-
gosan is komplikáltnak tűnt a körülötte forgó világ, egysze-
rűbbnek vélte a saját ösztöneire hallgatni, amib ő l mindig 
csak bajok keletkeztek, de ha szidták is, verést még soha 
addig nem kapott. De akkor, ott, a fürd őszobában még az 
is összezavarodott benne, amit oly egyszer űnek és vilá- 

g gosnak hitt addig, abban a kegyetlenül tiszta fürd őszobai 
helyiségben valami végérvényesen összekuszálódott, ki-
fordult sarkából. Dühös volt anyjára, amiért ily ocsmány 
módon megszabadult t ő le, közben törte a fejét, mit vétett 
otthon, anyja, testvérei ellen, miért volt egyszerre terhükre, 
ő  sem evett többet mint két kishúga, még lármát sem 
csaphatott, és miért nem búcsúzott el t ő le bárki is? Amióta 
apja bevonult (ezt a szót megjegyezte, bár pontosan nem 
tudta, mit jelent), valahogy minden a feje tetejére állt, az 
asztalról elt űnt a hús és a kenyér, csak nagyapja hozott 
néha friss sertéskarajt, de nagyon ritkán, kukoricát ettek, 
puliszkát, amitő l állandóan hasmenésük volt. Anyja arcán 
egyre inkább kopott a mosoly, minden apróságért dühbe 
gurult, gyakran kiabált, semmiségekért is, de mégsem 
ütötte meg egyiküket sem, soha, csak ez az ismeretlen 
asszony, most, a fekete ruhában, az idegen fürd őszobá-
ban. Mikor feleszmélt, a n ő  még mindig ott állt előtte, de 
kezében új ruhát tartott, amilyet még addig nem is látott, 
de most fel kellett húznia, még ha nem is tetszett neki, 
szűk volt, nevetségesnek érezte magát benne, de érintése 
puha volt, selymes, mint az ember b őre. 

Nem tudta pontosan, mennyi ideig volt a sötétben, ami-
kor kattant a zár, és a kinti világossággal Margit lépett be a 
szobába. Ő  szó nélkül megcsókolta a feléje nyújtott kezet, 
ami annyit jelentett, hogy büntetése lejárt. Kisomfordált a 
folyosóra, de még miel őtt eltűnhetett, Margit utána szólt, 
„Meg kell kenni az ajtókat!", bólintott a parancsra, és ki-
ment a házból. Végigment a puha pázsiton, a kert végéig, 
ahol a rozoga fészer épülete állt. Állott, penészszagú leve-
gő  csapta meg, amikor belépett. Sorra kutatta a polcokat, 
kenőolajat keresett, tudta, hogy valahol ott kell lennie. Az 
alsó rekeszekben nem talált rá, de a föls ő  polcon egy kar-
tondoboz állt. Ládát húzott a Iába alá, de így is alig érte el, 
csak a doboz peremét, aztán a láda fölborult, a karton le-
zuhant a polcról, de nem ken őolaj volt benne, hanem dió, 
még tavalyról, amit ő  szedett le az egyetlen diófáról az ud-
varban, és ez a rengeteg dió most kiborult a földre, az 
egész fészer tele lett guruló, kopogó dióval. 

„Idióta" — hallotta háta mögött Margit hangját, de nem 
volt ereje megfordulni, csak ijedten, kimeredt szemekkel 

nézte a földön szétgurult mandarinokat és a cseréptál ma-
radványait, lent a szőnyeg barna mintái közt. A hirtelen tá-
madt csöndben csak itt-ott hangzott föl a vendégek kunco-
gása, a mélységes megaláztatás mázsányi teherként ne-
hezedett vállára, de mégsem tudta elnyelni a föld, bár szí-
ve abban a pillanatban csak azt egyet kívánta. Lehajolt, 
hogy összeszedje a szétszaladt gyümölcsöt, de az új ruha, 
amilyet életében még nem hordott, túlságosan is sz űk volt 
az ő  méreteihez képest, és a hajolás pillanatában hátul 
recsegve szakadt szét a varrás, és most már hangos röhö-
gések közepette, szipogva a szégyent ő l kapkodta össze a 
mandarinokat és a cserépszilánkokat, majd kirohant a fo-
lyosóra, le az el őcsarnokba, ki a házból, egyenesen a fé-
szerbe. Behúzta maga mögött a deszkaajtót, lekuporodott 
a sötétben, és várta, hogy sírórohama elmúljon. A fészer 
volt az egyetlen hely, ahol Margit soha sem kereste, ahova 
— amióta ő  itt volt —még soha nem tette be a lábát. Boldog 
volt, amikor fölfedezte ezt a rozoga menedékhelyet, ahol 
bármikor megbújhatott, ha nem volt fontos, halaszthatatlan 
tennivalója. Ez volt az egyetlen pontja a háznak, ahol so-
sem ügyeltek a rendre, itt minden kacat teljes összevisz-
szaságban hevert, szétdobálva, egymás hegyén-hátán, 
régi bútorok, ruhák, ósdi edényekkel, könyvekkel teli lá-
dák, százéves limlomok. De most nagyon fülledt volt bent 
a levegő , fojtotta a meleg, és fölkelt, hogy kinyissa a zsalu-
gátert. A friss leveg ővel világosság ömlött be a fészerbe, 
és ő  egyszerre váratlan kedvet kapott arra, hogy kutasson 
az öreg, kiselejtezett holmik között, talán csak azért, hogy 
addig se kelljen gondolnia a házban nyüzsg ő  vendégekre. 
Lázasan látott neki a kutatásnak, kiforgatta a ládákat, föl-
túrta a körülötte szanaszét hever ő  tárgyakat, de penészes 
könyveken és rozsdás mázasbögréken kívül nemigen ta-
lált egyebet, aztán az egyik láda mélyér ő l, a törött poharak 
és édények alól egy gy ű rött, piszkos egyenruhát húzott 
elő . Színe és formája ismeretlen volt, meg ő  amúgy sem 
értett az ilyesmihez, így nem tudta magában hova helyez-
ni. A kabát és a hasonló szín ű  ing egymásba volt gyű rve, 
mintha valaki sietve vetette volna le magáról, ugyanakkor 
a kabát hátán két egyforma nagyságú szakadást pillantott 
meg, két körömnyi lyukat. Kibogozta a két ruhadarabot, és 
csodálkozva állapította meg, hogy az ing anyaga is hason-
lóképpen van megsértve, ugyanakkor a lyukak körül szé-
les, sötét folt kerekedett, és megdöbbent, amikor rájött, 
hogy vérnyom maradványáról van szó. Sorra kiforgatta a 
blúz zsebeit, de valamennyi üres volt, kivéve a bal föls őt, 
melyben kemény tárgyat tapogatott ki. Egy fekete b őrtárca 
volt, látszólag üres, csak amikor — mint egy harmonikát —
széthajtotta, az egyik rekeszben talált egy fényképet. Meg-
sárgult, régifajta fénykép volt, recés perem ű , amilyeneket 
ma már nem csinálnak. A képen rögtön felismerte Margi-
tot, karosszékben ült, hosszú, világos ruhában, és nagyon 
szép volt, de ugyanakkor idegen, amilyennek ő  már nem 
ismerte, arcán a vonások gyengédek, lágyak és kedvesek, 
olyan ember vonásai, akinek személyiségéb ő l nem sugár-
zik egyéb, csak odaadó szeretet. Nem ezt az asszonyt is-
merte ő  meg, nem ez az asszony verte őt akaratának bi-
lincseibe, ez másik n ő  volt. Elképedve nézte ezt az isme-
retlen asszonyt. A karosszék mellett, melyben Margit 
szépsége trónolt, egy katona állt, vagy inkább tiszta, ma-
gas, kemény tekintet ű  férfi, aki jobb kezét a szék támláján 
nyugtatta, míg baljával az övére csatolt kard markolatát 
fogta. A két ember puszta ellentéte volt egymásnak. Puha, 
lágy szépség, és kemény, ellentmondást nem t ű rő  szigor —
szorosan egymás mellett. Sokáig nézte a képet, kintr ő l 
már alig sz ű rődött be fény, ugyanakkor hangokra lett fi-
gyelmes. Tudta, hogy a vendégek hagyják el a házat, és 
nagyon megijedt, amiért korábban szégyent hozott Margit 
fejére, és amiért ilyen sokáig elmaradt, pedig az uzsonna 
tálalásánál biztosan szükség lett volna rá. Az egyenruhát 
gyorsan visszapakolta a ládába, rápakolta a poharakat és 
az edényeket, aztán visszasietett a házba. Lábujjhegyen 
ment föl a folyosóra, bár tisztában volt vele, hogy nem ke-
rülheti el az asszonnyal való találkozást. Mégis furcsának 
találta, hogy Margit eddig még csak nem is kereste, f ő leg 
azután, hogy a vendégek elmentek, hisz a szokásos 
meggylikőrt lefekvés el őtt ő  szokta az ágyába vinni. Aztán 
hirtelen hangokat hallott, tompa, akadozó hangokat, a 
nappali szoba fel ő l. Megindult a hangok irányába, de a 
nappaliban nem volt senki, csak mindenfelé piszkos tá- 



nyérok és poharak, a földön gy ű rött szalvéták hevertek, és 
a mahagóni asztal mellett, a szék támláján — az egyenru-
ha. Elđször megijedt, nem értette a dolgot, csak amikor 
annyi bátorságot gy űjtött, hogy közelebb lépjen, akkor lát-
ta, hogy ez nem az az egyenruha, amit az imént talált a 
fészerben, egyáltalán nem is hasonlít rá, csak a színe ha-
sonló, meg ez tulontúl tiszta, mint az új, és vállain aranyos 
csillagok sorakoztak. De a hangok, amiket a folyosón hal-
lott, most még inkább meger ősödtek, és ő  rájött, hogy a 
szomszéd szobából jönnek, Margit szobájából. Talán az 
asszony beteg, lehet, megint gyomorgörcse van, mint a 
múltkor, amikor hirtelen orvosért kellett szaladnia, és mire 
visszaért a doktorral, Margit eszméletlenül feküdt a földön, 
az egész pongyolája valahogy véres volt, kórházba kellett 
vinni, és csak egy hét múlva engedték haza. Félt, hogy 
most is errő l van szó, szinte futólépésben indult a hangok 
irányába, berontott az ajtón, de ott megdermedt, mert Mar-
git nem volt beteg, nem is látszott annak, az ágyon térdelt, 
vele szemben, anyaszült meztelenül, még soha nem látta 
Margitot meztelenül, és azt a férfit se, aki az asszony mö-
gött volt, aki lihegő  arccal bámult vissza rá, de ő  megint 
csak Margitot nézte, a fátyolos, kidüllesztett szemében 
ugyanazt a vibráló pillantást, amellyel még a fürdetés köz-
ben találkozott, nézte kibontott haját, a lelógó, hófehér 
melleket. „Mit bámulsz, marha?! Nem mész innét!" mor-
dult rá az idegen férfi, és ő  kirohant, egyenesen a szobájá-
ba, leült az ágyra, és nem tudta, most mit kell tennie. Hogy 
megint ostobaságot csinált, azt sejtette, ezért jobbnak lát-
ta, ha az este már többet nem mutatkozik, hanem levetk ő-
zött és bebújt az ágyba. De akárhogy is er őltette magát, 
hiába fordult egyik felér ő l a másikra, álom sehogyan sem 
jött szemére. Nem hagyta békén az imént látott kép, ahogy 
még soha azelőtt nem látta a n őt, ilyen kifordított állapot-
ban, mindig feszesnek, szigorúnak ismerte, nem tudta azt 
az asszonyt összeegyeztetni ezzel az iméntivel, és azokat 
a nagy, mozgó fehér melleket... Órákig is forgott ágyában, 
amikor arra lett figyelmes, hogy valaki lassan, óvatosan ki-
nyitja szobájának ajtaját, pislanni sem mert, és látta, hogy 
Margit lép be szobájába. Most jön a böntetés, a pofon és a 
sötétzárka, ezért inkább úgy tett, mintha aludna, behúnyta 
szemét, és lesz ami lesz. De legnagyobb meglepetésére a 
tenyér nemhogy lecsapott volna, hanem lágyan, gyengé-
den megérintette homlokát, és végigsimította arcát, majd 
érezte a forró leheletet, és Margit meleg ajkait homlokán. 
Mire kábultságából feleszmélt, a n ő  már becsukta maga 
mögött az ajtót, és ő  ismét egyedül volt, pontosabban nem 
is volt már egyedül, s ű rűbbnek érezte szobájában a leve-
gőt, valahogy forrónak, izzasztónak, és úgy érezte, égni 
kezd a takaró alatt, legszívesebben kirohant volna, Margit 
után, hogy visszaadja az els ő  csókot, amit életében kapott, 
az első  igazi, forró csókot. De valójában mozdulni sem 
mert, félt, hogy ha most engedi magát teljesen felébredni, 
rájön, hogy csak álom volt az el őbbi jelenet. Inkább magá-
ba fordult, izzasztotta tovább a tüzet, egyre tovább, de reg-
gel, amikor felébredt, lucskosan, maga sem tudta, igaz 
volt-e az egész. 

Most, ahogy ott a rengeteg penészszagú limlom között a 
szétszaladt diókat szedte össze, eszébe jutott a megsár-
gult fénykép és az ismeretlen, megsebesített egyenruha. 
Ujra előszedte a ládából a katonakabátot és az inget, mu-
tatóujját sorra áthúzta a lyukakon, és sokáig elnézte a két 
poros ruhadarabot. Maga sem tudta, mi volt az, ami egy-
szerre arra kényszerített, hogy felálljon, levesse saját ru-
háját, és fölhúzza azt a kopott, szakadt egyenruhát. Olyas-
mi volt ez, mintha önnön b ő rébő l bújt volna ki, hogy egy 
pillanatra fölcserélje magát azzal az idegen, fényképes ka-
tonával, aki oly magabiztosan állt egykor a karosszék mel-
lett, melyben Margit trónolt. A kabát föls ő  zsebében még 
mindig ott volt a bőrtárca a fényképpel, és most, mintha 
saját zsebéb đ l húzta volna elő  a tárcát a képpel, szinte sa-
játjának érezte az emléket, amit a fotó magában őrzött. Is-
merősökként udvözölte a megsárgult arcokat, szinte büsz-
ke volt a nőre, hogy egy örökkévalóságig tartó pillanatra 
megosztotta vele szépségét, gyönyör ű  hosszú haját, a ru-
hán keresztül is sejtetni enged ő  hófehér melleit. 

A elkövetkező  napokban Margit semmi jelét nem adta 
annak, hogy egyáltalán foglalkoztatná, vagy esetleg bosz-
szantaná a tény, hogy ő  rajta kapta egy ismeretlen férfival. 
H űvösen viselkedett, mint előtte is mindig, semmi sem vál- 

tozott meg, és már ő  is kezdte elfelejteni azt a bizonyos 
éjszakát, hanem egy reggelen váratlanul meglep ődött. Ép-
pen reggelizni kezdett, amikor megszólalt a bejárati csen-
gő . Nem volt ebben semmi különös, de amikor kinyitotta az 
ajtót, megh ű lt benne a vér. Az az idegen férfi állt el őtte, akit 
akkor ester Margittal talált a szobában, csak most fel volt 
öltözve, az egyenruha úgy simult rajta, mintha csak ráön-
tötték volna. A férfi szóra sem méltatta, egyszer űen félre-
tolta az útból, és bement a házba. Most ugyanúgy érezte 
magát, mint akkor éjjel, miután rajta kapta őket: nem tudta, 
mi tévő  legyen, jelentenie kellett volna asszonyának a ven-
déget, hisz éppen hogy fölébredt, még biztosan pongyo-
lában találja ez az idegen alak. De mire fölszaladt a lép-
csőn, a tiszt már bent volt Margit szobájában, ő  meg me-
gállt az ajtó előtt, nem mert belépni. De szerencséjére ki-
nyílt az ajtó, és Margit lépett ki, pongyolában, és még az 
alvástól gyű rött hajjal. Italt rendelt, bármit, csak a lelkére 
kötötte, hogy siessen. Ő  rohant is, amennyire csak lábai 
bírták, de most az egyszer nem a fenyítést ő l félt, maga 
sem tudta miért, csak átragadt rá is Margit felizgult állapo-
ta. A nappaliból két poharat hozott, meg egy félig kiürült 
konyakosüveget. Amikor bement a n ő  szobájába, azok 
ketten abbahagyták a beszélgetést. Lepakolt az asztalra, 
majd odállt a szokott helyére, az ablak elé, mint hasonló 
alkalmakkor, amikor vendég van, hogy kéznél legyen, de 
Margit egy ujjmozdulattal tudtára adta, hogy most nincs rá 
szüksége, elmehet. Kissé csalódottan ment ki a szobából, 
mert a férfinak ez a váratlan látogatása őt is kíváncsivá tet-
te. De kint a folyosón, egy kis lelkiismeretfurdalás mellett 
mégis úgy döntött, hogy eleget tesz kíváncsiságának. A 
szoba ajtaján régi fájta zár volt, jókora kulcslyukkal, amely 
nagyszerű  kémlelőnyílásnak bizonyult. Letérdelt az ajtó 
elé, szemét a kulcslyukra helyezte, és úgy lesett be a szo-
bába. Minden igyekezete ellenére nem sokat láthatott, 
csupán a férfi keresztbe tett lábát, amint a széken ült, és 
Margit pongyoláját, térdtő l derékig. Viszont minden szót 
nagyszerűen hallott. „Megígértem, hogy minden t ő lem tel-
hetőt megteszek. Csak bízzál bénnem!" Ez a férfi hangja 
volt, és úgy tűnt, nyugtatni próbálta Margitot. „Mióta va-
gyunk tegező  viszonyban?" Az asszony hangja szigorú. 
Nevetés. „Ó, bocsánat! Elfelejtettem, hogy az magának 
semmit sem jelent. Figyelmeztetnie kellett volna el őbb, 
nagyságos asszonyom... nagyságos özvegyasszonyom!" 
„Fogja be a száját! Inkább tartaná magát ahhoz, amit 
megígért... vagy kell még? Kell még több?" Margit majd-
hogynem kiabált. „Csak azt az egyet kérem, hogy ne hisz-
tériázzon itt nekem! Már százszor megmondtam, hogy ez-
zel az örökös idegeskedésével többet árt, mint használ. 
Mikor hívták be legutóbb?" „Tegnapelőtt." Igen, ő  is emlé-
kezett rá, hogy Margit tegnapel őtt elment hazulról, egy te-
lefonhívás után, és nagyon ideges volt, kapkodott, és min-
den apróságért leszidta. „Es mit mondott nekik?" „Csak a 
szokásosat... hogy negyvenegy óta nem láttam, nem is írt, 
amióta elment nem is hallottam róla." „És ők? Ők mit 
mondtak?" „Oda se figyeltek arra, amit én mondtam. Ösz-
sze-vissza kérdeztek, úgy tűnt mindent. ami csak eszükhe 
jutott, aztán meguntá к , és azt mondták, menjek haza, ha 
megint szükségük lesz rám, majd szólnak." „Nem gyana-
kodak?" Margit hangja hirtelen fölcsapott: „Honnét tudjam 
én azt?! Hisz mást se tesznek, mint szüntelenül gyanakod-
nak! Miért hívnának be különben kétszer-háromszor ha-
vonta? Én mindig csak ugyanazt mondom, ők meg mindig 
Ugyanazt kérdezik!" „Az még mindig nem jelent semmit, 
sőt ha mindig ugyanazt kérdezik, az csak azt jelentheti, 
hogy nem tudnak semmi újat. Na, figyeljen ide, van egy jó 
hírem. Tegnap beszéltem azzal a magyar pékkel, és ő  haj-
landó tanúskodni, hogy látta a férjét elesni Voronyezsnél 
negyvenkettő  telén..." „Es ezt csak most mondja...?" 
„Most jutottam szóhoz. Ez a pék, ez tényleg volt a Donnál, 
nem lesz okuk, hogy kételkedjenek a szavában. Na per-
sze, nem teszi ő  ezt meg ingyen, de ön azt állította..." 

lényegtelen mennyit kér. Es biztosan nem fog becsap-
ni bennünket? Mi lesz, ha csak provokatőr? Ha azok is lefi-
zették, hogy csapdába csaljon bennünket..." „Ugyan! Bu-
taság. Énrám nem gyanakodnak. Ők a provokatőrt egye-
nesen magához küldték volna. Mellesleg, az a hatlövet ű  
szuvenír még magánál van?" „Ne gúnyolódjon!" „Nem 
gúnyolódom. Magánál van?" „Igen." Margit fehér pon-
gyolája suhant el a kulcslyuk el őtt, aztán surlódó neszt hal- 
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lott, mint amikor valaki kihúz egy fiókot. „És ezt itt tartja? A 
hálószobájában? Mi lesz, ha házkutatást tartanak? Mel-
lesleg, nem idéz el ő  éjjelente lelkiismeretfurdalást...?" 
Egy pillanatra csend volt, aztán ismét a férfi szólalt meg: 
„Ne játszon vele... úgyse merné megtenni... ha véletle-
nül elsül, ki menti meg magát újra az életfogytiglantól?" 
„Gondolja, nem merném? Egyszer már megtettem... 
Ugyanigy kigúnyolt és megalázott, mint maga... csak az 
egyenruhájuk különbözik. De igaza van, nem ér maga 
annyit." A fiók becsukódott, és a fehér pongyola ismét el-
suhant a lyuk előtt. A férfi felállt a székr ő l, és testével el-
takarta a kulcslyukat. „Ha befejezte a játékot, akkor én 
búcsúznék is. Holnap beszélek a pékkel, és eljövök meg-
mondani mennyit kér. Addig is, vigyázzon azzal a játék-
szerrel, nehogy kán tegyen magában. Ez az egyesség 
még néhány felejthetetlen estét tartogat a számunkra, úgy 
tudom." A férfi nevetése, majd Margit dühös hangja: „Ma-
ga egy disznó! Na most már t űnjön, ideje felöltöznöm. Ha 
holnap..." Nem mert tovább ott maradni, félt, hátha rányit-
ják az ajtót. Lábujjhegyen végigosont a folyosón, egészen 
a konyháig, ott leült egy székre, és próbálta összeilleszteni 
a hallottakat. De nem sokat értett az egészb ő l, csak annyit, 
hogy ez a tiszt gúnyolódik Margittal, mindazok után, ami 
köztük történt, ezt pedig nem értette, nem értette, miért 
nem hálás a férfi azért, hogy Margit ennyire közel engedte 
magához... 

Annyi év után, abban a koszos fészerben, miközben a 
szakadt egyenruhában díszelgett, úgy érezte, hogy a már 
egyszer elfelejtett, de a felejtés porából föléledt gyermek-
kori emlékeirő l egyszeriben szétoszlott a homály. De nem 
volt ez tiszta, minden kétséget kizáró felismerés, csak va-
lami önmagában is bántó sejtés. Ott állt mozdulatlanul a 
fészer szétdobált kacatjai közt, mint a hamvából föltámadt 
Phoenix, de nem tudott sem önmagával, sem felismerésé-
vel mit kezdeni; érezni vélte Iába alatt a szilárd talajt, de 
akkor hangos kiáltásra rezzent föl, őt szólították, és né-
hány lassú pillanatnak el kellett múlnia, mire észbe kapott, 
hogy Margit kiált érte. Hirtelen rádöbbent, hogy már este 
van, ki tudja mennyi id őt töltött a fészerben, most is elfe-
ledkezett magáról, kötelességeirő l. Eszébe se jutott, hogy 
miért jött ide, Iába ismét csak el őbb lendült meg, mint 
agya, és kirohant a fészerb ő l. Inkább ösztöne, mint tudata 
súgta neki, hogy mit kell tennie. Berohant a konyhába, 
szerencsére az asszonnyal nem találkozott, ő  már bizto-
san a szobájában van, lefeküdt, és most várja a szokásos 
alvás előtt meggylikő rtjét. Egy talpas pohárba kitöltötte az 
italt, de keze túlságosan remegett, és felét mellélötyögtet-
te. Tiszta poharat vett el ő , újra tölteni kezdte, most sikerült. 
A pohárral a tálcán kilépett a folyosóra, és óvatosan, ne-
hogy izgalmában elejtse, megindult az asszony szobája 
felé. Útközben kétszer is hallotta, hogy Margit dühösen 
kiáltja nevét. Az ajtó előtt megállt, kopogás nélkül soha 
nem volt szabad belépnie, ezért kopogott, majd óvatosan 
benyitott a szobába. Bent félhomály volt, csak az éjjeli-
szekrényen égett a kicsi lámpa. Aztán meglátta a n őt, és 
ijedtében földbe gyökerezett a Iába. Margit kidüllesztett 
szemekkel, tátott szájjal meredt rá, mintha kísértetet látna, 
majd hirtelen megjön a hangja, sivalkodni kezd, teljes to-
rokból, kiugrik az ágyból, a szekrényhez szalad, kihúz egy 
fiókot, valamit kivesz bel ő le, ő  nem látja, hogy mit, még 
mindig rémülten áll az ajtóban, kezében a tálcával és a 
meggylikő rös pohárral, nem mer mozdulni, a n ő  ordít, 
„Tűnj el! Menj vissza!", feléje fordul, valamit tart kezében, 
de keze remeg, ordít, ő  a nőt nézi, aztán magát, elször-
nyed, megpillantja magán a szakadt egyenruhát, aztán va-
lami megüti a mellét, kiejti a tálcát, forróság önti el a tüde-
jét, nem kap leveg őt, valami robbant, még egy ütés, hátra 
veti az ajtónak, térdre esik, majd arcra, még látja a sz ő -
nyeg egymásba futó barna-sárga mintáit... 

SZABÓ PALÓCZ ATTILA VERSEI 

NEM MONDTAM 

hogy elintettem 
neked a viharmagot 
a holdudvarban 

hálám jeléin 
atyádnak tehát mondom 
az aszkétának 

és a szélke ott 
ugyanott hol volt üres 
némán álldogál 

teumami volt az 
és ez úr szenvedése 
mely sosem elég 

hegyekre másztunk 
fel fel fel és még feljebb 
lentebb is talán 

ez nem volt elég 
mint mindig ugye most is 
kell a több még több 

mi így is meddők 
maradtunk és mindmáig 
holtak imáink 

itt van  ő  szemléld és te is az példának 
okádékáért 



REN MOBILE 

szemembe szemek 
a szemed 
máshol 
és máskor 
szemekben ordító 
szemek 
máshol 
és máskor 
szemben jönnek 
szemmel teli 
máshol 
és máskor 
szem és szem 
szem alatt nyugszik 
máshol 
és máskor 
szemhéjak héján 
szemek nyugszanak 
máshol 
és máskor 
benne élnek 
örvénylenek 
máshol 
és máskor 
őrült örvények 
örvénye cikáz 
máshol 
és máskor 
szemben szemek 
szemmel mennek 
esőt szemergetnek 
máshol 
és máskor 
szólva szemmel 
szemmel látnak 
máshol 
és máskor 
szemben szebbek 
szebben másznak 
máshol 
és máskor 
főnek szemben 
mángolnak mának 
máshol 
és máskor 
főve lében 
könnyében tőlük reppen 
máshol 
és máskor 
tőlük tőriik reppen 
máshol 
és máskor 
szemben szemmel 
eső  szemer' 
(szem ver) 
máshol 
és máskor 
nászt szemmel látva 
szem ha látja 
látja már 
máshol 
és máskor 
fején köcsög 
szem barátja 
szembe rántja 
máshol 
és máskor 
szem a rúdja 
szem dajkálja 
máshol 
és máskor 
fogja erő  
viszi hátán 
sátán hátán 

máshol 
és máskor 
könny vagy 
erő  az 
erős vagy 
máshol 
és máskor 
csöng bongája 
bongája cső  
szem rongálja 
levében fő  
máshol 
és máskor 
szem szem 
és ott a szem 
puszta szem bánthatja ezerszer 
máshol 
és máskor 
benne fő  
mi benne fő  
a fundamentum 
a kő  
s pusztulást lát a szem 
máshol 
és máskor 
szemben szemekben 
eső  szemer' 
máshol 
és máskor 
szemem üveg 
avar-üreg-üveg 
máshol 
és máskor 
szemben hágcsó 
máshol 
és máskor 
szemben vénül 
eperfa-házsor 
máshol 
és máskor 
szem darálja 
röpte fékes ékes 
máshol 
és máskor 
dő lve éles 
fékes szemben éhes 
füstnyi széles 

máshol 
és máskor 
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jódat kátmán 

FIÚK 

A szavak szétporladnak a leveg őben. 
Ne, ne gyere közelebb. 
Az ablaknál ő , az ágyon én. 

Üres falak között nézünk ki az alattunk csendesen 
szunnyadó városra. A hajnal első  sugarai sápadt fénnyel 
vonják be a lenti többsávos autósztráda egyes pontjait. 

A fürdőszobába megyekés lezuhanyozom. B ő röm puha 
és illatos. Az ezüstös sugárban csorgó h űvös víz össze- 

12 húzza a pórusaimat. Avocadoszappánnal dörzsölöm hab-
zóvá és csúszóssá testem tájait. Vékony csuklómmal 
megérintem a meleg, puha frottírtörölköz őt, majd felitatom 
magamról a nedvességet. Aranyfülbevalóm megcsillan a 
tükörben. 

A tükörbő l ő  néz vissza rám. Frissen vasalt, csíkos inget 
viselő , bő  szürke nadrággal. Mezítláb áll a hideg csempe-
padlón. 

Hosszan nézzük egymást a neoncsövekkel kivilágított 
fürdőszobában. Áron a ginszeng fürd ősóhoz nyúl, majd 
kiszór belő le egy maroknyit. Én bonbont szopogatok, szin-
tetikus aroma olvad szét a számban. Áron rámnéz és ki-
megy a helyiségbő l, magamra maradok. 

Unatkozom, így tehát hajat mosok. 

Az emeletes autóparkoló felé indulunk. Áron egészen 
közel van hozzám, érzem kölnijének illatát. Valaki bekap-
csolta a világítást. Fiatal, míniszoknyás lány halad el mel-
lettünk, és megáll az egyik autónál. Vörös hajával elüt a 
festetlen betonfalaktól. A lány szó nélkül beül az egyik ko-
csiba és elhajt. A száraz, hideg betonhodály egy darabig 
még visszhangozza a Citroén motorjának zaját. 

Aron szó nélkül gyújtja a kocsit. En a kijáratnál várom. 
Márkás, fehér ballonkabátomban, fluoreszcens cip őfűzős 
tornapacsniban magabiztosnak és elégedettnek érzem 
magam. Divatosan állok az új, merész vonalú karosszériák 
mellett. Aron nyitja az ajtót, én a kivilágított autóparkolót 
szemlélem. 

A biztonsági öv enyhén belevág modern designú öltözé-
kembe. Az ülés fejtámlája kényelmes, a táj szemgyönyör-
ködtető . 

Áron magabiztosan vezet, testtartása egyélelm űen 
meghatározza társadalmi hovatartozását. Körülöttünk fák, 
növények, ez minden. 

Az autó levegője súlyos a ki nem mondott vágyaktól. 
Szeretném szájoncsókolni magam. Valami jóles ő  me-

legség önt el. „Most önmarcangoló vallomást teszek", ha-
tározom el hirtelen eltökéltséggel. Ajkaimat lágyan össze-
préselem, pillantásom sötét szemüveg mögé rejtem. 

„Szeretlek", mondom, és nem érzek semmit. 

BARTHA GYÖRGY VERSEI 

a félelem: 

levegő  habján 
némaság 

kövön napozó 
gyik 

Nincs bizonyíték, 
hogy egyre nagyobb 
elbizakodottsággal 
— tegnap, 
vagy éppen más időpontban —
felelő tleniál 
vetekedtem volna 
— itt 
vagy másutt — 
eleve gyanús istenekkel. 

Már legalább hetedszer 
kísérlem megörökíteni 
a percet, 
mikor asztal fölött görnyedve, 
fested szemhéjadat. 
Kezed mozdulata meg-megáll 
két emléked között. 
Én az ingem ujját gombolom. 
És felrémlik, milyen jó volna 
MOST 
betelni minden földi jóval. 



varga zoltán 

KIHALLGATÁS 
(Részlet egy dokumentumregénybő l) 

Délután fél négy körül érkeznek, nem a legmegfelel őbb 
időpontban. Ebéd utáni pihen őmre, újvidéki ebédvendég 
miatt, késve kerül sor, vagyis fekszem még, mikor a ka-
pucsengő  hangját meghallom. Valószín űnek tartom 
egyébként, hogy engem keresnek: nem mintha „rájuk" 
gondolnék, hanem mert amióta, vagy másfél éve itt Zentán 
élek, nem annyira a szüleimnek, inkább nekem kezd kiala-
kulni valamiféle baráti köröm, talán mert úgy — ahogy és 
nem sokak szemében, de „valakinek" számítok, vagy ta-
lán mert lehetek rokonszenves is. Legkevésbé, úgy hi-
szem, a város hivatalos tényez ő i szemében, nekik aligha-
nem inkább gondot jelentek. Íróember az ő  szemükben, 
attól félek, azonos a hivatásos bajkever ővel. 

— Képzeld, azt mondják, az UDBÁ-tól vagyunk — mondja 
anyám, miközben két hevedert csatol rám, hogy egy hid-
raulikus emel őkészülék segítségével a tolószékbe emel-
jen. Nem látszik különösen ijedtnek, én sem vagyok az. 
Éppen mert sejtem az okát e vizitnek; szinpadalapítási kí-
sérletünket az illetékesek nem fogadták éppen kitörő  lelke-
sedéssel. Tanárként m űködő  újdonsült költő  barátom be-
számolt már a színpadalapítás körüli nehézségekr ő l, 
egyebek mellett összekoccanásukról is a Szocialista Szö-
vetség helyi szervezetének elnökével, de arról is, hogy a 
félreértést tisztázták, elsimították. Igaz ugyan, hogy nem-
rég két civil nyomozó óra közben szólította ki a tanterem-
bő l, s a szabadkai államvédelmisek egy órán át kihallgat-
ták a belügyben, no meg a gimnázium két párttag-tanuló-
jának is megtiltották a részvételt nemrég azokon a csütör-
tök délutáni čisszejöveteleken, a többnyire csak „Eu-
zsén"-nek nevezett kultúrház épületében, amelyeken 
gyakran én is részt veszek. Szóval a diákokkal közlik az is-
kolában, hogy amíg a Zentai Kísérleti Színpad hivatalosan 
is meg nem alakul, jobb, ha távol maradnak. Bizonyos fel-
hők tehát gyülekeznek, ezzel azén tisztában vagyok, f ő leg 
miután egy újvidéki író barátom is figyelmeztetett, hogy a 
tartományi belügy „dossziét nyitott" az ügyben, legoko-
sabb lenne, hogy ha kiszállnék. Nem fogadom meg a ta-
nácsát: nem szállok ki, válaszolom neki, legfeljebb, ha 
közvetlenül engem is megfenyegetnek. Fő leg, mert az ügy 
további alakulása izgalmasnak ígérkezik, betekintést kíná-
lónak a „hatalom folyosóiba", talán még témát nyújtónak 
is egyúttal... És mivel a mai nap, 1976. január 15. éppen 
csütö гtökre esik, ma is az esedékes összejövetelre készü-
lök éppen. Legalábbis ha a barátom eljön énem. 

Ahogy ezt meg is beszéltük. És ahogy bizonyára el is 
jön, ha... Csakhogy már két napja vizsgálati fogságban 
van. Anélkül, hogy errő l bármit is tudnék. 

Úgyhogy a látogátás nem egészen meglep ő , de nem is 
aggasztó, inkább csak az „UDBA" késztet némi csodálko-
zásra. Amiért csak így, az intézmény már rég nem hivata-
los, „klasszikus" nevét emlegetve mutatkoznak be... Iz-
galmam mindenesetre inkább kellemesen bizserget ő , 
semmint szorongó, attól tartok, kissé szerepjátszó is: el-
végre nem is igazán író mifelénk, aki velük szembe nem 
kerül, gondolom, a külső , udvari szobánk felé gördülve. 
Ahol, mert a villany nem ég még, félhomály van, amiért is 
sziluettjüket láthatom csupán, fő leg az idősebbét s egyben 
rangidősét, úgyhogy arcára kés őbb rá se ismernék. Fiata-
labb társából se láthatok sokat, pattanásokkal körülvett, 
feltűnően kis szája és véreres tekintete így csupán kés őbb 
rögződik. Jóval később, villanyfénynél, odabent a másik 
szobában. 

Barátságosan üdvözölnek, már-már a zavarságig ud-
variasak. Elnézést, egy kis felvilágosítást szeretnének 
csak. Fő leg az idősebbik beszél, keserves igyekezettel töri 
a magyart, joviális baritonján elnézést is kér, mindent ért, 
de... Társa összehasonlíthatatlanul jobb magyarsággal, 
ám érezhető  idegen akcentusával ritkán szól közbe csak, 
hogy olvas és ír is magyarul, ezt csupán jóval kés őbb tu-
dom meg. Szerbre váltok hát készségesen, de ugyanakkor 
minden bevezető  magyarázatnak is elébe vágva kibököm: 
sejtem, miért jöttek, nyilván a kísérleti színpad miatt, amit  

tudok róla, elmondhatom, épp csa к  nem értem, mi a baj 
vele, mert mintha valamivel vádolnának bennünket. De a 
joviális bariton hamar közbevág: szó sincs róla, hogy bár-
mivel is vádolnának (szavából nem derül ki, egyes vagy 
többes számban beszél-e), magával a színpaddal nincs is 
baj, csak hát történtek bizonyos dolgok, legjobb lenne, ha 
mindent szépen leírnék, itt van mindjárt az a bizonyos va-
csora, állítólag valami „pikáns dalok" is elhangzottak ott, 
egyszóval hogy is volt, írjak le mindent szépen, sorjában. 
Semmi kedvem se hozzá, nem szeretnék semmit se írás-
ban adni: mert, még ha „semmi se történt" is ott, attól tar-
tok, ez „semminél" mégis több lehetne számukra, mások 
elleni kellemetlenkedésre alighanem mégiscsak alkalmat 
nyújtó. Ezért felelek, hogy szívesebben válaszolnék éIb-
szóban, hallgassanak ki, ha jónak látják, amit tudok, el-
mondom. Rendben van, ahogy nekem jobban megfelel, 
veszik tudomásul különösebb akadékoskodás nélkül, de 
akkor előbb elmennek „még egy helyre", fél óra múlva új-
ra itt lesznek, addig legalább a gondolataimat összeszed-
hetem... Alapjában véve örülök, hogy így alakul, s nem is 
csupán az írásbeliség kényelmetlensége miatt. Hanem, 
mert magam is nyomozni szeretnék tulajdonképpen; kér-
déseiktő l remélve választ kérdéseimre: mi az, amit való-
jában tudni akarnak. 

Egyelő re azonban csak találgathatok. Jóval hosszabb 
ideig fél óránál, legalább másfél órán át. Éppen elég ideig 
ahhoz, hogy a Viceitő l hallottakat megpróbáljam újra feli-
dézni magamnak. Hogy is mondta, mi is történt, mi is 
hangzott el, mit is mondtak ott a Szocialista Szövetségben 
tartott megbeszélésen? Most utólag sajnálom, amiért nem 
voltam ott, amiért átallottam magamat az emeletre felcipel-
tetni, magamat is, másokat is megkímélend ő , úgy véleked-
ve, hogy az ott elintéz ődők nélkülem is elintéződnek. Ilyen-
formán másodkézbő l értesülve csak, hogy az összezördü-
lést kiváltó félreértést Gordos Jen ő  megjegyzése okozta, 
attól tartok, kissé talán szerencsétlen fogalmazása, min-
denekelőtt ama bizonyos „harminc év" emlegetése. Mert-
hogy miért éppen harminc év, mi az, hogy bizonyos „réte-
gek" harminc éve el vannak zárva a kultúrától, miért ez az 
önünneplést jelent ő  harmincéves id őszakasz, és hát mifé-
le rétegekrő l van itt szó, vagyis a többi szinte önmagától 
adódik, funkcionárius fülek számára mindenesetre, vagyis 
hogy a „rétegek" alatt Jen ő  barátom elsősorban a magya-
rokat értette, nyilván hogy elnyomják őket, nemcsak itt 
Zentán, hanem általában, feltehet ő leg az egész ország-
ban. Na meg aztán itt a Híd zentai különszáma, bizonyára 
itt is akadt egy és más, dr. Vojislav Jankovi ć  írása is pél-
dául, városunk kulturális tespedtségérő l, ez se tetszhetett 
mindenkinek, elképzelhető , hogy a községi képvisel ő -tes-
tület elnökének sem, bármennyire fogadást is rendezett 
számunkra, itt adjuk át neki a kérdéses Híd-számot is, va-
lamennyi benne szerepl ő  szerző  által illő  módon dedikál-
va, és azoknak a röpcéduláknak kíséretében, amelyek 
az alakulóban lévő  Zentai Kísérleti Színpad együttesét is 
megemlítve a folyóirat-szám kapcsán megrendezett iro-
dalmi rendezvényt népszer űsítik. Némi fejcsóválásra 
késztetve ugyan az elnököt, amiért már a szélbe szórattak. 
De azért a kezdeményezés, állítja, tetszik neki, támogatni 
fogja, ígéri ...Amiért is ekkor, úgy látszik, mintha a színpad 
ügye mégiscsak egyenesbe kerülne végre. Hosszas huza-
vona után, amint azt a kultúrház igazgatón ője jó elő re 
megmondta, mert „alakulgatni fognak maguk még so-
káig", azt is, hogy az eredményes megalakulás P. Stanko 
elvtárstól, az „általános ügyek vezet őjétő l" függ mi ~ de-
nekelőtt. Akit többször hívunk, vegyen részt valamelyik 
megbeszélésen, és aki a jövetelét többször meg is ígéri, 
teszünk is rá néhány megjegyzést, nem is éppen hízelg ő -
eket, elképzelhető , hogy megfelelő  csatornák közvetítésé-
vel el is jutottak hozzá... Nem csupán helybeliek vannak 
jelen ezen a bizonyos fogadáson, hanem páran Újvidékr ő l 
is, néhányan a jobbára innen elszármazott szerz ők közül, 
valamint a folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke, bő r-
gyógyász-szakorvos, egyetemi tanár és Híd-díjas költ ő , 
számítunk a főszerkesztőre is, de a végén valamiért nem 
érkezik meg. De akik most eljöttek, ott vannak a délutáni 
rendezvényen is, asztalok mellett a Café bárban. Itt pró-
báljuk a színpad kérdését is felvetni a m űsor után, közvet-
lenül a Kulturális érdekközösség titkárát ostromolva meg 
kérdéseinkkel: engedélyezik-e végre a színjátszó csoport 
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működését, számíthatunk- e támogatásra. Harman is nek, 
szegezzük a kérdést, Gordos is, Vicei is, én is, ki-ki a ma-
ga stílusában, egymást6l véve át a stafétabotot. Csakhogy 
a megkérdezett sült halként hallgat, tésztasápadt arccal, 
ajkát összeszorítva, már-már tüntet ően is. Amíg csak a 
helyzet kínossá nem lesz... 

Ezt követően kerekedünk fel, és indulunk el Vicei laká-
sára, arra a bizonyos vacsorára, ahol „mindenféle" el-
hangzott. Nem annyira „pikáns" dalok, inkább trágárnak is 
mondható cigánynóták, méghozzá a Tartományi Járvány-
tani Intézet munkatársától, az Újvidéki Egyetem másik 
professzora szájából. Vagy inkább az elismert amat ő r 
néprajzoséból, a „Székely Miatyánk" társaságában. Ezzel 
lenne baj vajon? Vagy inkább a nyugati magyar lapokkal? 
Mert valamit mindenképpen megtudtak, valami „felfújha-
tót" mindenesetre. 

Nemcsak időm van hát a felkészülésre. Okom is, ha ép-
pen úgy vesszük. 

Nem ugyanabban az összeállításban érkeznek meg. 
Egyikük, a korábbi rangid ős helyett, új, amannál láthatólag 
rangidősebb. is. Termetre is magasabb, barna arcú és 
őszülő  halántékú, bajusza fekete, nyírott. Érkezésekor ke-
zet nyújt, valami nevet is mormol. 

Odabent, a másik szobában, ahol, hogy nyugodtabban 
beszélgethessünk, anyám időközben begyújt. A nyomozó 
kicsit rekedtes hangján mindvégig halkan kérdezget. Va-
lahányszor rágyújtok, sosem mulaszt el t űzzel kínálni, ma-
ga is gyakran cigarettázik. Végig ő  az első  számú kérdező  
— azzal, hogy a hirtelen, szúrópróbaszer ű  kérdéseket, nyil-
ván begyakorlottan, fiatalabb társa vállalja. Szereposztá-
sukhoz következetesen tartják magukat. 

Így kezdek el a már említett vacsoráról beszélni. Nem 
hagyva ki a sült nyulat se, meg a pogácsát, szándékosan 
fecsegek, így próbálom megtudni, mit is tudnak már, ők 
meg hagynak beszélrn: hátha így a jó, hátha valami le-
esik közben: En azonban egyel đre semmit se tudok, azt 
se, hogy a színpad ötlete kitő l származik. Ami mellesleg 
mindegy lehetne. 

— Hányszor volt Gordos lakásán, és ott mi történt? —
hangzik aztán a főnök kérdése. Az eddiginél valamivel mé-
giscsak emeltebb hangon. 

— Gordos lakásán egyszer sem voltam. 
Igazat felelhetek, nem okoz gondot a válasz. Inkább az, 

hogy Gordost nem ismerem eléggé, újnak számít még az 
ismeretség, össze-vissza se sokszor találkoztunk, nálam 
meg háromszor járt csak. Vicei hozza el hozzám néhány 
hónappal ezelőtt, ő  ismertet össze bennünket, nem sokkal 
azután, hogy Gordos Svájcból visszatép, Bázelban dolgo-
zott évekig niint vegyésztechnikus, gyógyszervegyészként 
a CIBA-GEYGY-nél: nem marad sokáig, úgy emlékszem, 
filmekrő l beszélgetünk, egyebek mellett Bunuel egy filmjé-
rő l. És az idegeit emlegeti, amelyek miatt nem szívesen 
lépne állásba, egyel őre nem tudja még, mit fog itthon csi-
nálni. Másodízben mindössze egy negyed órára ugrik csak 
be, itt mentek éppen a feleségével, csakhogy annak is be-
mutathasson. Harmadszor egy délel őtt jön, Viceit keresi, 
nincs-e itt nálam, valamivel hosszabb ideig marad. Munka 
közben talál, Határ Győző  drámakötetéről írok tanul-
mányt, így esik szó a nyugati magyar irodalomról: neki is 
vannak nyugati magyar lapjai, azokban is ír Határ Gy őző , 
amennyiben érdekelnek, szívesen elhozza őket. Így kapok 
tő le később három számot a Párizsban megjelen ő  Irodalmi 
Újságból. Említ azonban más lapokat is, a bécsi Magyar 
Híradót, a Kanadai Magyarságot, valamint az Úi Látóhatár 
c. folyóiratot. Közben persze beszélgetünk is, s őt politizá-
lunk, állapotainkat illető leg meglehetősen kritikus, sőt in-
dulatos, alapjában véve azt az embert testesíti meg, akit 
általában forrófej űnek szokás nevezni. Egyik-másik kije-
lentése nyilvános használatra semmiképp sem alkalmas, 
csak hát mi négyszemközt vagyunk. Viszont nem ismer 
még igazán, s én sem őt, végtére is nem tudhatom, mit 
akar, mibe mászott be, vagy éppen mibe másztak be azok 
mindketten. Napok, s őt hetek múlva is ezt kérdezem, jóval 
később is, amikor már híreim vannak. Mert valaminek mé-
giscsak történnie kellett. Máskülönben mire ez a felhajtás, 
miéi szálltak volna ki ekkora apparátussal Szabadkáról, 
sбt Újvidékгб l is... Mert hogy emiatt a pár újság miatt, 
egyszerűen el sem tudom képzelni, tudomásom szerint 
nálunk nem is tiltottak... de azért jobb, ha hallgatok, azt se  

tudom még, tudnak-e гóluk. Vagy akár a filmekrő l is, ame-
lyekbő l, ha mindenáron úgy akarják, ügyet lehet éppen 
csinálni. 

— Van Gordosnak 8 mm-es filmkamerája? — hangzik a 
következő  kérdés, ezúttal a fiatalabbé. 

— Nem tudok róla. 
— És Viceinek? 
— Neki igen. De hogy 8 mm-es-e, nem tudom, nem értek 

hozzá. 
— Vetített-e filmeket, amelyeket maga készített? 
— Igen, a kutyáiról. És a kislányáról. Meg a lakodalmáról. 
— Hozott-e Gordos külföldr ő l filmeket? Es ha igen, látta- 

- őket? 
Na, helyben vagyunk, gondolom ekkor. Eszerint a ház-

kutatás megvolt már, bizonyára mind a kett őnél. Úgyhogy 
errő l nyugodtan beszélhetek, id őhúzás kedvéért akár még 
részletezve is. 

— Hozott, igen. Pornófilmeket. 
— Hányat? 
— Úgy tudom, hármat. Én hármat láttam. 
— Milyenek voltak? 
— Egészen pornók. Ha jól tudom, dán g убгtfnányúak. 
Mellékesen jegyzem meg csak, hogy a vetítésen Vicei-

nél kizárólag férfiak voltak. Illető leg felnőttek, mivelhogy a 
vetítésre azután került csak sor, hogy a fiatalok elmentek. 
Mármint az a néhány középiskolás, aki ugyanaznap dél-
után ott volt a színpad ügyében, azon az els ő  házi megbe-
szélésen. De azért a f őnök ebbe beleakaszkodik, miért tar-
tottam fontosnak megjegyezni ezt, kérdezi t ő lem, azt hi-
szem tán, hogy ők, a diákok az „ilyesmirő l" semmit sem 
tudnak. Dehogyisnem, válaszolom, nyilván gyakorolják is. 
Ám ha netán az derülne ki, hogy a filmeket ők is látták, 
ránk nézve ez aligha lenne éppen hízelg ő . De ez zártkörű  
vetítés volt, baráti körben, magyarázom, Nyugaton meg, 
úgy tudom, nyilvánosan is vetítenek ilyesmit... „Nálunk 
ilyesmi nincs — jegyzi meg némi gúnnyal —, mi Balkán va-
gyunk". És azért, ha nem tudnám, ez is büntetend ő  cse-
lekmény, fűzi még hozzá. Mielőtt még kissé elcsodálkoz-
na: elvégre ő  úgy tudja, hogy a kultúrát kívántuk terjeszte-
ni, márpedig ez mégsem kultúra. Persze hogy nem, adok 
neki igazat, anélkül, hogy kimondanám, ami a nyelvem he-
gyén van: vagyunk annyira kultúráltak, hogy id őnként kul-
túrálatlanok is lehessünk. De azért a vetítésen jelen voltak 
nevét, észrevéve, hogy az egészet nem tartják érdekes-
nek, készségesen felsorolom, hadd higgyék, hogy „lojá-
lis" vagyok, készen velük mindenben együttm űködni. De 
mikor a fiatalabb az említett neveket gondosan fel is írja, 
hirtelen ráébredek, ezt se kellett volna megtennem. Ugy-
hogy a továbbiakban semmit sem önként, figyelmeztetem 
magamat a gyengeség kísértésére, észrevéve, hogy láto-
gatóimtól szeretnék miel őbb megszabadulni. 

Szerencsére miel őtt még új kérdés jönne. Gordos Nyu-
gatról különféle sajtótermékeket hozott be, adott-e bel ő lük, 
kérdezi most a főnök. Társa komolykodva listát vesz el ő , s 
onnan olvassa: — Nemeztőr, Új Látóhatár, Kanadai Ma-
gyarság, The Canadian .. . 

Szemrebbenés nélkül tagadhatok, mivel valójában nem 
is tagadok. Az Irodalmi Újság nincs a felsoroltak közt. 

— Viceitő l sem kapott ezekbő l? 
— Tб le sem kaptam. 
— Nem is mutatta őket? 
— Nem is mutatta. 
Túl vagyok már előbbi gyengeségemen, újra az ellen-

nyomozás szenvedélye ragad magával. Annak ellenére, 
hogy az Irodalmi Újság kérdéses három száma alig pár 
méterre hozzánk, a varrógépen hever, mindössze a Ma-
gyar Szó egy száma takarja őket. Különben, magyarázom, 
a felsoroltak közül az Úi Látóhatárt ismerem csak, meg az 
Irodalmi Újságot, mindkett őbő l van néhány számom, pos-
tán érkeztek. Amennyiben érdekli őket... Nem, ezek ne, 
választolják, amazokra kíváncsiak csak, amelyeket Gor-
dos vagy Vicei adtak. Én azonban kitartok, ilyenek nincse-
nek, tő lük semmit se kaptam. Dehogynem, ellenkeznek, 
igenis kaptam. Mert amikor odaát voltam Viceinél, valamit 
Ott  nekem átadtak. Emlékezzek csak vissza, hogy is volt, 
úgy tudják, ott írtunk valamit. 

— Igen a színpad alapszabály-tervezetét. Odaadhatom, 
ha akarják. 

— Fölösleges, ismerjük már, azzal nincsen baj ... 



Hanem azért hogy is volt az, amikor írtunk. Hányan is 
voltunk? 

— Csak hárman — válaszolom. 
Tudomásul veszik, de továbbra is leragadnak ennél a 

pontnál. Érdekelné őket, mi is történt ott. Mirő l beszélget-
tünk akkor, hármasban. 

Változatlanul hármasban, mert M. Katit egyel őre kiha-
gyom a játékból. Úgy számítva, legkönnyebben így tudha-
tom meg, valóban tő le tudják-e, amit tudnak. Tudják-e 
mégis , amit állítólag nem tudnak. 

Hármasban tehát, úgy, ahogy azt meg is beszéltük. 
Miután a többieknek, a kultúrházban egybegy ű lt fiatalok-
nak megígérjük, hogy az alapszabály-tervezetet majd mi 
hárman megfogalmazzuk. Ezért is számítok rá, hogy hár-
masban leszünk, akkor is még, mikor útnak indulok. — Je-
nő  elhozta, amit ígért — mondja Vicei, miután utcára gördít; 
vagyis hát az újságokat, mivelhogy nem is jut az eszembe 
mindjárt rájuk gondolni, Gordos látogatása óta eltelt né-
hány hét, iđközben meg is feledkeztem ígéretérő l ... — De 
talán menjünk el előbb egy kicsit sétálni — indítványozza 
Vicei aztán. Tekintve, hogy Kati is nála van most Jen ővel, 
tegyünk hát egy rövid fordulót a központban... Nem tu-
dom, miféle Katit emleget, kés őbb derül ki csak, hogy nem 
először találkozunk, egy ízben nálam is járt, csak hát eb-
ben az egyre csak alakuló-alakulgató csoportban annyi a 
lány, nem mindegyik nevét jegyzem meg, amiért is ez e 
szőke és telt idomú Kati is Vicei barátom tapintatosan fi-
gyelmeztető  csengetését követ ően azonosul csak saját 
nevével. De ha már itt van, szerepet is kap: diktálásunk 
nyomán neki kellene papírra vetnie alapszabály-tervezetté 
összeálló mondatainkat. Csakhogy azok el-elakadnak, 
végük sehogyan sem illeszkedik elejükhöz. Vagy a köze-
pük lóg ki idétlenül, minél körültekintőbb jogászi precizitás-
sal igyekszünk őket összecsavarozni, annál is inkább. 
Ezért is kérem el Katitól egy id б  után a golyóstollat. Mielőtt 
felajánlanám: holnap délel őtt otthon egyedül írom meg az 
egészet, mindent megbeszéltünk már, sokkal könnyebb 
lesz. Úgyhogy a fogalmazást abba is hagyjuk. Ámhogy 
ezután mirő l is beszélgettünk... ja igen, Határ Gy őző rő l. A 
főnök megismétli a nevet, biztos vagyok benne, hogy sose 
hallotta. De azért hibátlanul ejti ki, gondosan formáló ajak-
kal ügyelve annak mindkét „ ő"-jére. Nyugaton élő  magyar 
író, tájékoztatom („Értem, emigráns", veti közbe), nemrég 
írtam tanulmányt a drámagy űjteményérő l, ez is szóba ke-
rült, akárcsak a szerző  Intra muros című  írása az Irodalmi 
Újság egyik számában. Amivel mellesleg sok mindenben 
nem értek egyet. Úgy emlékszem, valamit mondtam is er-
rб l. 

— Na és miért nem? — kérdezi erre. 
— Mert valahogy túlságosan is NATO-párti — próbálom 

meg röviden megértetni vele, mirő l is van szó tulajdonkép-
pen. Hogy amiért leszereléstő l félti a Nyugatot, valamiféle 
barbár elözönléstő l. Óriási tudással megírt szövegnek ér-
zem különben, számomra új szempontokat felvet őnek is, 
alighanem ez is teszi részemrő l beszédtémává. 

— Na és amazok ketten? — kérdezi aztán élénken. —
Hogy reagáltak? 

—Sehogyan se — feleltem erre. — Nem reagáltak. — Idejé-
ben észreveszem a csapdát, mégse hazudok. Mivelhogy 
csakugyan nem reagáltak. Valószín ű leg amiért az írást 
nem olvasták, úgyhogy véleményük se lehetett róla. Vagy 
amiért túlságosan is lehengerlő  módon beszéltem. Vagy 
ami a legvalószín űbb, valamiért hirtelen más irányt vett a 
beszélgetésünk. 

Csakhogy a főnököt nem könnyű  errő l meggyőzni. Any-
nyira nem, hogy ezután az irodalomhoz közelítve próbál-
kozik meg ingatag talajra csalni. 

— Nézze — kezd hozzá körültekint ően —, ha mondjuk ír 
egy novellát, s abban párbeszéd is van, akkor, ha az egyik 
szereplő  mond valamit, a másik erre rendszerint válaszol 
is. Lehet, hogy nem ének hozzá eléggé, de... Azért a má-
sik mindenképpen reagálni fog valamiképpen. 

Ezekben a pillanatokban határozottan intelligensen hat. 
Annál inkább nehéz megértetni vele, hogy valóban mono-
lógban beszéltem. 

— Nem tudom. Nem emlékszem rá, hogy mit mondtak. 
Beleszív a cigarettájába, láthatólag úgy dönt, hogy türel-

mes marad. Hangja most jóindulatúan tanácsadónak tet-
szik. 

— Nézze, sokan mondtak már nekünk olyat, hogy nem 
emlékeznek. Mielőtt kiderült volna róluk, hogy nagyon is jól 
emlékeznek. És hát az íróknak, úgy tudom, jó az emléke-
zetünk. Próbálja meg összeszedni,a gondolatait, bizonyá-
ra emlékezni fog. 

Meglehetősen buta látszat, alighanem a saját hibámból: 
amiért Határ Gy őző  írását emlegetve olyan benyomást 
keltettem bennük, mintha „valami" tényleg lett volna. Te-
hát: alighanem kiagyalt dolgokat mondani is meggy őzőbb, 
mint nem emlékezni. 

Úgy-ahogy, de mégis az igazsággal vágom ki magam. 
Igyekezve megértetni, hogy az egész beszélgetés megle-
hetősen komolytalan, ide-oda kapkodó volt. Különben se 
maradtam soká... Valóban így is volt, színházba készül-
tem aznap este, pontosabban Rodolfo, a pesti b űvész fel-
lépésére a kultúrház színháztermében. „Minek nézel ilyen 
hülyeséget?", jegyzi meg Gordos, magam is mérsékelt lel-
kesedéssel megyek, de hát már ez a program. 

— De azért ott kapott valamit. Valamit magának ott átad-
tak, ennyit már tudunk. 

— Vagy, ha nem ők magának, hát maga nekik — f űzi hoz-
zá a fiatalabbik. — Mert valaki ott valakinek valamit adott. 

— Én sem adtam, és ők sem. Mást nem mondhatok. 
Ezekben a pillanatokban a jól ismert rend őrcsapda le-

beg a szemem előtt: amazok már mindent bevallottak, 
jobb, ha én is mindent szépen elmondok. Ennek igyek-
szem elébe vágni. 

— Ha Viceiék ilyet mondtak, hazudtak. Hozzák őket ide, 
szembesítenek minket egymással. 

— Szembesíteni ritkán szoktunk. Másfajta módszerekkel 
szoktuk az igazságot megtudni. 

— Akkor meg higgyék el, hogy nem adtak semmit. Amit 
tudtam, elmondtam. Minek beszélnék, ha nem hisznek ne-
kem. Nem mondhatok mást. Még ha éjfélig kérdezgetnek, 
akkor sem. 

Közben az órára nézek. Nem a karórámra, hanem a ko-
módon lévő  állóórára: pár perc múlva fél nyolc, valamivel 
hat óra után jöttek, majd másfél órája már, hogy itt vannak. 

A főnök azonban leolvassa arcomról, mire gondolok. 
Tekintete láthatóan szerz ődést kínál: minél el őbb leszek 
őszinte, annál előbb ajándékoz meg távozásukkal. 

—0,  hát ülünk mi itt, ha kell, akár éjfél után is. Amíg csak 
el nem mond mindent. — Fürkészve néz rám, furcsa csoda-
bogár lehetek most számára. Miközben a helyzet nekem 
nem annyira félelmetes, inkább valószín ű tlen. Senki sem 
adott senkinek semmit, ismétlem meg többször is, min-
denekelőtt, hogy a holtpont csendjét valamivel kitöltsem. 
Ugyanezért ajánlom újra a szembesítést is. Közben meg 
arra gondolok, Katira bizonyára ráfutottak már, nyilvánva-
ló, hogy az első  fenyegető  hangra mindent elmondott; el-
mondott, nem pedig „bevallott", mivel az a három Irodalmi 
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Újság nem is bevallanivaló tulajdonképpen. Ám ha mégis, 
én leszek az els ő  „bevalló"? ... Ezért hallgatok továbbra 
is. 

— Ivan — fordul a főnök ekkor társához —, van rádiónk a 
kocsiban, kérdezd meg tő lük, bevallották-e. — Vagyis 
eszerint nekem hinni kellene, jut most eszembe. 

Pár percre négyszemközt maradva tovább beszélge-
tünk. Vagy inkább a főnök beszél csak: arról, hogy csalód-
tak bennem. Mert ők azén jöttek, hogy kihúzzanak. Már-
mint a bajból. Épp csak mi a baj? Mert, ha ezt tudnám, 
mindjárt más lenne. 

— Kint havazik — mondja a másik visszaérkezik, akir ő l így 
legalább annyit tudok már, hogy (vannak hívják. Azután ki-
húzza magát: — Főnök elvtárs, beszéltem a központtal. Azt 
mondják, ha másképp nem megy, be kell kísérnünk. 

— Engem? — kérdezem. Mert az egészet mindenekel őtt 
cirkusznak érzem, színjátéknak csak. Ha pedig mégis ko-
molyan gondolnák, felesleges hercehurcának vélem. 
Egyszerűbb lenne őket idekísérni. 

— Magát bizony, igenis magát — feleli Ivan, hangjában 
nyomatékkal. Erősen véreres tekintetével is mintha érez-
tetni akarná, mennyire komoly a helyzet. 

— Rendben van — válaszolom, nyomban hozzátéve, 
hogy személykocsiban, sajnos, nem tudok ülni. Legjobban 
egy kombi felelne meg, úgy a tolókocsival együtt mehet-
nék. 

— Kombi is lesz, ha kell. Ha szükséges, mentőautó is —
mondja a főnök. 

— Az is megfelel — válaszolom. Vagy akár rabszállító is, 
gondolom még, mert amennyire ezt a járm űfajtát „látás-
ból" ismerem, alighanem abban is elhelyezhet ő  lennék. 
Mégsem mondom ki, kihallgatóim bizonyára provokáció-
nak ítélnék. 

És ha mégis elvinnének? — kérdezem magamtól köz-
ben. Néhány órára csak, mivel hosszabb id őn át velem 
nyilván úgysem boldogulnának. Úgy t űnik, a maga nemé-
ben az érdekes élmény lehetne, legfeljebb... Mert ezek-
ben a pillanatokban inkább a szüleimt ő l félek, akik most 

16  odakint ülnek a másik szobában. A megrökönyödésüktő l, 
az ijedelmüktő l, attól, hogy látogatóimat kevésbé lennének 
képesek félvállról venni. Hogy netán kérlelni kezdik őket, 
legyenek irántam elnéz őek, ne tegyék velem, amit tenni 
akarnak. Vagy talán engem igyekeznek rábeszélni majd, 
legyek okos, mondjak el szépen mindent, ezek nyilván 
úgyis mindent tudnak már... vagyis a kiskorúsításomtól 
tartok mindenekel őtt. Vagy hogy őket, a szüleimet kérde-
zik az újságok fel ő l, s ezzel rontják el a játékot. 

De a főnök taktikát változtat, más oldalról közelít hpz-
zám: 

— Én azért azt hiszem, az írói karrierjét mégiscsak fon-
tosnak tartja. 

A „karrier" szó bosszant, sért őnek érzem. Legszíveseb-
ben arról beszélnék, hogy amit ő  karriernek nevez, azt én 
hivatásnak tekintem, csakhogy ugyanakkor ez fellengz ős-
nek tetszik számomra. — Igen, de nem mindenáron — vá-
laszolom végül is. —Semmi esetre sem azon az áron, hogy 
másoknak ártsak. 

De mivel a főnök ismételten annak veszélyeztettségére 
célozgatva, továbbra is ragaszkodik a karrier szóhoz, egy-
re inkább érdekelni kezd, valójában mire is gondol. Arra-e, 
amire én is. Hogy netán a csendes jeladásukra bezárulnak 
az ajtók előttem. És ha igen, kimondja-e, hajlandó-e vajon 
nyíltan is élni ezzel a fenyegetéssel. Ezért kérdezem meg 
végül is, mi köze mindennek a karrieremhez. 

Szemérmesebbnek mutatkozik, jobban mondva képmu-
tatóbbnak: — Gondolja csak meg, hogyan is festene, ha 
majd a tárgyaláson... 

— Eszerint tárgyalás is lesz? 
— Tárgyalás, igen! Az biztosan lesz! 
Ez legalább egyenes beszéd. Ezt tehát eldöntötték már. 
— Es hát hogy nézne az ki, ha Varga Zoltán, az író, aki 

eddig szép karriert futott be, az igazság elkötelezettje, a 
patrióta, aki eddig a fiatalok eszményképe volt. Mi lenne, 
ha ugyanezek a fiatalok egyszerre csak azt látnák, hogy... 

Ezen csak mosolyogni tudok magamban. Na Iám, és 
még én viszolygok a fellengz ősségtő l. Még hogy esz-
ménykép, ugyan már legfeljebb egy kicsit talán érdekes 
csodabogár csak. Egyik-másik ezek közül a fiatalok közül 

némelyik írásomat talán olvasta is... De hogy eszmény-
kép? Persze, a szerepemre próbál rájátszani most, azt 
igyekezve telibe találni, aminek feltevése szerint, képze-
lem magam. 

— Nem az a fontos, hogy ők milyennek látnak majd — vá-
laszolom —, hanem hogy én magamat milyennek látom. —
Lehet, hogy most mégis fellengz ős vagyok. Mindegy, ők 
kezdték. 

— Hát akkor készüljön föl — mondja a f őnök, bár a hangja 
kissé mintha tanácstalanul is csengene. — Gondolom, bi-
zonyos előkészületekre mégis szükség van. 

— Pedig nem szívesen bántanánk — veti közbe a másik. 
— De ha egyszer nem mondhatok mást. Még, ha bánta-

nának, akkor sem. 
— Igazán nem szeretnénk bántani — ismétli újra. 
— Még ha bántanának is. Hiába „bántanának" csak. 
— Úgy látszik, maga bánt minket — jegyzi meg Iván erre 

sértődötten, s ebben van is egy csöppnyi igazság, mert a 
játék feszültségét valahol még mindig élvezem. — Külön-
ben se mi bántanánk, megtennék mások. 

Kicsit talán mégis elképedve nézhetek, mert a f őnök 
mintha most megsokallaná ezt. —Azért mi nem vagyunk 
olyan rendő rség. 

Aztán még egyszer, utoljára, szelídebb, rábeszél ő  hang-
gal próbálkozik meg. Ők a segítségemre számítottak, elhi-
hetném, nem szívesen zavartak, egymás közt még tana-
kodtak is, eljöjjenek-e egyáltalán, szívesen kihagytak vol-
na. Csakhogy úgy alakult, el kellett jönnük, ez a kötelessé-
gük. És azért jöttek, hogy bajból kihúzzanak, ismétli újra. 

Ez sem ok rá, hogy másokat bajba juttassak. Nem aka-
rom, hogy miattam... — itt egy kicsit mintha keresnem kel-
lene a megfelel ő  szó nem anyanyelvi megfelel őjét — bárki 
is pácba kerüljön. 

Úgy emlékszem, ekkor hajol közel hozzám, és néz a 
szemembe. Áthatóan és hosszan fürkészve, szinte tanul-
mányozva. Én meg annak tudatában vissza rá, hogy a ha-
zugság elhitetéséhez ugyanolyan eszközökre van szük-
ség, mint az igazságéhoz, mert hogy hazudok, az tény —
abban a meggyőződésben, hogy jogosan teszem: semmi 
közük olvasmányainkhoz, nem tartozik rájuk, miféle újsá-
gokat cserélgetünk, hogy két, viszonylag újsütet ű  barátom 
ezen kívül mit követett el még, nem tudom, ez az ő  dolguk. 
Ezért igyekszem, hogy pillantásom meg ne rebbenjen. 
Amíg csak tekintete le nem csúszik rólam, hogy utána t ű -
nődve nyomorék lábaimon állapodjon meg. 

— Márpedig így maga kerül pácba — szólal meg aztán fe-
lállva. — Nem valami jó taktikát választott. 

—Semmiféle taktikát nem választottam — mondom hatá-
rozottan. 

Megjegyzésem válasz nélkül marad, egyre inkább mint-
ha indulóban lennének. Nyilvánvalóan anélkül már, hogy a 
bekísérésemrő l újra szót ejtenének. Ezen még csak nem is 
csodálkozom különösebben. 

— Gordost és Viceit maguk letartózatták? — kérdezem 
hangsúlyozott csodálkozással, amikor mind a ketten állnak 
már. Megjátszottal is egyben, mert a jelekb ő l ítélve nem le-
het kétségem a letartóztatás fel ő l; bármennyire nem is tu-
dokmég semmit. És amint az pár nap múlva kiderül, jól íté-
lem meg a helyzetet: barátaim két nap óta vannak már a 
szabadkai börtönben. Semmi okom hát lelkifurdalásra, 
amiért nem mutatkoztam igazmondónak. 

—Miért tartóztattuk volna le őket? — válaszolja ugyanis a 
főnök megfelelő  hangsúly kíséretében. — Ha egyszer olyan 
jó fiúk, ahogy azt maga állítja. De azért mi mindent meg fo-
gunk tudni. 

— Ebben nem kételkedem. Én máris mindent elmond-
tam. Úgyhogy ha újra eljönnének... 

— Nem fogunk újra eljönni! — vág a szavamba. Távozá-
sakor nem nyújt kezet, határozottan sért ődöttnek hat. Már-
már őszintén megbántottnak is. 

Két teljes év múlva tudom meg az igazságot csak. Mind-
járt az első  este, azután, hogy barátaim a börtönb ő l kisza-
badulnak: Gordos még csak nem is tagadott semmit, rög-
tön elmondta, mit kaptam t ő le. Csakhogy látogatóim ép-
pen az Irodalmi Újságot nem említették — nyilvánvalóan t ő -
lem várva, hogy önként említsem. Feltehető leg a megbíz-
hatóságomat kívánva ellen ő rizni. 
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A JÉGPÁNCÉL 
SZORÍTÁSÁBAN 

Variam Salamov : Kolimai történe-
tek. BIGZ, Belgrád, 1987. 

A szóbeszéd és a legenda szerint a szibé-
riai szovjet rabok a második világháború be-
fejezését követő  idđkben úgy adtak „életje-
let" magukról, nyomorúságos életükr ő l a vi-
lágnak , hogy fejszéjükkel levágták öklüket 
és berakták a külföldre exponált farönkök 
közzé. A szovjet hatóságok figyelmét elke-
rülte a dolog, úgyhogy az „árú" meg-
érkezett Nagy -Britanniába , amely annak 
idején előszeretettel vette a farönköket 
Sztálinéktól . A legenda szerint a britek, ami-
kor fölfedezték a végtagcsontokat , elámul-
tak, és csakhamar megszakították a szá-
mukra nagyon előnyös faimportot a Szov-
jetúniбból. 

Attól függetlenül, hogy igaz-e a dolog 
• vagy sem , a szibériai rabok tömegével vé-

geztek öncsonkítást nem annyira azért, 
hogy„életjelet ” adjanak magukról, hanem 
mert annyira reménytelen és embertelen 
körülmények között dolgoztak, éheztek, 
szenvedtek stb. 

Varlam Salamov szovjet író és költő  meg-
járta a szibériai táborokat , azok között is a 
legkíméletlenebbeket, azészak-keleti szi-
bériai Kolima folyó vidéken levőket, ame-
lyek a tajgában , az örök fagy és jég birodal-
mában helyezkedtek el, ahonnan képtelen-
ség volt megszökni, hisz több ezer kilomé-
teres körzetben úgyszólván semmi sem 
volt, csak büntetőtelep és dermesztő  pusz-
taság. 

Salamovot a szovjet olvasók költ őként is-
merték. Életében 4 verseskötete jelent meg, 
azonkívül bolgár és zsidó költők verseit for-
dította oroszra . Lírai-bölcseleti fogantatású 
költészete a szovjet irodalomkritika figyel-
mét is kiérdemelte. 

Főműve, a Kolimai tőménetek világhírt 
szerzett neki , de hazájában a mai napig 
nem láthatott napvilágot , csak mint szamiz-
dat-kiadvány járt kézről kézre , míg végül a  

mintegy 900 oldalas mű  Nyugatra került, 
ahol előbb német , francia és olasz fordítás-
ban jelentek meg belő le részletek, majd 
1978-ban az integrális orosz szöveget is ki-
nyomtatták Angliában . Jugoszláviában 
négy éwel ezelőtt jelent meg a Kolimai tör-
ténetekbő l egy 350 oldalas vaskos kötetre 
való válogatás , 1987-ben pedig az egész 
kézirat napvilágot látott sze гbhoгvátul 2 kö-
tetben. 

Salamovot gyanúsé 	nyatott múltja 
miatt csak 1972-ben vеttёW е l a Szovjet Író-
szövetségbe , miután megtagadta a Kolimai 
történetek sze гzđségét, mert a hivatalos 
írószövetségi álláspont szerint a „m ű  prob-
lématikája már nem aktuális ". Élete utolsó 
évelt egy szegényházban töltötte betegen, 
félig-meddig vakon és süketen. 1982 ja-
nuárjában halt meg . A hivatalos szovjet saj-
tó egy szóval se tett említést halálár бl. A le-
gújabb hírek szerint Salamov rehabilitációja 
folyamatban  van...  

Valójában hogyan is kezd đdött pokoljáгб-
sa? Huszonkét éves joghallgató volt a 
Moszkvai Egyetemen , amikor Sztálin „ál-
lambiztonsági rendőrsége" letartбztatta. Öt 
év kényszermunkára ítélik, a Szolovecki-
szigetekén tölti le büntetését. Miután 1937-
ben hazaengedik, alig 2-3 év múlva mint 
visszaeső  „népellenséget" Szibériába de-
portálják , a vád ezúttal : „szovjetellenes 
trockista agitáció ". Újabb öt év , majd 1942-
ben adminisztratív úton meghosszabítják 
büntetését a „háború végéig". 43-ban egy 
kijelentéséért további 10 évet varmak a 
nyakába, úgyhogy végül is 1957-ben, 4 év-
vel Sztálin halála után tér vissza Moszkvá-
ba. Életének 20 esztendejét tehát a leg-
borzasztóbb szibériai haláltáborokban, a 
Kolima folyó környékeiben tengette, kény-
szermunkán különböző  bányákban , fakiter-
melő  telepeken , korházakban , ahol a halál, 
fagy, az embertelen bánásmód , a gyilkolás, 
az öngyilkosság, az öncsonkítás mindena-
pi esemény volt. 

Salamov elbeszélései a csehovi és bábeli 
hagyományt folytatják . Ők a rövid lélegzet-
vétel elbeszélések legnagyobb orosz mes-
terei. Szerzőnk még hosszabb szövegeiben 
is a novella (a short story) koncepcióját ér-
vényesíti. Hogy minnél nagyobb koheren-
ciát érjen el, a fragmentarizmust hívja segít-
ségül, a hosszabb szöveget darabokra tör- 

deli, de úgy, hogy minden elbeszéléstöre-
déknek van csattanója. 

A Nyakkendő  című  elbeszélésében Sa-
lamov „a jövő  prózája" legfontosabb tulaj-
donságának a hitelességet tartja . Szerinte 
a „jövő  prózáját" nem írók alkotják meg, 
hanem olyan „szakemberek", akiknek van 
tehetségük, akik kiválón ismerik _a „nyers-
anyagot" és módszeresen, mintegy mon-
tázsszerűen minden lényeges elemet, moz-
zanatot kidomborítanak . Salamov elbeszé-
lő i módszere éppen ezért a szubjektív élmé-
nyek epikus objektivizációja. Még az önélet-
rajzi ihletésű  elbeszéléseket is így írta. A 
Kolimai történetek szerzője művészi szín-
vonal tekintetében messze túlszárnyalja a 
memoárirodalmat. Mindenféle személyest 
kiiktat, egy teljesen semleges, tömör el-
beszélés szintjére szorítja le mondaniva-
lóját és ezáltal kristálytiszta elbeszél őmű -
vészetet hoz létre. A Kolimai történetek-
ben nincs pátosz és retorikusság. Salamov 
nem sajnálhatja hőseit , inkább megdöbben-
ti az olvasót, felborzolja idegeit: Történetei 
inkább horror-elemeket tartalmaznak, mint 
Dosztojevszkij és Edgar Allan Poe m űvei. A 
büntetőtelepek rendfenntartói és a rabok 
viszonyát különösebben nem kommentálja. 
Nála a szarkazmus játssza a kommrntár 
szerepét. Salamov alapvető  kifejezőeszkö-
zei, melyek a tragikus és az abszurdot 
hangsúlyozzák. 

A könyv utószavában Andrej Szinyavszkij 
azt állítja , hogy a sztálini Oroszország Koli-
mája ugyanaz , mint a hitleri Németország 
Auschwitza vagy Dachauja . Az egyik is, a 
másik is a XX . század történelmének szim-
bóluma. Mindkettő  bűntett volt az emberi-
ség, a humánum ellen. Kolima és Auschwitz 
is, azzal a lényegtelen különbséggel, hogy 
míg a német haláltáborokban gázkamrák és 
tüzes kemencék üzemeltek, addig Kelimá-
ban a jégpáncél és a fagy tette ugyanazt. 
Kolima és Auschwitz egyformán funkcio-
nált: maximális profitot húztak az amúgy  is.  
pusztulásra ítélt emberek ezreibő l. 

Salamov könyve sajátos ellenpontja a 
„haláltábori " memoárirodalomnak. Nála 
nincs kiút. Éppoly kegyetlen az olvasóhoz, 
mint amilyen kegyetlen volt az „élet" a tá-
borlakókhoz. 

Fenyvesi t ttб  



variam salamov 

GYERMEKRAJZOK 

Névsorolvasás nélkül hajtottak bennünket munkára, a 
kapunál ötösével számlálva a csoportot. Mindig ötös cso-
portokba tömörítettek bennünket, mivel az őröknek csak 
nagyon kis hányada ismerte a szorzótáblát. Minden arit-
metikai számítás komoly dolog, főként, ha fagyban törté-
nik, s ráadásul él ő  anyagon. A bebörtönzöttek türelempo-
hara váratlanul betelhet, s az igazgatóság számolt ezzel. 

Ezúttal könny ű  dolgunk volt, olyan munka, amelyet kü-
lönben a bűnözők végeznek — fát szeltünk a körf ű résszel. 
A körfű rész a talapzatán forgott és könnyedén zakatolt. 
Óriási rönköket hengerítettünk a talapzatra és lassan a f ű -
rész felé toltuk. A körf ű rész vijjogott és dühösen morgott —
neki se tetszett, mint ahogy nekünk sem ez a munka a 
messzi északon, de mi csak toltuk a rönköt el őre, egyre 
előbbre, s a rönk hihetetlenül könny ű  darabokra hullott 
szét. 

Harmadik társunk nehéz, kékes színben játszó, hosszú, 
sárga nyel ű  baltával hasogatta a fát. Vastag, nagy ha-
sábokat kanyarított le a végekrő l, a vékonyabbakat pedig 
egyetlen lendülettel szelte le. Az ütések gyengék voltak —
barátunképp olyan éhes volt mint mi, de a fagyos vörösfe-
nyő  könnyen hasad. Északon a természet nem személyte-
len, nem egykedvű , összeesküdött azokkal, akik ideküld-
tek bennünket. 

Befejeztük a munkát, összeraktuk a fát és vártuk az ő r-
séget. Saját ő rünk volt — ő  ott melegedett az igazgatóság 
épületében, amelynek részére a fát f ű részeltük. Szokás 
volt, hogy haza parádésan, együtt ment az egész váltás, s 
csak a városban oszlottunk kisebb csoportokra. 

Miután befejeztük a munkát, nem mentünk melegedni. 
Már rég észrevettük a kerítés melletti jókora szemétkupa-
cot — s ez olyan dolog volt, amit nem volt szabad lebecsül-
ni. Mindkét pajtásom ügyesen és hozzáélően kutatta át a 
halmot, egyik fagyos réteget szedve le a másik után. Fa-
gyos kenyér, csonttá fagyott húsgöngyöleg és egy szakadt 
férfiharisnya volt a zsákmányuk. A legértékesebb termé-
szetesen a harisnya volt és sajnáltam, hogy nem én vol-
tam a szerencsés megtaláló. Harisnyák, sálak, keszty űk, 
ingek, nadrágok — „civilruhák", „szabadság-szagú ruhá-
hemű " — mindez nagy kincs azok számára, akik évtizede-
ken át csak állami holmit viseltek. A harisnyát meg lehetett 
javítani, megfoltozni — és ehol a dohány, ehol a kenyér. 

Barátaim szerencséje nem hagyott nyugton. En is kéz-
zel-lábbal tördöstem le a szeméthalom sokszín ű  darab-
káit; arrábbtolva valami emberi belekre emlékeztet ő  ron-
gyot, megpillantottam — sok év után el őször — egy szürke 
diákirkát. 

Közönséges iskolai füzet volt, afféle gyermekrajztömb. 

Minden oldala ki volt színezve, figyelmesen és nagy 
szorgalommal. Lapoztam a fagytól törékeny papírt, a csil-
logó, hideg, zúzmara-borította ártatlan lapokat. Magam is 
rajzoltam valaha — de rég volt! — az ebédl őasztalon, petró-
leumlámpa mellett kuporogva. A varázsecsetek érintésé-
tő l, mintegy az élet vizével lefröccsentve, feléledt a mese-
hős. 

A nő i gombokhoz hasonlatos víziszínesek fehér bádog-
dobozban pihentek. Iván cárevics szürke csikasz hátán 
vágtázott a feny őerdőn keresztül. A fenyőfák apróbbak 
voltak a szürke ordasnál, Ivan cárevics pedig úgy ült a far-
kason, ahogyan a tungúzok ülik meg a szarvasokat, sar-
kukkal szinte érintve a mohát. A füst csigavonalban kígyó-
zott az ég felé, a madárkák pedig különálló kampócs-
káknak tűntek a csillagos égen. 

És minél jobban visszaemlékeztem a gyermekkoromra, 
annál inkább megértettem, hogy az én gyermekkorom 
nem fog megismétlődni, s hogy más gyermekfüzetkéjében 
még az árnyékával sem fogok találkozni. 

Szörnyű  füzet volt. 
Az északi város fából épült, a kerítések és a házfalak vi-

lágos okkerszín ű re voltak mázolva; az ifjú fest őpalánta 
ecsetje mindenhol, ahol az utcai középületekr ő l, az ember 
kezemunkájáról akart szólni, becsülettel ismételgette ezt 
a sárga színt. 

A füzetben rengeteg volt a kerítés. Az emberek és a há-
zak majdnem minden rajzon körül voltak kerítve egyenes, 
sárga határvonalakkal, amelyeket a szögesdrót fekete 
csíkjai csavartak körül. Az állami kaptafára készült fém-
szálak a gyermekfüzet minden kerítését körülfonták. 

Az emberek a kerítések mellett álltak. Ebben a füzetben 
az emberek nem voltak se parasztok, se munkások, se va-
dászok — mindannyian katonák, fegyveres kísér ők és ő rök 
voltak. A hatalmas őrtornyok lábánál gombákra emlékez-
tető  házikók álltak melléjük pedig az ifjú fest ő  fegyveres 
kísérőket és ő röket állított. Az ő rtornyokban is katonák jár-
káltak, villogtak a puskacsövek. 

Bár a füzet aprócska volt, a fiúcska mégis sikerrel ábrá-
zolta benne mind a négy évszakot szül ővárosában. 

A csillogó föld, a zöldnek mindig ugyanabban az árnya-
latában, mint a korai Matisse-képeken és a friss, tiszta, 
végtelen kék ég. A naplemetnék és a napfelkelték mély bí-
borban játszottak, és ez nem gyermeki ügyetlenségb ő l fa-
kadt, hogy megtalálja a megfelel ő  színárnyalat-átmenetet, 
hogy felfedezze a fény és árnyék titkát. Nem volt ez Gau-
guin receptjét felhasználó m űvészet sem, aki azt tanította, 
hogy mindazt le kell festeni, ami a zöld — e legjobb szín —
benyomását kelti. 

Az iskolai füzet színösszeállítása a messzi észak való-
sághű  vetülete volt, amelynek szinei szokatlanul tiszták és 
csillogóak, árnyalatok nélküli. 

Eszembe jutott a régi északi legenda az istenr ő l, aki 
gyermekként alkotta meg a Tajgát. Kevés volt a szín, azok 
is gyermekien tiszták, a rajzok egyszer űek és világosak, 
tárgyuk naiv. Később, ahogy az isten nőtt, cseperedett, 
ahogy megtanult különleges alakzatokat, leveleket faragni, 
egész sereg sokszín ű  madarat ötlött ki. Az isten megunta a 
gyermeki világot, alkotását hóval temette be, és örökre el-
ment délre. Igy mondja a legenda. 

A gyerek a telet rajzolva sem távolodott el az igazságtól. 
A zöld természet elt űnt. A fák feketék voltakés csupaszok. 
Ezek dauri vörösfenyők voltak, s nem az én gyermekko-
rom erdei és lucfenyő i. 

Megkezdődött az északi vadászat: a hegyesfogú német 
juhászkutya a pórázt rángatta, amelyet Ivan cárevics tar-
tott a kezében. Ivan cárevics füles katonasapkát viselt, fe-
hér báránybőr zekét, halinacsizmát és hatalmas keszty ű , 
„krágát", ahogyan itt a messzi északon nevezik. Ivan cá-
revics vállán automata géppisztoly lógott. A csupasz, há-
romszög alakú fák a hóba szurkálva meredeztek. 

A gyermek a sárga házakon, a szögesdróton, ő rtornyon, 
farkaskutyán, automata géppisztollyal felszerelt ő rökön és 
a végtelen kék égen kívül semmit sem látott, semmit sem 
jegyzett meg. 

Barátom belekukkantott a füzetbe és megtapogatta a 
lapjait. 

— Inkább újságpapír kerestél volna a cigarettacsavarás-
hoz — Kitépte kezem közül a füzetet, összegy ű rte és a sze-
méthalomra hajította. A füzetet lassan belepte a zúzmara. 
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SZABADNAP 

Két, fekete farkú és pofikájú, égszín mókus elragadta-
tottan figyelt valamit, ami az ezüstös vörösfeny ők mögött 
történt. Csak akkor vettek észre, amikor már egészen kö-
zel osontam a faághoz, amelyen üldögéltek. Miközben 
karmocskáik végigszántották a fa kérgét, a két állatka kék-
lő  teste a magasba lendült, s valahol, nagyon magasan, 
elcsitult. A havon megsz űnt a fakéregkaparék hullása. S 
akkor megpillantottam azt, amit a mókusok figyeltek. 

Az erdei tisztáson egy ember imádkozott. Füles vászon-
sapkája összetekeredve hevert a lábánál. A zúzmara már 
belepte kopaszra borotvált fejét. Arckifejezése különös 
volt, olyan, amilyen a gyermekkorunkra, vagy valamely 
más, hasonlóan kedvesre emlékez ő  embereké. Gyors, 

20 széles mozdulatokkal hányta magára a keresztet: három 
összetapadt ujjával mintha a tulajdon fejét húzkodta volna 
lefelé. Nem ismertem fel azonnal — annyi más és újszer ű  
ömlött el az arcvonásain. Zamjatin fogoly volt, a lelkész, 
ugyanabból a barakkból, amelyben én is éltem. 

Engem észre sem véve, a hidegt ő l némuló ajakkal, fél-
hangosan és ünnepélyesen ejtette ki a szavakat, amelyek-
re még gyermekkoromból emlékeztem. A szláv liturgiából 
való részletek voltak ezek — Zamjatin az ezüst erd őben 
istentiszteletet tartott. 

Lassan keresztet vetett, felegyensedett, s akkor észre-
vett. Az ünnepélyesség és meghatottság tüstént elt űnt ar-
cáról, a szemöldökköz ráncai összerántották szemöldökét. 
Zamjatin nem szerette, ha kinevetik. Aztán felemelte a 
sapkáját, lerázta róla a havat és a fejére tette. 

— Istentiszteletet tartott? — kezdtem. 
— Nem, nem — mondta Zamjatin, megmosolyodva tudat-

lanságomat. — Hogyan is tarthatnék? Hiszen nincsenek se 
megszentelt ajándékaim, se stólám. Ez egy közönséges 
állami törölköző . 

S kiegyengette a válláról lecsüng ő  piszkos rongyot, 
amely valóban stólára emlékeztetett. A dér jeges kristá-
lyokkal lepte be a törölközőt, a kristályok tündököltek és a 
szivárvány színeiben játszottak a napon; mint valami hím-
zett egyházi kelme. 

— Azonkívül szégyellem azt is, hogy nem tudom, merre 
van kelet. A nap mostanában csak két órára bújik el ő , és 
ugyanazon hegy mögött nyugszik le, amely mögül kél. Va-
lójában merre van hát kelet? 

— Ennyire fontos, hogy merre van? 
— Ném, persze hogy nem. Ne menjen még el. Becssza-

vamra mondom, hogy nem misézek és nem is misézhetek. 
Egyszerűen ismételgetek, emlékezek, magamban újra-
mondom a vasárnapi miseszöveget. És egyáltalán nem tu-
dom ... vasárnap van ma? 

— Csütörtök — ráloszoltam —Így mondta reggel a felü-
gyelő . 

— Na látja, csőtörtök. Nem, nem celebrálok misét. Pusz-
tán így könnyebben érzem magam. És kevésbé vagyok 
éhes — mosolyodott el Zamjatin. 

Tudom, hogy itt minden embernek volt valami utolsója, 
valami legfontosabbja — valamije, ami segített neki abban, 
hogy tovább éljen, hogy görcsösen kapaszkodjon az élet-
be, amelyet olyan kitartóan és szorgalmasan lopkodtak t ő -
lünk. Ha Zamjatinnak aranyszájú Szent János liturgiája 
volt ez az utolsó, akkor az én üdvözítő  legutolsóm a köl- 
tészet maradt — más költők kedvenc versei, amelyek vala-
mi megmagyarázhatatlan módon költők kedvenc versei, 
amelyek valami megmagyarázhatatlan módon emlékeze-
tünkben maradtak itt, ahol minden más már rég el lett fe-
ledve, ki űzve, szám űzve az emlékezetből. Ez volt az 
egyetlen, amit még nem semmisített meg a kimerültség, a 
fagy, az éhség és a vég nélküli megaláztatások sora. 

A nap leáldozott. A sötétség, mely a kora téli estében 
sietve nőtt, már tanyát ütött a fák között. Elvánszorogtam a 
bárkkig, amelyben éltünk — az alacsony, apró ablakos, 
hosszúkás kunyhóig, amely parányi istállóra hasonlított. 
Miközben mindkét kezemmel a súlyos, befagyott ajtó felé 
kaptam, valami neszt hallottam a szomszédos kunyhóból. 
Az volt a szerszámos kamra — a raktár, ahol a szerszámo-
kat hagytuk: lapátot fejszét, emel ő rudat, bányászcsákányt. 
Szabadnapokon a szerszámoskamrát lakatolták, de a la-
kat mostanra eltűnt. Átléptem a raktár küszöbét, mire a ne-
héz ajtó kis híján összelapított. A szerszámoskamra ge-
rendái között sok volt a hasadék, így a szem gyorsan 
megszokta a félhomályt. 

Két bűnöző  egy jókora kölyökkutyát, egy mintegy négy 
hónapos pulit csiklandozott. A kölyökkutya a hátán feküdt, 
vonítozva és tappancsaival hadonászva. Az id ősebbik bű -
nöző  nyakörvénél fogva tartotta az ebet. Jöttöm nem hozta 
zavarba a b űnözőket — egyazon brigádból valók voltunk. 

— Hé, te, van odakint valaki? 
— Nincs senki — válaszoltam. 
— Na, rajta — mondta az id ősebb bűnöző . 
— Várj, hadd melegedjek meg egy kicsit — válaszolta a 

fiatalabb. —Odanézz, hogy harcol! — Kitapogatta az ágyé-
kát és megcsiklandozta. 

A kölyökkutya bizalommal felnyüszített és megnyalta az 
ember kezét. 

— Á, nyaldosol... Nem fogsz te itt nekem nyalakodni. 
Szenya .. . 

Szemjon, bal kézzel a kutya nyakörvét szorítva, jobbjá-
val felragadta háta mögül a fejszét és egyetlen gyors, rövid 
lendülettel rázúdította a kutya fejére. Az eb kapálózni kez-
dett, vér lövellt a szerszámoskamra jeges padlójára. 

— Erősebben fogd — kiálott,Szenya, másodszor emelve 
fel a fejszét. 

— Minek tartsam, nem kakas ez — mondta a fiatalabb. 
— Nyúzd meg, amíg még meleg — oktatott Szemjon — és 

ásd el a hóban. 
Este, a barakkban, senki sem alhatott el a húsleves sza-

gától, míg csak a b űnözők meg nem ették az egészet. A mi 
barakkunkban azonban túl kevés b űnöző  volt, hogysem az 
egész kölyökkutyát megehessék. Az egyik csajkában ma-
radt még némi hús. 

Szemjon odaintett az ujjával: 
— Nesze. 
— Nem kell — mondtam. 
— Na, akkor — és Szemjon végigpillantott a pricseken —

akkor a papnak adjuk. Hé, atyám! Tessék egy kis birkahús 
tő lünk. Csak aztán mosd ki a csajkát. 

Zamjatin előbukkant a sötétb ő l a benzinlámpa sárga fé-
nyébe, fogta a csajkát és elt űnt vele. Öt perc múlva a már 
elmosott csajkájával jelent meg. 

— Máris? — kérdezte Szenya kíváncsian. — Szavamra, 
gyorsan nyeldesel. Akár egy sirály. Csakhogy ez, atyám, 
nem birkahús volt ám, hanem kutyahús. És ez a kölyökku-
tya hozzád is oda-odadörgölődzött, Nordnak hívták. 

Zamjatin némán meredt Szemjonra. Aztán megfordult 
és kiment. Követtem. Zamjatin a hóban állt, az ajtó mögött. 
Hányt. A holdfényben arca mintha ólomból lett volna. Meg-
kékült ajkairól ragadós, nyákos nyál húzódott. Zamjatin 
megtörölte magát a kabátujjával és mérgesen rámvillant. 

—Ocsmány alakok ezek — mondtam. 
— Igen, persze — mondta Zamjatin. —Azért a hús jóíz ű  

volt. Semmivel sem rosszabb a bárányhúsnál. 

Fordította Jodal Kálmán 



A kövér testvér elvitte egyszer vadászni 
és elengedte. 

Erre célba vette, egészen közelr ő l, 
légpuskával 
elképedve. 
Csak a zsíros szél 
ömlött szét az arcán, 
amíg a dada futott, terhesen, 
poharat vitt valaki vízével, 
amelyben cukor eziistös iiledéke keringett 
egyenlő  a vasálom papucsával, az éjszaka rozsdájával, 
istenem, istenem - hajtogatta, 
de csak a testvért lehetett hallani. 

Kutattak utána 
és néhány óra múlva rátaláltak. 

De az a rálelés a testvérükre: 
a tenger mellett, 
tíz percnyi figyelmes gyaloglásra 
a napszerű  fától, 
amely belefűződött 
a meghűlésbe, 
amit állandóan mozgatott a leírás, 
a halántékon - szabályos lyuk. 

Egy terrorista csoport, akárha honvédelem 
tamkönyvbő l vetették volna be, 
lett az ok, 
így az áldozat családjának megtiltották, 
hogy mesélje a történetet. 

A levelet véve az apa, 
a méhek szenvedélyes b űvölője 
íráshoz lát, 
de csak úgy mint nagyított iskolában, 
ahol a bogarak 
csillaggal a lusta befejezésen 
tanulják a papírba vetett hitet. 

Védőhálóban végezte, 
mirigy rácsos álarcában, 
amely az egész látható világot álmos 
életfogyatkozásos kottabörtönné teszi. 

Néhány óra keresés után 
rátaláltak 
egy lyukban, félig a földbe ásva, 
egy nyugodt méhvel, 
műmézbő l, az orran, 
rátaláltak beöltözve, bajvívás után a 
napherével, 
a rejtett földben, 
zihálva. 

Vica nővére elvetélt, 
más városba költözött, 
azt mesélik, 
birokra kelt az állammal, 
és hogy egyszer 
délutáni álmából 
felrezzentette 
a nap. 

Fordította Ladányi István 
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TOTÁLIS TÉRKÉP 	 VERS A TÖRTÉNETRŐL 

Két versünk Laslo Blaškovi ć  (1966) fiatal szerb költő  
harmadik kötetébő l való. A kötet címe: Crvene brigade 
(Vörösbrigád). Az els ő  kötet a Gledaš (Nézel) 1986-ban, 
és a második a Ziatno doba (Aranykor) 1987-ben a Mati-
ca srpska kiadóház gondozásában látott napvilágot. A 
Crvene brigade című  kiadványt a Bratstvo-Jedinstvo bo-
csátotta a (јó) verseskötetekben igen szegény könyv-
piacra. 

A kötet huszonhárom verse a metafora ünnepe, kifeje-
zett magasztalása. Csodalátos költ ő i képek követik egy-
mást verssorról verssorra, amelyekben fölismerhetjük a 
fiatal Blaškovi ćot, és melyek jó kiaknázása a Gledaš és a 
Ziatno doba kötetben a felfedezett bányának. 

Ezekben a versekben nincs kompromisszum. A vers gé- . 
pezete az első  verssor után elkapja a kezed, hajad; magá-
ba húz. És a vers befejezésekor már (valami) valaki más 
vagy. 

A gyors és bizarr néz őpont-változások, továbbá a meg-
fordított perspektíva segítségével Laslo B. lépésr ő l lépésre 
megcsavarintja a verset úgy, hogy az olvasó mindent elfe-
lejt, még lélegezni is, csak tovább siklik meglepetésekt ő l 
igézve az újabb és újabb sorokon. 

Olyan ez a poézis, mint egy totális térkép. Gondoljunk 
egy olyanra, amelyben egyszerre lehet látni a szemléltetett 
rózsát és a kertet, ahol a rózsa n ő , továbbá a várost, a tar-
tományt, az államot, a világrészt stb. amelyben a kert a vá-
rosban, város a ta гtományban, tartomány az államban, az 
állam a földrészen stb. van elhelyezve. 

Itt nincs megszokott kerékvágás. Váratlan minden, még 
az is, hogy nem fárasztó. 

Horváth Ottб  

laslo blašković  versei 

A VÖLGYEK LILIOMA 
A holdvilág lázában feküdtem 
sziintelen előretörő  megkevert szívvel 

A tiszelendő  nővér akit már leírtam 
bejött a szobába 
hogy fölrajzolja görbémet mint a tenyeremet 
majd hozzám lépett hogy megigazítsa az ágyam 

Megijedtem hogy letakarja az arcom 
temetést utánozva hogy azt hiszi hogy 
munkaidejének vége 
az én ideiglenes halálom 
közben áthajolt a testemen 
a leolvasott hasis rajzán keresztiil 
megérintve hideg 
fémkeresztjével 
amirő l azt hittem hogy azt hiszi 
hogy magában rejti édesen 
és csak élő  kereszt voltunk 
én felmeredve 
ő  vízszintesen fölöttem 
mint kereszteződő  intézkedések elmeszesedett erei és 
először szórtam szét magom 
remegve 
a porba őbelé a szirénbe a szigonnyal megl őttbe 
egy halom hárfa haláltusájában 
az egyik fele lány a másik fele hal 
az isten másik fele akarok lenni 

Nem lehetek a völgyek lilioma 
mikor úgy növök mint a bolondgomba 
mint a banyakincs 
mint a völgyek lilioma 



peter handke 

LÁMPÁK A PLACE 
VENDŐME-ON 

A Vendőme téren körben állnak a Párizsban oly gyakori 
háromkarú lámpák. Egy gyalogos jött a térre. Már alkonyo-
dott. Megállt és hirtelen azt szerette volna látni, ahogy ki-
gyúlnak a fények. Türelmetlenül megkerülte a teret egy-
szer az egyik, majd a másik irányban, és szíve, mintha egy 
kaland részese lenne, hevesen dobogni kezdett. Félt, 
hogy elmulasztja a pillanatot, pislant például, vagy akarata 
ellenére is az ékszerüzletekbe bámul, ahol mélyen a ter-
mekben bársonyozott zsámolyokon ültek az elárusítók. A 
jelre a lámpák lassan átváltoztak, és fényesre tisztított 
üvegük mögött az alkonyi égbolt viharos felh ő i az éppen 
elhunyttól a következő  haldoklóhoz vágtattak. A földfelszín 
az éggel együtt lesüllyedt az élet tükre alá. Végre, amíg ő  
pánikba esve továbbra is csak körözött a téren, körben föl-
gyúltak a fények. Hamar egészen kivilágosodtak, az öröm 
egyetlen pillanata alatt, amelyben a sírként ráboruló égbolt 
a gyalogosnak az örök vigasztalhatatlanságot egyúttal 
mint menedéket is nyújtotta. Szemét lesütve most ottho-
nosan érezte magát a piszkos járdán. 

Tovább mehetett, végre újra egyenesen, nem békésen, 
de egy olyan der űvel, ami fájdalmat is okozott. Az égbolt 
kék lett, és megjelent az Esthajnalcsillag. Ez a kis városi 
égbolt már semmi meghatározhatóra nem emlékeztette, 
mint ahogy a szeles hídon sem emlékeztette semmi meg-
határozhatóra a folyó maga. Csak az, hogy a szembejöv ők 
elő l gyakran a rossz oldalra tért ki, maradt meg a bizo-
nyosságból, hogy még életben van: egy elhaló érzés, ami 
hidegen tévelygett mozgásközpontjában. 

A gyalogos engedelmeskedett egy megbeszélésnek és 
hagyta magát megsüketíteni a rázúduló jobbágy-nyelvt ő l, 
arca a hallgatás alatt még nem oldódott fel az egyedüllét 
görcsétő l. De később, az éjszakában hirtelen jéges ő  kez- 

22 dett esni. Nagyon világos jégszemek villogtak bele az utcai 
fényekbe és ferdén hullottak a száraz, még a nappal mele-
gét őrző  járdákra; kissé továbbcsúsztak még és elolvad-
tak, mielőtt megállhattak volna, elt űntek — kialakultak az 
örömnek ugyanabban az er ős pillanatában, mint amelyik-
ben órákkal korábban a Vend őme tér lámpái fölgyúltak. 

KÖZBEVETETT 
MEGYJEGYZÉS A 
FÉLELEMRŐL 

„Te mindig csak félsz, félsz, félsz", mondta nekem teg-
nap egy gyerek, meglehetősen unottan... Tulajdonképpen 
mikor is n e m félek? Nagyon gyakran, általában; de ami-
kor félek, újra jelentkezik az érzés, hogy most rólam van 
szó, és hogy most kezdődik az élet. Ha nem félek, vagy 
hülyének, vagy pedig olyan boldognak érzem magam, 
hogy a boldogságtól izgatottá válok és a környez ő  világ 
minden púpját boldogságom megzavarójának vélem. Még 
nem tanultam meg, a boldogságban okosnak megmaradni 
és mások iránt figyelmesnek lenni. Nagyon ritkán sikerül a 
bölcs boldogság, ami nem zárkózik el a külvilág el ő l, hanem 
kinyílik rá. Ez lenne a kívánt egzisztencia; de a feléje tartó 
úton elvakultan agresszív boldogságom elé a szemfölnyitó 
félelmet húzom, amelynek hirtelen rosszindulatát más bol-
dogságfanatikusokon is megrettenve tapasztalok. Tehát 
félni, de mitő l? Ez számomra érthetetlen kérdés. Én egy-
szerűen csak félek, mint ahogy álmodom, mint ahogy néha 
fáj a fejem, mint ahogy emlékezni szoktam; a küls ő  részle-
tek csak fellobbantják a félelmet. „Páni rémület"-nek ne- 

vezték a görögök azt az —úgymond — ok nélküli félelmet. 
Igen, ha félek, pánik tör rám, egy csöndes, forró, nyugodt 
pánik, olyan majdnem, mint Walt Disney félelemt ő l megkö-
vült Bambiján, mindenképpen hozzá hasonló... és talán 
hasonlóan giccses is; és hasonlóan a páni félelemben 
megkövült Bambihoz, saját félelmem is gyakran az idege-
imre megy. És mi az, ami ebben szemfölnyitó? Nem a féle-
lem állapotára gondolok, hanem az utána következ ő  álla-
potra — amikor a félelem már elmúlt. Akkor létrejön egy ér-
zés, ami azt a bizonyos bölcs boldogságot megközelíti: a 
lét és a többi ember létének érzete, egy er ős, közvetett, 
szociális érzés. Emiatt nem tudom magamnak megenged-
ni, mert félelmem csak az idegeimre megy és emiatt írok 
róla és élek belöle, hogy errő l írok. És a halálfélelem? „Le-
hetséges, hogy egy olyan rövid valamit ő l olyan sokáig fél-
jünk?" —áll Montaigne esszéiben. Ó igen, ó igen. És a 
gyerek unottsága? O, én félelemrő l olyan sok furcsa rész-
letet tudnék mesélni, hogy azzal végül még egy gyereket is 
meg tudnék nevettetni. 

FRANZ KAFKÁHOZ 
Volt idő , amikor Kafka naplóit, leveleit és azt is, amit 

barátai róla írtak csak azért olvastam át még egyszer, mert 
ki szerettem volna deríteni, voltak-e Kafkának pattaná-
sai? De barátainak leírásai, levelei írásmódja szerint sérü-
lésmentes arcú ember volt, rokonszenves azoknak, akik 
felé fordult. 

Kafka szép volt, ína Max Brod, magas testalkatú, barna 
arcú. Ennek ellenére én mégis mindig úgy képzeltem el, 
Kafkának serdülő  korában voltak pattanásai, fájdalmas, 
gennyes kidudorodások az arcán és a nyakán, és emiatt 
csak nehezen tudott borotválkozni. Furunkulusok, érintési 
félelmek. Egyszer még külföldr ő l is hazautazott, mert 
nyakán furunkulus képződött — ez tény. A külföld és a fu-
runkulusok. De ne a tényeket magasztaljuk föl! Mert a 
nem-mennyei valóságban Kafka szép volt. 

Egyszer szerettem volna egy történetet írni, amiben va-
laki, azáltal hogy pattanások jönnek ki rajta, mindenre más 
szemmel kezd nézni. Ennek a történetnek PATTANÁS lett 
volna a címe. Régen volt, akkor, amikor a világom Kafka 
világa volt és hősöm Dr. Franz Kafka. „Minden vádlott 
szép." 

Hogyan találtam újra magamra Kafka szégyenében —
nem, nem újra találtam magamra, hanem egyáltalán, el ő -
ször fedeztem föl magam... és aztán fedeztem föl újra és 
újra. És milyen gyávának, milyen félénknek t űnik ma már 
ez a szégyen — milyen fennhéjázónak. 

Talán emiatt szaglásztam gyakran az adatok között, 
mint egy magándetektív, talán Kafkának mégiscsak volt 
dolga nőkkel. Az érzékiség az ő  történeteiben kissé az 
álom érzékisége, állati egyrészt, sörtócsák között a kocs-
maasztal alatt, másrészt viszont gúzsba kötve a félelemt ő l, 
csak nem amiatt, hogy a tiszta leped ő  szennyessé válik, 
ami aztán az anya szeme elé kerül ... Az, amit Kafka meg-
rajzolt, a kamasz világa volt, és ami a szexualitást illeti, 
egy kamaszvilág. 

Es jókedve sohasem maga a jókedv, hanem mindig egy 
hosszú fájdalom fizikai eredménye — mintha a halál súlye-
reje olyan erős lenne, hogy átváltozott valamilyen égi súly-
talansággá. Ez a vidámság (mások úgy mondják: Kafka 
„humora") csak mint a fájdalom eredménye vált számom-
ra idegenné, visszatetsz ővé — és mégis, ha A per utolsó 
mondatára gondolok: ,, ... s úgy érezte, szégyene talán 
még túléli őt", úgy tűnik, mintha ez nemcsak egy mondat 
volna, hanem CSELEKMÉNY, erősebb mint bármilyen 
cselekmény, amirő l én mindeddig hallottam. 

Ha Kafkára gondolok, és magam előtt látom őt, az az ér-
zésem, csak törelmesen kellett volna néznem, talán id ő -
közben fejem lehajtani, hogy nehogy nagyon megsértsem 
— és ő  lassanként megsz űnt volna egy áldozat puszta ké-
pének lenni, és valami egészen mássá változott volna, és 
errő l mesélt volna, de ugyanazzal a lelkiismeretességgel, 
mint korábban. 



A VILÁG SÚLYA Ami mindig félszeggé tesz: a kedvtelenség (a rossz-
kedv, ami tragikomédiákhoz vezet) 

— részlet — 

1975 november 

Mintha a továbbéléshez néha meg kellene hajolnunk. 
(Végleges önfeladat: „Semmit sem javíttatok meg többé") 

Keresztbe teszi a lábát —lábát er đvel kibontják; felkö-
nyököl — könyökét lerántják; zsebbe teszi kezét —kezét ki-
húzzák; arcát kezébe rejti — kezét letépik (beavatkoznak, 
mihelyt valaki önmagát érinti) 

Menekülés: egy n ő  követ egy férfit. Az üldöz ő  nő  futás 
közben letépi parókáját és férfivá változik; a menekül ő  férfi 
elveszíti kalapját és n ővé változik, és egymás karjaiba om-
lanak 

A rendőrök elzárják az utat, de úgy tesznek, mintha ezt 
nem vennék észre; mihelyt feléjük, akik csak el ő re néznek, 
valaki közeledik, elijesztik azzal, hogy röviden pisztolytar-
tójukat ütögetik 

Egy pár: az asszony újra és újra telefonálni megy; min-
dig, amikor visszatér egyre inkább távolabb kerül a férfitól; 
az utolsó telefonálás után azonban átöleli és ölelkezve 
maradnak 

Egy úr, aki magába roskadva ül, újra és újra megpróbál 
egyenesen ülni, hogy megmutassa tartását, de mindig 
összecsuklik; végül is így elégedett 

Két személy a szolgálati szobában egymás fülébe sú-
gott valamit, nevettek; valaki rögtön közbeavatkozott 

Álomzörejek: „mintha az egész ház tele lenne éled ő  
cserebogarakkal" 

A férfi egy nő  vállára teszi kezét; a n ő  hátraveti haját és 
fölemeli állát; a férfi másik kezét a n ő  csípőjére teszi; ez 
lassan lehajtja fejét, egészen addig, amíg haja el nem ta-
karja arcát, eltávolodik a férfitól, arcával a haj mögött jár-
kál, előre-hátra, végül nem lehet tudni, hol az arca és hol a 
feje hátulja; egy gyerek jön be és keresi az asszony arcát 

Egymást simogatják és figyelembe se veszik egyidej ű -
leg 

Valakivel türelmetlennek lenni: mert nem nézek rá 

Valaki megérint valakit, olyan arckifejezéssel, mint ami-
lyennel szemlélve ujjunkat a porhoz érintjük és utána az 
ujjhegyünket vizsgáljuk 

Egy hosszú monológ előadása csupán mozgásokból és 
akciókból; valaki titokban odalépne és figyelné, az még, 
furcsán rajtakapva (nem volt semmi jellemz ő  akcióian). 
megijedne 

Valaki, aki valamit Iát, amit mi magunk nem láthatunk —
és ezen a személyen hirtelen az iszonyat csöndes arcjátéka 
jelenik meg, majd a hallál jele: de mi csak őt látjuk és nem 
azt, amit Iát (kőfaltekintet az arcból) 

Egy asszony, aki elvégez valamilyen munkát, és sza-
kadatlanul könnyeit szárítja 

Valamit kipakolni és a papír helyett a tartalmát a szemét-
be dobni 

Nagy veszekedés; egy virágcserépb ő l váratlanul víz fo-
lyik a veszekedők fejére; a résztvev ők abbahagyják a ve-
szekedést és elmerülnek a csurgó vízben 

Valaki egy másik előtt fel-alá járkál, míg végre ez fölnéz; 
ekkor az némán elbúcsúzik és elt űnik 

Valamit ír a levegőbe; a többiek izgatottan figyelnek és 
végül nevetnek, amikor befejezi 

„Megszűntem felületesnek lenni — abbahagytam a gon-
dolkodást" 

Valaki, aki csak álldogál, folyton értelmetlenül helyükre 
rakja a dolgokat, szájában örökíró: egy étterem f őnöke? 
(nem, az üzletvezetője); álldogálás közben egyik ujjával az 
ajtóbetétbe kapaszkodik vagy a tiszta körmeit tisztítja 

Önkéntelenül, undorodó arccal vertem az ütemet az in-
dulóra 

Az elrejtőzött beszarit, gyávaságból jól megverni 

A már akaratlanná vált arckifejezései a rosszallásnak, 
mint például amikor az utcán egy motorkerékpár felüvölt, 
ha egy mellettünk elsiető  nekünkjön stb. 

„ A teremtés megbosszulása": örömet lelni abban, hogy 
teljes erőbő l falsul énekelünk 

Egy asszony ment oda, el ő renézve, energikusan és ma-
ga mögött kezét az ürességbe nyújtotta, hogy az utánabo-
torkáló gyereke megfoghassa 

Csomagok nélkül lenni, csomagok nélkül szeretnék len-
ni, az üres kezek öröme, „semmi más, csak egy fogkefe" 

A nő  egyedül az utcán, valakit várva, és rá, akit még 
nem Iát, ránevetve: különös mozdulatai a kirakat el őtt, vára-
kozási tánca, haja végigsimítása, pillantásai, és ahogy újra 
és újra megnézi magát a kirakatban — és végre megjelenik 
a várt férfi, és mindketten elmennek, anélkül, hogy egymást 
megérintenék, szó nélkül, gyorsan 

Valaki, aki lábujjhegyen is hangosan jár 

Egy nő  a tömegben ellök egy férfit maga el ő l, mint aho-
gyan azt gyakran a férfiak a n őkkel teszik 

Szórakozottságát ellenállási fegyverként használja 

Ahogy egész délután a betegszobában a tulipánszir-
mok a padlóra hullottak 

Gyakran egészen a tömeghez tartozom, önmagammal 
és arcommal; de rossz értelemben 

Egy sötét ablak el őtt elmenni, ami mögött valamikor egy 
barát lakott 

Napok telítve az élet összefüggéseivel, csöndes téli 
hangulat a pályaudvarokon; és napok, amikor az ember 
mindig ugyanazon a helyen harap ajkába 

Egy öreg ember a félig lefödött meszesgödörben, nyakig 
a meszes vízben ült, és úgy pihente ki magát; ez volt álta-
lában a nyugvóhelye 

Az égre nézni, ahol tovaúsznak a felh ők és arra gondol-
ni: Nem, én soha nem leszek öngyilkos! 

Mindent lehullani hagyni; aztán a földre zuhanni (min-
dent, ami a kezünkben van, lehullani hagyni, egyiket a má-
sik után — majd föllélegezni) 

„Tegnap utopisztikus nap volt" 

Pillanatok: az ajtó elé lépni, ahol már éjszaka van, fé-
nyekkel, és föllélegezni 

Fordította Bata János 
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TISZTASÁGI I I.: lváncsin!!! 

PÉTER: 
TISZTASÁGI III. 
PÉTER (dadogv 
TISZTASÁGI I .: 
TISZTASÁGI  II.:  
TISZTASÁGI I.: 
TISZTASÁGI  II.:  

Péter sántán nekilendül, hátul sután fel-
ugrik a köztisztasági vállalat teherkocsi-
jára, ahol már többen is kuporognak. 
A kuporgók egyike krákog, köp egyet. 
Iváncsin rögtön el őhúzza gondosan ösz-
szehajtogatott zsebkend őjét és a kráko-
gónak nyújtja. 
Tessék! 
(a krákógó): Ugyan már, herceg! 

a): N-nem vagyok h-herceg... 
Ki itt a herceg? 
Ez egy herceg, nem tudtad? 
Ez herceg?! Menj már a fenébe! 
Biz guba... Add csak ide! 

Kirántja Péter kezébő l a zsebkendőt. Be-
leszagol, úgy tesz, mintha ájulás környé-
kezné. 

TISZTASÁGI II.: Pfuj, ibolya! 
TISZTASÁGI I.: Nem valami buzi ez inkább? 

balázs attila 

  

TISZTASÁGI II.: Az ördög tudja. Nem iszik, nem cigizik, se 
semmi... Mindig a Fruska Gorán mász-
kál a kisfiúval. Azt is hallottam, hogy min-
dig a kőtörőnél. (Gúnyosan:) Hé, mit 
szoktatok csinálni ti ott fönt? 

TISZTASÁGI I.: Én meg azt hallottam, hogy operába is 
járnak. Megáll az ész! Biztosan énekel-
nek is odafönt. 
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(forgatókönyv) 

  

TISZTASÁGI  I.:  

1. Tér a város szívében, nappal. Nyüzs-
gés. A tér közepén Iváncsin Péter egy 
hosszú nyel ű  kefére támaszkodik a köz-
tisztasági dolgozók sárga egyenruhájá-
ban. Az érdeklődők népes csoportjában 
tátott szájjal szemléli a városháza falán 
pókokra emlékeztető , csimpaszkodó, 
gyakorlatozó, szabad stílusú (hegy)má-
szókat. 
Iváncsin! 

Péter nem mozdul. 

TISZTASÁGI  II.  

TISZTASÁGI  I.:  

TISZTASÁGI I I . 

Otrombán utánozza az operaénekese-
ket. 
Vonyít. 

: Ugye, azok, akik a falra másznak amott, 
azok is valami kollégák? He? 
Elment az eszük tisztára. Kefét kellene 
adni a kezükbe, hogy legyen valami ha-
szon is belő lük. 

: Tényleg! (Péterhez:) Mit gondolsz, leva-
karnák a galambszart? 

Péter nem mozdul, magába fojtja indula-
tait. 

TISZTASÁGI III. (rekedten): Hagyjátok már békén az em-
bert! 

Péter a köztisztasági vállalat öltöz őjé-
ben anakronisztikus stílusú úriemberré 
vedlik: kopott fekete öltöny, sétabot 
hegymászó gamóval. Kibiceg az öltöz ő -
bő l. 

Nagy, szürke, repedezett lakóház a 
város központjában. Iváncsin Péter be-
megy, mászik fel a lépcsőkön. Már az el-
ső  forduló után zihál, köhög, leveg őért 
kapkod. Reszketve támaszkodik botjára, 
felfelé pislant: „égbe vezet ő " csigalép-
csőt Iát. Kissé megpihen, majd újult len-
dülettel folytatja útját. Már megint alig 
vonszolja magát, amikor friss, ruganyos 
lépteket hall a háta mögött. Elkapja a ver-
senyláz, minden erejét bevetve igyekszik 
felfelé. 



Kép: egy lemezt szorító kéz kerül vele 
egy vonalba, a lemezen Janis Joplin —
szárnyakkal! 

Pétert egy suhanc el őzi meg. Kisvár-
tatva Péter már csak  .a fiatalember fürge 
lábait látja. Fellángoló dühében gamós-
botjával hirtelen megakasztja. Egyensú-
lyát veszítve a legény csúnyán legurul a 
lépcsőkön. 

4. Iváncs!n Péter börtöncellában üldögél. 
Szürkeség. Hirtelen kivágódik a cellaajtó: 
magabiztos, aktatáskás-nyakkend ős 
úriember vágódik be rajta. 
(Fiatal ficsúr nagyhangon:) 

WAGNER: 	Jó napot! Elnézést a zavarásért! Wagner 
Emílián vagyok, az ön ügyvédje. 

IVÁNCSIN (fásultan): W-w-wagner. Nem ii-smerek sem-
milyen W-wagnert. (Péter ebben a dialó-
gusrészben is érezhet ően dadog!) 

WAGNER: 	En vagyok az ön kinevezett ügyvédje. 
Leülhetek? Szeretnék kérdezni pár dol-
got. 

IVÁNCSIN zavartan): T-tessék! B-bocsánat, v-voltam 
már jobb h-házigazdai helyzetben is. 

WAGNER: 	Természetes, természetes... 

Péter helyet szorít maga mellett az ügy-
védnek, aki leül, táskájának zárjával 
csattog, papírokat vesz elő . Wagner pe-
dánsan meghegyezi ceruzáját. Markában 
a forgáccsal végigpillant a helyiségen; 
nem találván kosarat, el őveszi cigarettá-
ját, lehúzza a papírdoboz celofánját, be-
leteszi a forgácsot, összehajtogatja és a 
csomagocskát óvatosan lehelyezi az ágy 
mellé. 

26 	 Péter kérdőn figyeli. 

WAGNER: 	Hol hagytuk abba? 
IVÁNCSIN: 	H-hát, hogy maga az én ü-ügyvédem. 
WAGNER: 	Pontosan errő l van szó. Szeretném, ha 

jól együttm űködnénk. Ez mindkettőnk ér-
deke. Nemde? 

IVÁNCSIN: 	l-igen. 
WAGNER: 	Mert vannak olyanok is, akik nem akar- 

nak nyilatkozni az ügyvédjüknek.  El  tudja 
képzelni? 

IVÁNCSIN: 	E-el. 
WAGNER: 	Nos? 
IVÁNCSIN: 	M-mit mondjak? 
WAGNER: 	Amit akar. Tud jobb ügyvédet? 
IVÁNCSIN: 	N-nem. 
WAGNER: 	Akkor mondja el szépen. 
IVÁNCSIN: 	F-fogalmam s-sincs. 
WAGNER: 	Így meg mire bazírozzuk a védelmet? 

Nézze, valami motivációnak csak kellett 
lennie! 

IVÁNCSIN: 	Nem t-tudom. 
WAGNER: 	Mit nem tud? 
IVÁNCSIN (kényszeredetten): Hát... h-hogy... h-hogy mi-

nek buktattam el. 
WAGNER: 	Nem tudja? 
IVÁNCSIN: 	N-nem! 
WAGNER: 	N-a-n-em! (Köhint) Nem tudja egyálta- 

lán? 

Csend. 

WAGNER: 

IVÁNCSIN: 
WAGNER: 

Volt már ezelőtt is valami konfliktusa a 
fiatalsággal? 
S-soha. 
Volt már azel őtt is börtönben? 

Péter arca megrándul. Maga elé néz, lá-
bánál a kis faforgácsos celofán csoma-
gocska. Lökdösi. Tekintete réveteg. 

WAGNER: 	Elnézést, hogy indiszkrét vagyok! 

Wagner ránt egyet a nyakkend őjén, Pé-
ter hallgat. Wagner el őkotorja a cigarettá-
ját, megkínálja védencét. 

IVÁNCSIN (ebben a részben végig dadogón): Kö-kö... 
Köszönöm, nem kérek. 

WAGNER: 	Jó! teszi, hogy nem dohányzik. Nagyon 
jól teszi! A dohányzás káros az egész-
ségre, de facto, így van. Én sajnos nem 
tudok leszokni róla. Mit csináljak, ilyen a 
habitusom! 

Wagner rágyújt, elgondokodva kifújja a 
füstöt. Furcsán, elálló kisujjal cigarettá-
zik, köröket rajzol a leveg őbe, karikákat 
fúj. Arca hirtelen kópésággal felragyog. 

WAGNER: 	Tudja-e, hogy milyen a szibériai ciga- 
retta? 

IVÁNCSIN (közönyösen): Halvány fogalmam s-sincs... 
WAGNER: 	Hosszú. 
IVÁNCSIN: 	Igazán? 
WAGNER: 	Igen. No de tudja-e, hogy miért? 
IVÁNCSIN: 	Nem. 
WAGNER (röhécselve): Az idő  miatt... Akarom mondani: 

a hideg miatt. Érti? (...) No, kapcsol 
már? 

IVÁNCSIN: 	Én már egy ideje nem k-kapcsolok... 
WAGNER: 	A kesztyű ! A vastag egyujjú kesztyű ! A 

szibériai cigaretta azért egy hosszú kar-
toncsőbő l áll, csak a végén van egy kis 
mahorka! He, he... Nem zseniális? 

IVÁNCSIN (halkan):Nagyszer ű . 
WAGNER (nekibuzdulva): És tudja-e, hogy milyen a szi-

bériai vécé? 
IVÁNCSIN: 	Nem vécéztem még Szibériában. 
WAGNER: 	Van-e hamutartója? 
IVÁNCSIN: 	Nincs. 

Wagner körülnéz. Felemeli a földr ő l a ce-
lofán zacskócskát, s miközben a vicc po-
énján derül, önkéntelenül a padlóra szór-
ja a celofán tartalmát és beleveri a ha-
mut. 

WAGNER: 	Nos, a szibériai vécé úgy néz ki, hogy két 
karó. Az egyikbe kapaszkodik az ember, 
a másikkal pedig a farkasokat hessegeti 
el! (Röhög, röhögése fuldokló köhögésbe 
csap át.) 

Köhögés közben veregeti Pétert, aki ösz- 
tönösen elhúzódik tő le. 

IVÁNCSIN: 	Mire jó az a szibériai célzás? 
WAGNER (visszanyeri lélegzetét, rekedten): Semmire se 

jó, abszolúte semmire se jó, de talán nem 
szereti a viccet? 

IVÁNCSIN: 	Attól függ... 
WAGNER: 	...amitő l lóg, ugye? he, he! 

Péter megbotránkozva nézi. Wagner 
megkomolyodik. Ismét körülnéz a cel-
lában. 

WAGNER: 	Mondja, meg van elégedve? Hogy érzi itt 
magát? 

IVÁNCSIN: 	Ne tessék már ugratni engem! 
WAGNER: (egész komolyan) Nem ugratom. Nagyon fon-

tos, hogy az ember nehéz helyzetben ki-
tű nő  lelkiállapotban legyen. Az lényeges, 
kedves barátom, nagyon lényeges! 
Ugye, nem haragszik, hogy kedves bará-
tomnak neveztem? Valamiképp meg kell 
nyernem a bizalmát. Mert az el őbb — par 
exellence — nem volt hajlandó válaszolni 
a kérdésre: volt már ezel őtt is börtönben? 



Péter ismét összerándul. 

WAGNER: 	Ön netalán klausztrofóbiás? 

Péter elfordul tóle. Tekintete az ablak 
fénnyalábjában úszó pókhálóra téved. 
ÁTTUNÉS. 

Színház zsinórpadlása. Énekszót hal-
lunk. A kamera elidőzik a zsinórpadlás 
rojtos, kusza motívumain. Odalenn a fia-
tal Iváncsin Péter egy énekesn ővel ope-
rai dialógust énekel. Borogyin Igor her-
ceg cím ű  operájának egyik jelenetét gya-
korolják. (Igor hazatérése a fogságból. 
Az operai történet szerint Igor herceg 
hadjáratot indít a polovecek ellen, de el-
veszíti a csatát és fogságba kerül. Sikerül 
megmenekülnie. Felesége otthon a csa-
tában az elhullottakat siratja. Találkoznak 
felemelő  pátoszban.) 

PÉTER (elégedetlenül): Ezt így nem lehet énekelni, Don-
na! 

MADONNA: 	Hogyan nem lehet? 
PÉTER: 	Hát így... ilyen érzéstelenül. 
MADONNA: 	Fáradt vagyok. 
PÉTER: 	Ugyan mitő l, ha szabad kérdeznem? 
MADONNA: 	Csak úgy. 
PÉTER: 	Nem aludtál jól? 
MADONNA: 	Nem arról van szó. 
PÉTER (incselkedően): Mászkáltál valamerre? 
MADONNA: 	Nem mászkáltam semerre sem. Vártalak. 
PÉTER: 	Ugyan már, kivel akarod ezt elhitetni? 
MADONNA (megjátszott sértődöttséggel): Jó. Ne hidd, ha 

nem akarod! 
PÉTER: 	Mégis: mitő l vagy ilyen nagyon fáradt? 
MADONNA: 	Nő i dolog. 
PÉTER (nevetve): Nő i dolog? Azt akarod mondani, hogy a 

nehéz megpróbáltatásokat kiálló, sorstól 
megkínzott Igor nagy végre hazatér, teli 
vággyal, a felesége pedig... 

Hirtelen elmegy a kedve a nevetést ő l, 
mert bőrkabátos alakok t űnnek fel odlalt. 
Feléje közelednek. 

BIZTONSÁGI: Pjotr Ivánovics? 
PÉTER (megpróbál viccel ődni): Nem, Igor herceg. 
BIZTONSÁGI (szigorúan): Pjotr Ivánovics? 
PÉTER (tétován): Mit akarnak tő lem? 
BIZTONSÁGI II: Kérem, kövessen bennünket! 
PÉTER: 	Miért, ha szabad kérdeznem! 
BIZTONSÁGI: Nem szabad kérdeznie. Kövessen! 
PÉTER: 	De hát én nem is vagyok Ivánovics, meg 

nem is vagyok Pjotr... 
BIZTONSÁGI II: Hát? Kinek képzeli magát? 
PÉTER: 	Én Péter vagyok... Iváncsin Péter. 
BIZTONSÁGI (egykedv űen): Nem mindegy? Pjotr. 
BIZTONSÁGI II (t( ј relmét veszítve): Ne szarakodjunk so- 

kat. 
Indulás! 

MADONNA: 	Az isten szerelmére, hova viszik? 

Péter a két alaktól közrefogva távozik. 

MADONNA: 	Legalább a kabátját adják rá! Olyan 
könnyen megfázik! 

Elsötétített sivár helyiség. A közepén 
egy íróasztal, rajta lámpa ég. Gyér fényé-
ben kopasz emberke üldögél, iratokat 
rendezget. 
Bevezetik Iváncsin Pétert. Az emberke 
föl se néz. 

BIZTONSÁGI: Jó estét, Kovács eltárs. Jelentem, meg-
érkeztünk. 

KOVÁCS: 	Ültessék le!  

Pétert az emberkével szembeni székbe 
nyomják. 

KOVÁCS (még mindig nem néz föl): Elszívhatnak egy ci- 
garettát odakint. Értem?! 

BIZTONSÁGIAK (kórusban): Parancsára! 

Biztonságiak el. Csend nehezedik a szo-
bára. Péter fészkelődik. Kovács elvtárs 
az iratait bújja. Kintrő l füttyszó sz ű rődik 
be a bemázolt ablaküvegen át. Torz, ért-
hetetlen kiáltozás, aztán ismét csend. 
Időnként fény vetődik az ablakra. Egy 
ideig motorzúgás hallatszik. Aztán ismét 
kínosan semmi. 

PÉTER: 
	

Elnézést, mit akarnak t ő lem? 

Válasz nincs. 

PÉTER: 
	

Valamit esetleg akarnak? Én... 

Kovács elvtárs csendre inti, még mindig 
az iratokba mélyedve. Mozdulata rövid, 
erélyes. Időnként fény az ablaküvegen. 
Aztán hirtelen: 

KOVÁCS (oroszul): Jó estét! Vegye le a kabátját! 
PÉTER (oroszul): Nincs kabátom. 
KOVÁCS (felnéz, nyelvet vált): Ah, Iváncsin Péter! Ne ha-

ragudjon! (Tettetett meglepődéssel, szí-
vélyesen) 
Mikor érkezett? 

PÉTER: 	Az előbb. 
KOVÁCS: 	És hogy érzi magát minálunk? 
PÉTER: 	Kicsit fázok. Különben rendben lennék, 

csak... 
KOVÁCS: 	Ne haragudjon, be sem mutatkoztam! 

Kovács vagyok. (Nevetve:) Az új ember 
kovácsa. Olvasta Makarenkót? 

KOVÁCS (csodálkozva): Nem olvasta Makarenkót?! Hisz 
mindenki olvassa Makarenkót! Ja persze, 
maga olvasni nem olvas, maga énekel, 
ugye? 

PÉTER: 	Igen. Én operaénekes vagyok. 
KOVÁCS: 	Akkor biztosan meginna egy pohár vizet. 
PÉTER: 	Miért gondolja, hogy meginnék egy pohár 

vizet? 
KOVÁCS: 	Mert itt nekünk sajnos nincs szamová- 

runk. Nem teázhatunk. Már többször igé-
nyeltem egy szamovárt, de nem hallgat-
nak rám. Bürokrácia! Milyen vizet kér? 

PÉTER: 	Nem vagyok szomjas. 
KOVÁCS: 	De még lehet, Iváncsin eltvárs. Szörny ű  

dolog a szomjúság. Vizet! 

Az egyik biztonsági nagy pohár vizet hoz 
be. Leteszi, kimegy. 

PÉTER: 	Tényleg nem vagyok szomjas. 
KOVÁCS: 	Talán egy vodkát? 
PÉTER: 	Nem iszom. 
KOVÁCS: 	Jól teszi. Én sem iszom. Az ember bevot- 

kázik, aztán mindenféle nótákat dalol. 
PÉTER: 	Nem szoktam mindenfél nótákat dalolni. 
KOVÁCS: 	Nem-e? 
PÉTER (idegesen): Mit akarnak tő lem? 
KOVÁCS: 	Semmit. 
PÉTER: 	Azért hoztak ide? 
KOVÁCS: 	Ne izguljon, semmiség az egész. Külön- 

ben nem is hoztuk. Maga akart jönni, 
nem? 

PÉTER: 	Én nem akartam. 
KOVÁCS: 	De még akarhat, Iváncsin elvtárs! Még 

akarhat! Az ember megszokja, aztán 
szinte már saját magától jön ... Egyéb-
ként arról van szó, hogy pár adatot sze-
retnék leellenőrizni. Öntsünk tiszta vizet a 
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KOVÁCS: 
PÉTER: 
KOVÁCS: 

PÉTER: 
KOVÁCS: 
PÉTER: 
KOVÁCS: 
PÉTER: 

KOVÁCS: 
PÉTER: 
KOVÁCS: 

PÉTER: 

KOVÁCS: 
PÉTER: 
KOVÁCS: 
PÉTER: 

KOVÁCS: 

PÉTER: 
KOVÁCS: 

PÉTER: 

KOVÁCS: 
PÉTER: 

KOVÁCS: 
PÉTER: 

pohárba! Az ön apja orosz volt, ugye? 
Igen. 
Ne látja! 
Mit Iátok! 
Semmit. Maga semmit sem Iát, vagy csak 
úgy teszi. 
Esküszöm, fogalmam sincs, mir ő l van 
szó. 
Nyugodjék meg, semmirő l sincs szó. Az 
ön apja fehérorosz volt? 
Igen. 
Meglépett és itt telepdett le. 
Pontosan. A Telepen. 
Miért épp a Telepen? 
Azt már nem tudom. 
Akkor én elmondom. Azért, mert nem 
akart szerepet vállalni. Kívülálló akart 
maradni. 
Kívülálló? Magányos ember volt. Szere-
tett zongorázni, meg szeretett hegyet 
mászni. Az ablakunkból látszott a Fruska 
Gora. Mindig azt nézte. 
Mérnök volt. Értett a robbantáshoz. Mit 
akart? 
Azt hiszem, semmit sem akart már az 
életben. 

KOVÁCS: 	És maga mit akar? 
PÉTER: 	Énekelni. 
KOVÁCS: 	Orosz nacionalista dalokat? 
PÉTER: 	Mire céloz? 
KOVÁCS (durván): Az apád is orosz nacionalista volt! 
PÉTER (magánkívül): Meghalt szegény, ne bántsuk! 
KOVÁCS (gúnyosan): Meghalt? Aztán hogy? 
PÉTER: 	Elütötte a vonat. 
KOVÁCS: 	Mit keresett a vágánynál a szemétje?! 

Ezekre a szavakra Péter felpattan, de ab- 
ban a pillanatban kivágódik az ajtó, be- 
rohan az egyik biztonsági és vissza- 
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	 nyomja a székbe. Kovács elvtárs rosszal- 
lóan Péter fejére önti a vizet. 

KOVÁCS (gúnyosan): Ejnye, ejnye! Nem szabad ennyire 
heveskedni! Art az egészségnek. Ponyi-
májes? 

Péter ül. Kovács elvtárs sétál körülötte. 
Egyik pillanatban rálép a lábára. 

KOVÁCS: 	Jaj, pardon, nem akartam... Elnézést! 
Esetleg még egy pohár vizet? 

PÉTER (nyöszörögve): Nem kérek több vizet... 
KOVÁCS (a biztonságihoz): Hozzál még egy pohárral. 

Nézz csak oda! Mintha te nem lennél né- 
ha szomjas! 

BIZTONSÁGI (vigyorogva): Igenis! Szörny ű  dolog a szom-
júság. 

KOVÁCS: 	Akkor meg mire vársz? 

Biztonsági alkalmazott el. 

KOVÁCS (nyájasan): Szereti ön Borogyint? 
PÉTER: 	Micsoda? 
KOVÁCS: 	Borogyint! Tán nem ismeri? (Csodálkoz- 

va:) Orosz zeneszerző . Nem hallott róla? 

Péter nyög. 

KOVÁCS: 	Ah, már a minszki konzervatórium se a 
régi! Ejnye, ejnye, minek is ment oda! 

PÉTER (halkan): Nem jártam Minszkben. Én a moszkvai 
konzervatórium diákja voltam. 

KOVÁCS: 	A moszkvai? Jó, nem mindegy? Tán mi itt 
nem tudunk elég jól énekelni? 

PÉTER: 	Tudunk, tudunk énekelni... 
KOVÁCS: 	Nem, még nem tudunk elég jól énekelni, 

de majd megtanulunk. (Csend) Mondja, 
volt már maga beszélgetésen? 

PÉTER: 	Nem.  

És az apja? 
Úgy emlékszem, mintha lett volna... 
Úgy emlékszik? Mi az, hogy úgy emlék-
szik?! 
Igen, volt. 
Es akkor mit kérdeztek t ő le? 
Hogy miéi nem akar bekapcsolódni. 
És mit válaszolt a maga apja? 
Hogy nem éhi pontosan, mibe kellene 
neki bekapcsolódnia, amibe ő  még nem 
kapcsolódott bele. 

És akkor mit válaszoltak neki? 
Nem tudom. Nem voltam ott. 
No és? Ezt maga nem tartja normális-
nak? 
De... teljes egészében normálisnak tar-
tom. 
Akkor meg mit akar? 
Semmit. 
Minek jött ide? 
Én? 

Kovács a ceruzájával játszik. 

Nézze, ne vesztegessük a drága id őnket! 
Miért hazudozik itt nekem? 
Nem hazudozok. 
Hazudik! Például amikor azt mondja, 
hogy nem volt már beszélgetésen. 
Eszembe jutott. Voltam már beszélgeté-
sen. 
És akkor mit kérdeztek magától? 
Nem égettem pontosan, hogy mit akar-
nak. Akkor is azt mondták, hogy pár ada-
tot szeretnének leellenő rizni. Például 
hogy fehérorosz volt az apám, és hogy 
mit tudok én errő l. És akkor én azt mond-
tam, hogy nem sokat, mertén már itt szü-
lettem. Sose voltam Belorusziéban, csak 
az a pár év a moszkvai konzervatóriu-
mon... 
Onnét ezek a manírok! 
Milyen manírok, kérem... 

PÉTER: 
KOVÁCS: 
PÉTER: 
KOVÁCS: 

PÉTER: 

KOVÁCS: 

PÉTER: 
KOVÁCS: 
PÉTER: 
KOVÁCS: 
PÉTER' 
KOVÁCS: 

PÉTER: 

KOVÁCS: 

PÉTER: 



KOVÁCS: 
PÉTER: 
KOVÁCS: 

Mindegy. Honnét van a szobor? 
Milyen szobor? 
Ne adja a hülyét! A szobor! 

Mérgében kiejti a ceruzáját. 

KOVÁCS (dühödt ordítással): Az isten verje meg! Hozzá-
tok be a szobrot! 

Az egyik biztonsági apró mellszobrot hoz 
be. Kovács intésére az asztalra helyezi, 
az asztali lámpa fényébe. Az apró, mar-
cona arcon nagy zord bajusz. A k őszem-
pár szigorúan néz a semmibe. 

PÉTER (meglepődve): Ez meg hogy kerül ide? 
KOVÁCS: 	Mit gondol, a saját lábán jött? 
PÉTER: 	Az apám faragta. Tufa a k őtörőbő l. 
KOVÁCS: 	Egész jól sikerült! Van benne valami ha- 

tározottan vezéri! 
PÉTER: 	Vezéri? Makszim Gorkijban? Lehet, hogy 

igaza van. 
KOVÁCS: 	Makszim Gorkij? 
PÉTER: 	Igen. Apám nem szerette igazából az iro- 

dalmát, de valamiért tisztelte. Lehet, 
hogy a kitartása miatt, de valójában nem 
tudom. 

KOVÁCS: 	Ez tényleg Makszim Gorkij? 
PÉTER: 	Miért, mit gondolt? 
KOVÁCS (dühösen): Nem gondoltam semmit! Fehéroro-

szoknál olyan mindennapi a hegymászás 
meg a szobrászkodás? 

PÉTER: 	Nem tudom. Apám mogorva ember volt, 
nem sokat beszélt a hazájáról. 

KOVÁCS (gúnyosan): Egyébként volt neki olyan? 
PÉTER: Nem sokat beszélt a haza fogalmáról, 

meg semmirő l se. Szerette a Fruska Go-
rát. 

KOVÁCS: 	Már-már a magáénak látta, nem? 
(Csend) És miért épp a k őtörő  érdekelte 
őt is? Talán valami emlékek f űzték hozzá 
— vagy dinamitot akart lopni? 

PÉTER: 	Képtelenség. 
KOVÁCS (kikelve magából): Mi az, hogy képtelenség?! Itt 

én mondom meg, hogy mi a képtelen-
ség!!! Az a képtelenség, hogy itt egyálta-
lában olyan sokáig űzhette az aláaknázó 
szennyes munkálatait! Féreg, az volt! 
Hálátlan muszka burzsoá csökevény! 

PÉTER: 

	

	Szökevény volt, de nem volt burzsoá 
csökevény! 

KOVÁCS: 	Anarchista mensevik! Raszputyin, nem: 
Kropotkin! 

PÉTER: 	Ha értek valamit az egészbő l, maga itt 
teljesen összefüggéstelen dolgokkal gya-
lázza! 

KOVÁCS: 	Ki beszél itt összefüggéstelenül?! 
Gerinctelen szélkakas volt! 

PÉTER (sikoltva): Nem igaz!!! 

Kovács elvtárs teljes erejébő l arcon vág-
ja. Megérkezik az új pohár víz. Kovács 
mohón megissza a felét, a többit Péterre 
loccsantja. 

KOVÁCS: 	Reggel van! Itt az id ő , fel lehet kelni és 
orosz indulókat ordítozni a fürdőszobá-
ban, mintha nyúznának bennünket! Hát, 
nyúz itt valaki bennünket? 

Péter hirtelen felpattan, megtántorodva 
az ablak felé farol. 
Kovács elvtárs átöleli. Szorosan tartja. A 
szemébe néz. 

KOVÁCS: 	Mi van, kedves Pietro? Talán belefáradt 
az éjszakázásba? Nem énekelnénk el in- 
kább egy olasz operát? Kicsit felfrissítene 
bennünket. Egy jó kis olasz opera, min- 

denkit felpezsdít! Például a Nabucco! 
Na, bukózzunk egy kicsit! 

PÉTER: 	Régen énekeltem... Nem vagyok biztos 
benne... 

KOVÁCS: 	Nem baj, provereno mina nyit... Itt most 
nem hallgat bennünket senki se! Mit szól 
hozzá, kedves barátom? Kicsit elszóra-
kozunk, közben az olasz opera valós ér-
tékeit helyezzük előtérbe! Szeretjük mi 
Verdit is, nem? 

PÉTER: 	Szeretjük Verdit is. 
KOVÁCS: 	No Iám! Például a Szállj gondolat... -ot! 

Énekeljük el ennek a szobornak, jó? Hi-
szen csupa fül. Nem? 

PÉTER: 	Csupa fül. 
KOVÁCS: 	Nahát, akkor egy kis macskanyúzást! 
PÉTER: 	Verdi nem macskanyúzás. 
KOVÁCS: 	Ki beszél itt macskanyúzásról? Hogy 

mondhat ilyet, hogy macskanyúzás? De 
ha valami fenntartásai vannak Verdivel 
kapcsolatban, akkor rendben: a vendé-
geim kívánsága számomra szent! Éne-
keljünk inkább Mozartot! Mi is van ott? 

PÉTER (bágyadtan): A Figaro házassága... például. 
KOVÁCS: 	Príma! Borotváljuk le ezt a macskasegg 

szobort! 
PÉTER: 	Nem bírom tovább!!! Ne nyúzzanak már, 

kérem! 
KOVÁCS (fapofával): Kér egy tojást? 
PÉTER: 	Mit?! 
KOVÁCS: 	Emberség, hisz szépen mondom: egy to- 

jást! Egy igazi olasz tojást! Milánói jó 
lesz? 

PÉTER (megrökönyödötten): Már miért kellene nekem egy 
olasz tojás? 

KOVÁCS (tettetett csodálkozással): Ugyan már, Iváncs!n! 
Hát azért, hogy szebben énekeljen! (Be-
osztottjára kacsintva:) Van egy taliján to-
jásod? 

BIZTONSÁGI: Várjunk csak, majd megnézem... Azt 
hiszem, éppen van egy. Mostanság na-
gyon nehéz hozzájutni. Csiribu, nini! 

Egy tojást vesz el ő  — némi kotorászás 
után — a zsebébő l. Kovács elvtárs elége-
detten elveszi, megtörölgeti manzsettájá-
val, majd a lámpafény elé tartva vizsgál-
ja. 

Azt hiszem, tökéletes. 
Garantáltan. 
Mit gondol, Iváncsin, be lehet ezt víz nél-
kül is venni? Hogy szokta? 
Nem szoktam sehogy! Engedjenek már 
haza! 
Hová haza? 

Te meg fogd be a szád! (Péterhez:) Néz-
ze, Iváncsin, maga el akart nekünk éne-
kelni egy dalt, amibe beleegyeztünk. Az-
tán kért egy tojást, hogy előbb majd 
megeszi. Most mi van magával? 
Könyörgöm, ne nyúzzanak! Tényleg nem 
bírom tovább!!! 
Nyúz itt valaki bennünket?! 

Péter tántorogva nekiiramodik, végképp 
elveszíti egyensúlyát: üvegcsörömpölés 
(kiesett az ablakon). 

KOVÁCS (a vizet behozóhoz): Marhaság! Ezt a hülyét 
nem is kellett volna idehozni! (Letörli ve-
rítékét.) Odamegy az ablakhoz kinéz, el-
fintorodik. Mindegy. Söpörjétek föl, ezt a 
szobrot meg nem is akarom látni, értem? 
Könyveljétek el! (Hirtelen támadó pokoli 
ötlettel, sátáni mosollyal:) Vagy várjál 
csak! Add be inkább a szobrot az antik-
váriumba, hátha valaki megveszi! 
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7. Iváncsin Péter kórházban fekszik — tö-
rött lábbal, karral, porcikákkal. Operai 
partnernője, Madonna könnyes arccal 
hajol fölé. Péter a n ő  kezét szorongatja 
(nem dadog!). 

PÉTER: 	Istenem, olyan vagy, mint egy szent. 
MADONNA: 	Nem vagyok szent, te is tudod. 
PÉTER: 	Hagyjuk! Mi van a bemutatóval? 
MADONNA: 	Elhalasztották. 
PÉTER: 	Mit csináltak?! 
MADONNA: 	Elhalasztották. 
PÉTER: 	Hogy értsem? Amíg én fel nem épülök? 
MADONNA: 	Nem tudom. Ne izgasd föl magad! 
PÉTER: 	Tán megint valami olasz operát akar- 

nak?! 
MADONNA: 	Ne fészkelődj, ha mondom! Pihenned 

kell. Félrenő l a csontod. 
PÉTER: 	Hadd nőjjön! 
MADONNA: 	De akkor meg ki vezeti föl az ifjúságot a 

hegyekbe? 
PÉTER: 	Felmegyek én fél lábbal is. Különben 

meg mindig akad majd valaki, aki felviszi 
az ifjúságot a hegyekbe. Azért van hegy, 
és azért van ifjúság! Nem? 

MADONNA (a körmét rágcsálva): Jól vagy? 
PÉTER: 	Huhu, ez aztán fura kérdés! (Nevetve:) 

Ti  mit gondolsz, hogy vagyok? 
MADONNA: 	Ne érts félre, most egy kicsit úgy beszél- 

tél, mint az igazgatónk tegnap. 
PÉTER (érdekl ődéssel): Mit mondott az igazgatónk? 
MADONNA: Azt mondta, hogy ez így nem mehet to-

vább, ennek nem lesz jó vége. Osszehí-
vott bennünket és a karmester pálcájával 
verte az asztalt, hogy mi teljesen kihullot-
tunk az időbő l, mi valami ingyenél ő  elsor-
vadt csökevények vagyunk a jobb sorsra 
érdemes társadalom hátán, mint valami 
visszafejlődött szárny — ilyesmiket ordí-
tott. Egészen belevörösödött. Mi azt hisz-
szük, hogy a nyavalyás hangszálainkkal 
majd megváltjuk a világot, közben ez az 
egész nem ér egy pléh pikulát se. 

PÉTER: 	Pléh pikulát? 
MADONNA: 	Mindegy, lehet hogy bádogot mondott. 

Mindenesetre mi valami parafraziták va-
gyunk. 

PÉTER: 	Azt hiszem, parazitára gondolt. 
MADONNA: 	Nem fázol? 

Takargatja Pétert. 

PÉTER: 	Te csakugyan azt hiszed, hogy valaki is 
fázhat ebben a felszerelésben? 

MADONNA: 	Én jót akarok neked. 
PÉTER (t(Ј relmetlenül): Es mi történt még?! 
MADONNA: 	Hallgattunk, mint akit nyakon öntöttek. 

Egységesen. 
Végre az áhított egység! A karmester 
végre meg lehetett elégedve! 

MADONNA: 	Nem volt megelégedve. Egészen sápadt 
volt és reszketett, amikor szót kért. Azt 

mondta, hogy a zene az egy egyetemes 
valami és nem lehet önös célokra fel-
használni. Különben a librettó nem politi-
kai pamflet, a kotta pedig nem titkos ha-
zaáruló jelek sorozata. Azt is hozzáf űzte 
még, hogy a kórusból aligha lehet parti-
zán szavalókórus, mint ahogy a hattyúk 
tavát sem szocialista ifjúsági brigádok 
ásták, 

PÉTER: 	Erre az igazgató? 
MADONNA: 	Ordított, mint akit égetnek. Teljesen el- 

hagyta az önuralma. Már nem lehetett 
nagyon érteni a szavát. Érdekes, hogy 
így üvöltve a józan eszünkre apellált. Ket-
tétörte a karmester pálcáját. 

PÉTER (izgatottan): Ő rület, itt teljesen félremennek a dol-
gok! 

MADONNA: 	Csitt, ne mozogj! Ne izgulj most emiatt. 
PÉTER: 	Már hogyne izgulnék! 
MADONNA (szomorúan): Inkább mondd el, hogy veled mi 

tö гtént! 
PÉTER: 	Leestem a Mount Everestrő l. 
MADONNA: 	Megdolgoztak? 
PÉTER: 	Nem csináltak velem semmit... 
MADONNA: 	Jó, majd egyszer elmondod. Nézd, hoz- 

tam neked valamit. (Papíresomagocskát 
bontogat.) 

PÉTER: 	Mi ez? Töpörtyű? 
MADONNA (nevetve): Füge. Nem ettél még fügét? 

(Megcsókolja Pétert) 

8. Madonna és Péter felfelé megy a nagy, 
szürke repedezett lakóház lépcs őjén. Pé-
ter a botjára támaszkodva sántikál, úgy 
tornázza fel magát — fokról fokra. Madon-
na segíteni akar, de Péter nem engedi. 
Akkor a nő  vállat von és lendületesen 
folytatja az útját. Péter olyan mozdulatot 
tesz, mintha botjával meg akarná akasz-
tani, de meggondolja magát. Arcán mér-
hetetlen keserűség tükröződik. 
8/a. Bemennek Péter lakásába. Sivár le- 
génylakás, agglegényi rend. Szekrény, 
asztal, ágy. Az ágy fölött fényképek. A 
sarokban rezsó. 

MADONNA: 	Főzzek egy jó erős kávét? 
PÉTER: 	Főzz, csak ne olyan löttyöt, mint a múlt- 

kor. 
MADONNA: 	Nem tehetek róla, hogy neked ilyen foszi- 

lis kávéid vannak. 

Madonna nekilát kávét főzni, Péter pedig 
nagy kínnal leül az ágyra. Botját félrete-
szi, de úgy, hogy az eld ő l. A hangra Ma-
donna visszafordul. 

MADONNA: 	Látod, mindig meg akartam kérdezni, 
hogy honnét neked ez a bot? 

PÉTER (kedvetlenül): Apámé volt. 
MADONNA: 	Aha... Kérsz egy pohár vizet a kávé mel- 

lé? 
PÉTER (hevesen): Nem kérek! 

Madonna csodálkozva néz rá. Aztán ká- 
véznak. 

MADONNA (kedveskedve): Finom? 
PÉTER: 	Ittam már jobbat is. 
MADONNA: 	Jó, most mondjad, mi a bajod velem! 
PÉTER: 	Nincs semmi bajom veled. 

Könnyek szöknek a nő  szemébe. 

MADONNA: 	Valami bajod azért van. Nem voltam elég 
jó hozzád? Nem látogattalak elég 
gyakran? 

PÉTER: 	Nem is látogattál elég gyakran, meg... 
meg... 

PÉTER: 
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MADONNA: 	Nyögd már ki, kérlek! 
PÉTER: 	Meg nem is vittél nekem szilvalekvárt! 
MADONNA : 	Atya úristen ! A szilvalekvár! 
PÉTER : 	Igen, például a szilvalekvár , hogy mást 

ne is említsek. Tudod, hogy mennyire 
szeretem a szilvalekért. 

MADONNA: 	Kérné! most egy kis szilvalekvárt? 
PÉTER (durcásan): Most nem kell, köszönöm! 

Madonna fürkészőn néz Péterre. Elmo-
solyodik. 

MADONNA: 	Na, gyere te... te kis hercegecske, aki 
mindig késve érkezel a csatába. Tudom 
mi kell neked. 

Szenvedélyesen csókolja a férfit. Péter 
felszisszen fájdalmában. 

Péter a színházban az igazgatóval vi-
tatkozik. 

PÉTER: 	Nézzem igazgató elvtárs! Véleményem 
szerint így nem lesz az el őadásból sem-
mi! 

IGAZGATÓ (fáradtan ): Ki mondta, hogy lesz , Iváncs!n, ki 
mondta? 

PÉTER: 	Az Igor herceg nem maradhat el! Ennyi 
munka után. 

IGAZGATÓ: 	Erő ltesse meg az agyát és nézzen körül, 
Iváncsin! Furcsa id őket élünk. A dolgok 
változnak . Nem lehetünk paraziták! Én 
tudom , hogy magát milyen erős szálak 
fűzik ehhez az előadáshoz, de könyör-
gök: ne menjen fejjel az ablaknak , vagyis: 
a falnak! 
Nem megyek. Én csak énekelni akarok! 
Hát énekeljen! 
Így nem lehet főpróbázni, amikor senki 
sincs itt. 
A Madonna itt van? 
Itt. 
Na látja , próbáljanak maguk ke tten, ma-
guké a staféta , aztán majd meglátjuk, mi 
lesz. Ígérem, hogy megteszek mindent 
az ügy érdekében. 

Péter el. Az igazgató gyorsan beveszi az 
idegcsillapítóját , szétrágja, keser ű  arcot 
vág. Az ujjait tördeli , majd felemeli a tele-
fonkagylót . Tárcsáz. 

Halló, Kovács elvtársat keresem! 
Igen, én vagyok. 

Madonna és Péter a színpadon. Péter 
gondterhelt arccal lenéz a zenekarra. 
Onnét is sokan hiányoznak. 

Micsoda öröm , kivan a kvartett! Mehe-
tünk! 
Hová mehetünk? 

(savanyúan , törött pálcával ): Akárhova. A 
fiúk felét elvitték valami munkaakcióra —
egy szebb jövő  reményében. Bevallom, 
hogy elkéstem, különben bizonyára en-
gem is elvittek volna egybehangolni a 
melót. Eletemben nem késtem el soha, 
de az éjszaka annyira gyötört a fekélyem, 
hogy nem tudtam elaludni , aztán meg 
elaludtam ... 

A kamera végigsiklik a gazdátlan hang-
szereken. 

KARMESTER : Igazán sajnálom . Itt most nem én dirigá-
lok. Csak ez a pár beteg maradt, meg én 
— ajánlom magamat... 

PÉTER: 	Beteg dolog ez az egész. 

A reflektorokat szemléli. 

PÉTER: 	És ez meg mi? Pincében vagyunk? Egy 
kis fényt kérnénk, ha egy mód van rá, 
uram! 

MADONNA ( ijedten ): Nem uram , hanem : elvtársam. 
PÉTER : 	Jól van , legyen elvtárs , csak próbáljunk 

már! 

A fények megerősödnek. 

Most látom, hogy nincs gyantám. 
Megmondaná valaki , hogy mit csináljak? 
A heged űsnek nincs gyantája! 
Bolondok háza ! Játsszon pizzicatót, csi-
náljon bármit, csak gyerünk már! 

(bizonytalanul): Rendez ője nincs ennek az 
előadásnak? 
Volt, de úgy látszik, hogy ő  is lemorzsoló-
dott. 

Váratlanul a néz őtérbő l: 

Szervusztok , elvtársak! Itt vagyok, csak 
éppen az új koncepciómon... az új kon-
cepciónkon töröm a fejem, amit az igaz-
gató elvtárs is nagyon helyesen sugal-
mazott. Volt egy pár apróbb észrevétele. 
Micsoda? 
Nem sorolnám most föl mindet. A kérdés 
az, hogy miként lehetne ezt az egészet 
egy kicsit id őszerűsíteni, elfogadhatóbbá 
varázsolni , hisz az idők változnak, mint 
már tudják, új id őket élünk és a többi. 
Nem akarlak untatni benneteket, de van 
egy egészen új vízióm ... Kicsit átépíte-
nénk ezt a meszes konstrukciót. 
Ez a zenekarra is vonatkozik , vagy mi ki-
mehetünk cigarettázni? 
Jobb , ha a zenekar is marad , mert itt 
lesznek új zenei betétek is. 

Rendező  fel a színre. A többiek ámulva fi-
gyelik. 

RENDEZŐ : 	Sajnos ilyen foghíjas összeállításban 
tényleg nem dolgozhatunk, pár szóban 
mégis vázolnám a jövend őbeli változás 
lényegét. 
Az igazgató elvtárssal az a ragyogó ötle-
tünk támadt, hogy az új Igor herceg, aki-
nek már valójában nem is lenne a ne-
ve... 

PÉTER ( ámulva): Hát mi lenne a neve? 
RENDEZŐ : 	Ez még nincs tisztázva kell őképp, de 

majd időben megtudják . Tehát: az új Igor 
herceg a népfelszabadító háborúból visz-
szatérő  partizán parancsnok , aki otthon a 
polovecek kémszolgálatának aljas tevé-
kenységérő l rántja le a leplet... 

PÉTER: 	De ha ő  nem Igor herceg, akkor honnét a 
polovecek? 

RENDEZŐ : 	Mindegy, ne legyenek polovecek! Majd 
kitalálunk valamit ! Ez a megedződött pa-
rancsnok otthon sikeres úttörő  munkaak-
ciókat szervez. Az elképzelés még nincs 
részleteiben kidolgozva. A lényeg az, 
hogy a látvány lenyűgöző  dinamikáját, 
ugyanakkor ünnepélyes monumentalitá-
sát hatalmas lobogók kölcsönöznék, 
amelyeket oldalról egy óriási ventilátor 
tartana állandó mozgásban . Alattunk haj-
longnának , mintegy vezényszóra , a fiatal 
rugalmas testek a felemel ő , vállvatett 
munkában , boldogságtól sugárzó arccal. 
Mindent a vidám építés töretlen szelleme 
hatna át, táncos munkamozdulataikat јб - 
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tékos lebegés lengné körül, amely 
ugyanakkor még véletlenül sem mell őzné 
a végzett munka komoly jellegére való 
utalást. Egység és céltudat! 

MADONNA: 	Fiatal, rugalmas testek? Egység és céltu- 
dat? Meg ventilátor? Hm, és énekelni fog 
valaki? 

RENDEZŐ : 	Természetesen az is lesz. Egy-két részt 
átírunk indulóra, akkor mindenki énekelni 
fog és menetelni, a hazaszeret ő  nép el-
söprő  erejét példázva. 

PÉTER: 	Le ne szakadjon a színpad. 
RENDEZŐ : 	Nem fog, mert jó alá fogjuk ducolni. Kap- 

tunk erre egy kis pénzt. Az alátámasztás-
ra máresak azét is szükség van, mert az 
egyik jelenetben be fog gördülni egy trak-
tor — szocialista hazánk technikai fejl ődé-
sébe vetett hitünk zúgó, berreg ő  meg-
testesítőjeként. Akkor az emberi hang 
gyümölcsöző  versengésbe kezd majd a 
szocialista géppel! Gyümölcsöz ő  versen-
gésbe, mert ez a mi traktorunk. Ő  is azt 
akarja, amit mi! 

PÉTER (Madonna fülébe mély megütközéssel): Mi történt 
ezzel az emberrel? 

MADONNA: 	Nem tudom, de sejtem. Átállítódott benne 
valami. 

PÉTER: 	Mikor? 
MADONNA: 	Menet közben. 
RENDEZŐ : 	Menet? Igen, az is lesz benne. Az egyik 

jelenetben — egymás kezét fogva — áttör-
hetetlen láncot fogunk alkotni, úgy fogunk 
menetelni. De ezt majd akkor fogjuk gya-
korolni, amikor majd mindenki visszajön. 
Addig próbáljatok a régi koncepció sze-
rint. En majd közbeszólok, ahol máris le- 
het javítani. 

KARMESTER: Mondhatok valamit? 
RENDEZŐ : 	Nyugodtan! 

32 	KARMESTER: Ez az egész nekem nem tetszik. 
RENDEZŐ : 	Ugyan már, majd megtetszik! 

Próbálnak. Egyik lendületében Péter b ő r-
kabátos alakokat Iát ismét. Közelednek. 
Sántítva Péter önkéntelenül a néz őtér fe-
lé lendül, elvakítják a fények, ijedtében 
falsolni kezd — véletlenül lelép a zenekari 
süllyesztőbe. Madonna sikít. 
Csend. 
A bő rkabátosok elvezetik a karmestert. 

Péter ismét a korházban fekszik — jó-
kora turbánnal a fején, mellette üres 
szék. Képzeletében megjelenik Madonna 
—esküvő i ruhában, lobogó fátyollal. A kő -
törő  amfiteátrumában vannak — ők ket-
ten: Madonna és Péter. Együtt énekelik 
kedvenc operarészletüket — szemben a 
kőfallal. Furcsán visszhangzik daluk, az 
ekhó megsokszorozza, eltorzítja. Péter 
lehajol, egy kis kavicsot vesz föl, Ma-
donnának nyújtja. 

MADONNA: 	Mi ez? 
PÉTER: 	Kővirág. Neked szakítottam, hölgyem! 
MADONNA (ijedten): Nem hölgyem, hanem elvtársn őm. 

Groteszk fintor jelenik meg Péter arcán. 
Madonna fokozatosan átmosódik egy 
ágytálat szorongató ápolónővé. 

ÁPOLÓNŐ  (mosolyogva): Iváncs!n Péter, a barátnője sze-
rené látni. (Csend) Hallja, a barátn ője 
szeretné látni! 

PÉTER (indulatosan): N-nem akarok s-senkit se I-látni! 

Péter a szobájában, tükör el őtt. Óva-
tosan lecsavarja a fejérđ l a kötést. Ször-
nyű  forradást Iát a koponyáján. Elször- 

nyű lködik, tapogatja. Távolodik, majd új-
ból közelít a tükör felé. Kopogás hallat-
szik. Péter nem nyit ajtöt. Továbbra is a 
saját tükörképére mered. A kopogás er ő -
teljesebben ismétlődik. 

MADONNA 
(kiabálva kintrő l): Mit vacakolsz, tudom, hogy itthon vagy! 

Péter nem mozdul. 
MADONNA: 	Hallod, nyisd ki az ajtót! 

Péter gyors mozdulattal bekapcsolja a 
rádiót. Tekergeti a gombokat. Különféle 
állomások keverednek zagyván. Valahol 
megállapodik, jól felerősíti. Zű rzavar, je-
lek keveredése, beszédfoszlányok. Leül 
a székére és maga elé réved. 

Péter Madonna ablaka alatt áll, felfelé 
néz szemébe húzott kalappal a fején. 
Éjszaka van. Az ablak világos, Madonna 
éneklése sz ű rődik ki. A zenei párbeszéd 
szerint most ő  következne, de csak sutto-
gást bír kierő ltetni magából. Meglepe-
tésszerűen odafönn felcsendülő  férfihang 
veszi át a szerepét. Péter megrökönyöd-
ve hallgatja. Gyengeségében a falnak tá-
maszkodik. 
Váratlanul elborítja agyát a vér. Felkap 
egy tégladarabot, és azt latolgatja, hogy 
bevágja-e az ablakon, amikor egy unifor-
mizált figura bukkan fel a sötétbő l. Péter 
lendülete megtorpan, lehanyatlik a karja. 

VASUTAS (részegen): Jó estét, cimbora! Mi van veled? Te 
itt sóbálvánnyá változtál? 

Péter hallgat. 

VASUTAS: 	Kicsit hideg van, de az nem ok arra, hogy 
te itt sóbálvánnyá változzál. Tán megme-
redt benned valami? 

Péter nem szól semmit. 

VASUTAS: 	Aha, szóval meg is kukultál? Mindegy, 
érdekes figura vagy. Haragszol azokra 
ott fönt? Itt minden este kornyikálnak. De 
hát szabad világ ez, nem? 

PÉTER: 	N-nem. 
VASUTAS: 	Ohó, hát megjött a szavad? 
PÉTER: 	N-nem. 
VASUTAS: 	Jól van, tiszteletben tagjuk az óhajod. Ha 

nem jött meg a szavad, akkor nem jött 
meg. Majd én dumálok, te meg csak hall-
gass, jó? Ezek ott kornyikálnak, mi meg 
itt vagyunk lent. Ez nem ok arra, hogy mi 
ketten ne igyunk meg valamit, nem? 

PÉTER: 	N-nem ok. 
VASUTAS: 	Na látod, nincs itt gond. Áldott legyen 

Noé, amikor bevitte a bárkájába a sz ő lő t. 
Ne legyen ez gond, itt van a sarok mögött 
a vasutas kocsma. Azt hiszem, hogy 
ilyenkor még kezelik a váltót. (Röhög) Vi-
gyázzatok, emberek, jön a kalauz! 

Félrecsapja sapkáját, mozdony módjára 
fütyül. 

VASUTAS: 	Ez nem a kalauz, hanem a mozdony, he? 

Röhögve belekarol Péterbe, szinte von-
szolja magával. Péter nem ellenkezik. 

VASUTAS: 	Én vagyok a jó vasutas bácsi, így utazunk 
messzi tájakra: Hallgassunk a jó vasutas 
bácsira! 
A szemeteskannáknál a vasutas fenéken 
rúg egy ott szaglálódó ebet. A kutya 
nyüszít. 



VASUTAS: 
	

Ejnye, kutya elvtárs, vigyázzunk, ha jön a 
vonat! (Ordít:) Megy a vonat, megy a von-
at Kanizsára! 

Az egyik pillanatban megáll kicsit kifújni 
magát. 

VASUTAS (lihegve): Én hoztalak magammal, de mégis: 
ki vagy te? Értesz te a vasúthoz? 

PÉTER (némi gondolkodás után): Apám eredetileg vasút-
építész volt valamikor. Sokoldalúan ké-
képzett. 

VASUTAS: 	Ké-képzett? Aha, értem: te kiestél a böl- 
csőbő l. Nem baj! 

PÉTER: 	Apám a he-hegyeken keresztül é-épített 
vasutat! 

VASUTAS (komolyan): Az nagy stósz. Komoly szaki lehe-
tett. Hogy hívták? 

Péter hallgat. 

VASUTAS: 	Nem is fontos. Én egy vasutas vagyok, te 
meg az apád fia. Áldott legyen Noé, ami-
kor bevitt bennünket a bárkájába! Ez nem 
ok arra, hogy mi ketten-hárman ne 
igyunk meg valamit. Gyere! Biztos van- 	PÉTER: 
nak ott valami jó cimborák, majd bemu- 
tatlak nekik. 

PÉTER: 	N-nem biztos, h-hogy t-tetszeni fogok. 
VASUTAS: 	Tudsz énekelni? 
PÉTER: 	É-én? 
VASUTAS: 	Nem te, hanem az öreganyám! 
PÉTER: 	N-nem t-tudok. 
VASUTAS: 	Fasza dolgot kérdeztem, hogy is énekel- 

nél így! De figyelj csak! En tudok. Én már 
énekeltem egyszer az operában is — a 
vasutas kórusban! Nekem van tehetsé-
gem. 

PÉTER: 	T-tényleg? 
VASUTAS: 	Mondom neked! Ilyenkor már különben is 

mindenki énekel. Te csak tátogj, jó? Fi-
gyelj engem! 

Borzasztó fals éneklésbe kezd. Úgy lép-
nek be a vasutas kocsmába. 

sehol sincs a láthatáron. Gondol egyet, 
nekilát: fölengedi a sorompót, abban a 
pillanatban gépkocsi egyik utasában fel-
ismeri Kovács elvtársat, aki a bakter lát-
ványára közömbös marad. Valakinek ép-
pen elmerülten magyaráz, hevesen 
gesztikulálva. 

Iváncsin Péter megrémül, futásnak 
ered a sínek közt. Bicegve fut, minden 
ereje a menekülésben, amikor vonatfütty 
hallatszik, zakatolás. Az utolsó pillanat-
ban félreveti magát, legurul a töltésen: 
csattogó vonatkerekeket Iát. 

14/a Iváncsin Péter vasutas egyenruhá-
ban csatangol a hegyen. Liheg, tekintete 
zavaros, id őnként nekitámaszkodik egy-
egy fának. Minden mozdulatából látszik, 
hogy zaklatott állapotban van. Szíve za-
katol. Felnéz az égre. Napfény sz ű rődik 
be a lomb koronái közt. Körötte csupasz 
fatörzsek. Homlokát tapogatja, amib ő l ar-
ra lehet következtetni, hogy fáj a feje. Le-
tekeri sálját, és a homloka köré csavarja, 
úgy folytatja útját. 

Néha megcsúszik, de visszanyeri 
egyensúlyát. Megrántja, megköti kioldó-
zott pertlijét. 

Kifújja zsebkendőjébe az orrát. Az e-
gyik csapáson elindul meredeken fölfelé. 
Céltudatosan halad, minden jel szerint is-
meri az utat. Átveri magát egy bokorsá-
von és a kőtörő  amfiteátrumában találja 
magát. Megáll, széttárja karját és kifújja 
magát. Meghajol. 

A Iába el őtt egy szabálytalan alakú, 
vulkanikus eredet ű  (tufa) kődarabot vesz 
észre. Óvatosan körültapogatja, felemeli, 
összevont szemöldökkel jól szemügyre 
veszi. 

Belő led meg ki bukkanna el ő? Bölcsek 
köve! 

Földhöz vágja teljes erejéb ő l. Ordít. 

Iváncsin Péter lakásán. A falakon Pé-
ter pályafutásának fénykorából származó 
fényképek és egy fotómontázs: Iváncsin 
Péter édesapja diadalittasan a Trigláv te-
tején (figurája a csúcsokhoz viszonyítva 
aránytalanul nagy, mosolyog, fogai közt 
havasi gyopár). Péter a fotómontázst 
szemléli, majd a szekrényhez megy, ki-
nyitja és egy batyut vesz el ő . A batyuból 
előhúzza apja bakancsát, a saját talpá-
hoz méri. A nagyság megfelel. 

Iváncsin Péter a börtönben. Ügyvédje 
ragyogó arccal vágódik be a frissen meg-
írt véd őbeszéddel. 
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14. Klasszikus sorompóval ellátott vasúti 
átkelőhely, bakterház. Iváncsin Péter a 
bakterházban üldögél, újságot olvas. Né-
ha egy sörösüvegbő l kortyint, jóles ő  ér-
zéssel. Kissé sután cigarettára gyújt. Az 
állomásról vonat érkezését jelzik. Ki-
megy, leengedi a sorompót, megelége-
déssel szippant a tiszta leveg őbő l. Visz-
szaül a helyére. Folytatja az olvasást, 
amikor nagy fekete gépkocsi áll meg a 
sorompó előtt, nagyot fékezve, erősza-
kosan dudálva. Péter kinéz az ablakon, 
legyint, lapoz egyet. A kintiek nem hagy-
ják abba a dudálást. A vonat sehogysem 
akar megérkezni. Péter kimegy, vonat 

Megvan a védelmi globálstratégia! 

Péter közömbösen emeli rá tekintetét. 

Jó napot kívánok! 
Figyeljen csak ide, rádöbbentem, hogy 
ön egy —enyhén szólva —kissé ankszió-
zus, meghurcolt ember. Ezt még nem 
tudtam a múltkor. A meghurcoltságát 
azonban nem domborítjuk ki. Nézze, el-
végre minden jó politikai elképzelésben 
vannak nyilvánvaló túlkapások is. Védel-
münket ezért inkább az ön egyéni jósá-
gára építjük, meg nyilvánvalóan arra a 
tényre, hogy tettét el ő re meg nem fontolt 
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szándékból követte el. Igy igaz, nem? 
P-p-persze .. . 
Önben úgymond introvertáltan, csend-
ben feltorlódott tudat alatt a vetélkedési 
energia. A leszorított évek során olyan 
méretűvé duzzadt, mint egy vulkán: egy 
szerencsétlen pillanatban ki kellett rob-
bannia. A katasztrófa várható volt, csak 
mint megannyiszor, most se hederített rá 
senki, senki sem tette meg a megelőző  
intézkedéseket. Így a bekövetkezett tra-
gédiáért de facto szinte nem is ön a fele-
lős. Igy igaz, nem? 
P-p-persze... 
Hanem ki? (Hevületében le-föl) Na ki? 
Hát a társadalom. De facto a társadalom, 
amely képtelen minden egyes tagjának 
végzetes félreértésektő l mentes, gon-
doskodó, munkában gyümölcsöző  jelent 
és sikerekkel kecsegtető  jövőt biztosítani. 
Na most, védekező  pozíciónkból észre-
vétlenül támadásba lendülünk, így igaz? 
Vagyis: érti? 
N-n-nem. 
Persze... Társadalomkritikát gyakoro-
lunk, képzelje el, akárcsak nagy névroko-
nom, Zola Emil: én vádolok! Vádoljuk a 
társadalmat! Ezzel az egyénr ő l a közös-
ség visszásságaira helyez ődik a hang-
súly, s önnek de facto már szinte félig 
nyert ügye van. 
D-d-de... 
De facto, így van! Önrő l pedig elmondjuk, 
hogy azelőtt semmilyen konfliktusa nem 
volt az ifjúsággal. Egy kis túlzással kifejt-
jük azt is, hogy ön sokoldalúan angazsált 
volt a helyiközösségben, ahol szinte kivé-
tel nélkül pro primo támogatta az ifjúság 
elképzeléseit. Jószándék dolgában min-
dig az élen volt. Már kissé fonnyadt ifjú-
ságának napjaiban is ruganyos léptekkel 
vitte elő re a fiatalos eszmék lobogóját. 
Maga vezette fel mindig a hegyre a Vas-
utas Egyesület ifjú felderítő it is, nem? 
Végtére pártkönyvecskéjét is azért adta 
vissza, nemde? Na miért? 
N-n-nem is  t-t-tudom... 
Hát azért, hogy helyet csináljon az ifjú-
ságnak! Mit szól hozzá?! 
K-k-kérném szépen, h-h-hozza el nekem 
a b-bakancsomat! 

17. Idillikus pillanatok a bögyönben: a jó 
magaviseletű  rabok (titokban pénzbe) 
társasjátékoznak. Egy-egy bankó átván-
dorol az asztal alatt. Egyesek sakkoznak, 
mások a tévét nézik, az amerikaiak hold-
ra szállásának egyenes közvetítését. 

A másik oldalon az egyik rab a rádióval 
vacakol, valami hangos rock and rollt 
hallgat. Az egyik elítélt rosszallóan csó-
válja a fejét: 

ELÍTÉLT: 	Már megint őrjöng a Basszus... 
ELÍTÉLT II.: 	Hé, Basszus, hagyd már abba! Figyeld 

inkább, hogy mi történik a holdon! Hátha 
még te is tanulsz valamit az életben! 

BASSZUS: Ugyan már, fáj a farkam, hogy mi történik 
a holdon! En itt vagyok a földön, hallgas-
sátok ezt a zseniális ritmust! Hallgassá-
tok csak! 

Kezével gitározást mímel, a teste vonag-
lik. 

ELÍTÉLT: 
	

Tiszta örült! Nem tudom, hogy ez fert ő - 
ző-e? 

ELÍTÉLT II.: 
	

Biztosan fertőző . Nézz csak körül a világ- 
ban!  

ELÍTÉLT Ill. (gúnyosan): Azt meg hogy csináljuk, cimbo-
ra? 

ELÍTÉLT IV.: 	Lesz már csend, az istenit! Halkítsátok le 
azt a kurva rádiót! 

ELÍTÉLT: 	Nem mi csináljuk, hanem a Basszus. 
ELÍTÉLT IV.: 	Egyszer még betöröm a pofáját! 

Feszülten figyeli a képerny őt. Egy hatal-
mas rab felemelkedik a sakktábla mell ő l, 
odamegy a rádióhoz és lehalkítja. 

BASSZUS: 	Ah, nincs egy picinyke érzéketek a zené- 
hez! 

Senki se bocsátkozik vitába vele. Az 
egyik elítélt vulgáris gesztussal fordul Pé-
ter felé: 

Ehun viszik a muszkák! Éppen örülök, 
hogy az amcsik jutottak föl előbb! 

Péter úgy tesz, mintha ez nem zavarná. 
Lenyűgözve figyeli az ű rruhás asztronau-
ták lebegő  szökdécselését a hold egye-
netlen felszínén. Az ű rkutatók talajmintát 
vesznek. Az egyik pillanatban Armstrong 
megbotlik. Kaján mosoly jelenik meg Pé-
ter arcán. ATTUNÉS. 

17/a Péter az operában a közönség közt. 
Előadás folyik, Madonna a színpadon, 
ezüst félhold-hintában üldögél, lengés 
közben bájosan énekel. A háttérben ket-
ten vívnak, az egyik halálos sebet kap, 
térdre esik, majd arcra borul. Vége. 
A közönség tapsol. 
17/b Iváncsin Péter zsebre vágott kézzel 
baktat az éjszakai utcán, amikor utcamo-
sókkal találkozik. Sárga ciszterna és a 
hosszú gumicsövek. Az egyik utcamosó 
felismeri. 

Nicsak, a herceg! (F(tyül) 
: Mi van! 

Ott a herceg! 
: Hé, herceg! Táncsak nem az operából 

megint. (Ugratva:) Mit vetítettek ma? 
Ott nem vetítenek, ott rigolettóznak az 
elvtársak! Mossuk le őket! 

Péterre irányítják a vízsugárt. Péter meg-
futamodik. Az utcamosók röhögve áriáz-
nak utána. Az egyikük kiejti a csövet, 
amely kígyó módjára tekereg az aszfal-
ton. 

18. Sárga köztisztasági uniformisában 
Péter egy szobrot mos. A Figarót énekli, 
ujjával borotválja. A parkban egy másik 
szobor köré fiatalok telepedtek: gitároz-
nak, a Let the Sunshine cím ű  sikerszá- 
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PÉTER: 
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PÉTER: 
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PÉTER: 
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PÉTER: 

ELÍTÉLT: 

UTCAMOSÓ: 
UTCAMOSÓ I I . 
UTCAMOSÓ I.: 
UTCAMOSÓ  II.  

UTCAMOSÓ: 



mit éneklik. Péter nem tud odaférk őzni, 
hogy elvégezze munkáját; hallgatja őket 
egy ideig, aztán odébbáll. Egy magas ta-
lapzaton nyugvó, monumentális szobor-
nak lát neki, de sehogysem tudja feltor-
názni magát a talapzatra. Kínos helyzeté-
ben nevető  szovjet turisták csapata veszi 
körül. 

TURISTA (oroszul): Szobor elvtárs, segítsen neki! 

Mindenki röhög, szurkolnak Péternek, 
akinek sikerül felkapaszkodnia. Odafönn 
diadalittas pózba vágja magát. A turisták 
lelkesen fényképezik. 

19. Péter a börtönben. Az ügyvéd telje-
sen átdolgozott koncepcióval jelenik 
meg. 

WAGNER: 	Kedves Péter, megvan az aranykulcs! Ön 
teljes mértékben beszámíthatatlan! 

Péter döbbenten nézi. 

WAGNER: 	De facto erre a lapra kell játszanunk, ez 
az utolsó lapunk! Önt az életben olyan 
megrázkódtatások érték, amit finom lel-
kületének kristályszerkezete nem tudott 
elviselni. Lecsúszott és összetört. Magát 
a tudatalatti legsötétebb rétegei kerítették 
hatalmukba. Maga mindig felfelé töreke-
dett volna, de facto a fény felé! De amikor 
ez objektíve lehetetlenné vált, önbenvé-
gérvényesen megroppant valami, a tár-
sadalom normatív mércéi szerint belül ti-
tokban elfogadhatatlanul átszervez ődött. 
Sajnos ennek ön nincs a tudatában, de e i  
kell fogadnia a szomorú tényt, hogy kilé-
pett az ép ésszel követhet ő  koordinátái 
közül. Mint ilyen: nem is eshet elbírálás 
alá. 

PÉTER (megrendülten): Tehát én ő rült vagyok? 
'Ј  '. NER (lelkesen): Miért ne, ez olyan elképzelhetetlen? 

Mániákus depresszió, miegymás. Az 
édesapja halála is öngyilkosságra szag-
lott 45-ben, nem? 

PÉTER: 	Az másik történet. 
WAGNER: 	Dehogy másik történet, kedves Péter- 

kém, dehogy másik történet. Valahol 
minden összefügg, az ember nem tagad-
hatja meg származását. Az ön bomoltsá-
gát egyébként az az elmélet is alátá-
masztja, amely szerint a síkság egyhan-
gúsága végzetes következményekkel 
járhat az érzékeny lelkület ű  ember pszi-
chéjére nézve. De facto az ember — ha 
vannak elképzelései — mindig az elérhe-
tetlen magasságokba törekszik, s rendel-
lenesen viselkedik, amint erre nincs elég 
ereje. Íme, ezt egy fényképpel is bizonyí-
tani tudom! Nézze csak! 

Egy képet nyújt oda Péternek. (Péter gro-
teszk pózban a szobor talapzatán.) Péter 
elfintorodik. Leteszi a képet és az ablak-
hoz botorkál. 
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Péter nem mozdul. 

Ön szkizofréniás. 
Micsoda? 
Hasadásos elmezavar. Paranoid beüté-
sekkel. 
Van még valami? 
Van. 
Például? 
Konstans neurózis. 
És honnét van mindez nekem? 
Visszakérdezek: volt már elmezavar a 
családban? 
Úgy tudom, nem volt. 
Próbáljon visszaemlékezni! 

Péter önkéntelenül a fejét masszírozza. 
Az ügyvéd közben lazít a nyakkend őjén. 

Maga gyakran masszírozza a fejét? 
Nem vettem észre. 
Én úgy látom, maga gyakran masszíroz-
za a fejét. 
Hogy gondolja, statisztikailag? 
Nincs pontos statisztikai kimutatásom, de 
mintha mindig a fejét nyomkodná! Érez 
benne valami zavarót? Lazítson egy ki-
csit! 

Wagner leveszi a nyakkendőjét, gondo-
san összegöngyölíti és a zsebébe teszi. 

Nos? 
Nem tudom, mit válaszoljak. 
Ha úgy érzi, ne válaszoljon semmit! 
Próbáljon megnyugodni. Gondolkodjék! 

PÉTER: 
	

Honnét magának ez a kép? 
WAGNER: 
	

Figyeljen ide, azért maga még nem ve- 
szett el teljesen a jövő  számára. A lélek-
nek vannak világos, és vannak sötét ab-
lakai... 

Kimeresztett szemmel Péter egy másik 
ablakot néz szemközt, melynek kereté-
ben izgalmas árnyjáték folyik. (Az ablak 
mázolt.) Árnyfigurák lökdös ődnek oda-
benn. 

WAGNER: 	Hol az egyik ablak dominál, hol pedig a 
másik. 

Erre a végszóra kirobban a szemközti 
ablak üvege. Péter önmagát látja kiesni 
rajta — lassítva! 

PÉTER (elkeseredetten): Az anyátok istenit! 
WAGNER: 	Micsoda?! (Sértődötten:) Úgy látszik, 

csakugyan vannak olyanok, akik nem ér-
demelnek segítséget. Nesze! 

Mérgesen Péter felé hajítja a zacskót, 
amelybő l kigurul a bakancs — pertli nél-
kül. Az ügyvéd el, Péter a mellére szorítja 
a lábbelit. Egy id ő  múlva lassan elmoso-
lyodik: el őször tétova, majd egyre határo-
zottabb karlendítéssel tornázni kezd. 

20. Börtönudvar. A rabok sétálnak. Péter 
néha suttyomban lehajol egy-egy ka-
vicsért és a zsebébe süllyeszti. Cellájá.= 
ban a bakancsokba szórja a kavicsokat. 
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PÉTER: 

Súlyozó gyakorlatokat végez a bakan-
csokkal. 
Gyakorlat közben a szemközti ablakot 
fürkészi, ahonnan halk muzsikaszó sz ű -
rődik ki. 

Péter a zuhanyozóban váltogatja a 
hideg-meleg vizet — edzi magát. 

ŐR (türelmetlenül): Elég volt, nem vagy a Jugoszlávia Ho-
telben! 

Egy nap látogatója akad: volt szerető -
je, Madonna. Egymással szemben ülnek. 
A nő  kissé megfáradt, zavart. 

MADONNA: 	Hoztam neked szilvalekvárt. 
PÉTER (magabiztos, nem dadog): Köszönöm, ne fáradj, 

kitűnő  a koszt. 
MADONNA: 	Jó bő rben vagy, tényleg. 
PÉTER: 	Mi van az operával? 
MADONNA: 	Melyikkel? 
PÉTER: 	A mi operánkkal. 
MADONNA: 	Hát... végül is megvolt. Csakhogy én 

már nem énekeltem benne. Meg majd-
nem senki a régi gárdából. 
Miért? Mi tö гtént? 
Semmi se történt. Az van, hogy rockope-
rát csináltak belő le. 
Na és most így jobb? 
Mit tudom én... a közönségnek tetszik. 

Csend. 

PÉTER (mellékesen): Veled mi van? 
MADONNA (könnyes szemmel): Nyugdíjazni akarnak. 
PÉTER: 	Legalább lesz id őd... 
MADONNA: 	Igen, lesz időm. Várok rád. 
PÉTER: 	Mit csinálsz?! 
MADONNA: 	Megvárlak. 

Péter felugrik és az ablakhoz megy. A 
rögeszméjévé vált „másik ablakot" nézi, 
ahonnan zenefoszlányok szű rődnek ki. 

Péter légzőgyakorlatokat végez a cel-
lájában: derékig meztelenül a nyitott ab-
lak előtt. Közben a szemközti ablakot fi-
gyeli. 

Börtönudvar. Sétálnak a rabok körbe-
körbe. A történés monotonul ismétl ődik, 

az őr unottan ásít. Hirtelen szokatlan rit-
muskiesésre figyel fel: egy rab hiányzik a 
karikából. Csodálkozva keresi tekinteté-
vel, egyszercsak megpillantja: Iváncsin 
Péter — akárcsak valami pók — magasan 
kapaszkodik fenn bakancsában a börtön- 
falon —útban a „rögeszmés ablak" felé. 

Az őr ordít, fütyül; a rabok közt kavaro-
dás támad. (ŐR: Az apád...!) 

Iváncsin Péter megcsúszik, lóg a falon. 
Az utolsó pillanatban megtalálja a fogód-
zópontot. Mosolyogva pillant le, majd 
óvatosan folytatja a mászást. 

Az utolsó mozdulatok emberfeletti er ő -
feszítésébe kerülnek. Az ő rök közben 
egy létrát támasztanak a falhoz, de rövid-
nek bizonyul. Péter feltornázza magát az 
ablakpárkányra. Ott elégedetten helyet 
foglal, lepillantva kifújja magát. 

Odalen mindenki serénykedik. Pokró-
cokat feszítenek ki. 

Iváncsin Péter háta mögül, az ablakon 
át zene szű rődik ki — intenzitásban, rit-
musban fokozódik. Iváncsin Péter arca 
felragyog, egyre felszabadultabban, át-
szellemültebben, fejével bólogatva trala-
lázza a Let the Sunshine című  siker-
szám dallamát. Háta mögött hirtelen ki-
vágódik az ablakszárny, s Iváncsin Pétert 
a mélybe taszítja. Az ablak keretében 
megjelenik a fegyház amatő r rockcso-
portjának basszusgitárosa. Értetlenül bá-
mul. 

FEJTÁBLA: EPILÓGUS. 

Iváncsin Péter zuhanásában egy ki-
feszített pokrócban ér véget. A mutat-
ványt tapssal jutalmazzák. Magához tér-
ve Péter diadalittasan meghajol. 

Az utolsó helyszín: f ű tőcsövekkel in-
dázott, keresztül-kasul szelt tágas pince-
helység. (Mint az egykori Mašinac.) Pró-
bál a csapat. Villanyorgona, dobok, gitá-
rok, mikrofonok, hangfalak és egyebek. 
(A basszusgitáros azonos a bögyönivel.) 
A borotvált, forradásos fej ű  Iváncsin Pé-
ter bőrdzsekiben a mikrofont próbálgatja. 

De facto, ponyimájes? Mindenkit üdvözöl 
a Peresztrojka együ ttes! 

PÉTER: 
MADONNA: 

PÉTER: 
MADONNA: 

BŐRKABÁTOS 

PÉTER: 
BŐRKABÁTOS 

PÉTER: 

Oldalról bőrkabátos fiatalok jönnek be, 
leülnek a pódium elé, söröznek. (Punke-
lek.) 

IFJÚ (Péterhez): Hogy vagy, öreg rab-
csont!? 
Köszi, bírom még magamat! 
II. (felpöckölt állal, nyakcsigolya-rögzít ő -
vel): Mikor lesz a nagy m űsor? 
Holnap. 

Rákacsint az ifjúra és elvigyorodik. A kép 
kimeredik. Pokoli zene. 

VÉGE 

(IVÁNCSIN PÉTER MÉG MINDIG ÉL, 
HA MEG NEM HALT.) 

Részletek Borogyin: Igor herceg cím ű  
operájából. 

A belgrádi Film Danas és az Újvidéki Televízió já 
tékfilmet készített a forgatókönyv alapján. Rendez ő : 
Petrović  Éva. Operatđ r: Apró Zoltán. Szerepl ők: 
Bicskei István, Boros Tápai Kornélia, Döbrei Dénes, 
Bakota Árpád, Korba Miklós és mások. 



37 



38 

németh lehel 

„EPOSZT IROK, MEGHOZZA 
VIGAT - HOGY NEM JUTOTT 
ELŐBB AZ ESZEMBE" 

— részlet egy nagyobb munkából — 

Böndör Vígeposzát' a Kilátónak, a Magyar Szó szom-
batonként megjelenő  művelődési mellékletének 1983. ja-
nuár 22-ei számában a szokásos éveleji körkérdésen 2  az 
1982-es év legjelentősebb könyvei közé sorolták. Bányai 
János a vers „új lehetőségeinek" föltárását, „a mindig fe-
nyegető  holtpontról" való elmozdulást és „a kimondhatat-
lan felé" tett újabb lépéseket dícsérte benne, a fiatalabb 
költőtárs, Sziveri János pedig kit űnő  szerkezetére hívta föl 
a figyelmet. 

A kötet kritikai visszhangja ennek ellenére igen jelenték-
telen volt. Nálunk tudtommal csupán Vajda Gábor írt róla, 3  
Magyarországon pedig (két évvel megjelenése után!) 
egyedül Zalán Tibor méltatta egyik, vajdasági magyar 
könyveket ismetető  írásában —címét, sajnos (talán a lek-
tor vagy a szedő  „jóvoltából"), „Vígoperá"-vá keresztelve 
át. 4  

Már csak ezért is megérdemli, hogy alaposabban foglal-
kozzunk vele. 

(Előzmények és a m ű faj „aktualitása") 

Bár előszörre sokak számára annak t űnhetett, nem volt 
teljesen előzmény nélküli dolog, hogy — a mindaddig rövid 
formákat kedvelő , kevés szóval dolgozó költőként ismert —
Böndör Pál egy verses nagyepikai mű faj, a vígeposz felé 
fordult. 

Az Eső  leszben és a Karsztban is megfigyelhet ők vol-
tak bizonyos epikus mozzanatok, a Vérképben pedig már 
néhány prózaversnek min ősíthető  alkotással is találkoz-
hattunk (ilyenek az Egy szemtanú leírása, a Hírnök, las-
san, a Szabálymódosítás vagy a Kulcs). Bizonyára az 
sem véletlen, hogy Böndör A mandrill átváltozása nyúllá 
címmel egy novellát 5  és Bástyavégjáték a komputerral 
címmel egy hangjátékot6  is írt a Vígeposz megalkotásá-
nak idején. Utólag mindez egy természetes és szükség-
szerű  folyamatnak látszik, melynek során a költ ő  a tovább 
nem fokozható töménység, tömörség holtpontjáról az ol-
dottabb versbeszéd lehetőségeit kutatva próbált kimozdul-
ni, s — a prózai kifejezésmódba is „belekóstolva" — a ver-
ses epikához jutott el. 

Ami pedig a Vígeposz m ű faji előzményeit illeti, a világ-
irodalom kincsestárából — történeti sorrendben — a követ-
kező  m űveket emelhetjük ki vele kapcsolatban: az i.e.  

7-6. századból ránk maradt Margitész c. ógörög komikus 
epikus költeményt s a szintén e korból származó, a legú-
jabb filológiai kutatások által az i. e. 6-5. sz. forduló-
jára datált, magyarul Békaegérharc címen ismert, híres, 
nyelvünkre is több ízben lefordított görög komikus eposzt 
(egyes irodalomtörténészek mindkett őt Homérosznak tu-
lajdonítják, bár szerzősége kétséges); Alessandro Tassoni 
La Secchia rapita (Az elrabolt vödör) c., 1622-ben meg-
jelent, 12 énekbő l álló komikus-hősi eposzát, Nicolas Boi-
leau Le Lutrin (A pulpitus) c. 1673-as verses epikai m ű -
vét; valamint Alexander Pope The Rape of the Lock 
(Fürtrablás) c. alkotását — amelyet többen a m ű faj mes-
terdarabjának tartanak (1712-ben 2, 1714-ben 5 ének ter-
jedelemben adták ki). A magyar irodalom történetének kö-
rébő l viszont Csokonai Vitéz Mihály Ddrottya vagyis a 
dámák diadalma a Farsangon c. „furesá vitézi verseze-
tét" — az első  magyar komikus eposzt (1798) —, Pető fi 
Sándor A helység kalapácsa c. vígeposzát (1844), továb-
bá Arany János Az elveszett alkotmány (1845) és A 
nagyidai cigányok (1851) c. szatirikus eposzait említhe-
tem meg közismert példákként.' 

Ezekhez viszont ténylegesen annyi köze van a Göndör-
féle vígeposznak, hogy megegyezik a m ű fajuk — azonban 
sem formailag, sem tartalmilag nem kötődik szorosabban 
egyikhez sem; csupán legáltalánosabb jellemz ő i révén ha-
sonlítható hozzájuk. A Vígeposz műfaj teljesen „moder-
nizált", korszerűsített változata: külső  formáját tekintve pl. 
nem a hagyományos verselésmódok valamelyikét követi, 
hanem —érthetően (kötött versformákkal ritkán dolgozó 
költő rő l lévén szó) —elsősorban a szabadvers lehetőségeit 
használja ki, más irodalmi m űfajok, söt más m űvészeti 
ágak (pl. a képzőművészet vagy a film) eredményeit és 
formai-szerkezeti megoldásait is bđven gyümölcsöztetve; 
ezenkívül megtartja ugyan a parodisztikus, szatirikus jelle-
get, de tartalmilag jócskán eltér klasszikus, ill. klasszicista 
„elődjeinek" tárgyától, s természetesen modern korunk 
problematikáját bogozva. 

Föltehető  a kérdés: ugyan mi ösztönözhette Böndör Pált 
arra, hogy egy ritka, kétezer éves múltja ellenére igen ke-
vés konkrét alkotásban megtestesült, történetileg a klasz-
szikus ókorhoz, ill. a 17-19. században virágzó kés ő  ba-
rokk, klasszicizmus, rokokó és romantika korstílusaihoz 
rendelhető , más költők által rég elavultnak, használhatat-
lannak tekintett (a magyar irodalomban is több mint száz 
éve mellőzött), s az irodalmi köztudatban „kiüresedett-
nek", „halottnak" számító m ű fajt fölújítson, „holtából föl-
támasszon"? 

A felelet szinte önmagától kinálkozik. Korunkra — a szél-
sőséges ellentmondásoktól terhes, egyid őben, egyszerre 
„törpe" és „óriás" huszadik századra — s labirintusaiban 
botladozó modern átlagemberére — tekintve ugyanis el őt-
tünk is megvilágosodik az az igazság, amelyet az ókor 
egyik híres szentenciája, a juvenalisi „difficile est satiram 
non scribere" („nehéz volna szatírát nem írni") 8  mind-
máig ható érvényességgel megfogalmaz. E bölcsesség 
égető  aktualitásának fölismerése késztette költ őnket arra, 
hogy modern korunkról kialakult világképét egy nagyobb 
formátumú, a világ látszólagos teljességét, totalitását elbí-
ró — de egyúttal a szatirikus látásmódnak is teret adó — m ű -
faj keretében kivetítse, m űalkotássá transzponálja. E fölfe-
dezés hirtelen támadt ihletében fogantak meg a költ ő  
„heuréka!"-szer ű  örömét közvetítő , a Vígeposz „meg-
születésének” pillanatát megörökítő  sorok: 

„Eposzt írok, méghozzá vígat 
— hogy nem jutott elđbb az eszembe." 

(Annak bizonyításául, hogy Böndör vállalkozása nem 
egyedüli, s hogy a műfaj századvégünkre valóban ismét 
„aktuálissá" lett, elég egyetlen példára hivatkoznom a 
kortárs világirodalomból: Hans Magnus Enzensberger ba-
loldali nyugatnémet költő  és publicista — Dante Isteni szín-
játékára, a Divina Commediára való utalással „komé-
diá"-nak titulált s mintájához hasonlatosan 33 énekb ő l 
összeállított — hosszú epikus költeményt adott ki 1978-
ban, Der Untergang der Titanic címmel; m űve magyarul 
A Titanic pusztulása címen jelent meg, a véletlen sze-
szélye folytán épp abban az évben, amikor a Vígeposz ki-
került a nyomdából.9) 



(Az eposzi teljesség paródiája) 

Poétikai közhely, hogy az eposz a dolgok totalitását 
tükrözi: egyén és társadalom, én és külvilág, ember és ter-
mészet, halandókés „halhatatlanok" harmonikus egység-
ben jelennek meg benne — s világképe zárt. Azt is többen 
megállapították, hogy az eposz állandó eszközei, az ún. 
„eposzi kellékek" — ha közvetetten is — e totalitás-eszmét 
segítenek megvalósítani. 

A vígeposz komikuma ellenben köztudottan épp azáltal 
jön létre, hogy a h ősi eposz hagyományos elemeinek föl-
használásával kisszerű  tárgyról és hétköznapi alakokról 
szól a költő . A komikus eposz tehát valójában a h ősi eposz 
paródiájának, parodisztikus ellen-párjának tekinthet ő , 
amelyben természetesen — többek között — az a bizonyos 
„eposzi teljesség" is komikus felhangot kap, az eposz al-
kotóelemeinek parodisztikus jellege következményeként. 

E jól ismert megállapítások ismételten bizonyítást nyer-
nek, ha a Vígeposzt közelebbrő l szemügyre vesszük. 

Fölfedezhetjük benne ugyanis az „eposzi kellékek" jó 
részét: az invokációt a propozícióval , az in medias res 
(a dolgok közepébe vágó) kezdést, részint a csodás ele-
met is, vagy az állandó jelz őket — de mindez egy kisszerű  
tárgyról és hétköznapi alakokról szóló alkotásba van 
ágyazva, amelynek totalitása már nem „eposzi", hanem 
sajátosan vígeposzi. 

Az invokációt a m ű  28. oldalán találjuk meg; igaz, nem 
eredeti, csak „kölcsönvett". Az Odüsszeia idézett els ő  
sorába azonban — mintegy a Múzsa neveként — Böndör 
„belelopja" Kassák Lajos A ló meghal , a madarak kire-
pülnek c. „hosszúversének" egyik halandzsa-szavát is, 
új, komikusan ható „egyveleget" költvén ezáltal (s egyút-
tal „jelezvén, hogy az eposz szerz ője nemcsak Homérosz 
halhatatlan hexametereit, de Kassák dadával kacérkodó 
»eposzait« is el őképének — követhetetlen példájának — te-
kinti" — amint ezt Zalán Tibor helyesen megállapította 10): 

„Férfiúról szólj nékem, Ó DZIRAMÁRI, ki sokfele 
bolygott" 

— hangzik e sor 11 
Az invokációban említett „féп iú", a m ű  főhőse pedig egy 

bizonyos Szilveszter. Nevének eredetére már rámutattak a 
kritikusok, a forrást Pet őfi 1848-as nagyszabású költ ő i 
összegezésében, Az apostol c. forradalmi poémában je-
lölve meg. Mint Zalán írásában olvashatjuk: Böndör 
„Eposzának h őse a Petőfitő l adoptált Szilveszter, akit a 
mai kor kisszer űségein vonszol keresztül. "12 

Böndör Pál Szilvesztere azonban korántsem azonos, 
csupán névleg, Petőfi forradalmár-h ősével; ő  „a statiszti-
kából kibújt átlagpolgár"-t, a „tömegember" képviseli, és 
mint ilyen, „tiszavirág rengeteg" — ahogyan költ őnk egy 
„hátravetett" epitheton ornansszal , állandó díszítő  jelző -
vel jellemzi a vígeposz egyik részletében, melynek stílusa 
a Domonkos- féle Áthúzott versek Kiki-ciklusának s a 
Kormányeltörésben cím ű , irodalmunk egyik legjelentő -
sebb „nagyversének" a nyelvezetét idézi föl emlékeze-
tünkben, azzal áll szoros rokonságban. (E sajátos vers-
nyelv Вбndörnél is, mint annak idején Domonkosnál, 
ugyanazt acélt szolgálja: adekvát kifejezését nyújtja an-
nak az elbanalizálódott, embertelen létnek, amelyet „A 
huszadik század második felének puszta egyeddé lefoko-
zott, generikus-lényi jellegétő l megfosztott individuuma, az 
intézmények, szervek, szervezetek, elnökök, vezérek, 
mindenféle válogatott hatalmak árnyékában teng ődő , gaz-
dasági és politikai létviszonyaiban egyaránt terrorizált 
embere" 13  mondhat a magáénak.) A szóbanforgó részle-
tet — bár kissé hosszabb —, azt hiszem, nem ártana idéz-
nem is e helyen az elmondottak alátámasztására, mivel 
nézetem szerint a m ű  egyik legfontosabb, központi je-
lentőségű  darabjáról van szó: 

„Szilveszter tiszavirág rengeteg 
Szüleinek szemefénye 
Szilveszter álmatlan éjszaka valahány 
Örök gyermek 
Annak aki csak gyereknek ismerte 
Pár ezer diák 
Egyik a másiktól 
Csupán egy nappal idősebb  

Szilveszter tiszavirág rengeteg 
Szilveszternek lenni olykor hátrány 
Mind a rengeteg tiszavirág 
Lehet egyetlen zsákmány 
Dombon állva 
Szilveszter önmagának 
Nem kiálthatja 
Balszárny 
Hű  gyalogság 
Támadás 
Lenne mulatság 
Hadvezéri pózban mutatná 
Tartalék elđre 
Feláldozom 
Az igaz ügyért 
Emlékezetemből kitörlöm 
Elfelejtem 
Azt a felejthetetlen nyáréjszakát. 
Szilveszter mozgatja 
Lábán a kisujját 
Ha vesznie kell 
Vesszen mind 
Vagy alkudjunk 
Megmaradhatna esetleg 
Egyetlenegy 
Szilveszter tiszavirág egyetlenegy 
Szilveszter olykor tömeg 
Önmagával semleges 
Esetleges 
Olykor felesleges 
A tömeg esetenként tettleges 
Szilveszter figyelmes 
Hangja rekedtes 
Megjelenése kedves 
Vallja a sarki hentes 
Ha ideges 
A tenyere nedves 
Különben rendes 
Szilveszter fel 
Szilveszter el 
Lelke ágyból felkel 
Szemével mutat 
Barátságosan kacsint 
Míg észbe nem kap 
Másra szolgál a szem 
Vele enni kell 
Szilveszter nyel 
Szilveszter nyel 
Amit nem érkezik szemével 
Lenyeli két kezével 
Szilveszter tiszavirág rengeteg 
Szilveszter szájával kalapál 
Agynak végbélnyílása a száj 
Kalapál 
Kalapál 
Kicsordul  nyál 
Szilveszter önműködő  szerszám 
Önműködően kikapcsol 
Nem lép át 
Az adott határokon 
Csukjanak /e 
Hét percre mondja 
Feszítsenek keresztre 
Egy egész másodpercre 
Fecske szállt az ereszre 
A rengeteg közt 
Még nem volt 
A valószínűségszámítás szerint 
Lesz egy hős 
Szilveszter kabátja a vállfán 
Feje a hűs párnán 
Cipője kopott a sarkán 
42-es 
Pompeji 
Az élet nem könnyű  
Sóhajtja halkan 
Tudatlan 
Belemosolyog a rejtett kamerába 
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Betemeti a láva 
Saját hitványsága 
De nem 
Egy vígeposz mégsem végződhet ekképpen 
Nem 
Nem 
Szilveszter felkel 
Hétköznapokon át menetéi 
Majd egyszer 
Majd egyszer 

„Az eddig szűkszavú költőnek megered a nyelve, ahogy 
leplezetlen élvezettel vezeti h ősét pitiáner korunkban" — ír-
ja Zalán Tibor többször idézett kritikájában, majd hozzá-
teszi: „Remek szerkesztés ű  verskönyvében Szilveszterre 
nem a forradalmi póz, hanem az elkallódás vár, nem az 
Apostol, legfeljebb a Helység kalapácsa bámészkodó, 
jelentéktelen hőse lehet belő le." 14  Hogy ezt is illusztráljam, 
ezúttal egy rövidebb részletet ragadok ki a Vígeposz szö-
vegébő l: 

„(...) különben is 
Fő  az egészség 
Happy End 
A rend 
Nesze nektek 
Szilveszter 
E fejezet 
Csúcspontján 
Csöndben dolgozik 
Nem papol 
Nem okoskodik 
Nem dalol 
Nesze nektek forradalom 
Már az asszonyán lovagol 
Nem lázít 
Nem az igazságtalanságok 
Most már hergeli 
Játékával nem tud betelni 

40 	És ismét nyergeli 
Szerencséjét 
Vígeposzban 
Nem illik 
Részletezni" 

Böndör Pál „hétköznapokon át menetel ő ", a valódi tet-
tek végrehajtását szüntelenül halogató s a „majd egyszer" 
bizonytalan távlatába állító jelentéktelen kispolgár-h ősé-
nek „odüsszeiája" során így mutatkozik meg a Vígeposz-
ban — korunk (görbe) tökrében — egy fonákjára fordított to-
talitás: a harmonikus „eposzi teljesség" helyett — Vajda 
Gábortól vett szókapcsolat — „a sodródás teljessége". 15  

De a m ű  „epilógusának" szánt záróversben —jellemz ő  
módon — mégis a világ régebbi koroknak tulajonított, nosz-
talgiával emlegetett teljessége, ember és természet har-
monikus egysége (vagy legalábbis annak a látszata) áll 
helyre egy boldog pillanatra, a kilátástalanság, reményte-
lenség képei után a reményt fölcsihantva: 

Gyertek 
Gyerekek 
Nézzétek 
Az ereszünk alatt 
Fecskék vertek tanyát 
Nézzétek 
Leesett az elsđ  hб  
Nézzétek 
Hullбcsil/ag esett az udvarunkba 
Nézzétek 
Vörös az ég alja 
Szelet jósol holnapra 
Szekrény tetején 
Érik a birsalma" 

(„Leszámolási kísérlet") 

Egy későbbi interjúban 16  jelentette ki Böndör, hogy míg 
a Karszt és a Vérkép verseinél tudatosan iktatta ki a kul-
turális hatásokat (hadd jegyzem meg: ott sem teljesen, 

mint errő l meg is győződhettünk néhány esetben 17), a Víg- 
eposznál éppen az ellenkezőjére törekedett: saját fölhal-
mozódott, az évek .során „rárakódott" kulturális élmé-
nyeivel akart „leszámolni” —úgy, hogy megírja őket. E 
„leszámolási" törekvésének indokait a következ őképpen 
magyarázta: „Az az igazi költészet, amit megéltem. 
Ugyanakkor, ha az elményekig akarok viszanyúlni, beleüt-
közöm ezekbe a m űvelődési lenyomatokba." 18  (Tehát, ha 
igazi költészetet akar m űvelni, szükségszerűen „le kell 
számolnia" velük, ki kell írnia őket magából, hogy „mögé-
jük" férkőzve föltárhassa a kulturális hatásoktól nem érin-
tett belső  tartalmakat.) 

Ez a „leszámolási kísérlet" azonban — a kulturális „le-
nyomatok" nagy száma és mindenütt-jelenvalósága miatt 
— eleve sikertelenségre ítéltetett. Amit maga Böndör is lá-
tott: „A Vígeposz tapasztalata számomra az — mondta az 
említett interjú során —, hogy bármennyire őszinte vagyok, 
a kezdetekig, önmagamig nem juthatok el. Leszámolási kí-
sérletem tudatosan vállalt kudarc." 19  

Ilyen értelemben vett sikertelensége ellenére e kísérlet 
mégis gyümölcsöző  volt; ha másért nem, hát azért, mert a 
Vígeposz szövege így lett (s csak így lehetett) azzá, ami: 
különféle történelmi/kultú гб lis korszakokból és különböz ő  
társadalmi/m űveltségi rétegekb ő l származó „kultúr-le-
nyomatoknak", m űvelődéstörténeti valóságdaraboknak —
főként irodalmi formáknak és konvencióknak, valamint hí-
res müvek töredékeinek — s az ezekre tett célzásoknak, 
utalásoknak, hivatkozásoknak, illetve parafrázisaiknak, 
„elferdítéseiknek", paródiáiknak és travesztiáiknak érde-
kes, gazdag asszociációs tartalmú, s egyúttal nagyfokú 
esztétikai igényességgel megformált szövedékévé ;  egy 
önmagában is m űvelődési „lenyomatnak" számító, több 
mint kétezer éves múltra visszatekint ő  mű faj keretei kö-
zött. (S emellett azért láthatóan a kulturális hatások által 
meghatározott élményréteg alatti, szubjektív tartalmak egy 
részét is sikerült költ őnknek felszínre hoznia, írásba men-
tenie.) 

A Vígeposz „allúziókkal átszőtt világából" 20  — eltekintve 
ez esetben is a megvalósíthatatlannak bizonyuló teljesség 
igényétő l és a már érintett szövegbeli tényekb ő l egyaránt—
a következő  m űvelődési „lenyomatokat" emelhetjük ki 
példaként: 

— a kötet két „könyvre" van osztva, ami a régebbi ko-
rokból fönnmaradt, eredetileg több részb ő l (könyvbő l) álló 
művek újrakiadásainak a jellemz ője; 

 —ekét „könyvet" három Iniciálé címmel jelölt, egy vagy 
több versbő l álló rész keretezi (az els ő  „könyv" elején és 
végén, valamint a második „könyv" után található egy-
egy), amely a benne olvasható versek rajzos nagy kezd ő -
betű ivel a középkori kódexek szövegkezdeteit ékesít ő , 
gazdagon (gyakran miniatúrával) díszített iniciáléit idézi; 

— minden egyes versnek (vagy ha annak nem, akkor az 
őt tartalmazó kötetrésznek) van valamilyen mottója; leg-
többjük ismert magyar íróktól, költ őktő l, ill ,  világirodalmi 
nagyságotól származik (találkozunk itt Babits Mihály, 
Berzsenyi Dániel, Hamvas Béla, Illyés Gyula, Petőfi Sán-
dor, Tandori Dezs ő , ezenkívül Apollinaire, Baudelaire, T. 
S. Eliot, Enzensberger, Lawrence Ferlinghetti, Kavafisz, 
Karl Kraus, Mallarmé, Musil, Gellu Naum, Rousselot, Ma-
rin Sorescu, Wallace Stevens, Vergilius és Villon nevével 
az idézetek alatt), de akadnak közöttük tv-el őzetesbő l vett 
rövid, bugyuta filmismertetők is; 

— e mottókon kívül rengeteg a kötetben aszó szerinti, a 
„körülbelüli" és a szándékosan „elferdített" verts-, ill. pró-
zaidézet , valamint a nyílt vagy rejtett utalás bizonyos írók-
ra, költőkre, életrajzi tényeikre — s az egyéb m űvelődéstör-
téneti, esetleg történelmi jelleg ű  valóságelemekre: idézet-
vagy parafrázis-szer ű  célzás történik pl. a Biblia teremtés-
mítoszára, az ókori görögök és más népek többistenhitével 
s az „ ű rhajós-istenekrő l", állítólagos elődeinkrő l, őseinkrő l 
kifejtett Dániken-féle tudománytalan hipotézissel elegyítve 
(9-11. o.), Petőfi Szabadság, szerelem! és Föltámadott 
a tenger c. költeményeire (19. o.), József Attila Születés-
napomra (25. o.) és Nagyon fáj (28. o.) С . versére, De-
bussy Egy faun déutánja c. zenekari m űvére  (I.  az Egy 
paraszt délelőttjének a keresztmetszete c. részt a 
49-55. oldalon), Balassi vitézi énekeire (51. o.), bizonyos 
közmondásokra (70. o.) és slágerszövegekre (71. o.); 
ezenkívül említés tétetik Arisztotelészr ő l, az orléans-i 



szűzrő l és „valahanyadik" Henrikrő l (10. o.), Kafkáról (11. 
o.) és Átváltozás c. novellájáról (58. o.), a beatnikekr ő l 
(11. o.), a freskókról (11. o.), Flaube rt  Bovarynéjáról (19. 
o.), Defoe Péntekjérő l a Robinson Crusoe-ból (28. o.), 
Hemingway lányáról (41. o.), Picasso lányáról (uo.), egyik 
leghíresebb alkotásáról  (I.  a Guernica c. verset a 
116-117. oldalon), és Dora Maar nev ű  szeretőjérő l (uo.), 
Cervantes „búskép ű  lovagjáról" (43. o.), Trójáról (45. o.), 
Mozartról (150. o.), a Grimm-testvérek Piroska és a far-
kas c. meséjérő l (54. o.), Vajda Jánosról (uo.), a rajzfilm-
ill. képregényhős Miki Egérrő l (56. o.) és Silvestróról, a 
macskáról (84. o.), Viktória királyn ő rő l és a férje emléké-
nek emelt Prince Albe rt  Memorialról (113-114. o.), az 
Albe rt  herceg által kezdeményezett 1851-i londoni (uo.) és 
az 1937-i párizsi Világkiállításról (116. o.), Hitlerr ő l (118. 
o.) stb. — hogy csak a legkönnyebben fölfedezhet ő  és „ki-
nyomozható" mozzanatait soroljam föl e képletes költ ő i 
„világkiállításnak"; 

— néhány egyéb, még nem érintett formai ötletre, meg-
oldásra is rámutathatok, mint amilyen pl. egyes részletek-
nek a folytatásos tárcairodalomból ismert folyt . követ. rö-
vidítéssel való összekapcsolása/elválasztása  ( I.  az Elő  c. 
részt a 15-28. oldalon), vagy a Böndör korai vizuális köl-
tészeti kísérleteit idéz ő  nagy M-betű  (105. o.); 

— s végül (bár ezzel, mint el ő re is jeleztem, korántsem 
meríthetjük ki egészen a lehetséges példák valóságos 
özönét), a Vígeposzban — Böndör Pál saját bevallása, de 
a szöveg tanúsága szerint is „klasszikus versformák is 
vannak, persze ,elrontva', másként tördelve, rejtve " 

 21  

Ez utóbbiak közé tartozik a nem is mindenhol túlságo-
san rejtett ám bizonyos éhelemben némileg tényleg „el-
rontott", költőnk által már korábban is m űvelt japán erede-
tű  versforma, a waka . Erre egy kicsit bővebben is kitérnék. 

(Újabb wakák) 

A keleti meditatív kifejezésformáival kapcsolatban Bön-
dör Pál így nyilatkozott: „Olvastam a keleti gondolkodás-
módról filozófiai munkákat, esszéket, sokat megtanultam a 
versformáiról. De haikut és wakát akkor kezdtem írni, ami-
kor még fordításban sem ismertem ezeket a költő i m űve-
ket. Elképzeltem, milyenek lehetnek." 22  

Paradox módon (annak ellenére — vagy talán éppen 
azért? —, hogy nem közvetlenül az eredeti forrásból, ma-
gukból a japán költészet reprezentatív alkotásaiból, hanem 
elméleti megközelítés ű  m űvek révén ismerte meg e költő i 
formákat), Böndör haikui és wakái mind igen élményszer ű -
nek hatnak; mint pl. a Vígeposzban olvasható első  waka is 
(17. o.). A kötet többi waká јбhoz hasonlóan (egy kivételé-
vel) ez sem különül el teljes egészében a m ű  „versfolya-
mának" más részeitő l, s „bevezető " sorral és egyféle 
(ön)kritikus „kommentárral" b ővül ki (maga a waka a 2-tól 
a 6. sorig terjed): 

„Írtam egy wakát: 
Tükörképed lám 
hullámzik, de nem folyik 
el a vízzel, jaj! 
Homlokod mögött a hal 
agyvelődbe harap, jaj! 

folyt. követ. 
Szóval, tetszett benne a hal, 
nem a tükörkép és a jaj. 
(...)„ 

~ 

Ilyen „körítése" van a következ ő  darabnak is (92. o.): 

„Írtam egy wakát: 
A végtelent is 
addig kalapálgattuk 
minden oldalról 	 . 

hogy nincsen olyan mondat 
ne férne bele százszor. 

Írtam egy wakát, 
ráment az egész délutánom." 

Amint már utaltam rá, a Vígeposzban egyetlenegy 
olyan wakát találhatunk (az utolsót, a 108. oldalon), mely-
nek öt sora szövegszer űen függetlenül, tehát külön olda-
lon szerepel. Bár nem ez lehet az oka, mégis ezt érzem a 
legsikerültebbnek, jellegzetes böndöri „homálya" és lírai-
sága miatt. Tartalmilag, motívumaival az els ő , általam is 
idézett waka-vershez kapcsolódik: 

Néhol hozzáér, 
tavakat fodroz a szél 
a lomha folyón. 

Lúdbđrző  szigeteket 
agyvelődön wakám." 

A kötet ezidáig említetlen, hátramaradó wakáinál Bön-
dör szintén a kanonizált forma valamilyen „kitágítására", 
bővítésére törekszik, akár els ő  két példánk esetében — a 
töredékesség, befejezetlenség látszatának kockázatát is 
vállalva, vagy egyfajta játékos „waka-költési gyorstalpaló 
tanfolyam" köntösében a legalapvet őbb „mesterségbeli" 
(elsősorban verselési) tudnivalókat és „m űhelygondokat" 
közölve, megverselve bennük. 

A wakák költésének „tanítása" mint ötlet a 24-25. olda-
lon tűnik föl, miután a költ ő  a költészet konvencióinak vál-
tozásán töprengve megállapítja: „Se vége, se hossza. / 
Apollinaire elhagyta a központozást / megint mások csu-
pán a központozást hagyták meg. / Én mintha százezerig 
számolnék, tízmillióig." Ezt követi a három, a waka-költé-
szet jellegzetes verstani ismérvét (az 5 és 7 szótag soron-
kénti váltakozásának ismertet őjelét) magán visel ő  sor: 

„Anyagi e délután. 
Harmincegy szótag. 
Édeskés a levegő." 

A középső  sor „harmincegy szótag"-ja is a waka (pontos-
abban — mint errő l már írtam — a tanka) versformájának 
szótagszámára utal, az e részben (I .El ő) oldalanként me-
gismétlődő  folyt . követ . zárósor után pedig így realizáló-
dik a gondolat, József A tt ila egyik híres, bravúros rímpórját 
is magába olvasztva: 

„Nahát 
— wakát. 
Tan!- 
tani." 

A wakaírás első  „leckéje" maga is a megtanulandó köl-
tő i forma kereteibe szorítva „hangzik el" — egyszerre 
nyújtva mintegy elméleti tudást és gyakorlati példát —, 
de túl is ömlik, túl is n ő l rajtuk, részben a szótagfölösleg 
kényszere, részben a szerző  jópofa okító „idétlenkedése" 
következtében, amellyel a „szabályos", kötött szótagszá-
mú verselést a „szabálytalan", kötetlen szabadversbe, s 
egyszersmind a wakát a vígeposzba oldja. Idézem (104. 
o.): 

Öt (5) szótag legyen 
az első  sor, majd hét (7) és 
öt (5) szótagos sor 

következik — ezekkel 
felesel kétszer hét (2x7) szó- 

tagos strófa, vígeposznál 
nem ilyen szigorú a regula, 
néhány szóval vagy korsó sörrel több 
nem borítja fel a rendet." 

Egy másik darabban (94. o.) a befejezhetetlenség „ré-
me" üti föl a fejét, csonkán hagyva az utolsó so rt , de végül 
is e bE ejezetlenség jelentéshordozó funkciót nyer: 
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Kanyar után meg-
álló. Megálló után 
még kétszáz lépés. 

Még néhány fülledt járat 
véget ér ez a 

ezt  most  tény/eg 
nem tudom befejezni. 
A nap kevés, úgy értem a szótagszám 
nem jön ki, meg különben is. 
A század megfelelne formailag, viszont 
erőltetettnek, érzelgősnek találom. 
Az élet szintúgy patetikus, meg minek 
az ördögöt a falra festeni. 
A hónap kispolgári életvitelünket 
leplezné le, ezt meg el szoktuk hallgatni. 
Útról lévén szó, a befejezetlenség nem is hiba, 
hozzáadhat a néhány sorhoz valami 
metafizikai bájat. 
Hm. " 

(E szempontból ezzel rokon jelleg ű  vers a Vígeposz 
megalkotása közben született, de a kötetbe érthet ő  okok-
nál fogva be nem vett, Tito elnök halálára írt, 1980. május 
4. c. waka.z~ ) 

A Vígeposz szövegébe ágyazott néhány waka tehát, 
mint láttuk, egy kivételével eltér a Vérkép waka-ciklusá-
ban olvasható költemények hagyományosságától, szabá-
lyos formájától, lekerekítettségét ő l, elkülönítettségétő l, és 
a formával való kísérletezés médiumává vált. Nemcsak 
fölfrissítésének, megújításának — s a waka (vagy tanka) 
esetében, azt hiszem, világirodalmi viszonylatban is ritka-
ságnak, úttörő  jellegűeknek számítanak. 

(Az irónia költő i minőségei) 

Többször emlegettem már Böndör verseivel kapcsolat-
ban az irónia retorikai/stilisztikai (ill. filozófiai/esztétikai) 
kategóriáját, amely — mint kutatói definiálták — „az elutasí-
tást az elfogadás gesztusa mögé rejti", „a tagadást állítás 
formájában fejezi ki", s amelynek legfontosabb ismérvei a 
két- és többértelm űség, valamint az érték- és szemlélet-
váltás.24  A Vígeposz tárgyalásakor sem kerülhetem meg, 
hiszen e kötetben a legkifejezettebb, a leginkább jelenle-
vő . 

Meglétének okaira Böndör Pál költészetében legtelje-
sebben Utasi Csaba mutatott rá többször idézett, fontos 
tanulmányának elején — ahol az eddigi fejezetek során 
nagyjából általam is érintett részleteket egységes, nem-
csak költőnkre illő , hanem egyúttal általános érvény ű  kép-
ben összegezte: „A modern költészet egyik alapvető  is-
mérve kétségkívül az, hogy nélkülözi a naivitás minden je-
gyét. A költő  ma egzisztenciális kiszolgáltatottságában 
nem menekülhet már sem a transzcendens erők, sem pe-
dig a megértő  eljövendő  századok oltalmába. Az abszolu-
tizálható s épp ezért egérutat nyújtó hitek mindegyike le-
épült tudatában, s átadta helyét annak az intenzitásában 
egyre növekvő , nagyrészt negatív el őjelű  információözön-
nek, mely századunk megannyi pórusából árad. Már 
nemcsak abban nem hisz, hogy szavának tudatformáló, 
következésképpen az emberi nem el őtt távlatot nyitó ha-
talma van, hanem abban sem, hogy adekvát szöveggé 
transzformálhatja a rajta átrángó pillanatokat. Minthogy 
felfokozottan éli át a lét abszurditását, a lét peremére sod-
ródik, egy keskeny sávra, ahol dadog, mutál, szavakat ra-
kosgat ki, s az elhallgatás kényszerével küszködve, egy 
ironikus magatartás és világkép kimunkálásán fáradozik. 
Iróniával szemléli a világ jelenségeit, az egymásnak feszü-
lő  és egymást kizáró igazságokat, az emberi kapcsolatok 
felbomlásának mind gyorsabb ütem ű  folyamatait. Ezzel 
egyidejű leg azonban önmagával szemben sem kíméletes. 
Maradéktalanul lerombolja a régebbi korokból ránk hagyo-
mányozódott, kissé romantikus, fetisizált költ ő -képzetet, s 
önmagától is mintegy eltávolodva, nemegyszer ironikus 
gesztusokba fullasztja versét." 25  

Utasi azt is megjegyzi, hogy e „mindeneket átható, hol 
sötét színeket érlel ő , hol kaján derű re váltó ironikusságról" 
„vétek lenne feltételezni, hogy a teljes mérv ű  rezignáltság 
vagy dehumanizálódás terméke", és állításának alátá-
masztásául a fiatal Lukács György észrevételére hivatko-
zik, amely szerint „a költ ő  iróniája az istentelen korok ne-
gatív misztikája": „e felismerés fényében mutatkozik meg 
csak igazán —írja —, hogy a modern líra fintorai, romboló 
m űveletei, önpusztító manifesztációi valójában a költ ő i 
egyéniség integritásának meg ő rzésére hivatottak, mi több, 
hogy mélyükön a végérvényesen let űnt harmóniák utáni 
nosztalgia munkál". 26  Böndör költészete is ezt a „hagyo-
mányos értelemben korántsem szép, ám annál hitelesebb 
líraiság"-ot27  juttatja érvényre irodalmunkban. 

Thomka Beáta szintén utal — többek között — Lukács iró-
nia-értelmezésére egyik tanulmányában, melyben Ester-
házy Péter Termelési-regénye kapcsán foglalkozik „az 
irónia prózai min őségei"-vel, az iróniának mint szemanti-
kai tényezőnek, mint strukturális elvnek és mint reflexiós 
elemnek, illetve mint átfogó szemléleti elvnek a m űködését 
vizsgálva. 26  E tanulmányt azért említem itt, mert úgy vé-
lem, a Vígeposzra is jellemz ő , amit Thomka a Termelési-
regényrő l megállapít: hogy e m űben „az irónia termékeny, 
mozgásban levő , minden szinten ható struktúraelvvé lép 
elő " (ahogy ezt írásának Kierkegaard-mottója révén is 
megfogalmazza, „Az irónia egyid őben mindenütt jelen 
van..."), s „az irónia szintváltásai kiterjednek (...) nyelvi, 
formai és értékszférájára is" —amib ő l egy „sajátos irónia-
szintezđdés" következik, „amely a nyelvi szintbő l eredő  
iróniát előbb struktúraelvként m űködteti, majd végül szem-
léleti elvvé tágítja". 29  Az irónia-szinteződést — a Thomka 
Beáta által vizsgált viszonylatok analógiájára — mi is hat 
reláció szintjén vehetjük szemügyre: 

költő  és költő i anyag, 
költđ  és költő i forma, 
költő  és költő i nyelv, 
költő  és költő , 
költő  és műegész , valamint 
költő  és irónia 

viszonylatában, az irónia költő i minőségeit ragadva meg 
ezáltal. 30  

1. Költő /költő i anyag: 
Esterházy regényéhez hasonlatosan Böndör Pál Víg-

eposza is —rövidebb terjedelme ellenére —sokrét ű  és szé-
les epikai (ill. költő i) anyagot dolgoz föl, s ugyanúgy tartal-
mazza azokat a „vonulatokat", amelyeket Thomka megje-
löl. 

A történelmi szféra pl. különféle történelmi tények, je-
lenségek és a velük kapcsolatos értelmezések alakjában 
jelenik meg benne, természetesen ironikus kontextusban. 
Legjellemzőbbekként a 9-tő l a 12-ig terjed ő  oldalakon ol-
vasható (más vonatkozásban már említett), néhány fonto-
sabb „állomást" érintve szinte az emberiség egész törté-
nelmén átível ő  biblikus teremtésmítosz-travesztiát, és ezt 
a forradalmakról „elmélked ő" részletet emelhetem ki: 

„Csupán a szerelem és a forradalom 
kezdődhetés végződhet 
mindenféleképpen. 
Lettek légyen így a poézis örök tárgyi. 
S ha meggondoljuk, hogy a szerelmi gyakorlat 
mily semmi százalékának 
születik, hogy úgy mondjam, kézzel fogható 

eredménye, 
be kell vallani, nem is áll rosszul az emberiség 
a forradalmakkal. 
Lehet ennek a rengeteg, mindenféle sorsú 
népnek reménykednie, a valószín űségszámítás 
reális esélyekkel kecsegtet. 
És az eldöntetlen sem ritka eredmény." 

A társadalmi szféra a jelenkori társadalom különféle 
jelenségei révén van képviselve a m űben. Érdekes, ilyen 
karakterű  fragmentumai a Vígeposznak a közéletet karikí-
rozó Agfa, Kodak, Orwo etc. c. rész, és e négy sor is: 



„A disznó szerszáma nem olyan csavaringós, 
mint a mi észjárásunk. 
A jéghegy hátán is meg tudunk lenni. 
Tengni-lengni. ” 

Az ideológiai szféra elsősorban a jelen és a múlt morá-
lis (ál)értékeinek a képében került a versfolyam szövetébe; 
Pl. a szemforgató, demagóg „hurrá-optimizmusra" való 
buzdítást célzó sorokban: 

„Szilveszter! 
Rajta! 

Enekelj!' 3 ' 

— vagy a következő  részletben: 

„Ez a rend, következik a lakoma. 
Tessék helyet foglalni! 
Add a fűszeres húsokat, a húsos répát, 
a sűrű  leveseket. 
Ha erősek nem lettünk, legyünk 
nehezek. El- 
mozdíthatatlanok. Földhöz ragadtak, szó szerint, 
a bácskai sárba térdig. Ha megjelenne, 
e/ se tudjunk szökni az ellenség e/ đ l, 
ott szuszogjunk szembe vele az első  sorban, 
mint a hősök, 
mint az eleink 
minden időben." 

Az intimszféra pedig a magánélet gazdagon sorjázó 
mozzanatainak átköltésével vált az alkotás elidegeníthe-
tetlen részévé. „Óh élet ny űge, végy körül!" —sóhajtja az 
egyik mottóban költőnk, szavait Babitstól kölcsönözve. S 
jönnek is sorban a kamasz- és feln őttkor képei, a hétköz-
napok jelenetei; a családi környezet — az otthon —, az utca 
és a munkahely fölismerhet ő  díszletei. Ezek szinte minden 
oldalon fölfedezhet ők. „Helyszűke" miatt itt csak egyetlen 
(de kárpótlásul kissé hosszabb) jellemzőnek érzett töredé-
ket idézek: 

MM MM 
M M  M 
M M 
M 	Másnap, vagy harmadnap 
ismételten Á. ébred elsőnek, 
hajnali háromkor-négykor. 
Vidáman mászik ki ágyából, örül az életnek. 
Mindenkit felébreszt, erre visszaviszik az ágyába, 
és lekötözik. Kétéves lesz, és rossz néven veszi 
mozgásszabadságának e durva korlátozását. 
Esetleg újra elalszik és kioldatik. 
Leginkább nem alszik el, és szintén kioldatik. 
Mindenki felkel, kivéve  Os .-t. 
Kilencéves és a helyesírás a gyenge pontja. 
A., rosszkedv űen ugyan, már szedi ki a mosógépbő l 
a ruhát, tereget, locsolja a virágokat, 
vagy más hasonló hasznos tevékenységet fejt ki, 
így szerző  hajnali merevedését nem realizálván, 
meglehetős morózusan ténfereg a lakásban. 
Készülődés, majd a már említett 22 km, 
mit, az anyagiakat figyelembe véve, 
a középkorú házaspár olykor 
autóbusszal, másszor személygépkocsival tesz meg, 
ezrek statisztálása mellett a közúti forgalom cím ű  
jelenetet játszva el. 
Majd különböző  módon, közvetlenül vagy közvetve, 
annyian bonyolódnak bele a cselekménybe, 
hogy úgy fél nyolc után már lehetetlen követni 
színre lépésük sorrendjét." 

E „vonulatok" Böndörnél is „szerves összefonódott-
ságban jelennek meg", 32  amire a legmarkánsabb példa 
valószín ű leg a sokszor emlegetett, legels ő  „iniciálé-vers" 
(9-12. o.), amelyben — többé-kevésbé — mind a négy 
elemzett szféra képviselve van. 

Költő /költő i forma: 
A Vígeposz műfaji vonatkozásai kapcsán már utaltam 

Böndör formai újításaira, s másutt azokat a — m űvelődési 
„lenyomatokként" a m űbe került — irodalmi formákat és 
konvenciókat, ismert töredékeket is sorra szedtem, ame-
lyeket aköltő  fölhasznált. Itt csak összegezném az elmon-
dottakat az ironikus viszonyulás szempontjából. 

Mint már megállapítottam, Böndör pál teljes mértékben 
„modernizálta" a vígeposz m űfaját, s csupán legáltaláno-
sabb jellemző it: a kisszer ű  tárgyat és a hétköznapi alako-
kat (a hősi eposz hagyományos elemeivel, „kellékeivel" 
egyetemben), valamint a humoros-parodisztikus-szatiri-
kus jelleget tartotta meg. Ennek ellenére lépten-nyomon 
hivatkozik az eposz m űfaji követelményeire és szabályaira 
— persze ironikus célzattal. 

„Egy vígeposz nem végz ődhet be ekképpen. 
Egy vígeposz tulajdonképpen nem is kezd ődhet így. 
Még kevésbé folytatódhat!lyesfélén." 

— írja egy helyütt, s ez refrénszer űen, variálódva és kiha-
gyásosan máshol is megjelenik: „Egy vígeposz mégsem 
végződhet ekképpen / Nem / Nem" (68. o.); „Egy víge-
posz mégsem / Ekképpen" (72. o.). Egy már idézett rész-
letben pedig azzal tér ki költ őnk furfangosan a „csiklan-
dós" téma el ő l, hogy a főhős, Szilveszter „Szerencséjét / 
Vígeposzban / Nem illik / Részletezni"... 

Külső  formájára nézve a Vígéposz elsősorban a sza-
badvers lehetőségeit aknázza ki, s Böndör a kötött versfor-
mákat csak rejtve és „elrontva" alkalmazza benne  (I.  pl. 
az elemzett wakákat), ironikus távolságtartást sejtetve 
ezáltal. Más m űvészeti ágak, pl. a képzőm űvészet (l . Ini-
ciálék), vagy a film  (I.  az Első  jelenet, először, ®tödik 
jelenet, ezredszer c. részeket) formai-szerkezeti megol-
dásainak „gátlástalan" átvétele, ezenkívül a rengeteg iro-
dalmi idézetnek és allúziónak, valamint a más irodalmi 
műfajokból „lopott" formai ötleteknek (I . „könyv", „folyt. 
követ.", az előző  oldalon idézett részletnek a vizuális köl-
tészetre utaló nagy M-je stb.) a saját szövegbe való „beé-
pítése" szintén — már önmagában is — ironikus attit űdrő l 
árulkodik. Eredeti formai mozzanatokból sincs hiány, ami-
re jó példát nyújt az Egy paraszt délelőttjének a kereszt-
metszete c. részben található, két ironikus jelleg ű  — az 
egyes részletek vers-voltát relativizáló — lábjegyzet: „1 
Csillaggal jelöltük a szövegben, ha vers kezd ődik, két csil-
laggal a vers végét. Ami e határon kívül esik, a statisztiká-
ból kibújt átlagpolgár figyelmünket sem érdeml ő  haland-
zsája."; „2 Bizonyára akadt, aki ellentétesen cselekedett 
az első  jegyzet útmutatásaiban javallt módszert ő l, nem a 
csillagokkal határolt szövegrészekben kereste, amire kí-
váncsi. Szeretem 

Költő /költő i nyelv: 
Nyelvezetében igen gazdag és sokszín ű  alkotás Böndör 

Vígeposza: a köznyelvtő l kezdve, a tájnyelven és egyes 
csoportnyelveken keresztül az irodalmi nyelvig szinte nyel-
vünk minden rétegéb ő l merít — s közben az idegen és a jö-
vevényszavakat sem veti meg. S nemcsak a jelen, hanem 
a múlt szókincsébő l is válogat. „Régi-Új szavak" kevered-
nek benne kiszámított összevisszaságban: a jelen irodalmi 
és köznyelvében a használatból kikopott szavak (pl. „asz-
szonyállatok"), archaizáló szóalakok („vala", kialudott", 
„elaludott” stb.), tájnyelvi elemek („Ott mén, a!", „Hogy is 
híjják?") és idegen nyelvi fordulatok (pl. a vissza-visszaté-
rő , „Ich bin nicht..... indítású sor) kerülnek, ironikus fe-
szültséget teremtve a különböz ő  nyelvi síkok között. Köl-
tőnk egyéb nyelvi leleményeknek sincs híján: szójátékokat 
gyárt (nála az istenek „istentelenül" köhögnek, az élet 
„Napi-, heti-, havi- és id őszaki" bajoktól terhes, ő  maga 
„Egérnek elefánt / Elefántnak egér", a szólásszabadság 
pedig „szólásbarackság"-gá, „Fogd be szád"-dá korcso-
sul), miközben a nyelv adta lehet őségeket néhol az ab-
szurdumig fokozza: 

Be kell mennem az iskolába. 
Beszélni kell az osztályf őnökkel, gyanús ez a gyerek, 
nem tanul semmit. 
A héten nem bírok, egy a váltásom a gyerekével. 

43 



Bemegyek jövő  héten. 
Nem, nem bírok, éjjeles vagyok. 
Bemegyek múlt héten. 
Benézek huszonöt évvel ezelő tt. 
Megkérdezem, hogy ityeg a fityegem. 
Végül még rá sem ismerek." 

— ezenkívül számtalan (másoktól származó) verstöredé-
ket, továbbá szólást, közmondást és más eredet ű  nyelvi 
anyagot illeszt szövegébe, leggyakrabban parodisztikus 
parafrázis formájában, vagy ironikus kontextusba helyez-
ve. E nyelvi iróniának a jellegzetességeit a „Hallották-e hí-
rét?" kezdet ű  „iniciálé-vers" példázza a legjobban: 

„Hallották-e hírét? 
Hallották-e hírét? 

Szegény Szilveszter 
H-hm tralala 
Kend is hallotta? 
Részeg vdt 
Ihaj-csuhaj 
Embert gázót 

Sej-haj nem úgy vót 
Nem is ivott ihajla 
Beleszaladt mégis ihajla 
Egy részeg alakba 

Nem ám tralala 
Csakcsupáncsak egy részeg kirakat-
Bábuba subi-dubi 
Dibada 

Sujár!-rárirom 
Nem úgy vót aszondom 
Ingyom-bingyom szegíny 
Kocsija elé ugrott 

44 	Ingyom-bingyom egy szegínyleginy 
Kinek fájdalom vót az ő  szűvibe 
Szerencsétlen szerencsésen lefékezett 
Recefice bum-bum-bum 
Hanem pájinka vбt a véribe 
Jó sok teringette 
Ezért vették őrizetbe 

Hoppszassza 
Beszének kendtek összevissza 
Hej-huj hiperbó/a 
Ütet gázolták nyomorultra 

Rududun-rududum tirara 
Ennyi butaságot 
Álmainkat sikkasztotta 
Ezért verték vasba 
Biz'a" 

4. Költő /költő : 
Böndör Pál sohasem korlátozta iróniáját csupán tárgyá-

ra (s a formára, nyelvre és egyebekre), hanem mindig ma-
gára is érvényesnek érezte: sajátos öniróniával viszo-
nyult önmagához. A Vígeposzban ez annál is inkább kife-
jezésre jut, mivel a költő  (részben) azonos magával a fő -
hőssel („Szilveszter ... szinte egy fedél alatt velem" — vall-
ja), az viszont az „átlagembernek", tehát némileg mind-
annyiunknak a jelképe is egyben. „Én is Bováryné va-
gyok" — mondja Böndör, egy híres, Flaubert-nek tulajdoní-
tott kijelentésre célozva, s így folytatja: 

„tíz perccel öt előtt kelek. 
Zúg a gép, zúgok én, 
zúg versemben a tenger. 
Uzsonnaszünetben átlapozom az újságot. 
Tizennégy harminckor sietek haza 
gyúrni a tésztát, keverni a habot, 
legyen tortám, vágjam fejetekhez? 

Vagy szeleteljem?" 

E résznek párdarabja is van:  

„Saját bőrömön érzem a közhelyeket. 
De nem vagyok hős, vagy énekes, 
élénk színű  trikókra nyomtatnák az arcképemet. 
Egyelőre nem ért sugárzás, 
szülnék szörnyszülött gyermeket, hogy 

/lefényképezzenek. 
Hímnemű  vagyok, 
egyáltalán nem is szülhetek gyermeket. 
És persze én is Bováryné vagyok." 

Végül költőnk már szinte elveszik az egyre bonyolódó átté-
telek közötti cikázásban, s kénytelen föltenni a kérdést: 
„De én hol vagyok?" —újfent átváltva azonban azonnal 
egy másik nézőpontra: „Szerelemgyerek Szilveszter mer-
re jársz? / Nem értettem: ki vagy hát?" (Miután hol „egy 
az egyben", hol pedig Szilveszter vagy a tömeg áttételén 
keresztül szól önmagáról, öniróniája is több szinten nyilvá-
nul meg.) 

E részletek kapcsán meg kell jegyeznem, hogy Böndör-
re is érvényes az, amit Thomka Beáta Esterházy iróniájá-
ról leszögezett: hogy „Irónia-kezelésének egyik jellemz ő  
vonása a távolságtartás és az azonosulás közötti ingá-
zás", a „beszél ő" („a tagadva állító, vagy állítva tagadó") 
nála sem különül el éiesen a beszéd „ironizált" tárgyától 33 
„ A negációt, a teljes tagadást (...) a viszonylagosság, a 
relativizálás váltja fel ebben az ironikus szemléletmód-
ban."34  Ahogy ezt a Thomka által citált Beda Allemann 
megfogalmazta: „Alapjában véve értelmetlen azt mon-
dani, hogy az irónia rejteget valamit, s még értelmet-
lenebb azt mondani, hogy az irónia megsemmisíti az 
ironizáltat. Minden esetre relativizálja azt, mint ahogyan az 
irónia manőverezési területén minden viszonylagosság-
ként jelenik meg, s az elemek között mozgékony kapcsolat 
jön létre. '' 35  

Két jellemző  példa: 

„Kertben korhadt fák. 
Kopognak a K betűk. 
Szilveszter! —íme a vers 
és ez már a második sora? 
A valóság hiteles másolata. 
És ugrok távolba, szép piros gatyában, 
oldalt fehér csíkkal. 
A távolság jókora.'° 6  

„Négy óra után, 
rövid ideig, 
a képkeret képkeret volt, 
a liszteszsák liszteszsák, a százas égő  
ragyogott 
és a szív 
a helyén 
halkan dobogott. 
Az alacsony égbolttal átöleltem a világot. 
Könnyeztem is, úgy lehet. 
Talán még mindig 
ott állunk összeőle/kezve 
ha azóta meg nem haltunk.' 3' 

5. Költő /műegész: 
Böndör a Vígeposz megírása során saját m űvével 

szemben is ironikus viszonyt alakított ki, ami egyáltalán 
nem meglepő , korábbi, a versét és költészetét költemé-
nyeinek témájává — s nemritkán élesen ostorozott tárgyá-
vá — tevő  kísérleteít ismerve. 

Egész alkotásának ironikus „ajánlásaként foghatjuk föl 
a kötet élén álló T. S. Elint-mottót: 

„Tetteimet felajánlom a feledésnek és az én szerelmemet 
A Sivatag ivadékainak s a tők termésének." 

Kedvelt költő i alakzatához, az „értelmetlennek” t űnő  
paradoxonhoz tér vissza a vígeposz írásának idejére es ő  
pályaszakasza mérlegelésekor: 



„Ez a , vígeposz-fázis' meg aztán végképpen 
nem volt hiába, ha 
végképpen hiába volt, akkor még leginkább mégsem.” 

A következő  részletek iróniája is közvetlenül a m ű re (és 
szerzőjére) irányul: 

„Ez most aПnyira`ősz/nte, hogy nincsen rá példa, 
— a közelmúlt eposzirodalmában meg semmiképpen. 

Optikai csalódás tehát, hogy züllik ez a vígeposz. 
A szerző  ezel azt akarta mondani, csak 
egy kissé meg van illetődve 
és össze-vissza beszél, hogy 
tetőzi ezt az őrületet 
azzal, hogy folytatja. 

Illetve újrakezdi. 
He-he. " 

Hasonló jelleg űek a jövő  nézőpontja felő l vizsgálódó so-
rok: 

„Tavaly 
írtam egy vígeposzt 
mondom majd jövőre. 
Mint a vakbélről 
nehéz ma már megállapítani 
mire szolgált valamikor. 
Csak ha fáj 
— és már nem is tud — 
olyankor veszünk tudomást róla." 

6. Кöltő/irónia: 
S legvégül —szintén a jövő  távlatában — maga az irónia 

is „terítékre" kerül: 

Zsír liszt cukor 
Mi vagyunk az Utókor 
Jaj valahányan 
Tika-taka 
Ennek már 
A fele sem irónia" 

(Itt utalok arra, amit az eddigiek során megkerültem: 
Böndör az olvasóval szemben is egyfajta ironikus vi-
szonyt alakított ki vígeposzában, amely gyakran szinte már 
a cinizmus határát s(irolja. „El őétel velőscsont. / He-he" —
kezdi pl. a Diomedea exulans c. részt. Összefüggésben 
lehet ez az elioti „ajánlás" által kifejez ődő  attitűd teljes 
mérvű  vállalásával.) 

„Ai ironikus magatartás (...) rendkívüli tudatosságot, 
fegyelmezettséget és következetességet követel meg. Ez 
a tudatosság teszi csak lehet ővé, hogy az irónia önmagát 
is láthassa, magát is megismerhesse, önmagát is az elfo-
gadás-elutasítás dimenziójában reflektálja" —állapítja meg 
Thomka Beáta írásának a végén, miután leszögezte: „Az 
irónia — ebben a korban, jelen pillanatban — a világhoz, er-
kölcshöz, m űvészethez való nem egyedül lehetséges vi-
szonyulás, de kétségtelenül egyike a legkreatívabbak-
nak. "З8  

Ez utóbbi igazságot ismerte föl Böndör Pál is, amikor Ví-
geposza megírásához fogott. Irodalmunkban páratlannak, 
egyedülállónak mondható vállalkozása sikerét az biztosí-
totta; hogy az ironikus attit űd szempontjából oly fontos, 
imént fölsorolt tulajdonságokat (a tudatosságot, fegyelme-
zettséget és következettséget) hiánytalanul birtokolta. 
Kreativitásának gyümölcseit — amelyekb ől e hosszúra 
nyúlt, a m űbő l vett idézetekkel b őségesen „megspékelt" 
vizsgálódásom során is csak némi ízelít ő t adhattam — bizo-
nyára még sokan fogják élvezni, hiszen a Vígeposz, e 
nagyszabású humoros-szatirikus költ ő i kor(vagy inkább 
kór-)kép költőnk egyik legsikerültebb és legérdekesebb, 
szintetikus jelleg ű , korszer ű  s egyben maradandó értéke-
ket fölmutató alkotása. 

Jegyzetek: 

1 Böndör Pál: Vígeposz. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1982. 
2 Az elmúlt év legjelentđsebb könyvei (A Kilátó körkérdése ). Magyar 

Szó, 1983. ian. 22., 15. o. 
3 Vajda Gábor: A sodródás teljessége. Üzenet,  1983/7-8,418-419.0.  
4 Zalán Tibor : A szövegírás változatai — Úi vajdasági köny-

vek. Könyvvilág, 1984. jún.,  11.0.  
5 L. Híd, 1981/4, 480-482. o. 
6 Szövege megjelent az Úi Symposion 203. (1982. márciusi) számában, 

a 44-49. oldalon. 
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szorosabban a m űfajba sorolható alkotásokat tartottam fontosnak meg-
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szabad átdolgozását, vagy Arany János Bolond Istók c. „nedélyes" 
(humoros) „költ ő i beszély"-ét. 

8 E szállóigének több magyar fordítása is ismeretes, a legegyszer űbb 
„nehéz szatírát nem írni " változattól kezdve a m űvészi megformálású 
„Vajmi nehéz szatírát nem költeni !" alakig (Muraközy Gyula fordí 
tása az 1963-as Római költők antológiájából). Közülük a leginkább 
ideillőt választottam. 

9 L. Hans Magnus Enzensberger: A Titanic pusztulása (fordította és 
az utószót írta: Garai Gábor), a Napjaink költészete sorozatban, Euró 
pa Könyvkiadó, Budapest, 1982. 

10 L. Zalán Tibor: i, m. 
11 Nem lényegbevágó dolog ugyan, de mégsem hagyhatom szó nélkül, 

hogy két sajtóhiba is belecsúszott az idézett sorba: a férfiú rövid u-val, 
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kotásokban. 

12 L. az i. m. 
13 L Bosnyák István: A Rátkától az Áthúzott versekig c. tanulmányát; 

Szóakció II. (Adalékok egy nemzedéki szellemiség rajzához). Fo-
rum Könyvkiadó, Újvidék, 1982, 239. o. 

14 I. m. 
15L.  Vajda G.: i. m. 
16 L. A szavakra hulló jégverés, Beszélgetés Böndör Pállal. Ké-

pes Ifjúság 1708. sz. (1984. márc. 28.),  11.0.  (lejegyezte: Toldi Éva). 
17 Gondolok itt pl, egyes Böndör-versek képz őm űvészeti vonatkozásaira, 

amiről a Karszttal kapcsolatban szóltam. 
18 L. az említett interjút. 
19 Uo. 
20 Toldi Éva szavai az idézett interjúból. 
21 L. az i. m. (kiemelés tő lem). 
22 L. az idézett interjúban. 
23 Eredetileg a Híd 1980/5-ös Tito-emlékszámába íródott (1. a 611. o.), de 

később többször is megjelentették, többek között a Magyar Szóban, 
a Képes Ifjúságban stb. Rövid terjedelme engedi, hogy idézzem e 
helyütt: 

„Két szótag híján 
már csonka marad a vers 
befejezetlen. 

Maradjon az! — költemény 
amit elkezdtek:..." 

24 Vö. a Világirodalmi Lexikon irónia címszavával (5. kötet, 375. o.). 
25 Utasi Csaba: Böndör Pál költészete. Vonulni ha ill ő  c. kötetben, 

Forum Könykiadó, Újvidék, 1982. 136. o. 
26 L. uo. 
27 L. az i. h. 
28 L. Thomka Beáta : Az irónia prózai minđségei (Esterházy „ ironiku-

san uralt iróniája"). a Narráció és reflexió c. kötetben, Gemma 
könyvek 14, Forum Könyvkiadó,  1980,65-80.0.  (1. még: Híd, 1980/3, 
345-356. o.). 

29 I. m., 65-68. o. 
30 Megjegyzem: bár — eposzról, tehát szintén epikai müról lévén szó —

talán használhattam volna az eredeti megjelöléseket is (elbeszél ő , el-
beszélt anyag, irodalmi forma, irodalmi nyelv), célszer űbbnek lát-
tam őket módosítani, a Vígeposz költđ i (költészeti) jellegét hangsú-
lyozandó (a regény prózai jellegének ellenében). 

31 Régi mótívum az ilyenfajta „éneklés" Böndörnél: a Karsztbeli M űsor-
ban is szerepel. 

32 Vö. Thomka B.: i, m., 69. o. 
33 Vö. az i. m., 68-69. o. 
34 I. m., 79. o. 
35 L. uo. 
36 Hadd utaljak e szegmentummal kapcsolatban a Vérképnél tárgyalt 

távolbaugrás-költő i megvalósulás /önmegvalósítás párhuzamra (1. 
a Messzire repülni c. verset). 

37 Kitüná illusztrációja ez a részlet „az eposzi teljesség paródiájáról" 
írottaknak. 

38 L. az i. m., 79-80. o. 
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A REGÉNY MINT MUTATVÁNY 

Krúdy Gyula Asszonyságok díja cím ű  regényének 
metanyelve 

Ha a polihisztorikus regénynek tünethálózatát ráterítjük 
Krúdy Gyula 1919-ben írott, Asszonyságok díja cím ű  m ű - 

46 vére, a hálónak nem sok kockája marad üresen. Krúdy 
prózam űvészete a 20-as, 30-as években íródó polihiszto-
rikus regényekkel összevetve semmiféle késést, fáziselto-
lódást nem mutat. Sőt, érzékenységének egyes aspektu-
sai kiérleltebbek, mint az nagy európai kortársainál ta-
pasztalható. Az Asszonyságok díja Döblin tíz évvel kés őbb 
írt regényével mutat összefüggéseket. Sz ű rőmechanizmu-
suk, eszköztáruk több ponton érintkezik, ám a legalapve-
tőbb az allegorikus látásmód. 

A megszólalás, a hangütés — mint kiemelt fontosságú 
mozzanat — tónusa belengi az egész m űvet. A Krúdy el ő -
szavában elénk lép ő  narrátor ugyanannak a vásári kép-
mutogatónak a szerepét ölti magára, mint Döblin fejezet-
nyitóinak hőse a Berlin, Alexanderplatzban. Ez a szerep 
mindkét regényében ironikus felülnézetb ő l világítja át az 
elmondandó tö гténetet, eszmei irányt űként szolgál és a 
m ű  formamegoldásait explikálja. Krúdynál például eképp: 
„Lakodalomról, torról és keresztel ő rő l zeng lantom, az 
életnek e hármas gyönyör űségérő l (amely még a szere-
lemnél is mulatságosabb), amellyel sohasem lehet jóllak-
ni ... Tehát se nem víg, se nem szomorú ez a regény, csak 
olyan, mint az élet a legtöbb pesti háztet ő  alatt. Egy kis el-
képzelés, egy kis tapasztalat, kevés álom: ez a könyv, 
amelyben valaki elgondolja, hogyan élnek polgá гtársai 
Pesten... Kis levonóképecskék vannak itt egymás mellé 
sorakoztatva, melyek mást mutatnak elölr ő l és mást, mi-
dőn ujjhelyünkkel ledörzsöljük róluk a papirost." (8. o.) Az 
Asszonyságok díjában a továbbiakban nem bukkan fel 
ez a hang, míg Döblinnél minden fejezet el őtt szerepel. 
Ezekben az el őzetesekben mindkét író fontosnak tartja 
kihangsúlyozni a mese tanulságosságát, példázatszer ű -
ségét. S ez nem véletlen: a polihisztorikus regényh ősök 
példaszerűségével összhangban ugyanis Krúdy is, Döblin 
is allegorikusan hangszereli m űvét. 

Krúdy egész regényét áthatja az allegorikus látásmód. 
Felsorakoztatott „kis levonóképecskéi" merev jelenetek-
ben szabdalják a világ alaktalan vízióját. Ugyanerre a ha-
asra törekszik Döblin is fejezetnyitóiban, de nála az elide-

genítés árama nem járja át a h ősábrázolást —ennélfogva a 
tudatok bensőségessége megmarad. Az Asszonyságok 

díjában az allegória mögöttes jelentéssíkját maga az el ő -
szó sejteti azzal a meghatározással, miszerint e képek 
„levonósak", kett ős jelentés űek: „mást mutatnak elölr ő l 
és most, midőn ujjhegyünkkel ledörzsöljük róluk a papí-
rost". A papírbevonat lekaparása révén hozzájutunk az 
ábrázolt dolog csupasz fogalmiságához. A dermedt „álló-
képek", „nagyepizódok" (Bori I.) alkalmazása melleit 
Krúdy az allegória másik lehet őségével is él: eszmét sz :  
mélyesít meg. Eljárása egyúttal önleplez ő  (explicit allegó-
ria), mert eszmeh őseit fogalmilag nevezi meg: Démon és 
Álom társulnak Czifra János alakjához. (Virginia Woolf fo-
lyamodik ugyanilyen megoldáshoz Orlando crmú polihisz-
torikus regényében. Egy allegorikus jelenetben három n ő -
vér, a Tisztaság, a Szüzesség és a Szerénység intéz szó-
zatot az álomban szunnyadozó f őhőshöz.) 

Az Asszonyságok díjában az allegorikus látásmód eli-
degenítő  effektusa több síkon is m ű ködésbe lép: érzékel-
jük a stílusban, a struktúrában, a h ősformálásban, a motí-
vumrendszerben. Krúdy prózapoétikáját elemezve Fabó 
Kinga megállapítja hogy „a távolságtartást, az elidegení-
tést, az érzelmi hatástalanítást a stilizáció nagyon magas 
fokával és végig azonos szinten tartásával éri el Krúdy... 
A forma, a stílus, a nyelv túltelítettsége, túldíszítettsége a 
dolgok, emberek kiürülését eredményezi és mutatja meg". 
A világ kavargó érzékiségének, konkrétságának megidé-
zése fokozatosan kiüresed ő  ceremóniává válik a szemünk 
előtt. Az érzékiség, az érzékletesség, az életesség átcsap 
önnön ellentétébe, és mechanizmussá, merev gépiessé-
gé, kicsontozott formává válik. Ennek a folyamatnak a le-
képzése játszódik le az allegorikus láttatás segítségével. 
А~t~ ulstilizálás elmeként az allegorizálás a megformálás, a 
kánstruálás írói problématizálásának tünete, mert az 
élétszerűség, a valószer űség illuzorikus leplét tépi szét a 
művi, a mesterkélt effektusainak növelésével. 

Az eszmét megszemélyesítő  allegorikus h ősteremtés a 
benne rejlő  példázatossággal primitív, kezdetleges eszkö-
aöket feltételez. A polihisztorikus regények formanyelvét 
nagyfokú tudatossággal létrehozó XX. századi írók kezé-
ben ezek a primitív eszközök a m űvészi leképz ő-mecha-
nizmus szándékos csikorgatásával a groteszk szólamát 
erősítik fel. Alkalmazásuk épp paradoxális lehet őségeik 
folytán vált korszer űvé; a századunk tapasztalásait 
emésztő  m űvész immár nem naivan közeledik e formáte-
remtő  megoldáshoz, hanem az iróniára, a groteszkre, a. 
paródiára játszik rá, kihasználva a felkínálkozó kontraszto-
kat. 

A világtól és önmagától való eltávolodásában, önelvesz-
tésében a regény és h őse ezt a kiürülési folyamatot mutat-
ja fel, s a vázat, amelyet maga mögött hagy. E váz ábrázo-
lására t űnik igen alkalmasnak az allegorikus láttatás for-
májaként abábjáték-technika a maga bábjaival és zsinór-
rendszerével. Az eltárgyiasodás vonzásában Crnjanski is 
a bábuélmény, a panoptikum-látvány felé fordul a Carno- 



jević  naplóját írva az első  világháború végén, ugyanabban 
az időben, amikor Krúdy regénye is megszületett. „Az el-
beszélésrő l szóló elbeszélést" (Zmegač), az Asszonysá-
gok díjának metanyelvét figyelve a bábjáték -képzet kö-
vetkezetes variálásáról gy őződhetünk meg. 

Ezt az asszociációkört zendíti meg az író már a beveze-
tőben, amikor az egymás mellé sorakoztatott „kis levonó-
képecskékrő l" ír. A képkirakás, a vásári képmutogatás, az 
énekmondó szerephelyzetét megidézve az el őszó a re-
gényt mint mutatványt tárja elénk. 

Az előszót követő  fejezetekben az önreflexiós meta-
nyelv szövegszer űen explikálja a m ű  természetére vonat-
kozó utalásokat, melyek ritkán mentesek a parodikus élt ő l: 
„Aztán arcán mosoly jelent meg, amilyent »paradicsomi 
mosolynak neveznek a költők«.'° (18. o.) A narrátor kiszó-
lásait is a groteszk és bohókás humor motiválja:  „A  lako-
ma befejeztével, amely lakomának leírását szándékosan 
mulasztottam el, a mai kor olvasói el őtt, akik már elszoktak 
a lakodalmi ebédektő l, s így csak bosszankodnának a pes-
ti és a budai temetők lakosain, akik annyi jó falatot, finom 
zsírt, pecsenyebort, cukrászsüteményt és tejfölt elfogyasz-
tottak el ő lük..." (39. o.) A metanyelvi hálózatot a m űvész-
életre, irodalomra vonatkozó allúziók szövik tovább: „A 
Senki szigetére vágyakozók, a regénykönyvek szénabog-
lyás sű rűségében búvók, a kamaszhangú diákok, félbo-
lond kisasszonyok, megzavarodott, a kultúra pezsg őjétő l 
és a gyilkos irodalomtól halálra mérgezett úri asszonykák, 
a színészekért és a színésznőkért rajongó m űveletle-
nek..." (48. o.) Ebben a fejtet őre állt világban a valóság 
hasonlít a regényre, s nem fordítva: „Olyan volt a ház, 
mintha egy Dickens-regényb ő l volna kivágva..." (5. o.) A 
kivágott kép motívuma közvetlenül kapcsolódik a levonó-
képecskékhez. A (mozgó)képnek egész variációs sora 
bomlik ki a körhintára festett képektő l a fali árnyékjátékon 
át a színpadképig, sőt a filmszerű  vetítésig. Álom „leslyu-
kon" (72.0.), ajtóhasadékon", „rejtett ablakocskán" át 
„kémleli a ház hölgyeit". A kémlel ő lyuk mintegy behatárol-
ja, bekeretezi a szobai jelenetet, melynek egyébként is 
keretet adnak a falak, s a látványt színpadszer űvé emelik. 
Az üveg-, porcelán- és bronzszobrocskák, a faliképek stb., 
melyeket Czifra János nézeget, szintén átestek már vala-
miféle leképzésen, megformáláson. 

Krúdy metanyelvi asszociációi között hangsúlyozott 
ezeknek az elsődlegesen már megformált tárgyaknak, je-
leneteknek a másodlagos megformálása, vagyis a regény-
szövegbe való beépítése. Az új szövegösszefüggésben 
ezek az elemek természetszerű leg új funkciót kapnak, új 
életre kelnek. Ám hogy az író ezt a m űhelytitkot a cselek-
mény szintjén is ábrázolja, már virtuozitásának tünete: 
„(Álom) egyenként felvette az asztalról az üveg- és por-
celánfigurácskákat, és mire visszahelyezte őket kezébő l a 
terítőre: azok megelevenedtek... De megelevenedtek a 
képek a falon is." A kiemelt utalások egymás mellé he-
lyezve olyan rejtett koordinátrendszert lepleznek le, amely 
a regény művi, konstruált mivoltának tudatát csempészi be 
a szövegbe. 

Mozgó, élő-holt képek, mozaikkockák peregnek a te, 
metésrendező  és hasonmása, az Álom leskelődő  szeme 
előtt. A regény (a keretszituáción bel( ј l) tulajdonképpen 
ezekbő l az ellesett képekbđ l áll össze. Maga a leskelődő  
pozíció, a titkot fürkésző  szem mint írói nézőpont kulcs-
fontosságú szimbólum. Czifra János a keretszituáción 
belül csak passzív szemlél őként, nézőként van jelen a 
regény-mutatvány nézőterén. 

Az első  látványosság, melyet az Álom irányításával a ré-
sen átkukucskálva végignéz, Krúdy allegorikus játékának 
kiteljesedése. Míg a regény elején kísértetek, démonok, 
élő  halottak jelezték az élet és a halál közti keskeny ingo-
ványt, ebben a jelenetben az ember bábuvá dermedésé-
nek motívuma viszi tovább a halálképzetet. A háromezer-
esztendős nő  „ruhái elmaradoztak útközben, haja oly ide-
genszerű  volt, mintha úgy lett volna fejb őréhez ragasztva, 
mint a bábuké... Lehetett volna papírból, szalmából, kóc-
ból, agyagból, mint emberi testbő l ...Szemét lassan felnyi-
totta, mint a panorámában a viaszbaba... Az ajtóra nézett, 
mint a színésznő  a színfalak közé." (77. o.) Az „egyiptomi 
nő" látogatója, egy különös öregúr tovább tágítja az élette-
lenség, az eltárgyiasodás asszociációs körét: „Mintha va-
lami meséskönyvből lépett volna ki éjszakára, amely  

könyvben nappal gyermekeket mulattat groteszk figu гбјб -
vá . (7?. 01 

Az önreflexiós vonulat e pontján az író fogalmi meghatá-
rozása („groteszk figura") értelmezési csomópontként 
funkcionál. A vásárias regényintonáció, az allegorikus lát-
tatás és a kezdetleges m űvészi forma-allúziók groteszkkel 
való feltöltődése Krúdy regényében korántsem véletlen. 
Bahtyin a középkori karneváli világkép sarkpontjának te-
kinti a groteszk szemléletet. „A groteszk test —írja — ... 
mindig keletkező-változó test. Soha sincs készen, so-
ha nem befejezett: szüntelenül épül és teremt ődik, és 
maga is szüntelenül más testeket növeszt és teremt; 
egyszerre bekebelezi az őt körülvevő  világot, és beke-
beleződik ebbe a világba... a test túlnő  önmagán, kilép 
saját határai közül..." (392. o.) Mintha csak Krúdy szö-
vege ihlette volna ezt a leírást! A háromezeresztend ős nđ  
és vendége között olyan fantasztikus elemekkel teli jelenet 
játszódik le, ami a groteszk iskolapéldája lehetne: „Köz-
ben megérintette ujja hegyével a furcsa öreguracska pi-
rospozsgás arcát, és mind a színt, ami az öregúr arcán 
volt, a saját arcára kente... Arcának rózsaszínje apránként 
Marica ujjhegyeire s az ujjakról a háromezeréves n ő  arcá-
ra került... Ugyanez történt a szemek fényével, amelyek, 
mint fénylő  sugarak átsuhantak a n ő  szemébe; az ajk és 
fül pirossága, s mindazon élet, amely az öreguracskában 
találkozott, szinte szökve, loppal, észrevétlenül átköltözött 
a háromezeréves hölgyre, aki az emígy kölcsönkapott 
élettő l megújult, felfrissült, megszépült, meggömbölyödött 
—, míg az öreguracska apránként összeesett, mint egy ki-
pukkadt hólyag... Az öreguracska letérdepelt a három-
ezeresztendős nő  előtt, és hódolata jeléül levette orrát, 
amelyet átnyújtott a n őnek. Később ugyanezt cselekedte 
egyik lábszárával is, lecsatolván azt helyér ő l, és a nő  ölé-
be helyezte a gazdátlan lábat.” (79. o.) Krúdy merész kö-
vetkezetességgel sarkítja az eltárgyiasodás látványát: em-
ber — bábu — szétszedett bábu. Apróbababa-képzet és a 
színpadszer űség egyaránt fokozódik a továbbiakban: „Orr 
és láb nélkül valóban meglep ő  látvány volt az öreguracs-
ka. Majd midőn kabátját is levetette, mankójával egy m ű -
végtagkészítő  boltos kirakatából látszott el őjönni, meg-
szökvén éjszakára az üveg alól." (79. o.) A hódolat jeléül 
lecsatolt és átnyújtott orr motívumának mélyrétegéhez 
szintén Bahtyin adja kezünkbe a kulcsot: ,,...A groteszk 
képekben az orr: mindig a phalloszt helyettesíti." (391. o.). 
A groteszk-erotikus jelenet mazochista vessz őztetésbe 
torkollik. 

Ez az életkép több vonatkozásában (biblia, erotika, b űn, 
rokkantság) is idézi Döblin regényének Babilon-képét: , lA 
Nagy Paráznát, a parázna Babilont, aki a vizeken ül. Es 
látsz egy asszonyt, aki skarlátveres fenevad hátán ül. A 
asszony telis-tele van a káromlás neveivel, és hét feje van, 
meg tíz szarra... És a homlokára vagyon írva egy név, egy 
titok: a Nagy Babilon, a földkerekség minden szörny űsé-
gének anyja." 

A temetésrendező  és Álom tovább nézelődnek magán-
színházukban, sorra veszik a ház szobáit: kilesik a szeren-
csétlen Natáliát, egy lerészeged ő  vidám társaságot, majd 
Jelláékat a konyhában. Ezekben az epizódokban a regény 
önkontrollját és a képmutogatás képzetét újabb kitételek 
tartják ébren: „A társaságban helyet foglaltak még Lotyó 
és Repedtsarki kisasszonyok, akikrő l csupán annyit kell 
feljegyezni..." (89.  0);,,...  Lacikonyhák élcei mendegél-
tek ajkáról, mint egy végtelen papiros szalag, amelyre csu-
pa fertelmes figura van pingálva..."; „Az élet páriái ők, és 
már sok nagy író vette tolla hegyére a sorsukat. Ámde bár-
mit irkálnak is az emberiség jótev ő i ..."; ,, ... Madame Jella 
társaságában egy férfi ült a Wawerley-regényekb ől... 
álombeli hős..."; végül egy olyan részletet idézünk, amely 
visszautal az „egyiptomi n ő" jelenetére: „ .. Jella úgy 
imádta ezt a hallgatag férfiút, mint a gyermek a nagy bábu-
ját. Egyszer majd kibontja..." (100. o.) 

A nyolcadik fejezetben Qelképes, hogy épp éjfél körül) 
idegiglenesen üres lesz a ház, s üresek a szobák — mint-
egy előadásközi szünet áll be. Fordulatot jelent ez a re-
gény szerkezetében is: az eddigi jeleneteit egy filmszer ű  
vetítés váltja fel. Álom ugyanis újabb fortélyhoz folyamodik, 
s Natália szemébő l olvassa ki annak gondolatait. A szülni 
készülő  nđ  ,,...kitágult szeme el őtt elvonult egész élete, 
mint keleten játsszák a falon az árnyképeket". (107. o.) Az 
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árnyjáték-hasonlat a szövegben e1 ő rе  és hátra is utal. A 
hatodik fejezetben olvashattuk az ötlet egyik váltot: „A 
függő lámpa, amelyet kék, aranycsillagos üveg bo іitott, fél-
homályba, árnyékba vonta egyes testrészeit, amely ár-
nyék a test mozgatása által jött létre." (76. o.) A mozgó-
kép-képzet másik variánsa majd a tizenkettedik fejezetben 
merül föl: ,, ... Akik oly érzéketlenül forogtak a világban, 
mint a körhinta ábrái..." (185. o.) 

A regénynek ezen a felez őpontján megváltozik az írói lá-
tás és láttatás. Mindeddig szemek lesték a szobák valósá-
gos eseményeit, most viszont szemek szemeket fürkész-
nek, mint benső  világot kivetítő  képernyőt. Natália fizikai-
lag és szellemileg is vajúdik: nemcsak gyermeket hoz a vi-
lágra, hanem emlékezete nekirugaszkodásaiból a regény-
szöveg második fele is megszületik. Történetbe történet 
ágyazódik többszörösen is. Elbeszélésbe elbeszélés, idé-
zetbe idézet iktatódik. 

Élet és irodalom helycseréjének gondolatát fejlesztik ki a 
hátralévő  fejezetekben hemzseg ő  utalások. Az írót a kez-
detektő l fogva tartja az az elképzelés, miszerint a minden-
napok embere regényh ősként, színpadi h ősként szerepli 
végig, mímeli, kreálja életét. A valóság hamis, míg az igazi, 
vérbő l életet a „regénykönyvekb ő l" kell tanulni. A valódi-
ság minőségei nem az életben, hanem annak m űvészi 
párlatában mutatkoznak. Az érzéketlenség, a kiégettség, a 
papírfigura-lét készteti- űzi Krúdy hőseit „a kultúra pezsg ő -
jébő l" inni. Igyekezetük esend őségébő l, hamis pátoszuk 
nevetségességéb ő l bontakozik ki az írói világkép mélyár-
nyékú paródiája. Az „élet regényét" (162. o.) Krúdy 1919-
ben már csak így véli megírhatónak, mert maga az „élet" 
tolódott el a regényszer ű „ a képzeletszerű , a fiktív felé. 

Már a második fejezetben megfogalmazódik ez a gon-
dolat: „A kivasalt vő legény a színpadról vagy a regényb ő l 
jött ezen a napon..." (25. o.) Palackit az író pesti regény-
hősnek, kávéházi románcokból való férfiúnak (163. o.) ne-
vezi. A zsidó nők „messzirő l oly érzelmeseknek látsza-
nak..., mint a valódi regényh ősnők, akik komolyan szeret-
nek, szenvednek, meghalnak..." (132. o.) A felszíni cse-
lekményvilág is aktualizálja a regényekre, versekre, szí- 
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tor, Bajza József, Kock Carlyle, Aranyember, Senki szige-
te, Kemény Zsigmond), ugyanis az újabb szerepl ők maguk 
is versfaragók, „könyvcsináló emberek", hírlapírók, akik 
igyekeznek úgy viselkedni, mint a „regényekben szokás". 
A tizenegyedik fejezetben a „pajkos regényíró" (159. o.) 
Cholnoky Viktor halálának okát beszéli el, másutt a h ős 
Bajza néhány sorát mormolja, vagy arról gondolkodik, 
hogy egykor talán „olyan öreg és búskomor lesz, mint 
báró Kemény Zsigmond, a regényíró volt a Svábhegyen." 
(144. o.) Az irodalom minduntalan beszüremkedik az ábrá-
zolt valóságba, s így rákényszerül az önmagáról való be-
szédre. A regényszöveg más regényekre apellál, a re-
gényhős közismert hősökhöz szeretne hasonulni: „Maga 
azt nem is tudja, hogy én vagyok az »Aranyember d  ... 
Ugyanazt akarom magával tenni, amit Tímár Mihály tett 
Noémival." (174. o.) 

Az Asszonyságok díját író Krúdy Gyula nagyságáról 
éppen a regény metanyelvének felfejtésével nyerhetünk 
tanúbizonyságot. A vásári képmutogatótól a bábjátékon, 
az árnyjátékon, a színpadi jeleneteken keresztül jut el a m ű  
ábrázolástechnikája a filmszer ű  láttatásig — mindezáltal a 
regénynek (s az életnek) mint mutatványnak a poétikáját 
fogalmazva meg. 
Csányi Erzsébet 

Irodalom: 

Mihail Bahtyin: Francois Rabelais m űvészete... Euró-
pa Kiadó, Bp., 1982. 
Bori Imre: Krúdy Gyula. Forum, Újvidék, 1978. 
Fabó Kinga: A határon. Magvető , Bp., 1987. 
Herczeg Gyula: A modern magyar próza stílusformái. 
Tankönyvkiadó, Bp., 1975. 
Kemény Gábor: Krúdy képalkotása. Akadémiai, Bp., 
1974. 
Viktor Žmegač : Povijesna poetika romana. GZH, 
1987. 
(Az asszonyságok díjából vett idézetek oldalszámai a 
Szépirodalmi Kiadó 1968-as kiadására vonatkoznak.) 

predrag matvejević : 

DANILO K1Š PO- ETIKÁJA 

Danilo Kišrő l írva mindannyiszor kísértésbe estem, hogy 
az addig írottakat rövidítsem, nagyobb részeket töröljek. 
Így lett ennek az esszének is több változata: azokban, 
amelyeket kevésbé találtam rosszaknak, megfogyatkozott 
a szöveg. Ez a nyilvánvaló kudarc talán mégsem volt telje-
sen hiábavaló: Kiš poétikájának ( ő  ezt aszót néha el-
válsztva írja, így: po-etika) tanulmányozására sarkallt. 

Ha ezt a poétikát mindenáron min ősíteni akarnánk, azt 
mondhatnánk, hogy ez a poétika boldogtalan és rezignált: 
boldogtalan, mert tudomásul veszi (s végs ő  soron bele is 
nyugszik ebbe), hogy eme követelmények ugyanakkor tel-
jességgel megvalósíthatatlanok is. Kiš írásaiban s ű rűn 
emlegeti a palimpszesztust , hol eljárásként vagy szabály-
ként, hol elvként vagy eszményként: az íratlan papírlap le-
gyen a kiindulópont, erre kell róni a bet űket, több oldalt is 
teleírni, lényegtelen, hogy hányat, utána kitartóan rövidíte-
ni és törölni, engedve a mindent-pusztítás vágyának. Ily 
módon lenne tiszteletben tartva az elv, megvalósítva az 
eszmény. 

Még sincs így, és nem is lehet így. A nagyobb szöveg-
részek nem tüntethet ők el maradéktalanul, nyomai marad-
nak annak, ami lehetett volna, ámde — szerencsére — még-
sem lett. Az írói hiúságnak vagy emberi gyarlóságnak tett 
engedmények?! 

Valóban lesújtó ennek a tudata. Andri ć  utáni prózánk-
ban ezt senki sem élezte ki annyira, olyan radikálisan és 
megalkuvást nem t ű rően, mint Kiš. A kritikusok, különböz ő  
témákkal és üzenetekkel lévén elfoglalva, modellek, tipo-
lógiák és más általánosságok b ővületében, az esetek 
többségében nem figyeletek föl erre. Ez semmi esetre sem 
válik a javukra. 

Kezdetben sehogyan sem tudtam elhinni, hogy mindab-
ból amit, Danilo Kiš mégiscsak megírt, illetve aminek meg-
kegyelmezett, összeállítható összegy űjtött m űveinek —
méghozzá tíz könyvbő l álló — sorozata. Igaz, némely kötet 
szokatlanul, már-már megbocsáthatatlanul karcsú. (E 
végleges és kerek szám önmagában véve is figyelmet ér-
demel, de nem ez a tárgya ennek az esszének.) Danilo Kiš 
m űvei egymástól érezhetően elkülönülnek. Kiš igyekszik 
elkerülni az önismétlés — az ő  szavaival —, „önmaga kontár 
utánzásának" csapdáját. A m űveknek eme egymástól való 
eltérése eleve lehetetlenné teszi, hogy külön-külön mind-
egyiket ugyanazzal a módszerrel elemezzük, de ugyanígy 
azt is megnehezíti, hogy kiolvassuk bel ő lük a szerző  poéti-
kájának sarktételeit, azonosuljunk álláspontjaival. Kiš poé-
tikai-kritikai írásból — „Homo poeticus" címmel jelent meg 
egy gyűjtemény bel ő lük — kiérződik az azon kritikára irá-
nyuló — jogos — irónia, amely csak az általános és álta-
lánosító jegyeket vizsgálja. 

Az átdolgozások és rövidítések után Kiš mindegyik 
könyvéhez írt néhány megjegyzést, a legutóbbiról (A hol-
tak enciklopédiája, 1983) pedig egy énekezést is, amely-
nek majd egy új változata, remélhet ő leg, kimunkáltabb 
lesz. A legkezdetén egyidőben két m űve is készült, egy-
mástól merőben különbözőek: az 1960-ban, huszonöté-
ves korában írt, „szatirikus poémának" nevezett ifjúkori 
próza, a Manzárd (ezt az ún. „farmernadrágos próza" 
előzményének is tekinthetjük, ámbár szerz őnket a prózá-
nak eme fajtája a későbbiekben egyáltalán nem foglalkoz-
tatta) — „dialektikától és etikától" mentes ironikus-lírai föl- 
jegyzések az ötvenes évekből egy szerény körülmények 
között teng ődő  bohémrő l, és a 44-es zsoltár —a zsidók ül-
döztetése a második világháborúban, haláltáboros tapasz-
talataik, sorsok kálváriája... A Manzárd első , a 44-es 
zsoltár második személyben íródott, az el őbbi szubjektí-
vebb, mondhatni, önéletrajzi fogantatású, az utóbbi objek-
tivizált, a történelemmel való szembesülés szándékával 
íródott; a valósághoz való kétféle viszonyulást példázzák 
tehát: az egyénit és a világ-távlatút. Ez a beállítottság a ké-
sőbbi m űvekbő l is kielemezhető . A Manzárdot a Kert, ha-
mu (1965), e mozaikokból fölépül ő  regény, és a Korai bá- 



nat követi, amelyet az író — miként az alcím is jelzi „gyere-
kek és érzékenyek" számára írt, az el őbbit első  az utóbbit 
második személyben elbeszélve. Mindkett ő  önéletrajzi in-
díttatású. Épp ezét a gyermekkort, mint az élmények forrá-
sát, és mint az írói világkép kialakulását befolyásoló ténye-
zőt, a maga teljességében kell értelmeznünk: „Hogy köny-
vem ún. témája a gyermekkor, kritikusi tévhit." (Homo 
poeticus). Mindez talán csak annak a vágya, „hogy rálel-
jek az eredend ő  tisztaságra, akár magamban, akár gyer-
mekkorom világában". Annak az írónak a „lírai realizmu-
sa" ez, aki viszolyog a költ ő i szenvelgéstő l, de a realista 
szárazságtól is idegenkedik. 

A Kert, hamut megjelenésekor remekm űként üdvözöl-
ték. Prousti evokáció гб l beszéltek vele kapocsolatban. Kiš 
nem tiltakozott a párhuzam ellen: bevallottan vonzódott a 
tárgyábrázolás prousti módszereihez. De következ ő  köny-
vével mintha megtagadná a rokonságot: a palimpszesz-
tus megmunkálásának új módjait kísé гlétezi ki: a felületi 
rétegek minden m űveleténél átalakulnak, összhangban az 
anyag természetével. Az „életrajz alattomos hatása" (Kiš 
szívesen használja Sartre e kifejezését) m űvenként más-
más formában nyilvánul meg, különböző  elbeszél ő i eljárá-
sok által jut kifejezésre, ami csak igazolja az írót: „Ami en-
gem illet, ocsmány módon heverek a pszichiátria heve-
rőjén, és próbálok elmélyedni önmagamban, föltárni trau-
máim okait, kitapogatni Ieve пΡségem gyökereit" (Homo 
poeticus). De még mennyire különbözik ez a próza azoktól 
a regényektől és elbeszélésektő l, amelyek a hagyomá-
nyos lélektan és pszichoanalizis eredményeit próbálják 
kamatoztatni, nem beszélve holmi elméleti doktrinákról és 
ideológiákról! Kiš indiszkréciói másmilyen jelleg űek. 

Sokáig kutatta annak a módját, hogyan szabadulhatna 
meg a „végzetes első  személy"-tő l. Legalábbis látszatra. 
(Ez a kutatás azért is fontos, mert az író valószín ű leg meg-
határozott jelentést tulajdonít a személy számának és sor-
rendjének.) A Fövenyóra (1972), egy több kötetb ő l álló 
családregény harmadik könyve (amelyek együttesen amo-
lyan Bildungsromant alkotnak), harmadik személyben 
van elbeszélve. Az elbeszél ő  és az E. C. szignóval jelölt 
apa a szálak sokaságával kapcsolódnak egymáshoz. Ez-
zel az író a holokausztum intim vonatkozásait hangsúlyoz-
za — meggyőzőbben, mint előtte bárki. Errő l beszél Pjotr 
Rawitz is, aki —még mielőtt „önként pontot tett volna az 
életére" — egy kitűnő  bevezetőt írt a Fövenyóra Galli-
mard-féle kiadásához. (Pjotr, e lucidus szellem, aki két — a 
náci és a sztálini — gy űjtőtábor poklát is megjárta, és aki 
olyan élmények birtokosa volt, amelyek ellenében kevés-
nek bizonyult az irodalom — e rövid idézetnél többet is ér-
demelne.) „A Fövenyóra történelmi regény és poéma." 
(Rawitz nem tesz említést arról, hogy a regény 67 különbö-
ző  terjedelm ű  részbő l á11. Föltehetően ő  sem mert a szá-
mok tárgyalásába belegabalyodni.) „Egy lázas, beteg 
bomlott elme hasonlítja itt önmagához az úgyszintén bom-
lott beteg, lázas valóságot" —írja. A teljes luciditás és 
egy sajátos ő rület között hányódva pillantjuk meg először 
Eduard Samot, akivel már Kiš el őző  regényeiben megis-
merkedhettünk. A Kert , hamuban ő  az apa (vagy az apa 
előképe?), akinek Auschwitzben veszik nyoma. Az el őd és 
— ugyanakkor — az utód identitáskeresésének lehetünk ta-
núi, az —egymástól különben is nehezen elválasztható —
elbeszélő  és protagonista utáni nyomozásnak. 

„Az apró, mellékesnek tű nő , köznapi részletekbő l kiin-
dulva, az író egy tudós pontosságával és türelmével tárja 
föl a világ történelmi, antropológiai és ontológiai dimen-
zióit. Már maga a tény, hogy a történet színhelyéül szol-
gáló térség helyén valamikor aPannón-tenger volt, szim-
bolikus jelentéssel bír." Mande!stamnál figyeltünk meg ha-
sonló vágyódást az ősi, eltűnt tenger után. (Nadezsda 
Mandelstam említi Az emlékezéseiben, hogy Oszip leg-
szívesebben törölte volna aközép-európai szárazföldi 
részt a térképrő l, hogy visszataláljon a medite ггбni szülő -
földhöz.) 

Sokáig úgy tűnt számomra, hogy a 44-es zsoltár, annak 
ellenére, hogy az író korán megnyilatkozó tehetségér ő l ta-
núskodik, valahogy kívül esik az egészen. A Fövenyóra 
megjelenése után (de különösen kés őbb, a Borisz Davi-
dovics siremlékét követ ően) értettem csak meg, hogy ez 
a könyv, habár nyelvezete naivnak t űnik és befejezetle-
nebb is a többinél, mégiscsak fontos és megkerülhetetlen. 

Majdhogynem mindaz, ami benne realisztikus és tárgy-
szerű , a Fövenyбrábб l éppen neki köszönhetően marad-
hatott el. Szerkezete áttekinthet őbb, következetesebben 
fölépített, határozotabb „a líraiság epika általi leküzdésé-
nek szándéka" (Homo poeticus). Kétszeresen is áldozati 
könyv a 44 -es zsoltár . (Írásakor, 1960-ban a fiatal író még 
mindig elfogadhatónak tartotta Lukács A kritikai realiz-
mus jelentősége ma című  tanulmányának egyes téte'eit.) 

Az „enyhülésnek" gyümölcsöz őek voltak a következ-
ményei a jugoszláv irodalmakra nézve az ötvenes évek-
ben. Danilo Kiš poétikájának irodalomról alkotott nézetei 
tükrözik ezt a változást, hangsúlyozva az irodalommal 
szembeni modern és formalista, esztétikai és — a szó jó ér-
telmében —esztétizáló követelményeket. Nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül az irodalom és a politika összefonódását 
Kiš műveiben (még akkor sem, ha ez a kapcsolat az író 
számára másodlagos). A Homo poeticus epigráfjából két 
egymásnak ellentmondó idézet ugrik ki. Az egyik Orwellt ő l 
származik: „politikai indítékok híján alkalmasaint csak holt 
betűket írtam papírra", a másik Nabokovtól: „A m űvészet, 
mihelyt a politikával érintkezik, a legközönségesebb ideo-
lógiai szatócskodás szintjére süllyed". Ami az említett 
kapcsolatot illeti, Kiš nem Orwell, hanem Nabokov néze-
téhez áll közelebb, ha nem is minden tekintetben, tudniillik 
A Borisz Davidovics síremléke igencsak politikus könyv. 
Mind a 44-es zsoltár , mind a Fövényóra a történelmet és 
a hatalmat az egyéni sors függvényében vizsgálja. A jogi 
mégiscsak a háttérbe szorította a politikai biztost, kie-
gyenlítve vele minden számlát. A Lettre Internaciona!e cí-
mű  párizsi folyóiratban (1983/84.) napvilágot látott Kiš 
kompendiuma, a Tanácsok fiatal írónak, melyet 1984-
ben Athénben, „Az író és a hatalom" témára megrende-
zett tanácskozáson olvasott fel. Ebb ő l idézünk néhány 
gondolatot: 

„Ne alkoss politikai programot, ne alkoss semmilyen 
programot: te a világ káoszából és magmájából alkotsz." 

„Harcolj a társadalmi igazságtalanságok ellen, de ne 
programszerűen." 

„Ne legyen küldetésed." 
„Óvakodj, azoktól, kiknek küldetéseik vannak." 
„A »szocialista realizmus« hallatán vágd el a beszéd fo-

nalát." 
„Aki azt állítja, hogy Kolima másmilyen, mint Auschwitz, 

küld el a kénköves pokolba." 
Talán itt rejlik annak a félreértésnek a gyökere, amely 

irodalmunk „szemérmetlen korszakában" jelentkezik, s 
amelynek majd Danilo Kiš lesz a szenved ő  alanya. 

Az „irodalom mint olyan" tiszta, ha következetes, szük-
ségszerűen szembesül „az élet mint olyan" (Homo poeti-
cus) tiszteletével, miközben, természetesen, az elsőt nem 
egyenlíthetjük ki a másodikkal, mint ahogy nem is vezet-
hetjük le belő le. Ez a fölismerés késztette a szerz őt a tör-
ténelemhez és a politikához való nyíltabb és következete-
sebb viszonyulásra: a Borisz Davidovics síremlékében 
az egyes szám harmadik személyérő l áttért a többes har-
madikra: az đ -гб l az ők-re. ők! 

Igaz ugyan , hogy a Borisz Davidovicsot szoros szálak 
fűzik a Fövenyórához, de az objektívizáci б  (Kiš kifejezé-
se) az előbbit inkább jellemzi. Kiš hősei — a forradalom baj-
nokai, a baloldaliság lovagjai, még abból az id őbő l, amikor 
a baloldalnak voltak lovagjai, köztük szép számmal zsidók 
— a 30-as évek végén, menekülve aKözép-Európában 
uralkodó állapotok elő l, az „első  szocialista országban" a 
csisztkák áldozataivá válnak. „ A Borisz Davidovicsban a 
zsidóságnak kettđs (irodalmi) jelentésvonatkozása van: 
egyrészt az előző  könyveimben jelzett mitológémákat köti 
össze és teljesíti ki, másrészt ugyanakkor a zsidóság itt, 
akárcsak az el őző  könyveimben, csupán a szokványtala-
nítás hatáseszközeként szerepel. Aki ezt nem képes meg-
érteni, az vajmi keveset ért az irodalmi transzpozíció me-
chanizmusához" (Anatómiai lecke). Irodalmi szempont-
ból jogosult (ti. „egy lényegibb igazságot szolgál "; I: Ana-
tómia! lecke) i mivel a könyv a „történelmen alapszik" 
— (Anatómiai lecke). — a fiktív vagy valóságos dokumen-
tumok idézése olyankor, mikor ez helyénvaló. 

Semmi sem fantasztikusabb a valóságnál , vallja Kiš 
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Dosztojevszkijjel együtt. Nincs tudomásom arról, hogy 
őelőtte bárki is írt volna így a Gulagról, ilyen irodal-
mi formában és stílusban, a próza modern eszközeinek 
ilyen mesteri fölhasználásával. Hogy föladatát ilyen si-
keresen oldhatta meg, azt a modern elbeszél ő i eljárások, 
a citátumok és dokumentumok, a faktum és a fikció föl-
váltva való alkalmazása, a tapintható és a látható szok-
ványtalanítása tette lehetővé. És, természetesen, az írói 
ízlés és tehetség. 

Ezúttal nem fogok részletesebben beszélni az Anató-
miai leckérő l (1978), melyet az író irodalmi (és nem csak 
irodalmi) álláspontjainak védelmében írt. Ebben a könyvé-
ben Kiš — és ezek a jugoszláv kritikusok többsége egyet-
ért abszolút fölény ő l tett tanúbizonyságot bírálóival 
szemben. Ez a könyv szolgáltatott ürügyet arra a botrá-
nyos perre, amelyrő l már annak idején szóltam volt. 

Máskorra hagyom megjegyzéseimet Kiš drámai m űvei-
nek és tévéjátékainak („dramoleti") „ Éj és köd " cím alatt 
megjelent gyű jteményérő l is. De nem mellőzhetők ma-
gyar, francia és orosz fordításai sem (Ady, Cvetojeva, 
Qúeneau stb.), amelyek nem egyszer ű  stíilusgyakorlatok, ti. 
jelentősen hozzájárultak írói világképének kialakulásához. 

Kiš többször említi (önmagát mentegetve vagy vádolva, 
nem tudni), hogy „nem áll módjában kitalálni", nincs elég 
bátorsága ahhoz, hogy bármit is „kitaláljon", mert, úgy-
mond, „semmi sem hátborzongatóbb és regényesebb a 
valóságnál, de ugyanígy nincs veszélyesebb és regénye-
sebb sem annál, ha a meg nem élt valóságot próbáljuk 
rögzíteni az irodalom eszközeivel, azt a valóságot tehát, 
amely nem a bensőnkben van leragadva, akár —patetiku-
san szólva —a bányászok tüdejében az ólompor." ( Homo 
poeticus). Ezzel a „kitalálásról" szóló meséjével sokakat 
zavarba ejtett, különösen azokat, akik ezt szó szerint értet-
ték. Dehát a„valóság” pl. életrajz, dokumentumok, idéze-
tek) „transzponálása” nem azonos-e magával a részle= 
tekre, módszerekre, eljárásokra összpontosító kitaláció-
val? Tudniillik a „kitalálás" révén valósul meg a transzpo-
nálás, illetve az olyan tökénetek/események, vagy — Kiš 
szavaival — olyan „formának" a létrehozása, amely „a 
sorsszerű  és végzetes csapások okozta sebek sajgásán 
enyhítenek valamicskét, a fájdalmat mérsékelhetné, amely 
súlyosabbá tehetné üres és haszontalan hiúságunkat, 
akár a lehetetlent is megkísérthetné, hogy a hiúság köré-
bő l, a sötétség tartományaiból kimentse a M űvet, s a Léthé 
partjain túlra irányítsa ( Homo poeticus ). A különböző  —
iskolás és eruditív-definiciók elcsépelt fogalma, az „ábrá-
zolás", itt az irodalom mint olyan tudatának kérdéseként 
merül föl. Ezért választják el Kiš regényeit olyan nagy id ő -
közök. 

A könyveiben lévő  különböző  regiszterek, különbözésük 
ellenére is, bizonyos szempontból megegyeznek: „szerz ő i 
kézirat és némely mitológémák" (Homo poeticus), „ke-
serű  élmények üledéke", „identitáskeresés", a m ű  „integ-
ritásáé гt" való küzdelem, meggyőződés, hogy „az iroda-
lom segítségével nem tehetünk semmit" (Homo poeti-
cus); az általa elért hatás rejtett és kiszámíthatatlan; az 
angazsáltsбg(6 „üzeneteivel", „tartalmaival", „céljaival", 
„funkcióival") legtöbbször magára az irodalomra nézve 
fölöttébb káros, hacsak nem a sors és stílus ötvözeteként 
valósul meg, a bohóckodás és megalkuvás ellenében, 
mint „végső  döntés". Az író bódultságából az irónia riaszt-
gatja, eltereli a patetikától és dolorizmustól, az irónia mint 
a paródia egy különös fajtája, mely a líraiságot ellenpon-
tozza, valamint a történelemmel, politikával és — végs ő  so-
ron — magával az irodalmiassággal szembeni tartós és nél-
külözhetetlen távolságtartást szavatolja. 

Önnön poétikájának ( po-etikájának) az orosz formalis-
ták (különösen Sklovszkij és Eichenbaum) elméletéhez 
való viszonyulásáról, hasonlóságokról egy helyütt maga 
az író nyilatkozott (Homo poecitus). Azok a m űvek, ame-
lyek jelentős mértékben befolyásolták a húszas évek orosz 
irodalmát, és amelyeket a harmincas években agyonhall-
gattak, a szocrealizmus elvetése után sem maradtak 
visszhang nélkül a jugoszláv irodalomban. E tekintetben 
Kiš a legjobb példa, még ha a hatásokat alaposan meg-
szű rte is. 

Különböző , a modern m űvészetekben sem ismeretlen, 

kérdéseket fogalmazott meg Kiš, a megválaszolás szán-
déka nélkül: „Könyveimben válaszok helyett kérdéseket 
tettem föl önmagamnak " (Anatómiai lecke). A francia új 
regény mestereinek tapasztalataihoz és megpróbáltatá-
saihoz hasonlóan ez idő  tájt Kiš is átélte a saját megpró-
báltatásait, megszenvedte tapasztalásait, belátva annak 
szükségességét, hogy „el kell hagyni az id őfolyamot egy-
beforrasztó elavult eresztékkapcsokat, a rossz regényírók 
kedvelte kapcsolásokat, kliséket" (Homo poeticus). Mivel 
semmitő l sem irtózott annyira, mint a banalitástól, termé-
szetesen nem engedhette a „grófn őt öt órakor az utcára 
lépni", de már pályája legkezdetén megfogalmazta, hogy 
semmilyen posztulátum, szabály vagy divat nevében sem 
fog lemondani arról a jogáról, hogy leírhassa: „Reggel láb-
nyomokat pillantottam meg a homokban" ( Homo poeti-
cus). Megjósolta , hogy azoknak, akik elméleteikhez ra-
gaszkodva másként járnak el, „zavarossá lesz a beszé-
dük" (Homo poeticus). Az elméletek szolgálatát Kiš 
szemmel láthatóan az ideológiával hozza összefüggésbe. 

Korunk írója nem menteget őzhet azzal, hogy nem ismeri 
választott mesterségének azon fogásait, melyeket őelőtte 
alkalmaztak. „Az irodalomban az ábrázolás terén meg-
nyilvánuló anakronizmus a tehetségtelenség jele... A m ű -
vészi, irodalmi ábrázolásnak — mégis — van fejl ődésvonala. 
Nemcsak a szenzibilitás változik, de változnak az irodalom 
kifejezési eszközei, változik, ezek technikája, technológiá-
ja is. Nem beszélhetünk el tehát történetet ái XVIII—XIX. 
század íróinak modorában, eszközeink felhasználásával 
nem írhatunk regényt" (Anatómiai lecke). Amit a modern 
elméletben „intertextualitásnak", Kiš diszkrétebben 
„szándékolt hasonlóságnak", illetve „tematikai affinitás-
nak" nevez. Kiš rokonai az irodalomban: Borges és Nabo-
kov (úgy tűnik, igazuk van azoknak a franciaországi kriti-
kusoknak, akik Kiš helyét valahol ekét besorolhatatlan író 
között jelölték ki). Hiszem, hogy részben Orwell és Koest-
ler politikával és történelemmel kapcsolatos nézeteivel is 
egyetértene. A jugoszláv írók közül a legtöbbet Ivo Andri ć-
nak köszönhet, aki a már-már tökélyre vitt nyelvi tiszatas б -
gával követendő  például szolgálhatott. Kezdetben Krleža 
azon törekvése is hathatott rá, hogy saját nyelvét megtisz-
títsa az ideológiától. 

Gyermekkorában, Magyarországon, a II. világháború 
idején, az iskolában kapott egy Bibliát. Ebben az érzelmi-
leg fogékony korban, a „korai bánat" idején, termékeny 
talajra találtak a bölcsesség magvai: 

„Omnia in mensura  it  numero  it  pondere disposuisti," 
„Salamon Énekek Éneke) 

A szám: mérce és mérték. Eszünkbe jut Borges és az ő  
„szimmetria utáni nyomozásai". ' 

A regény és a történet (novella, elbeszélés, „mese", 
„récit") viszonyáról gondolkodva regényeit füzéreib ő l ala-
kítva ki, az egyes történetek regénnyé duzzasztása közben, 
(például „A holtak enciklopédiája az azonos címet visel ő  
könyvben) Kiš természetesen nem amennyiséget tekinti 
mérvadónak. Eichenbaum meghatározásához áll közel, 
mely szerint az elbeszélés „egyismeretlenes egyenlet", a 
regény pedig „egyenletek rendszere több ismeretlennel", 
ámbár ehhez sem tartja magát: az ő  történeteit az ismeret-
lenek sokasága jellemzi (szerepl ők, ezek viszonyai, kifej-
let). Az említett formulát Gide biológiai tételével egészíti ki: 
a novellát „egy szuszra lehet végigolvasni". 

Már a Korai bánatban a „történetek tematikai egyne-
műsége" mellett foglalt állást. A Borisz Davidovics sír-
emléke kapcsán Iszak Babel Lovashadsereg (a kiadók 
ezt általában regénynek nevezik), Sartre Fal, Camus A 
száműzetés és az ország cím ű  művét emlegette. Az el-
lenpélda. Čapek ötletes, „mellényzsebb ő l szerzett törté-
netei". A szabály, hogy az elbeszél őnek születnie kell, a 
regényíró pedig lesz, Kišre nem alkalmazható. 

~ 

A holtak enciklopédiáját szigorú következetességgel 
tervezte meg az író. Akárcsak a Borisz Davidovics sír-
emléke és a Korai bánat , ez a regény is a téma (vagy 
szüzsé?, magam sem tudom, minek nevezhetném) által 



egységesül: „az abban a könyvben olvasható történetek 
mindegyike többé-kevésbé egy téma, egyetlen metafizi-
kainak nevezhető  téma jegyében fogant; a halál már a Gil-
games-eposztól kezdve, az irodalom egyik állandóan visz-
szatérő  témája. Ha a diván szó nem asszociálna világo-
sabb színeket és der űsebb tónusokat, ez a gyűjtemény a 
Nyugat-kelet díván alcímet viselhetné a maga félreérthe-
tetlenül gunyoros és parodikus felhangjaival „(A holtak 
enciklopédiája). A könyv 9 (pontosabban: 10, ha a Post-
scriptumot is történetként, az összes el őző  történetrő l 
szóló történetként értelmezzük, úgy, hogy ezúttal is kikere-
kíthetj(k a számot) történetét, azaz — a Borisz Davidovics 
alcímét parafrazálva — „egyazon történet kilenc fejezetét" 
valójában ugyanazon emberi sors fragmentumaként értel-
mezhetjük (a Fövenyóra 67 részletéhez hasonlóan). 

Tekintettel arra, hogy a halál az a téma amely Kišt már 
régóta foglalkoztatta, egy ilyen könyv várható is volt t ő le. 
A Kert, hamuban a fiú, attól való félelmében hogy az álom 
„fekete leplébe" beburkolja, nem mer elaludni (Kert, ha- 

e mu). Abban reménykedik, hogy számolással el űzheti any-
ja arcáról a halál árnyékát. (Akkor még csak kétszázig tu-
dott számolni. Mikor idáig ért, el ő rő l kezdte. Ez lenne hát a 
számok kabalasztikus értelmezése?) Az érett író rögesz-
méje és örömeinek forrásai az enciklopédiák és a szótá-
rak: „Mindig az volt a vágyam és ma is az, hogy egy olyan 
könyvet írjak, amely könyvként és enciklopédiaként egy-
aránt olvasható lenne, azaz: a fogalmak váratlan szédüle-
tes egymásutániságában, az ábécés (vagy valami más) és 
egy esetleges sorrendhez igazodva, aholis a neves embe-
rek, költők, kutatók, politikusok, forradalmárok, orvosok 
asztronómusok stb. életrajzi csodás egyveleget alkotnak a 
latin nomenklaturákkal, növény-, sivatag-, antik isten-, 
táj- és városnevekkel, egyszóval: a világ prózaiságával. 
Analógiás viszonyba állítani őket, kinyomozni az érintke-
zési pontokat" (Homo poeticus). 

A Holtak enciklopédiájának természetesen nem ez 
volt az egyetlen genézise. A Kert, hamuban és a Föveny-
órában több ízben is említett vasúti „Menetrend", amelyet 
az író apja állított össze, szintén enciklopédiai minta alap-
ján készült. A Fövenyóra 67 fragmentumának sorrendje 
korántsem önkényes. A Manzárd függelékében a lakó-
nak egy sajátos „névjegyzéke" található. Egy-egy lakó 
neve mellett pontosan föl van tüntetve a születés évszá-
ma, a nem, foglalkozás, lakás száma, egy megjegyzéssel: 
„érdeklődni felő lük a házfelügyel őnőnél" (Manzárd). 

Valóban a régóta kisért téma szinte kényszerítette az 
írót egy ilyen könyv megírására, amely, írója írásmódjának 
jellegébő l következőleg, a m űvészi objektivizáció egy 
újabb fázisát jelöli, ugyanakkor vissza is utal azokra a vál-
tozásokra, amelyek az el őző  műveket, az őket elválasztó 
időközöket meghatározták. Ennek a tibeti „Holtak könyvé-
től, a „Kabalá-tól és Szentek Életé"-t ő l merőben külön-
böznie kellett, nem volt szabad „csak a beavatottak részé-
re hozzáférhető  alkotásnak" lennie, „amelyben egyedül a 
remeték, a rabbik és a szerzetesek lelhetik gyönyör űségü-
ket" (Holtak enciklopédiája). Olyan regisztert kellett ösz-
szeállítani, amely „az emlékek kincsesbányája és a feltá-
madás egyedülálló bizonyítéka lesz" (A holtak enciklo-
pédiája), de ehhez az kell, hogy az itt nyilvántartott sze-
mélyek ne szerepeljenek egyetlen más, szokványos en-
ciklopédiában sem. Ezzel az egyszerre nagyszabású és 
kicsinyeskedö eljárással megfosztjuk az olvasmányt re-
gény és elbeszélés kellékeit ő l, „az efemer történések ösz-
szegétő l" (Holtak enciklopédiája) és a realisztikus je-
gyek ballasztjából. Bizonyos értelemben ez... fantaszti-
kum: „Simon, a csodatevő , az azonos címet viselő  —az ősi, 
gnosztikus legendák néhány változatából fölépített—törté-
net végén az ég felé lendül, elt űnik ott, majd a mennyei 
magasságból pörögve aláhull, azok lábai elé, akik nem 
sokkal előtte a hierarchia elleni eretnek szónoklatát hall-
gatják. 

Ez lenne hát az a Kiš, aki nem akar „kitalálni"? Minden-
esetre, kézírása rá vall. Különben is, a fantasztikus elemek 
itt nem a legfontosabbak. A szöveg megtartja a Kert, ha-
mu, Fövenyóra és a Borisz Davidovics síremléke jel-
lemző it. Az írásmódban és a nyelvben, illetve a szerz ő  
ezekehez való viszonyulásában megnyilvánuló biblikus 
szigor itt még kifejezetebb. A keresztény forrásokhoz, illet- 

ve a Talmudhoz és a Koránhoz kötődő  elbeszéléssel, a 
Hétalvók legendájával mintha régmúlt idők történeteit, 
hagyományalt szeretné összegezni. A különbségeket sa-
játos stílusával tünteti el. Minden elbeszélésén, de különö-
sen a Vörös Lenin -bélyegen, érződik az „életrajz alatto-
mos hatása". A közönséges, már-már triviális szüzsét 
(Dicsőség a hazáért meghalni) ismételten a szokványta-
lanítással haladja túl. Az elbeszél ő , aki nem akar min-
dentudó lenni, de nem is tűnhet el teljesen, ügyesen és 
diszkréten leplezi önmagát. Az elbeszélés tárgyával szem-
beni disztancia, a részek és az egész egyensúlya, az el-
beszélés és a regény megtervezettsége, illetve „csak az 
ökonomizálás elve akadályozza meg hogy a történet, 
amely csupán példabeszéd a sorsról, egy regény gigászi 
méreteit öltse" (a Holtak enciklopédiája). A Holtak en-
ciklopédiájának néhány történetét minden nehézség nélkül 
beilleszthetnénk az el őző  könyvek némelyikébe, (például 
a Vörös Lenin -bélyeget és a Végtisztességet a Borisz 
Davidovics síremlékébe, a Varázstükört a Korai bánat-
ba, A Mester és a tanítvány történetét — talán — az Ana-
tómiai leckébe). A Holtak enciklopédiáját, vagy a Kirá-
lyok és bolondok könyvét, a Sioni bölcsek jegyző -
könyvének egyszerre fantasztikus és valóságh ű  átiratát, a 
könyv végzetes hatásáról és a totalitarizmushoz való vi-
szonyáról szóló esszéisztikus példázatot akár különálló re-
génnyé is lehetne fejleszteni, ugyanis a történetek kölcsö-
nösen összefüggnek, egymásra utalnak. Kiš a M űvet írja. 

A könyv befejezését vagy epilógusát, a Postscriptumot, 
kulcsfontosságú zárófejezetnek is tekinthetjük, mert egye-
síti a különböző  elbeszéléseket, általa áll össze a halál ka-
talógusa, amit maga a Holtak enciklopédiája keretez. Kiš 
művének összessége — ezt az összegy űjtött „M űvek" bi-
zonyítják — fölöttébb kompakt és homogén. Minden egyes 
könyve irodalmilag gondozott, írói nyelvezete kimunkált, 
nemesen egyszer ű . E tekintetben nem találni párját a 
szerbhorvát nyelven alkotó írók között. Ez az író elvetette a 
különböző , mindent elárasztó discoursokat (csak kény-
szerbő l használom ezt a divatos kifejezést), elvetette azt a 
sajátos népiességet, amellyel már évtizedek óta viaskod-
nak legjobb prózaíróink, az önnön korlátaihoz görcsösen 
ragaszkodó regionalizmust, az irodalompótlékul szolgáló 
felületes és üres hírlapírói prózát, a szellemi szegénységet 
és provincializmust leplező  ál-intellektualizmust, a nyelv-
ben és íráson egyaránt kitörölhetetlen nyomokat hagyó 
szűkös és kizárólagos elkötelezettséget. 

Nietzsche Zarathustrája a „tisztán beszél ő " embert ku-
tatja. Ilyen író Danilo Kiš. M űveivel hadat üzen a megálla-
podottságnak, középszer űségnek, szemfényveszt ő  bo-
hóckodásnak, és a konformista szellemiségnek. 
Post scriptum 
Végezetül megjegyzem, hogy Danilo Kiš összegy űjtött 
„Művei"-nek egyes kötetei nincsenek megszámozva. Va-
lószínű leg azért, mert nem biztos, hogy minden egyes 
esetben,  egyezne a szám a sorrenddel. Ez csak meger ősít 
abban a meggyőződésemben, hogy lényegi összefüggés 
van a számok szimmetriája (fragmentumai) és a szerző  
formakoncepciója között. 

Fordítota: P. Nagy István 
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HUNYOCSKA AZ 
ÖRDÖGKAPU 
MELLETT 

Pap József: Hunyócska, Forum 
könyvkjadó, Újvidék, 1989.; Sz űgyj 
Zoltán: Ördögkapu, Forum Könyv-
kiadó, Újvidék, 1989. 

Elsősorban a gyermekolvasók táborát 
szeretné megörvendeztetni a Forum 
Könyvkiadó két legújabb kiadványa, Pap 
József és Szügyi Zoltán verseskötete. A 
kisiskolások kezébe szánt könyvek azon-
ban a felnőttek érdekl ődését is felkelthetik, 
mivel az irodalmi anyag korhatárok szerinti 
felosztása ezúttal is bizonytalan és elha-
nyagolható. 

Pap manapság már veterán versírónak 
számít. Két évvel ezelőtt jelent meg például 
Jegy c. összegyűjtött verseinek kötete, 
melynek Szenvedelmes gyermekhangon c. 
ciklusában találkozhattunk el őször az Ilona-
dalokkal. Idei gyermekverskötete a már is-
merteken kívül újabb, szám szerint huszon-
három Ilona-verset tartalmaz, kiegészítve 
és egyben le is zárva a ciklust. Egyik kritiku-
sa trubadúrdaloknak nevezete költemé-
nyeit, nem alaptalanul, hiszen a Hunyócs-
ka alcíme e hangulatvilágot idézi meg, ami-
kor „P. J. szemérmes és szenvedelmes 
verssoraiként" nevezi meg azokat. Ami 
szerzőnket a középkor h ősszerelmes lo-
vaglírájához köti, az leginkább a költői ma-
gatartás az attit űd milyenségében keresen-
dő , ugyanis a versek megformálása már ko-
runk líráját idézi. 

Pap lírai énje klasszikus érték ű , eszmé-
nyítő  szerelem tájain bolyong. A szürrealista 
örökség árnyékában az öntudatlan tiszta-
ság éveit szomjazza, azokat az értékeket, 
melyek a mában elérhetetlenek, s melyek 
csupán emlékképek formájában hozhatók 
vissza a pillanatnyiság jegyében. Pap „tru-
badúrja" csak a szépet, az áldásosat akarja 
látni és hinni, amikor Ilona alakját rajzolja. 
Szinte dalolnak a lányról szóló rövid kis tör-
ténetecskék minden rímtelenségük és dísz-
telenségük ellenére, s mintha Kosztolányi 
Ilonájának a húgai lennének. A gondolat és 
az érzés zenéje ez. 

„Mint két vitorlás, 
billeg lassúdan a két szekér. 
Te is apád mögött 
ülsz, a völgyelésben. 
Lent szerte ezüst 
délibáb lobog. Fönt pacsirta 
tiliпkбzik hosszasan. 
Én meg némán nézlek." 

(Búzahordáskor) 

A finomkodó, néha csupán mondatnyi terje-
delmű  versecskék nemegyszer logikai buk-
fencek naiv bájával, a mesterkéletlen forma 
üdeségével lepik meg az olvasót: 

,,Böske velem jár 
legszívesebben levelet szedni 
selyemhernyóinak, 
mert én finom vagyok: 
nem nézek alá, 
mint sok utcabeli, akiken 
mosolygok, hisz Böske 
bundabugyiban jár." 

(Levélszedés meg más) 

A lírai én szerelemérzése mellett bizonyos 
hely- és korrajz is jelen van Pap verseiben, 
midőn a szeretett személy, a kedves alakja 
mögött kirajzolódik a harmincas évek Be-
cséje. A vezérmotívum mégis a szerelem, 
folyton változó fokozataival, intenzivitásával 

és formáival. A költői én érzelmi világának 
alakulásával párhuzamosan egyfajta fejl ő-
dés, a felnőtté válás folyamaté is megfigyel-
hető . A kötet első , címadó verse még a játé-
kosság, a kisgyermeki mókázás jegyében 
íródik, az Első  ugarolásom, az Igazi fér-
fiak és A bajnok c. költemények viszont 
már a kamaszkor el őfutárai, hogy azután A 
tiszavirágok borzongatóan szép képei a fel-
nőttek világát, élet és halál viszonylatát sej-
tessék meg: 

„Sárgavászonhoz 
hasonló színű  ingecskéik 
a fűzfabokrokon, 
s a piszkos víz szélén. 
Aznap születtek, 
szerettek és megtermékenyültek; 
alkonyati tánccal 
a halálba hulltak." 

Ettő l a ponttól már csak egy ugrás a záró-
vers megfogalmazása, a jelenbe való meg-
érkezés, az édeni kaland lezárása: 

„ Vége, Ilona. 
Több verset már fi is várj tőlem. 
Láthattad, erđszak 
rontja a világot..." 

(A sztrájkolókat néztük) 

Így némul el, foszlik semmivé Ilona, a sze-
relem, az örök n ő  metaforája, ki mindig és 
mindenütt jelen van, mégis folyton eltűnő-
ben; Ilona, aki az élet szerelmére tanít min-
dennapi létünk nagy Hunyócskájában. 

Furcsa versek! —állapította meg egy is-
merős kislány az Őrdögkaput lapozgatva, 
s bizony fején találta a szöget. Szügyi Zol-
tán első  gyermekeknek szóló könyve Pap 
József költeményeinek éppen az „ellenlá-
basait" vonultatja föl. Az egyirányú áram-
lás, a kiegyenlített hullámzás helyett ördön-
gös címéhez h űen könnyed szökellésekkel 
váltogatja témáit a kötet szerz ője. Ami kö-
zös Szügyi verseiben, az a mozgásos gyer-
mekjátékokhoz való kötödés, szó és tett 
összekapcsolása, ill. ennek kísérlete. Pap 
esetében nyilvánvalóak a hunyócska vonat-
kozásai, e másik költőnél pedig a kiadvány 
alcíme szerint acél „versválasz gyermek-
táncra". Egy nyughatatlan, szeszélyes játé-
kosság versei születnek meg ily módon. 
„A vagány vers" üli diadalát Szügyi köny-
vében, hosszan tekerőzve avagy egy nyúl-
farknyi fintor erejéig mutatva meg magát. 

„Versem, 
a vagány, 
folyton pöröl velem, 
kiabál 
és elkalandoz 
jobbra-balra, 
pedig tudja jól, 
tudhatja, 
nem mindenfelé-
elöre. 
Elnézek csak — 
rajzol egy házat, 
s elbú'ik benne. 
EZ HAZ. 
Kémény nincs rajta —
flguráz —, 
mert ez 
egy kémény nélküli 
ház. 
És vitázik, 
vitázik 
rendre 
és vitázik csak vitázik 
rendre rendületlen: 
na-meg-már-mert-mért-miért? 
nem-de-ne-csak-még-sem-se!" 

(Vagány vers) 

A vers Szügyinél gyakran egyetlen ügyes 
fordulatra épül (Vonít a tél , Disznótor utá-
ni éjjel, Ősz, Ma van ma, Ez is ma tö гtént, 
Nyakamba ugrott a Hold, Van egy med-
vém stb.), de nem ritka a szójátékból törté-
nő  kibontakoztatás sem, mint pl. az Erik a 
piszke esetében: 

„— Érik a piszke! 
— A biszke? Büszke? 
— Hogy lehetne biszke, 
hát még büszke 
egy piszke?!" 

Falun, városon c. ciklusban költ őnk ismét 
formát vált, s a lírai én ezúttal környezet-
festő , párhuzamos verspárokban lép elénk. 
Ezek a költemények a cikluson kívül önma-
gukban is megálló, élvezhet ő  egészek, mé-
gis csak egymás mellett és után olvasva tel-
jesedik ki valóságos, ellentétre épülő  hely-
zetrajzuk (Tanyán — mozira várva, Váro-
son a moziban, Falun a kocsmában, Vá-
roson a kocsmában, Éj a tanyán, Éj a vá-
rosban stb.). E hagyományos tartalmú és 
formájú alkotásokon a frissesség varázsa 
érződik, ugyanakkor a szerz ő  többarcú te-
hetségérő l is tanúskodnak. 
Költőnk a fantázia világától sem idegenke-
dik, s a költő i én esetenként a képzelet fur-
csa eseményeinek a játékszere egy olyan 
fantasztikumtól áthatott világban, mely néha 
már-már az abszurd határait súrolja. Több 
művel is példálózhatnánk ( pl. Volt egykor 
egy fehér ruha, Indi бntöгténet, A pocso-
lyakerülő  gyalog), de elegend ő  lesz egyet-
len idézet is a fentiek igazolására: 

„Az ember elvetette a nyúlmagot. 
Jól megöntözte a földet. 
A Nap mindennap perzselt. 
Az ember mindennap locsolt. 
Hamarosan kezdtek kibújni a nyúlfülek. 
Amikor már az egész nyúlfej kilátszott, 
jött az ember a kaszával, 
és kezdte kaszálni a nyúlfejeket. 
Mind lekaszálta. 
Az ember aztán villával szurkálta 
fel a földet. 
S azóta várja az alkalmas napot, 
hogy elszórja az új nyúlmagot" 

(Nyúlfejek nőnek...) 

Szügyi kötetének utolsó darabja, a „legör-
dögibb vers" a fantasztikum és a szójáték 
ötvözetébő l születik Vers-csali címen. Tet-
szés szerint behelyettesíthető  szavai nem 
minden előzmény nélküliek a versírás törté-
netében, mégis eredeti csinálmányok. Kis 
rések, boszorkányos ördögkapuk ezek a ki-
pontozott szavak, megbontják a vers egy-
séges szerkezetét miközben lehetőséget 
adnak azolvasónak, hogy egy kicsit belekó-
stoljon a teremtés kínjába és gyönyörébe. 
Нбtbatámadva a szavak kisördögeit, belép-
nek a költészet elvarázsolt ördögkapuján. 

„Fűzpíros, hattyúnyakú kacskák 
legelésznek a kiszáradt tб  
elolvadt jegén, 
öblös sirálylábakon szárnyaló 
sehemek heverésznek hókafák 
égig erđ  gyökerén. 
Bolhányi, néma balackák 
csiripelnek, szőrösen 
illó villanydrótokon, 
gránitköveket csipegető  
csehevek vizitelnek, 
virágzón lombosodб  vaskalapokon. 
Zsibongó zsörmék úsznak 
piszkebokor tüskéinek hegyén, 
apatukák dobálják át egymást 
a tél mélyfekete felén. 
Csirip-tirip lúdláb, 
magad tudd, ahogy folytasd, 
s nem lesz már se vers, 
Ti  gyerekeket olvas!" 

53 



Mindkét gyűjtemény hiányt pótol irodal-
munknak. Noha Pap József gyakorlottabb 
„versfaragóként" egyenletesebb színvona-
lú kötetet produkált, s vonzó, meleg nangú 
költeményekkel ajándékozta meg az olva-
sókat, mégis egy hajszálnyi el őnyt kell ad-
nunk a fiatalabbnak, a nem kevésbé gya-
korlott Szűgyinek. O az, aki nem csupán 
merészebb, de eredetibb, újszer űbb tudott 
lenni. 

Csapó Julianna 

GONDOLATOK EGY 
FORDÍTÁSRÓL 

Dositej Obradovi б  Szívemnek drága 
föld — válogatás a síerz ő  m űveibő l. 
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	Fordította: Brasnyó István. Forum, Új- 
vidék, 1989. 

A Könywilág c. folyóirat áprilisi számá-
ban, a nekem oly kedves Fordítás közben 
c. rovatban olvastam Vargyas Zoltán vallo-
mását de Sade márki Justine c. regényé-
nek fordítása közben szerzett tapasztalatai-
ról. Leírja, hogy az okozott neki a legtöbb 
problémát, hogy a különben is komplikált 
francia nyelv de Sade által tovább cs ű rt-
csavart változatát mennyire kell, vagy nem 
kell hűen fordítania. Oda lyukadt ki, hogy ha 
maximális szövegh űségre törekszik, olvas-
hatatlan lesz a fordítás: ,, ... egy ma megje-
lenő  könyvben mégsem lehet úgy írni, mint 
Fáy András vagy Bajza József. Viszont 
meddig észszerűsíthetek a józan ész nevé-
ben? — ez volt a kérdés. Úgy sikerült ezt 
megoldania, hogy -vallomása szerint- el-
kezdett régi magyar szerz őket olvasni: Páz-
mányt, Bornemisszát. „Azt figyeltem, hogy 
a magyar író az idegen szöveg kényszere 
nélkül milyen szerkezeteket használ, s en-
nek alapján igyekeztem eldönteni, meddig 
mehetek el a fordításban." 

Valahogy ezzel egyid őben adatokat gy űj-
töttem egy nyelvészeti munkámhoz. Ez 
többnyire kulimunka: átbogarásztam már 
vagy huszonvalahány könyvet az engem 
érdeklő  nyelvtani fogalom után kutatva, pél-
damondatokat gyűjtve. Simonyi Zsigmond: 
A magyar határozók c. könyvénél (MTA, 
Bp., 1888.) aztán megtorpantam. Olyan 
gyönyörű , archaikus mondatokra, szavakra 
bukkantam a múlt századi nyelvkönyvben, 
hogy végül nem állhattam meg, elkezdtem 
kimazsolázni-másolni külön cetlikre az ér-
dekesebbeket. Hogy mikor fogom hasznát 
venni, azt nem tudtam, de a Vargyas-vallo- 

más hatására arra gondoltam, hogy valami-
lyen XVIII. századi szöveg fordításánál јб  
szolgálatot tehetnének. Az volt ezekben a 
mondatokban a csodálatos, hogy noha az 
adott szót, vagy szószerkezetet különben 
nem, vagy nem ilyen formában használom, 
mégis értettem, éreztem jelentésüket, elb ű -
völtek szerkezetükkel. Ízelítőül: 
— A földhöz ütvén magát szörnyüleg, meg-

döglött. 
— Az alma a fájától nem messze höngörödik 

valamiként. 
— Csaponyólag (rézsúntosan!) mehetsz 

által az árkon. 
—Az  ördög sürög-forog az emberek körül, 

közköpülködik, cinciuskodik Кбzöttök, 
hogy őket öszveveszthesse. 

— Legalább száz gránnal jobbítsa meg ked 
a hozzám való szeretetét. 

— A paráznaságnak eltávoztatásáért min- 
den férfiunak tulajdon felesége légyen. 

— Félelemnek miatta haja szála is láttatott 
fel állani. 

Aztán itt voltak még pl. a ma is él ő  holto-
miglan-holtodiglan kiveszett testvérei: osz-
tándiglan, inkábblan, életének végiglen, 
onnantlan .. . 

Még a Simonyi-féle példamondatok vilá-
gában éltem, régi ragjainkat ragasztottam 
mindennapi szavaimhoz, amikor kezembe 
nyomták Dositej Obradovi ć  könyvét Bras-
nyó István fordításában: írjak róla fordítás-
kritikát. Rögtön rávetettem magam az ere-
detire, hadd érezze meg nyelvezetének 
ízét, aztán nem tudtam letenni. S ű rűn kel-
lett ugyan a könyv végén lévđ  szótárhoz la-
poznom, hisz Dositej egy csomó ma már is-
meretlen vagy idegen szót használ, és az ő  
nyelvét azért nem „érzem" annyira mint 

Pázmányét, de ez egy csöppet se csökken-
tette az élvezetet: a 150 éve halott író sorai, 
lélegeztek. Utoljára Pavi ć  Kazár szótárá-
nak mondatait faltam ekkora lelkesedéssel. 

Lassan elkezdtem föl-fölütni a magyar 
kiadást: vajon hogyan fordította ezt a szép 
szerkezetet Brasnyó? A görög mitológiai 
neveknek melyik változatát választotta, hisz 
magyarul is annyiszor módosult a helyes-
írás... Egyre kiábrándultabban lapoztam föl• 
a fordítást, aztán abba is hagytam. El őbb 
végigolvastam szerb nyelven, aztán fogtam 
hozzá a magyar kiadáshoz, megbizonyo-
sodva róla, hogy meg se közelíti az eredetit. 

Azóta térek vissza újra és újra ehhez a 
végül is jegyzetfélének sikeredett fordítás-
kritikához, kínlódva lapozom fel hol a fordí-
tást, hol az eredetit, valami fogódzó után 
kutatva, de a fordítás jellegtelensége mindig 
visszazökkent. Figyeljük pl. Dositejnek ezt a 
remekbeszabott kezd ő  mondatát: Mesto ro-
ždenija mojega bill je varoš Čakovo u Ba-
natu temišvarskomu. Otac moj zvao se Dju-
radj Obradović, rodom Srbin, po zanatu 
ćurčija i trgovac; mati moja, Kruna ime-
nom, bilaii rodom iz sela Semamona neda-
leko  ad  Cakova, kći Ranka Paunkića. Ma-
gyarul ez így hangzik: Születésem helye 
Csák mezőváros volta Temesi bánságban. 
Apámat Djuradj Obradovićnak hívták, való-
di szerb ember volt, szakmája szerint 
szűcsmester és kereskedő; anyám, név 
szerint Kruna, a Csáktól nem messze esd 
Szentmámon faluban született, Ranko 
Paunkić  lányaként. Vagy íme egy másik: 
Kako nas upaze s torbom na ledji, poznadu 
da smo stranski Ijudi; Ijubopitni za saznati 
uzrok našeg stranstvovanija, zapovede nas 
zvati k sebi. — Amint megláttak bennünket 
tarsollyal a hátunkon, nyomban tudták,  

hogy idegenek vagyunk; kíváncsiságukban 
tudni szerették volna vándorlásunk okát,. 
ezért maguk elé hívattak bennünket. Hol 
maradt a stranstvovanija szó, vagy a Ijubo-
rdtni za saznati és a mesto roždenija moje-
ga szerkezetek archaikussága, kicsit ide-
genszerűsége; a mondatszerkesztésrő l 
nem is beszélve! A görög Scila i Harivda a 
ma érvényes helyesírással (Szkülla és Kha-
rübdisz) került Brasnyó fordításába, holott 
magyarul is vannak régebbi változatai: 
Scylla, Skylla, Karibdisz, Kharybdisz, Cha-
ribdisz. 

Kevés ez a két-három példa, mégse so-
rolnék föl többet, hisz mindegyiknél ugyan-
ez lenne a véleményem: Brasnyó fordítá-
sában eltűnnek Dositej Obradović  tizen-
nyolcadik századi nyelvezetének szép, a 
mai olvasó számára kissé nehezebben ol-
vasható, de annál több kihívást nyújtó mon-
datai. 

Vatroslav Jagić  szerint (lásd a könyv be-
zetőjében) Dositej „a legjobb úton volt, 
hogy népivé váljon, de nem egészen kikép-
zetté és kialakítottá". Azoknak a fogalmak-
nak a meghatározására ugyanis, melyekre 
nem talált megfelelő  szót a népi nyelvben, 
az orosz és a szerb egyházi nyelvbő l merí-
tett számos kifejezést. (Amelyeket Brasnyó 
mintha észre se venne, még csak más, 
mondjuk stilisztikai eszközökkel se kíséreli 
meg behelyettesíteni őket.) 

Dragoljub Pavlovié 1961-ben keltezett 
előszavában úgy vélekezik, hogy „bátrabb 
hozzáállással... (Dositej) nyelvét minden 
nagyobb nehézség nélkül lényegesen kor-
szerűsíteni lehetne, közelebb hozni a mai 
irodalmi nyelvhez, anélkül, hogy a régies 
önéletírás patinája a legcsekélyebb kárát is 
látná." 

Ezzel az elképzeléssel nem tudok kibé-
külni, hisz Dositej tudatosan írt népi nyel-
ven, azt vallotta ( a Vajon hasznos-e bár-
mit is közönséges nyelvjárásban ki-
nyomtatni c. tanulmányának zárógondola-
tát parafrazálva), hogy a tudományokat 
nem lehetséges alkalmasabban és köny-
nyebben elhinteni és meghonosítani az em-
berek között, mint éppen a nép nyelvén és 
beszédén keresztül. 

Úgy érzem, hogy ha ma - Dragoljub Pav-
lovié ajánlatát követve az „ifjúság okulásá-
ra" aktualizálnánk Dositej nyelvét (kivéve 
természetesen a kötetben már szereplő  
apró változásokat) —kiszolgáltatnánk m űvét 
a napi politika propagandisztikus törekvé-
seinek, arról nem is szólva, hogy mennyit 
veszítene ezáltal irodalmi értékéb ő l. 

A Forum Könyvkiadó ritka szép megjele-
nés ű  könyve korrekt, ám kissé „vértelen" 
fordítást tartalmaz. Mintha Brasnyó nem 
mert volna belebocsátkozni abba a játékba, 
ami Vargyas Zoltánnak a Justine fordítása-
kor olyan jól sikerült. Talán a jelvényszerző  
verseny olvasótáborára gondolva fordította 
„érthetőbben" a szöveget Brasnyó? Bizo-
nyára megkönnyítette a jelényszerzést, ám 
megfosztotta a régi magyar szövegeket 
aligha olvasó gyerekeket egy újfajta élmé-
nytб l. Csak sajnálni tudom, hogy így történt, 
hisz mai nyelvünk van annyira plasztikus, 
hogy elbírt volna egy kissé archaikusabb, 
színesebb, egyénibb szóhasználatot és 
mondatszerkesztést. Másrészt — hogy csak 
a már említett Kazár szótárt hozzam fel bi-
zonyítékul — Brasnyó István képes lett volna 
színvonalasabb interpretációra is. 

Rajsii Emese 



A HATALOM CSAPDÁIBÓL 
KIKERÜLVE 

Hegedűs András: A történelem és a hatalom igézetében. 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1988. 

Hangozzék bármilyen ellentmondásosan is, azt kell 
higgyük, Heged űs Andrásnak, az egykori magyar minisz-
terelnöknek (1956-ban a forradalom hatására kell majd tá-
voznia a hatalomból) és a kés őbbi ellenzéki, eretnek mar-
xista szoiciológusnak a szerényen csak „életrajzi elemzé-
sek"-nek nevezett emlékirata „rossz" pillanatban jelent 
meg. „Rossz" pillanatban — amelynek azonban bizonyára 
a szerző  örül a legjobban — hiszen a korábbi szigorú cen-
zurális kötöttségéktő l megszabadult magyar könyvkiadás 
immáron szinte ontja a magyar politikatörténeti közelmúlt-
ra vonatkozó memoár- és dokumentumirodalmat, közötte  

több igen kiváló, de néhány, inkább a „biznisz" argumen-
tumaira figyel ő  művel. 

Miért fontos az ún. Rákosi-korszak kérdései iránt érdek-
lődőknek kézbe venni Heged űs könyvét? Túl azon, hogy 
olyan ember szólal meg benne, aki a hatalom mozgástör-
vényeit, kulisszatitkait testközelbő l ismerte, hiszen fenn-
tartója és részbeni irányítója is volt, a legfontosabb erénye 
a könyvnek, hogy nem a „megszépít ő  messzeség", nem 
is a renegáttá lett hajdani dogmatikusokra gyakran oly jel-
lemző  tudatos emlékezetkiesés, hanem az egzakt politoló-
giai, históriai és szociológiai analízis terméke. Nélkülözi a 
hamuszórást, noha kegyetlenül önkritikus, azokon a koor-
dinátákon belül, amelyekben Heged űs András e pillanat-
ban látni véli politikai „preokkupációit". Magát marxistá-
nak vallja, azonban nem a hagyományos tantételekhez 
való ragaszkodás szintjén, sem pedig úgy, mint azt Lu-
kácsnál láthattuk, hogy az elavult tételek helyett „magát a 
módszert" tartaná nagyobbára kikezdhetetlennek: inkább 
a kulturális tradíció alapján (a társadalmi egyenl őtlenségek 
elutasítása, az emberi önmegvalósítás „gazdasági feltéte-
leinek" megteremtése, a közösségi individuumok társa-
dalmába vetett hit, a társadalomkritikai örökség vállalása.) 
A hatalomhoz való (jelenlegi) viszonyát felvázoló utolsó fe-
jezet tanulságosan összegezi az értelmes társadalmi cse-
lekvést vállaló értelmiségiek dilemmáit kevésbé értelmes 
társadalmakban és kevésbé értelmes szituációkban. Há-
rom választási lehetőség kínálkozik: a.) „A hatalmi struk-
túra teremtette kereteken,a »falakon« belül maradás ... 
nemcsak a »könnyebbség« kedvéért, hanem esetleg attól 
a szilárd meggyőződéstő l vezéreltetve is, hogy így »belül-
rő l« tehetünk a legtöbbet a felismert hibák és hiányossá-
gok kiküszöbölése, a társadalmi haladás érdekében. Ez a 
vélekedés a történelem folyamán sokfajta gaztett igazolá-
sául szolgált...; b.) Kívülmaradás ugyan a döntési folya-
matokon, de a rendszer következetesen belső  kritikája...; 
c.) A rendszer kritikáját a vállalt saját értékelkötelezettség 
alapján m űvelők számára elképzelhetetlen a párthoz tarto-
zás. Függetlenek és azok is akarnak maradni." Heged űs 
mindhárom magatartásban látja a pozitív és a negatív 
mozzanatot, de mint megállapítja, leginkább a harmadikkal 
rokonszcчwеz. 

A könyv legvitathatóbb lapjai, mint az gondolható, 1956-
tal kapcsolatosak. Heged űs András — akkoriban, amikor 
még hivatalosan ellenforradalomnak és nem népfelkelés-
nek nevezték október 23-át — a nemzeti felkelés fogálma 
mellett tör lándzsát. Véleményét a következ őképpen indo-
kolja: „A hetvenes években újabb meghatározás merült fel 
1956-ról: nem forradalom, nem is ellenforradalom, hanem 
demokratikus nemzeti felkelés.... E tétel második részét 
vallom magam is, de továbbra is elvitatom a demokratikus 
jelzőt, mert míg a fegyveres felkelés minden osztaga a 
nemzeti jelszavak hatása alatt állt, addig a demokrácia kö-
vetelése és fő leg követése korántsem tekinthet ő  általá-
nosnak. Ez nem egyszer ű  szófacsarás, mert ehhez kap- 

csólodik egy nagyon is aktuális mai probléma, mégpe-
dig az, hogy vállalhatja-e a mai demokratikus ellenzék 
1956-ot mint történelmi előzményt." Heged űs András fenti 
dilemmáján azóta átléptek a magyarországi politikai ese-
mények (akárcsak a többpártrendszer nélküli pluralista 
struktúra kialakíthatóságába vetett illúzióin is) — azonban 
érveit érdemes megfontolás tárgyává tenni, már csak azért 
is, hogy az ötvenhatról kínkeservesen kitermelt sztálinista 
mítoszt ne egy an bloc heroizáló ellenmítosz, hanem a tör-
ténelmi tények tisztelete és egzakt analízise válthassa fel. 
(Egyébként 1956 demokratikus, szocialista vonulatának 
még jórészt kielemezetlen mélyáramát alighanem a Hege-
dűs András által is nagyobbára csak jelzett, mint sem kiér-
tékelt munkástanácsok mozgalma képezte.) 

Külön figyelmet érdemel a könyv néhány jugoszláviai 
magyar vonatkozása az antifasiszta ellenállás id őszaká-
ból. 

Szerencsétlen „szervetlen tartozéknak" kell tartanunk 
viszont a kiadói utószót, amely —Iám, mily gyorsan változ-
nak az idők —még bizonyára valamiféle ideológiai tűzoltás 
avagy szerkesztő i biztonsági szelep gyanánt került a kö- 
nyvbe. 

Csorba Béla 

55 



56 

„HA NAPOLEON 
ELVTÁRS MONDJA 
AKKOR IGY IGAZ " 
George Orwell: Állatfarm. Tündér- 
mese, ford. Szíjgyártó László, Eu-
rópa Könyvkiadó, Budapest 1989 

Erich Blair születésnapjának éjszakáján 
előttem karcsú könyve, az Allatfarm. Föde-
lén a Disznófejű  Napóleon, akinek kezében 
pálca , hasonlatos ahhoz , amivel kisiskolás 
koromban tanítóink nagy élvezettel verték a 
kezünket, tenyerünket, ujjaink hegyét. A fej 
nem közönséges, felénk ismeretes, fehér 
disznófej , emlékeztet a vaddisznókra, vagy 
a keménysörtéj ű , alig háziasított disznókra. 

Disznók — bennem mindig félelmet keltet-
tek, hiszen gyerekkoromban hallottam vé-
rengző  disznókról, melyek megtámadták az 
őket ellátni kívánó embereket, mi több, me-
sétek egy öregasszonyról, akit moslékos 
vödörrel a kezében löktek föl, s harapdáltak 
össze annyira, hogy kés őbb a kórházban 
belehalt sésњ léseibe. Féltem a disznóktól, 
de szánalmat is éreztem irántuk . Korunk ál-
dozati állatait láttam bennük , azokat a 16-
nyeket, melyek az emberiség érdekében 
naponta , falusi családokban évente egy-
szer-kétszer föláldoznak. Késбbb az is 
eszembe jutott, nekünk már csak a disznó 
vére jut szakrális elemként, mert a Bárány-
tól nagyon-nagyon eltávolodtunk, pedig az 
ő  vére váltotta meg egykoron a világot, s a 
világgal együtt mindannyiunkat . A Bárány 
vérét helyettesítő  disznó vére az udvar sa-
rával keveredik, bemocskolódik, s így 
szennyesen kerül vissza az életbe, a vért 
sáros vért csipegeti tyúkok által. 

Orwell domináns állatai, a disznók mellett 
a lovak , a kutyák és a szamár , meg ter-
mészetesen a mindig mellékszereplőként is 
fбszerepet kapó birkatömeg-nép, akik, vagy 
amik mindig megfelel ő  időben, egyetlen in-
tésre hajlandók azt skandálni, ami az őket 
irányítóknak a legmegfelel őbb. 

Hogy miért éppen a disznókat választotta 
Orwell a lázadást irányító , majd zsarnokká 
váló állatoknak? Minden bizonnyal az is 
közrejátszott, hogy a disznók értetemeseb-
bek, mintsem azt sokan gondolnák, de a vá-
lasztást befolyásolhatta az a közös emberi 
fölfogás miszerint disznó általános megve-
tésünk tárgya , piszkossága (amiben azért 
főképp az ember a vétkes), büdössége és 
előtöгб  agresszivitása , gonoszsága miatt. 
És nem utolsó sorban : a disznó falkaállat. 

A két vezérkan Hópehely és Napóleon, a 
fő  ideológus pedig Süvi, a kis disznó, akirő l 
a többiek vélménye az volt, „hogy a feketé-
rő l is képes lenne bebizonyítani, hogy fe-
hér". Mivel mindketten, Hópehely és Napó-
leon is vezéregyéniségek, elkerülhetetlenné 
válik a pártszakadás , s az elő relátó , titok-
ban szervezkedő  Naspб leon könnyűszerrel 
megkaparintja a hatalmat. És mi sem ter-
mészetesebb , saját történelmi tapasztala-
tunkból is ismerve, a megbuktatott Hópe-
hely lesz az Állatfarm első  számú ellensé-
ge, az, aki mindenért hibás, az, akit m!nde-
néгt okolni lehet . Az Állatfarm lakói hamar 
elhiszik, hogy nem Hópehely ötlete volt a 
kényelmet és gazdagságot hoz б  szélmalom 
megépítésének terve, hanem — természete-
sen — Napóleoné; nem Hópehely volt az, aki 
több demokráciát , nagyobb szabadságot 
ígért, hanem Napóleon, s a forradalmat ki-
robbantó és sikerre vivő  csatában Hópehely 
nem is sérült meg igazán, álsérülés volt, 
amit az emberekkel el őre megbeszélt, és 
tulajdonképpen ezzel akarta álcázni aljas, 
társait tőrbe csaló szándékát . Az Állatfarm 
történelme átértékelésének szánt nagygy ű -
lésen, néhány süldő  részéről tapasztalható 
ellenkezést Napóleonnak sikerül csírájában  

vérbefojtania a testбrségét és teljhatalmát 
biztosító hatalmas kutyákkal , akik pillanatok 
alatt keresztülharapják a lázadók torkát. 

Még mielőtt bárki is fölocsúdna a véres 
jelenetekbő l, a birkák néptömege ütemesen 
bégeti: „Négy láb jó, két láb rossz! Négy láb 
jó, két láb rossz!" 

A kétkedés szelleme belengi Bandi nehe-
zen forgó agyát is, de mivel Napóleon elv-
társ bizonyítja: Hópehely áruló, mindig is az 
volt!", Bandi a forradalom óta irányt adó ve-
zérgondolatához , a „Majd még keményeb-
ben dolgozom !"-hoz hozzákapcsolja a 
„Napóleonnak mindig igaza van !"-t. S a 
Napóleon elvtárs újabb munkára , megnye-
rendđ  csatákra , fölépítendő  szélmalmokra 
bíztató néhány kemény , katonás mondatá-
tól fölbuzdulva a nagy test ű  igásló „még ke-
ményebben dolgozik", előbb kezd, később 
végez mindannyiunknál , mi több , szabad 
idejének egy részét is a kđfejtőben tölti az 
Elvtárs által kijelölt szent cél érdekében, 
egészen addig, míg aszó szoros é гtelmé-
ben bele nem szakad a munkába . A „tün-
dérmese" talán legmegrázóbb jelenete, 
ahogy Bandi a földön fekszik , szájából vé-
kony csíkban szivárog a vér. A huszas évek 
eleje óta annyiszor félrevezetett, becsapott 
munkásosztály tüdeje repedt meg vele a 
munkában , azé a munkásosztályé, amelyik 
nevében annyi gaztettet hajtottak végre, el-
hitetve velük, saját érdekükben kell kétszer 
túldobni a normát , rakni a falat , míg a kezük 
le nem szakad, saját érdekükben kell éhez 
ni, jegyre váltani a cukrot és a kenyeret, úgy 
természetes, hogy sorban kell állni félnapo-
kat egy darabka húsért , helyénvaló, hogy 
nekik csak kerékpárra telhet , s ha netalán 
elégedetlenkedni merészelnének, mert 
vannak olyanok az Elvtársak között, akik 
selyemtakarón és ágyban alszanak, akkor 
meg kell érteniük: saját érdekükben tapos-
sák szét őket tankokkal , lövik halomra gép-
puskákkal , kínozzák đket halálra a börtön-
pincék rohadó falai között. 

Bandi lerogyásáig könnyedén olvassuk 
az Állatfarm -ot, keresve a hasonlóságot és 
összefüggéseket , de abban a pillanatban, 
amikor bekövetkezik a csupa erб  ló össze-
roppanása , félni kezdünk , érezzük, valami 
szörnyű  dolog fog következni, és: Bandit el-
viszi egy kocsi, melynek oldaláról Benjámin, 
a szamár a következ ő  föliratot sikoltja bele a 
csöndbe: „Alfred Simmonds, I бmészáros 
és enyvefőző , Willingdon. Bőr- és csont-
lisztkereskedés. Kutyaeledel." Ettő l kezdve 
a gyű lölet kiszorít minden más érzést. Gyű-
löljük Napóleon elvtársat és klikkjét, amiért 
még erre is képes. Képesek szemrebbenés 
nélkül a sintér kezébe adni legjobb munká-
sukat, legelkötelezettebb hívüket. Gyű löljük, 
mert a sintérkocsival nemcsak bennünket, 
de megrokkant szeretteinket és hozzátago-
zóinkat is elszólíttatja Napóleon elvtárs. 

És hogy ezek után mi marad Rózsinak, 
az öregedő  kancának? Az emlékekbe me-
rülő  rezignáltságon kívül semmi. 

A győzelemre vitt forradalom Állatizmu-
sának örökérvény ű  Hétparancsolatából 
egyenes út vezet a zsarnoksághoz . A tota-
litárius rendszerekben a törvények csak 
azért vannak, hogy megszegjék őket. Való-
jában nem jelentenek semmit , a hatalmat 
bitorlókat nem kötelezik semmire. Az egyet-
len követelmény : magyarázatot adni csele-
kedeteikre, a történéseket megmagyarázni, 
s azt alapigazságként elfogadtatni . Mi is tör-
tént a Hétparancsolatot változtathatatlan 
törvényeivel , amelyeket az összes állatnak 
mindörökre be kell tartania? Az elsó: „Aki 
két lábon jár, az ellenség." Tulajdonképpen 
ez, az első  parancsolat marad meg végig 
igaznak, mert a saját társaikat lemészárol-
tató, két lábon járó vezérdisznók semmi-
képpen sem lehetnek barátai, népüket szol-
gáló vezetői az állatoknak , hanem csakis el-
lenségei. A második: „Aki négy lábon jár, 
vagy szárnyai vannak , az barát ." Az örök  

igazság ellenére sem volt nagyon nehéz az 
ellenkezőjét bebizonyítani a népnek, amikor 
Hópehely ál-árulásáról volt szó , és a rém ű  
lettő l, valamint meglepetéstál lebénult tö-
meg csak nézte a négy lábon járó és szár-
nyas „barátaik " lemészárolását . „Állat nem 
visel ruhát", addig , amíg nem akar , de ami-
kor Napóleonnak és a többi disznónak a két 
lábon járáshoz szottyant kedve , minden to-
vábbi nélkül fölvették Mr. és Mrs. Jones 
egykori ruháit, hogy minél jobban hasonift-
sanak a korábban olyan hangosan megve-
tett emberekhez. Az „Állat nem alszik ágy-
ban" és az „Állat nem iszik alkoholt" pa-
rancsolatok is csak a népre , ha úgy tetszik: 
a munkásosztályra vonatkoznak , illetve mó-
dosított formában mindenkire , vagyis: állat 
nem alszik lepedđn és állat nem iszik alko-
holt mértéktelenül . Hiába vonatkozik a pa-
rancsolat ilyen formájában mindenkire, mert 
a dolgozók állatseregének egyébként sem 
állt módjában ágyban feküdni , sem lepe-
dđn, sem pokrócon, alkoholnak pedig színét 
sem látták. A negyedik, ötödik és hatodik 
parancsolat (Állat nem öl meg más állatot" 
+ ok nélkül) módosítására csak a megne-
vezés, a törvény, a rendelet önnön érdeké-
ben volt szükséges. Az állatfarmi rendszer 
önigazolási mechanizmusának mozgatója a 
törvények, szabályok léte, még ha azok tel-
jesen használhatatlanok és használaton kí-
vüliek is. És a Fбparancsolat , a hetedik: 
„Minden állat egyénlő" a totalitárius rend-
szer kiteljesedésében, ,, ... de egyes állatok 
egyenlőbbek a többinél " — magyarázatával 
bővül. 

Orwell nagy regényéhez, az 1984-hez 
képest az Állatfarm könnyedebbnek t űnik, 
hiszen itt még vannak zöld legelбk, élel-
mes munkát is lehet végezni, az uralkodó 
réteg a házból irányítja birodalmát, s nem 
terjesztette még ki hatalmát alattvalóinak 
gondolataira is, mint a szürke, kormos, pisz-
kos, romokban heverő  Winston smith-i vi-
lágban , ahol mindannyiunkat a Nagy Test-
vér figyel. 

Bata János 
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Werner hofmann 

ARNULF RAINER -
FESTÉSZET, 
A FESTÉSZET 
ELHAGYÁSÁNAK 
ÉRDEKÉBEN 

A festészet példáján úgy elhagyni az éle-
tet, kultúráját, festészetét önmagán keresz-
tül leleplezni, anélkül, hogy önmagával 
meghasonlana, leleplezni, mint helyettesí-
tőjét a hiányos és elveszett metafizikus kö-
tődésnek (melynek Énjében sem küldeté-
sek, sem cselekvések, sem bizonyítékok, 
sem művészetek nincsenek), leleplezni, 
mint merő  kapcsolatot az esztétikus és a 
metafizikus között. Művésznek lenni és a 
művészetet megvetni. Mert a képek, a ver-
sek, a gondolatok, a beszédek a tajték, a 
söpredék, a szemét, a hamu, értelmetlen 
kísérlet, (az élmény) eksztázisába való be 
kapcsolódásra, a tartós egyesülés véghez-
vitele helyett (a követelmény és az elsajátí- 

tás terméketlen módszere). Képtelen pró 
bálkozások annak bizonyítására, hogy a 
bűnös jelleget hallgatás helyett beszéddel 
próbáljuk birtokukba venni. Piszkos talaju-
kon engedmények ezek, melyek miatt szé-
gyenkezünk. Tudja meg mindenki: nyomok, 
nem pedig mi magunk. Mentségünkre... 
Arnulf Rainer (1952) 

1. Túl a szépségen 
„ A m űvészeti alkotásokban nem lelem 

örömem, mert egy képen rögtön csak a hi-
bákat látom meg, legalábbis, ha a tárgya 
számomra szimpatikus. Ellenkező  esetben 
elkalandozom, és tekintetem egyáltalán 
nem tudom ráirányítani. Ez a gyönge részek 
eltüntetésére tett igyekezet vezetett el az 
átfestésekig, hogy egyiket a másik után be-
födjem egészen addig, míg már semmit 
sem Iátok. Tehát a szeretet és a tökéletesí-
tés kényszere vezényel. Még szebb m űal-
kotásokat szerettem volna készítení bel ő -
lük, minden más csak feltételezés. Id őköz-
ben megfigyeltem, hogy a gyönge részek-
nek nincs végük, még ha a kép egészen fe-
kete is, az átfestés egy új, sajátos, vizuális 
szerkezetet alkot, és újra vannak gyönge 
részei, feketék a feketében. Ezért dolgo-
zom, szüntelenül a képeimen. Örökös elé-
gedetlenség kínoz, míg a szerencsés m űél-
vezők az alatta lévő , láthatatlan részletek-
ben gyönyörködnek." 

Ezekkel a mondatokkal kezdi Rainer 
Megjegyzéseit a hamburgi Kunstverein 
1971. évi retrospektív tárlatának katalógu-
sában. Néhány sorral lejjebb sejteti, hogy a 
kiállított képek el őtt félelem, szégyen és ja-
vítási düh vesz erőt rajta. Ezek a kijelenté-
sek megvilágítják azt az ellentmondást, 
mely Rainer alkotói er őfeszítéseit mintegy 
három évtizede kitéri. Ő  maga, úgy tűnik, a 
folytonosságot az állandó fejl ődés értelmé-
ben nem tartja fontosnak, mert bevallja, 
hogy nem törekszik „homogén és követke-
zetes mű  alkotására". De talán épp ennek 
az igyekezetnek a folytonossága a követke-
zetesség, mely jellemző  tevékenységének 
mindegyik szakaszára és dialektikus ugrá-
sára. 

Rainer megjegyzése a hamburgi kataló-
gusban világosan megjelöli a különbséget 
az ő  látás- és élményhullámhossza, vala-
mint az ártatlan gyönyörködés között, me-
lyet a „szerencsés m űélvező " megenged-
het magának. Neki, a m űvésznek meg kell 
ettő l fosztania önmagát: ő  szenved művétő l. 
Minden modern, m űközpotnú ítélet-maxima 
ellenére értékelésének mércéjét nem ma-
gából a műbő l meríti, hanem a tökéletesség 
mintegy Iát előtti eszméjébő l, mely őt mun-
kája közben kihívásként követi. Ez az állás-
pont vétekre és megszállottságra utal. Úgy 
tűnik, így próbálkozik megnyilatkozni az a 
m űvész, aki semmi másra nem összponto-
sít, csak a m űvészi önmegvalósításra. He-
lyes-e ez a föltételezés? 

Hogy megállapíthassuk, hogyan lehet 
elérni a tökéletességet, melyet Rainer birto-
kolni szeretne, a kvalitást azokon a föltevé-
seken kell mérnünk, melyeket általában föli-
déz. Ez a m űvész két példaszerű  állapotá-
hoz vezet, melyek mindegyike egyfajta tö-
kéletességre irányul. A mitikus és a törté-
nelmi hagyományokból ismerjük őket. A 
művész mindkét alkalommal érzi alkotói le-
hetőségeinek korlátait, és megpróbálja, 
akár csalással is, legy őzni öket. Először 
megállapítja a távolságot a tiszta képzet és 
annak anyagi megvalósulása között — a hi-
ányt, mellyel a m űvészettörténet Platon óta 
foglalkozik másodszor elpanaszolja, 
hogy képei nélkülözik a teremtmények ele-
venségét és a képzetek világába tartoznak 
— ebbő l a hiányból ered Prométheusz pró-
bálkozása, hogy magáévá tegye az istenek 
előjogait. 

Szabály szerint két, merőben egymással 
ellentétes m űvészalkatot kerít hatalmába ez 
az elégtelenség és eszerint, egyrészt életre 
hívja az ikont (mint a szellemiség szemmel 
látható megfelel őjét), másrészt a próbálko-
zást, hogy a m űvészet feloldódjék az élet-
ben. Távolság áll szemben a közelséggel. A 
purista, aki az anyagi szepl ő itő l megtisztulni 
szeretne, szigorú alakmagyarázatok segít-
ségével próbál behatolni az eszmei taburé-
tegeibe, hogy az eszmeiségben a tökéle-
tesség utáni vágyát kielégítse: az viszont, 
akit a vágy a teljes, él ő  teremtés után űz, le-
dönti az esztétikai korlátokat. 

Rainer kivétel, mert tevékenységében a 
két ellentétes impulzus feloldódik egymás-
ban. A megtisztítás, az „eszme" végső  tö-
mörítésének ingere vezette az „átfesté-
sek"-hez, a pszichofizikai események és 
kezdeményezések spontán, egyenes le-
jegyzésének vágya irányította a „test-
nyelv"-hez. Döntő  nála, hogy a két impul-
zus keresztezi egymást és esztétikai el őjel 
nélkül áll. 



Ennek fölismeréséhez, és ahhoz, hogy 
Rainert a megfelelő  összefüggések közé 
helyezzük, egy rövid történelmi visszapil-
lantás szükségel. A reneszánsztól a XVIII. 
századig az alaki tökéletesedés vágyát szi-
gorú értékrendszer szabályozta, melynek 
súlypontja az eszményi szépségen volt. Aki 
elkötelezi magát, hogy ezek szerint, az 
Ókor irányába tájolódó mércék szerint fog 
dolgozni, tulajdonképpen egész életében 
csak egyetlen képet fest, a képek képének 
mását. Amikor ez a szépségeszmény — a 
megalkuvás, mely az „eszmét" a formát 
emberi test eszményére helyezte —, tehát 
amikor ez a szépségeszmény kérdésessé 
vált, és végül is bevallotta kényszeredettsé-
gét, a művészi tökéletességvágya elveszí-
teni látta érzékelhető  vezéralakját és hite-
les, szemmel látható szabályozóját. Hogy 
ezt a vesztességet valamivel pótolja, áttért 
az absztrakt elmélkedésekre. Nagyjából 
úgy, mint Runge a napszakok kozmogóni-
kus képszerkezeteiben, melyek mindegyike 
a kép-fölötti-képet szeretné elérni, melynek 
szellemi valóságát Runge, a fest ő  
„eszmeként" tartja szem el őtt, aminek 
anyagisága azonban mégis megtagadja ön-
magát. Egész életm űve közeledés a fel-
sőbbrend ű  műhöz, megszakítás nélküli fo-
lyamat, egyedülálló láncolata az állandóan 
megújuló kezdeteknek a tökéletesség felé 
vezető  úton. 

Néhány évtizeddel később a Runge által 
fölállított felsőbbrend ű  műre mint világte-
remtésre válaszolt Balzac a „Chef-d'oeuvre 
inconnu"-ben a m űvész mítoszával, aki a 
kör négyszögesítésére törekszik, vagyis a `  
képek képéhez elkészítésére, a megfestett 
tökéletességre, mint az eszmék összegezé-
sére és ugyanakkor az esztétikai hatások 
átlépésére is, a teljes életiség föltámasztá-
sára. Évek óta dolgozik az öreg Frenhofer 
egy „talányos" képen, melyet barátai el ő l 
elrejt. Csak akkor hívja meg őket házába, 
mikor úgy véli, tökéletes m űvet alkotott. 

Probus és Poussin csodálattal néznek 
körül a műteremben, anélkül azonban, hogy 
látnák a képet, ami a mesternek oly fontos, 
emiatt aztán nyomatékosan utal rá: „Ilyen 
tökéletességre nem számítottatok, képet 
kerestek, és egy asszony áll el őttetek. Néz-
zetek körül a teremben, a légkör annyira tö-
kéletes, hogy nem tudjátok megkülönböz-
tetni attól, ami körülvesz benneteket. Hol 
van a művészet? Elveszett, elt űnt." Zavaro-
dottság esz erőt a látogatókon, mert amit 
látnak, összekevert színtömegek, melyeket 
vonalak szövevénye keretez — „fal a fes-
tészetbđ l", káosz, amibő l valahol egy láb 
emelkedik ki, egy festett láb, de hatásában 
pompásan valós. Meredten állnak mindket-
ten azelőtt a „töredék" előtt, ami elkerülte a 
hihetetlen, a lassan el ő retörő  rombolást (a 
destrukciót), amit Frenhofer festészete 
megdicsőüléseként élelmez. 

2. 
Ez az az ár, melyet Rainer is megfizet át-

festéseivel. Ha ez a módszer eléri, hogy a 
különbözđ  szemléleteket egyre inkább fölis-
merhetetlenné teszi, végső  következmé-
nyeként eltűnésükhöz kell, hogy vezessen. 
A festészet megdicsőülése mint szellemi 
mozzanat egybeesik a festészet megsem-
misítésével, mint érzéki, érzelmi ingerrel. 
Ennek a tagadásnak a tagadását Rainer 
1952-ben öntötte a legtömörebb formába:  

„Festészet, a festészet elhagyásának érde-
kében." Az átfestések egyformas бgábб l és 
egyszínűségébő l kifolyólag megsemmisült 
az érzelmi-érzéki maradványa is, ami Fren-
hofernél még megvolt és barátait magához 
láncolta. Csak Rainer óta tev ődött át a 
„testnyelvre", és a beburkolt és fölfedett 
test közötti feszülséget ábrázolja, amirő l bő -
vebben is szólnunk kell. 

 
A határértékek, a tökéletesség és bevég-

zettség, alaki fölülmúlhatatlanságra utalnak. 
Rainer nem ezekre gondol. Nem pontosított 
csúcsteljesítményre törekszik. Hübrisze 
nem az esztétikai tökéletesség felé, hanem 
az ellenkező  irányba fordul. Emlékezünk rá, 
Rainert a kész m ű  előtt félelem és a változ-
tatni akarás vágya keríti hatalmába. Egy-
szer az átfestést „sanyargattatási gyakorla-
toknak" nevezte. Meg kell magyaráznunk 
ennek a szónak a vallási-asztetikus gyöke-
rét. Miközben folyamatosan sanyargatja és 
elpusztítja, életben tartja m űvét, a m űvé-
szeti gyakorlatot rituális áldozattá alakítja, 
ami az életet igéri. Ez a megváltó halál ke-
resztényi témájának szemléletes megfele-
lője. Félelem, változtatási düh és sanyarga-
tási, elpusztítási vágy kényszeríti Rainert 
az alkotási folyamat állandósítására. A be-
teljesülés így tagadja meg a tökéletesedés 
vágyát, mert Rainer félelme a befejezett m ű  
előtt mindig újabb és újabb hibák, hiányos-
ságok és fogyatékosságok képzetét kelti. 
Nem engedheti meg, hogy a köldökzsinórt 
elvágják. Nemcsak az önálló esztétikai al-
kotás függetlensége gyanús neki, mert 
azon keresztül a m űvész megengedi ma-
gának az arrogáns „nézd csak, ez jó volt"-
ot; Rainer különböző  transzesztétikus kate-
góriákban gondolkodik, azaz, számára a 
végleges forma a vég érkezését jelenti, te-
hát, eszkatológikus dimenzió. Állítjuk, hogy 
számára a m űvészi tevékenység gyógyítás, 
ennélfogvva részese a vallásos üdvözülés-
nek, mert ez vezeti el az embert „az elide-
genedéstő l a megbékéléshez". Teológiai 
vonatkozásban (Karl Löwitz szavaival) a 
történelem mozgás, mely egy nagy kerül őu-
tat téve a végén „a lázadás és az oda-
adás újra és újra ismétlődő  aktusával" eléri 
a kezdetet. 

Rainer szellemi útja az elidegenedéstő l 
az újramegbékélésig vezet, nemcsak egy 
önálló műre irányul, hanem kitart a folyama-
tos megújulás, a mindig megújuló kezdetek 
felkutatása mellett is. Miután a tökéletessé 
válás eszméjét az anyagilag megfogható és 
mérhető  szférájából kiemelt és a hozzá ve-
zető  vallásos üdvözülési várakozássá alakí-
totta át, annak tényszer ű  elérhetetlenségét 
(az „átfestésekben") m űvészete tárgyává 
tette. Belátta, hogy az, ami őt a „rossz he-
lyeken" zavarja, nem holmi alaki hiba, me-
lyet megszüntethet, hogy a tény, miszerint a 
„rossz" nem alkotói minőség, nem a „m ű -
vészre" mint fajra vonatkozik, hanem az 
emberre, aki m űvészként Isten elérhetet-
lensége miatt szenved és a megformálás 
mozzanatában ezt újra és újra bizonyítja. 
Rainer három évtizede egy olyan megfor-
málási mozzanatot mutat be, mely a sérült 
ember problémáit, horzsolásait teszi látha-
tóvá. Ebben a láttatásban rejlik a gyógyulás. 

 
Rainemek szüksége van a sebekre, ame-

lyeket gyógyíthat. Ha egyet be is fed, közü- 

16К , fölszakítja a következ őt. Ez nemcsak a 
tökéletesség vágyára vonatkozik, amit az 
átfestésekért felelőssé tesz. A felsebzés 
munkáinak jegye, melyet ő  „testnyelv"-nek 
nevez. Ez az kapocsként összeköt, 
nem pedig valamilyen stílusfejlődés, és 
egyáltalán, Rainer munkájára nem a m ű -
vészet megjelölés, hanem a szertartás, a ri-
tuálé a megfelel ő . 

Minden átfestés a munkafázisok egy-egy 
palimpszesztusa, befejezetlenség, nyitás a 
változtatásokra. Tehát folyamatosság, mely 
nem hagyja magát önálló m űalkotásokká 
szétválasztani. Ez a ciklikus, nem-befeje-
zett-impuzlus jut kifejezésre 1968 óta a 
testnyelvben. A monokróm „sanyargattatá-
si gyakorlatok"-at a „m űvészet mint a b ű -
nös személy kibontakozási lehetősége" kö-
veti; vagyis az ember önmaga ábrázolásá-
ban, annyira közvetlen, olyan széls őséges, 
és olyan változatos, amennyire csak lehet. 
A művészi eszközök fényképek, melyeket 
Rainer átfest, átfirkál, felhorzsol, vagy ösz-
szekarcol, úgy hogy a hiteles dokumentum 
— a felvétel — elidegenedik, fölismerhetet-
lenné és hangsúlyozottá válik. O tt , ahol az 
öreg Frenhofert a m űértés nyilvánvalóan 
cserbenhagyta (Balzac önyilkosként végez-
teti be életét), Rainer értelemmel és kísérle-
tekkel dolgozik, még akkor is, mikor kábí-
tószerekkel ösztönzi magát és a bódultság 
állapotába kerül. Parodizálja és átszellemíti 
a médiumot, fényképeket készít, hogy el-
hagyja a fényképeket. 

Bennünket most nem Rainer kifejezési 
szándékai foglalkoztatnak, — hanem az az 
ellentmondás, miszerint ezek az alaki bea-
vatkozások a fényképdokumentumot akkor 
intenzifikálják, töltik fel élettel, és energiá-
val, amikor a képet megsértik. De ezek, a 
fényképen ejtett sebek csak a gyötr ődése-
ket viszik elđ re, melyeket Rainer a fényké-
pezőgép előtt — tehát képletesen — magán 
ejt, miközben grimaszokat vág, fojtogatja 
magát, megkötözni és kínzatni látszik. 

A mitikus előképe ennek az öncsonkítás-
nak Marszüász, aki Apollóval folytatott har-
cában elbukott és Athénének ügyetlenül azt 
hazudta, fuvolázás közben sértette meg ar-
cát. A galád szatírtól, aki semmi mást nem 
tudott, egyenes út vezet a „Faca Farces" 
és a „Body poses" önkínzó mutatványo-
sáig, aki semmi mást nem akar, mint kigú-
nyolni az apollói szabályosság sima közhe-
lyeit, mert csak ez ösztönzi. Ezen az úton, a 
mítosztól a jelenkor felé, a csúfság, ami 
Marszüászt a gúnyolódás tárgyává tette, el-
veszítette a nevetségesség és alacso-
nyabbrendűség mellékzöngéjét. A keresz-
ténység óta a szenvedő , megkínzott ember 
megnemesedett és`a csúfságban az .egyik 
emberi megnyilvánulása fejeződött ki — ami 
Nietzschét arra ösztökélte, hogy az „ember 
ellen irányuló borzalmak vallásáról" szóljon 
—, a nyomorék egy másik, jelképes dimen-
zióba került. Ennek közelebbi kifejtésébe 
most nem bocsátkoznak. Ahogy a keresz-
tény művészet mártíralakjaiban, a Face 
Farcesban is az üdvözülés remény bújik 
meg. Ha ebben Rainer tragikus bohócként 
is lép elénk, nem esztétikai tárgyként teszi 
önmagát közszemlére. sokkal inkább a 
„fölfedem magam" szellemében áll ki. Ö 
maga a seb, melyet gyógyítani szeretne, és 
Ugyanakkor szenved a „szerencsés m űél-
vező " helyet is, aki gyanútlanul gyönyörkö-
dik. 

Fordította Bata János 
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szabó palócz attila 

KÉT KIÁLLÍTÁS 
KÉPEI 

Újvidék M űvelődési Központjának Galé-
riája, köznyelven a Munkásegyetem els ő  
emeleti terme adott otthont Dušica Savi ć -
Benghiat egyszerűen csak Képek cím ű  tár-
latának, a szalonban pedig Vjekoslav Ne-
meš A képregénytő l a képig (Od stripa do 
slike) cím ű  kiállítását láthattuk egyid őben. 
Aki látta, az tudja: maradandó élményt 
egyik sem nyújtott. De menjünk talán sor- 
ban. 

A katalógus szerint Dušica Savić-Beng-
hiat halmozta a díjakat, úgy az Amerikai 
Egyesült Államokban, mint hazánkban, és 
önálló tárlatai is megfelel ő  szintet feltételez-
nek: Los Angelesben, Belgrádban, Cam-
bridge-ben, Budván, Koppenhágában, Bo-
stonban, Madridban stb. állított ki. M űvei 
privát gy űjteményekben is megtalálhatók az 
USA-tól kezdve Párizson és Amsterdamon 
keresztül egészen Belgrádig. Őszintén 
szólva nem értem. Már az is megfordult a 
fejemben, hogy a látott anyag a kevésbé si-
keres alkotásaiból állt össze, melyek min-
deddig nem találtak gazdára. Viszont akkor 
felmerül a kérdés: tesz-e ilyet egy világhír ű  
művész? Tesz. Sajnos tesz. Lehet, hogy az 
újvidéki kiállításszervez ők szemét akarta 
csak kiszúrni más tárlatokról kiszelektált 
képeivel, mert tudta, hogy azok úgysem 
mernek nemet mondani? Még mindig gyö-
tör e kérdés. Mert mit láttunk? Abszolút te-
matikai szegénységet és egyhangúságot, 
banalitást. Az első  néhány kép szemügyre 
vétele után még reménykedtem: lehet, hogy 
keletkezésük szerinti id ő rendiséget tartottak 
szem előtt a kiállítás elrendezésénél, s a ja-
va meg csak ezután jön. Csalódnom kellett: 
semmi illúzió, semmi ami lekötne, felkavar-
na, magával ragadna, csak láthatok és tu-
domásul vehetek, de semmi közlést, semmi 
tényt vagy információt, csupán a képeket, 
létezésüket. Íme a recept: végy egy arcot, 
esetleg felső  testet, adj hozzá valamilyen ki-
nézhetetlen hátteret, színeid lehet ő leg le-
gyenek reálisak és mindezt tálald kissé 
misztikusan, és természetesen tégy kivételt 
is néha, a szabályt erősítendő  (teljes test, ir-
reális színhasználat, picurka térhatás, eset-
leg reális részek a háttérben). Ezt láttuk. 

A katalógus a speciális technikát hozza 
fel Dušica Savi ć-Benghiat képei erényeként 
(olajfesték, lezonit vagy polyester alapanya-
gon). No de kérem! Mit ér a legtisztább, leg-
kim űveltebb, legnehezebb, leg, leg, leg 
versforma tartalom nélkül? Kérem, álljunk 
meg egy pillanatrđ  emberek! 

Netán Szabolcska Mihály zseni volt? Így 
szemlélni a dolgot tulajdonképpen már vé-
gletes banalitás. Olvassunk ponyvát azért, 
mert speciális kötésben jelent meg és a leg-
esztetikusabban el őkészített ételkülönle-
gességekrő l készült fotókkal van illusztrál-
va? Javaslom inkább azoknak, akik így vé-
lekednek, hogy nézzenek meg egy kiállítás-
nyi fantáziátlan semmibe bámuló („gondol-
kodó”) arcot. Külön a figyelmükbe ajánlom 
a csúcsbanalitást, az Ihlet cím ű t , mely na-
gyot mer it  a legócskább milánói képregé-
nyek stílusából. 

Essék most néhány szó a másik 
kiállításról is, Vjekoslav Nemešérő l. 

Tény, hogy Dušica Savi ć-Benghiat 
kiállítása kiábrándító, azt el kell ismer-
ni, hogy képein érezhet ő  a technikai ki-
dolgozottság, ami Nemešéb ő l hiány-
zik. Mégis, ha élményben gondolko-
dunk, egyértelm űen ez utóbbi kerül 
előbbre, de félreértések elkerülése vé-
gett megjegyzem, nem mintha az túl jó 
lenne. Nemeš képei gondolati szabad-
ságot engednek, kizárják az orwelli 
gondolatrendő rséget magukból, tehát 
nemcsak létezésük fogható fel, hanem 
itt-ott a „történetük" is. Tény, hogy 
kiállítása sokat nyert volna, ha kihagyta 
volna azt a néhány képregényrészle-
tet, amelyeknek ottlétére csak a kiállí-
tás címe adott okot: A képregényt ő l a 
képig ; és talán a többi kiállított munka 
száma. 

Nemeš néhány képén felfedezhet ők 
a hermanni .világ jegyei, gondolok itt a 
technikára, amit Slobodan Boži ć  kata-
lógusszövegében a horgoláshoz ha-
sonlít. Úgy vélem, jobb lenne, ha beér-
nénk annyival, hogy igéretes, ám még 
csiszolandó egyéni technikáról van 
szó, amit nem érdemes skatulyázni. 

SZUBJEKTÍV 
GONDOLATOK 
EGY KIÁLLÍTÁS 
KAPCSÁN 

Csábrády Gábor önálló tárlata az 
Újvidéki Színházban, 
1989. júniusában 

Elfutó életdarabok metsz ő  valósága és 
meseszerűsége, leheletfinom vonások 
egyszerűsége majd összekuszálása, sza-
bad játék a formával és a színnel, a megnyi-
latkozás szubjektivitása és teljes személy-
telenség, egységes stílusirányzat hiánya, a 
percnyi botrány, néma csendre ricsaj, mo-
soly — e végletesség jellemzi Csábrády vilá-
gát. 

Az ellentétek halmaza összefüggö egé-
szet alkotva érvényesül a kiállított alkotások 
egyediségében, a stíluspluralizmus az egy-
másmeltetiséget, a találkozást, azon a tárla-
ton a stíluspluralizmus önkénye teszi lehe-
tővé. Az objektív valóság alapvető  formáit 
és viszonyait átértékel ő , átcsoportosító 
transzformació az alkotásokban fokozatról 
fokozatra függetlenkedik a tényvilágtól, 
hogy végül teljesen eltűnjön, magával ra-
gadva mindent, amit a képvilág elbír. Tárlat-
látogató ám kövess, ha tudsz — int lekezel ő -
en feléd. 

A vászonról mosolygó, mezítelen, férfias-
ságtól „duzzadó" és „meredező " fiúcska 
mily nevetséges figura, ki biológiai megha-
tározottsága, testrészei miatt férfi csupán, 
vicsorít s szükségét végzi. A mellette álló, 
„pukkadozó" női alak a költők által megé-
nekelt vénuszi szépség teljes elkenése. 
Eszme és a szépség kultusza hull szemünk 
láttára darabokra. 

A figurák elesettségükben, groteszk mi-
voltukban emberek és igazak. Irónia, tiszte-
letlenség és látvány nem ad okot optimiz-
musra,  de  már megtanultunk mindenen ne-
vetni, még ha kesernyésen, közönségesen, 
kilátástalanul is. Ezt az érzést enyhíti a két 
lelkében torzó alak „mesés" környezete, a 
háttérben és az el őtérben megjelenő  irreális 
lények csodás világa, védtelensége és 
szertelen öröme. Ha ez a „másvilág" meg-
ragadja az érdekl ődőt, nyert ügye van: me-
sefigurává szelídülve beilleszkedve egy új 
élettérbe, a mese másik, éltető  dimenzió 
már jelen van minden új élet szívverésében, 
átértékeli földi valónkat, megfogalmazza 
örömeink és bánataink egyszerűségét. 
Máshol egyszerre megnyerő  és meghök-
kentő  az üres fehér vásznat kirágó-átrágó 
emberi alsó és felső  fogsor. 

A tárlat alkotásai szellemi kalandozásra, 
teljes elrugaszkodásra és önállóságra 
késztetnek, szinte buzdítanak, miközben a 
festő  nem vonja ki magát a felel ősség alól, 
ennek a történésnek aktív részeseként m ű -
ködik közre. Asszociaciós teret nyit halvány 
útmutatással, önállóságra való buzdítással. 

Mindezekbő l kitűnik, hogy elbeszélő  mű -
vészet az övé, a mese, a narráció, a véle-
ménymondás funkcióját is betölti. Мesél, 
hogy lásson. 

De hát mire jó a szem, ha elé kell tálalni, 
mit nézhetünk vele? S ezt a gondolatot foly-
tatva: mire jó a kép, ha le kell fordítani sza-
vakra? A közvetítést meg lehet kísérelni. 

Sárközi Ibolya 



SZÁZAD E LEJ I 
GLAMOUR, AVAGY 
KOMMERSZ 
VIZEKEN 
HAJÓZUNK 

Egy: az Újvidéki Színház krónikus közön-
séghiánnyal küszködik. Kettő : súlyos, hosz-
szantartó „mindenre kiterjed ő  válságos idő-
ketélünk, és a „kedves közönség" igényli a 
könnyű  fajsúlyú színdarabokat. Valószín ű  
leg ez a két szempont vezérelte színházun-
kat arra, hogy Molnár Ferenc Doktor úr c. 
drámáját m űsorára tűzze. 

Hogy a rossz lóra tett-e vagy sem, azt 
majd az idő  dönti el, néhány dolgot azonban 
leszegezhetünk: aszóban forgó színdarab 
nem remekmű , de hogy a közönség köré-
ben — sajnálatos igénytelenségénél fogva —
sikere lesz, az több mint valószín ű . 

Nem világos előttem, hogy Molnárnak 
miéi éppen ezt a színdarabját választották, 
hiszen vannak sokkal szellemesebb drámái 
is. Azonkívül, míg a Játék a kastélyban 
(amit majdhogynem fejbál tudok, hisz közé-
piskolás koromban jó néhányszor volt alkal-
mam megnézni még egyes elemeiben 
kapcsolódott is az Újvidéki Színház alapítói 
koncepciójához, pl. a játék a játékban, de 
volt még néhány diszkréten megbúvó érde-
kes elem, ám ezt a Doktor úrról már nem 
mondhatjuk el. De hát a színháznak közön-
ség kell, így szemet hunyhatunk e fölött az 
„apróság" fölött. 

A színdarab egy kitűnő  zenés pantomim-
játékkal kezd ődik, később azonban ez nem 
ismétlődik meg, noha hatásosan festi le a 
Molnári szenzibilitást. A pompás ruhák, fri-
zurák, az enyhén giccses háttér hatásosan 
kalauzol el bennünket a századeleji polgári 
miliőbe. 

Ami a szöveget illeti, alaposan meg lett 
kurtítva, és a három felvonásból kettő  lett, 
de ez még nem is volna baj, hiszen ma, egy 
1902-ben írt vígjátékot kizárólag így lehet 
elfogadhatóvá tenni. Viszont a rövidítés 
gyakran az érthetőség rovására ment, pl. a 
darab végén, amikor Puzsér kijelenti hogy 
az ellopott aranyórákból származó pénzt 
Lombroso szobrára adta, nem derül ki, hogy 
valójában neki ez egy régi trükkje, amivel 
pénzt csal ki az emberektő l. 

Az első  felvonás végének megválasztá-
sával is baj van. Ugyanis a második felvo-
násban, amikor Puzsér Sárkány doktor he-
lyett megy el a húszéves érettségi találko-
zóra (és ott ellopja az egybegy ű ltek arany-
óráit), valamint amikor Cseresnyés, Sár-
kány doktor volt iskolatársa követeli vissza 
az ellopott tárgyakat, nem érezni, hogy egy 
egész átmulatott , illetve (Doktor Sárkány 
szempontjából ) átszenvedett éjszaka múlt 
el, hanem mindössze néhány pillanat. 
Azonkívül a sok fölösleges töltelékszöveg 
mellett elhagytak néhány olyan poént is, 
ami aláhúzta volna az el őadást, és árnyal-
tabbá tette volna a szerepl đk jellemét is. 

De van itt még valami: ha húszéves érett-
ségi találkozóról van szб , akkor Sárkány 
doktor 38 éves, felesége pedig az akkori 
szokás szerint jóval fiatalabb, vagyis Fejes 
György és F. Várady Hajnalka korban nem 
illenek a szerephez. Az pedig egyenesen 
abszurdum, hogy László Sándor és Banka 
János Dr Sárkány tanárai. Ilyesmire ažért 
vigyázni kell! 

Áttérve a színészekre, ők nagyjából sike-
resen oldották meg szerepüket. Ferenci Je-
nбnek kimondottan az ilyen zsáner ű  szín-
művek fekszenek, és akit még kiemelnék az 
Faragó Edit, aki nyúlfarknyi szövege ellené-
re is érdekes színt vitt az el őadásba. Simon 

Mihály is alakításával bizonyítja, hogy eb-
ben a műfajban is megállja a helyét. Abra-
hám Irén Ma гosiné, a nevelőnő  szerepében 
ügyesen tért át a korának megfelel ő  szere-
pekre. Fejes György alakítása — noha az 
előadás oroszlánrésze Ferenci Jenö mellett 
az ö vállán nyugodott — korrektül megfor-
mált és lelkiismeretesen eljátszott szerep, 
de nem vígjátéki figura. Balázs-Piri Zoltán is 
kitűnő  az első  felvonásban, ám a második-
ban játéka sokat veszít varázsából. 

Ám ez mind nem fontos, mert mit érdekli 
a јбnépet az, hogy néhány más igény ű  em-
ber fanyalogva fogadta az el őadást. Elsö-
pörte őket a közönség többszörös nyílt szín; 
tapsa. Tehát: Éljen a „gondtalan" kacagás! 
Éljenek a nézők! 

Jбdal Kálmán 

Nyári Szinház '89 

I. 
NONSENSE WITH SENSE 
avagy 
PUZZLE-ELŐADÁS PÉCSI MÓDRA 

A Pécsi Art Experimentális Stúdió július 
27-én a szabadkai Munkásegyetem el ő-
csamokában színre vitte a korábbi el őadá-
saik részleteibő l összeállított Nonsense c. 
előadását, miután a szabadkai Népkönyvtár 
kiadta a Nyári Színház szervez őinek és 
résztvevő inek útját, akik közé ez a rendkívül 
rokonszenves trupp is tartozott. 

Habár egy színházkritikában ilyesmivel 
nem volna szabad foglalkozni, ez a mozza-
nat igen fontos abból a szempontból, hogy a 
Munkásegyetem előcsarnoka nem volt elég 
tágas, s ennek eredményeképp az el őadás 
a színészekkel együtt csetlett-botlott. Habár 
a PAES (ezt a rövidítést kényelembő l ön-
magam választottam, minden következmé-
nyét vállalom) 21 tagja közül csak négyen 
jöttek vendégszerepelni, ez a négyes is né-
ha túl nagy tömegnek látszott. A jó oldala 
ennek a kis teremnek viszont az volt, hogy 
intim légkört teremtett. 

A Magyar Szó nasabjain „balettel őadás-
nak" minősítették ezt a darabot, melyet  

nem volna szabad akár mozgásszínházhoz, 
akár baletthez hasonlítani, mert ez egy 
egyedi mozgásprodukció. Ez a „valami" 
nem niegszokott előadás, melyben egyes 
színházi m űfajok jellemvonásai ismerhetők 
fel, hanem egy színházi puzzle-játék, 
amellyel Szalay Tamás csoportvezető  na-
gyon ügyesen, türelmesen sok ideig ját-
szott. 

Röviden az mondható róla, amit a cím is 
mond : Nonsense with sense , magyarul 
Értelmes értelmetlenség (vagy marha-
ság), a csoport korábbi el őadásainak keve-
réke, vagyis azok legjobb részleteinek mon-
tázsa . Habár a részletekb ő l fel lehet ismer-
ni, hogy melyik részlet melyik el őadásból 
való, s egyes motívumok többször is ismét 
lődnek, az előadást nem lehet megunni. 
Mintha egy láncot szakítottak volna el a szí-
nészek az utolsó életképükkel. 

Ami a jeleneteket illeti, amelyek másod-
percnyi pontossággal követték egymást, a 
legszebbek azok voltak, amelyekben Sza-
lay Tamás Lakatos Csillával szerepel, mert 
mindkét színész otthonosan mozog a szín-
~adon, ugyanez nem mondható el Szila-
sy Annáról, s még kevésbé Fóris Ildikóról, 
akinek nemcsak a mozgása, az arcmimiká-
ja is arról árulkodik, hogy nem igazán ere-
deti a színpadon. De ha szem el őtt tartjuk 
azt a tényt, hogy a két utóbbi színészn ő  
csak két éwel ezelőtt kezdett foglalkozni 
ezzel a színházi m űfajjal, pontosabban ma-
gával a színházzal, az eredmény, amit elér-
tek, kieléditő . 

Mirő l is szól a Nonsense? Megint csak a 
Magyar Szó cikkére hivatkozom, amely 
szerint- nő  és férfi háborújáról (vagy vi-
szonyról, nem emlékszem pontosan) szól a 
darab. Nonsense! (vagyis: marhaság!) A 
Nonsense-nek nincs külön mondanivalója 
olyan értelemben, hogy így vagy úgy defi-
niálhassuk, de van célja: egy kis szívrepe-
dést kelteni, hogy közelünkben ilyesmi is lé-
tezik. Szalay Tamás jómaga is mondta, 
hogy ő  nem akar „mondani" ezzel az el őa-
dással, hanem „mutatni". És volt is mit. A 
zenén, a fényeffektusokon alapuló el őadás, 
melyben a m űvészek szerény kosztümök-
ben, s még szerényebb díszletek közt 
plasztelinbábúkкбnt mozognak, úgy látszik, 
egy új színházi m űfajnak a bemutatója, az 
AIOWA Harmat c. előadásával egyetem- 
ben. 

Ami még érdekessé, vonzóvá teszi el őa-
dásukat, az, hogy minden el őadásuk bemu-
tató jelleg ű , vagyis nem biztos, hogy a sza-
badkai nézők ugyanazt a Nonsense-t látják, 
mint az újvidékiek. 

Művészetük: olyan, amiért véresen meg 
kell dolgozni, hogy elismerjék. A csoport 
megalakításakor (1982 táján) csupán ba-
lettelőadásokat vittek színre, viszont az ef-
fajta burok túl szűkösnek bizonyult, s gyor-
san feladtak a „balett", a „mozgásszín-
ház", a „verbális színház" kifejezésekkel, s 
azt visznek színre, amihez kedvük és tehet-
ségük van. Szalay Tamás ezt kitűnően me-
gérzi, s minden színészbő l a legjobbat sze-
retné többé-kevésbé sikeresen kifacsarni. 
És ezt már több, mint nyolc éve csinálja az 
Apáczai Csere János stúdióban, ala-
csony dotáció ellenében, hogy csak most, 
az utolsó egy-másfél évben kezdjék őket 
„észrevenni", s meghívókkal elárasztani. 
Díjak is csak az utóbbi id őben érkeznek cí-
mükre. De ez nem is fontos számukra. Sza-
lay Tamást idézném: 
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„A Föld bármely pontján fellépnénk, csak 
biztosítsanak nekünk szállást és kaját." Ál-
szerénység-e vagy igazi m űvészet? Inkább 
az utóbbi. Különben nem csinálnák ilyen 
szinten, ilyen mostoha körülmények közt. 

II. 

FURCSA, AKI... 

képes egy ilyen élvezetes, de a színészek 
számára fárasztó el őadás után olyan per-
formance-szal föllépni, mint milyen Ladik 
Katalin „Furcsa, aki darazsakkal (vagy da-
rázzsal — ez még a mai napig sem tisztá-
zott) álmodik"-kal, amelynek inkáb 28-án 
kellett volna idđt szakítani, mert az el őadás 
veszített az értékébő l. Különben pedig nem 
értem a szervezőknek a logikáját: ha lehe-
tett AIOWA-est, miért nem lehetett egy PA-
ES-est is, egy Ladik Katalin-est is, stb. Miért 
kellett összezagyválni a PAES-t Ladik Kata-
linnal, s Ladikot Döbreivel és Lali ćtyal, ha 
meg lehetett volna mindent külön-külön csi-
nálni? 

Ha történetesen a szervezők jobban 
megszervezték volna a Nyári Színházat, s 
ezt a pe rformance-t másnap adták volna 
elő , a PAES eszményképének (Ladik Kata-
linnak) az előadása magas színvonalúnak is 
bizonyosodhatott volna. Így a középszer ű -
séget sem üti meg. 

Habár személy szerint undorodom a ke-
mény pornótól és a beteges szexualizmus-
tól a m űvészetben (fő leg, ha nincsen funk-
ciójuk) — és ezek a motívumok Ladik Katalin 
művészetébđl szinte lépten-nyomon csö-
pögnek —érzem, hogy ez az előadás nem 
eléggé kemény (pornó). Erotikus, ezért tet-
szik. A sikolyok, lihegések viszont elmu-
laszthatatlanok itt is. Az ilyen beskatulyázás 
bizonyos negatív következményekkel jár. 
Nem a motívumok sorrendjét, hanem a mo-
tívumokat kell cserélni, mert ezért hasonlí-
tanak Ladik Katalin el őadásai annyira egy-
másra. Ha összeszámolom Ladik Katalin 
motívumait, s különböző  sorrendben állítom 
fel őket, csak hat fajta el őadást kombinálha-
tunk ki belđ le, mégpedig: 

— az első , a jelenések szerint így nézne 
ki: 

testek izgése (fđ leg a nő i és a férfi test 
bizonyos, igen izgő -mozgó része) 
sikolyok (a testek mozgásának ered-
ménye) 
lihegések (az elđbb említett tevékeny-
ségeket követő  hangeffektusok) 

— a második: 
testek izgése 
lihegések 
a sikolyok 

— a harmadik: 
sikolyok 
testek izgése 
lihegések 

— a negyedik: 
sikolyok 
testek izgése 
lihegések 

— az ötödik: 
lihegések 
sikolyok 
testek izgése 

— a hatodik: 
lihegések 
testek izgése 
sikolyok 

A PAES tagjai tudták, hogy e hat változat 
közül kell választaniuk, viszont megpróbál• 
ták a lehetetlent. Hiába törekedtek arra, 
hogy az előadás ne legyen ilyen szisztema-
tikus. Ha emlékeztem nem csal, ők a ne-
gyedik kombinációt találták legmegfels őbb-
nek, és a legenyhébbnek. Szerintem el is 
találták. 

Ami a színészi teljesítményeket illeti, itt is 
csak az mondható, ami a Nonsense-re. 
Szemmel láthatóan elfáradt színészek јбté-
ka volt az, melyben a darázs (Fóris Ildikó) 
eléggé halkan „zümmögött". Megjegyzen-
dő , hogy amíg a többi színész törekedett mi-
nél jobb ötlettel „felöltöztetni az el őadást", 
Ildikó ezt, úgy látszik, néhány begyakorolt 
diszkó-mozdulattal intézte el (pedig a da-
razsakhoz jobban illik a blues vagy a 
dzsezz). 

A pe rformance tehát felemás volt: a fény-
effektusok, a színészek megállták helyüket, 
de a kísérő  zörejek monotonitásukkal szür-
kévé tették az előadást (a témáról nem is 
beszélve). 

Viszont: itt megint diadalmaskodott Sza-
lay Tamás csoportvezető-szerepe: habár ő  
nem tündökölt, Szilasy Annát és Lakatos 
Csillát csillogtatta (közülük külön kiemelke-
dett az első). 

Mit lehetne még mondani? Gyengült a 
koncentráció, nemcsak a színészeké, ha-
nem a nézőké is, és a vastaps nem az el őa-
dásért, hanem a színészek szívósságáért 
és fáradhatatlanságáért szólt. 

Hornyik Anna 

lovas ildikó 

SZEMBESÍTŐ  
MINDENNAPJAINK 

„Úzz el magadtól, vagy én űzlek el" —írta 
Ady valamikor a XX. század elején. Bizo-
nyosan tudta, hogy amit ír, az nem új, a fér-
fi-nő  viszony öröktől adott velejárója: ame-
lyikünk tovább bírja. Az a törvény érvénye-
sül, amely nem negatív, hiszen általa jön 
létre a mozgás, haladás. A férfiasságra jel-
lemző  mozgás, erő , fény, s a nő re jellemző  
bágyadtság, nyugalom, gyengeség találko-
zásából születik a mozgás. 

Nada Kokotović  Kékszakállú hercegé-
ben is jelen volt az ellentét, amelyet a két 
nem képvisel. A fők fehér ruhája villogott a 
palicsi éjszakában, a fekete ruhás férfiakkal 
való összecsapásaikkor pedig (mert örökös 
harc volt az előadás), összefonódva vibrált 
előttünk a szomorú tény, hogy csak egymás 
ellenére létezhetünk egymás mellett. Azon-
ban az édes-bús szerelmi verg ődés, ami a 
század elején még uralkodó és nem negatív 
éhelemben az tudott lenni, a palicsi erd ő  
közönsége számára már csak „mese min-
dennapjaink kliséirő l, amelyeket ...állandó-
an ismétlünk és hasonló intenzitással élünk  

át" (a programfüzetből). Nem a kínos le-
egyszerűsítés érintett kellemetlenül — hi-
szen végtére is mindennek el kell jutnia erre 
a degradált pontra —, hanem az, hogy csak 
ennyi és semmi más a szerepünk, csak 
ezek a helyzetek ismétlődnek, hogy csak 
Igy ismétlődnek, unalomig beidegződötten, 
egyformán, mell őzve minden olyan pontot, 
amelyek találkozásából mozgás születhet-
ne. Nem azért, hogy boldogabbak legyünk 
és hamis illúziókat tápláljunk, hanem azért, 
mert ez törvény, tiszta és egyszer ű , mint az 
élet bármely más axiómája. Elhagyása egy 
helyben topogást eredményez, ugyanannak 
a bemutatását több mint egy órán keresztül, 
koncepció, kohéziós erő  nélkül. Mert mi a 
mindennapok kliséje? Az, hogy a nő  egy-
szerű  tárgya a férfi szexualitásának, hogy 
minden sértésért kapott virágot a n ő  szájá-
ba töm az „úr"? Hogy az italozás szomorú 
tényét és az emberekre gyakorolt hatását 
meg se említsük már. 

A kékszakállú herceg várának szobáiban 
másnak is kellett volna lennie. Az ajtók egy-
más utáni feltárulásával nem kaptunk mást, 
mint ugyanazon dolognak ismétlését másik 
„szobából". Epizódok fonódtak egymásba, 
hogy lineáris formában kifejezzék minden-
napjaink kliséit. S ha nem is a madártávlat 
az, ahonnan láttatni kellett volna, azért ez a 
szájbarágósan egyszer ű  és egyenes vonalú 
önismétlés mégis túlontúl egyszer ű  és unal-
mas. Esetleg egy pontból kellett volna ösz-
szefogni, látni, hogy a közönséggel is láttat-
ni lehessen. 

Ennek az előadásnak nem volt okvetlenül 
szüksége Bartók zenem űvére. A tartalom, 
amelyet nyújtott, nem követelte meg az 
adott formát, s ez zavaró. Mert minden üze-
net határozott cél miatt foglaltatik egy tuda-
tosan kiválasztott formába. Amit Palicson 
láttunk, az kevés volt Bartókhoz. Ha nem is 
kicsinyítette le a nagy m űvész alkotását, de 
nem volt méltó hozzá. Mindössze csak fel 
használta a címet, néhány motívumot, de 
úgy, hogy ezt nagyon sok más alkotással is 
—kevésbé értékessel — megtehette volna. A 
szobák feltárulása, a bel őlük kiszabaduló 
titkok nem tették, nem tudták általános ér-
vényövé tenni az el őadást. Megmaradtak a 
maguk szerény „szobatitkaik" szintjén, az 
utcai jelenetek, a nyitva hagyott hálószo-
baablakokból kiszű rődő  mindennapok kli-
séinek szintién. 

Ami mégis varázslatossá tudta tenni az 
előadást, a természetes hatású erd ő-díszlet 
mellett, az Mitar S' іbotić  zenéje és Bjanka 
Adžić  Ursulov jelmezei voltak. A zene — és 
fényhatások által övezett hercegi ruha, n б -
iségükkel hivalkodó asszonyi ruhadarabo к  
egészítették ki, próbálták sajátságossá ten-
ni az előadást, amely valamilyen módon 
valóban sajátos volt, szándékolt leegysze-
rűsítésében az egyik legörökebb témának. 
Az előadás utolsó párja, akik ruhacserélé-
sükkel a mi átkos XX. századunk sajátsá-
gos nő lényeihez jutottak el, szintén nem 
tudták elérni a kívánt hatást, bármilyen gro-
teszkké és szánandóvá tudott átalakulni a 
férfi és bármennyire át is tudott vedleni a n ő  
szerelmes, odaadó arckifejezése megvetđ -
vé, Iegyőzđvé, megsemmisítővé a férfi ruha 
felvételével egyetemben. Úgy tűnik, a túlsá-
gosan kézzelfogható dolgok már nem tud-
nak megfelelő  hatást kiváltani a néz őbő l. 

Ha mindennapjainkkal kellett szembesül-
nünk az el őadás alatt, akkor azt másként 
kellet volna láttatni, úgy talán, mint a csen-
det ordítással... 
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VERSEKRŐL- 
RÖVIDEN 

Fiatal alkotókról beszélek most, akik nem 
tű rik a beskatulyázást. Tény, hogy feltörek-
vőben van egy új nemzedék, amely m ű faji 
sokrétüséget is hozott magával, máris érté-
kes szövegek, versek, kritikák, színielöadá-
sok születtek. Bennük láttam az Új Sympo-
sion folytatását, amikor el őször talákoztam 
velük csoportosan a tavalyi becsei vetélke-
dő  után. Összetartó erejüknek köszönhet ő , 
hogy továbbra is együtt maradtak, és a fo-
lyóirat körül szerveződő  műhelymunka osz-
lopos tagjai lettek. Ma este az Új Symposion 
négy alkotója mutatkozik be verseivel. 

Ábécésorrendet tartva els őként Hamad 
Abdel Latif olvassa fel verseit, aki egészen 
fiatalon vállalta, hogy ráirányítja a figyelmet 
irodalmi életünk ficamaira és visszásságai-
ra. Korát meghazudtoló bátorsággal és 
nyíltsággal lépett föl elveiért, korosztályáé П . 
Ez a hozzáállás tükröződik most következő  
verseiben is. A Madárcsicsergés kínri-
mekben tulajdonképpen szatirikus válasz, 
sajátos vitacikk költeményben elbeszélve,  

amely nem csupán a beavatottak számára 
lehet ironikus. A felolvasott versek é гtelme-
zésének kulcsszava éppen az irónia lehet-
ne, amellyel szerzőjük a sarkaiból kiforga-
tott világunkat szemléli. A versek az Új 
Symposion legutóbbi számában jelentek 
meg. 

Rendagyő , mondhatnánk alternatív köte 
tet tartok a kezemben. Nemrég jelent meg 
Papp p Tibor első  verseskönyve Ego cím-
mel. A kishegyesi Ifjúsági Tribün Mozaik fü-
zetsorozatában látott napvilágot. Papp p Ti-
bor azon kevesek közé tartozik, akik nem 
idegenkednek a kötött formáktól; a haiku ki-
hívást jelent számára, létkérdésekkel foglal-
kozó gondolatok strukturálását, metaforák-
ba öntését. Metaforikus világot teremt, ahol 
a megnevezett dolgok új jelentéseket impli-
kálnak, túlnőnek önmagukon. A látszólag 
szabad versekre is jellemz ő  a fegyelem, a 
következetesen végigvitt bels ő  elszántság 
fegyelme, vagy ha úgy tetszik: ezoterikus fi-
lozófiája, amely hozzáférhető , befogadható 
az olvasók számára; ez a törekvés teszi a 
verseket máris egyedivé. 

Halkszavú, igényes költészet Szögedi 
Szabó Béláé. Törékeny hangulatok, lebeg-
tetett képek, finom árnyalatok jellemzik. A 
versek strukturális jelleme — vagyis a lírai 
közlést a versmagra s ű rítő  reflexivitás —jó- 

részt a személyiségkinyilvánítás jellegét is 
meghatározza. Egyfel ő l elemi formákra re-
dukálja, másfelő l az elsődlegesen érzelmi 
tartalmak kiáradását visszafogja, a gondo-
lati elemek mögé szorítja. Stilizáltan alakí-
tott lírai személyesség húzódik a sorok mö-
gött. Miként egyik verscímével is utal rá: 
„lábak nyomán" halad, nem tagadva meg 
környezetét, a múltat, a meghatározó gyö-
kereket. 

Urbán András verseirő l szólva nem lehet 
megkerülni azt, hogy a szerz ő  prózaírással, 
színházművészettel, performansszal is fog-
lalkozik. Az ő  alkotói világa mindezek tör-
vényszerű jelenlétével együtt teljes. Vannak 
visszatérő  motívumai, melyek rendre fel-
bukkannak a különböz ő  műfajokban. Idéz-
hetnénk az Amikor szöktem a kutyák elđ l 
álomjelenetét vagy a Gyíkok emlékezetes 
zárórészét, a széklábról szóló rövid bekez-
dést. Van ezekben a valóságelemkre épül ő  
részletekben valami álomszer ű . Verseit le-
ginkább ezzel az áttételességgel jellemez-
hetnénk. Nem a tér és id ő  strukturálja őket, 
képrendszerük, montázstechnikájuk legin-
kább az. álmok építkezésével rokonítható. 

Kontra Ferenc 

Elhangzott az Újvidéki Rádió Lírai tízperc cím ű  
mósorában. 



64 

SZABADRÚGÁS 
(LÓ-LÁBJEGYZETEK) 

hock rersб  

MI LESZ VELED, 
NYELVMŰVELÉS?* 

Hivatlan töprengés nyelvm űvelési gya- 
korlatunk múltjáról, jelenérő l és jövőjé- 
rő l 

Jugoszláviában ma a beszélt és írott, de 
különben a sajtóban és közéletben használt 
köz- és szaknyelv a magyarországi irodal-
mi, köz- és szaknyelv szintjéhez viszonyítva 
elgondolkoztató állapotban van. A sajtóban 
időnként megjelenő  ún. nyelvm űvelő  írások 
és az ezeket kísérő  aggódó hangvétel két-
ségtelenül azt jelzik, hogy idült betegség-
ben szenvedő  alanyról van szó, akinek az 
állapota állandóan romlik, de aki ennek elle-
nére sem részesül állandó, szakszer ű  és 
rendszeres kezelésben és gondozásban. E 
betegség a nyelvtudományban közismert, a 
neve: környezetnyelvi ártalom okozta nyely-
romlás. 

E kór, amely ellen a világ egyetlen nyel-
ven sem immúnis, lényegében abból áll, 
hogy a nyelv, illetve az őt hordozó emberek 
életterében felmerülhetnek és felmerülnek 
olyan körülmények, amelyek ráütik bélye-
güket nyelvükre. A hazájából külföldre sza-
kadt ember például új nyelvi környezetében 
kezdetben továbbra is (akár 20-30 évig is) 
anyanyelvi hibátlansággal beszéli volt ha-
zája nyelvét, de amikor már, mondjuk 50 év 
múlva látogat haza, akkor régi környezete 
mosolyogva állapítja meg, hogy az idegen-
be szakadt egykori honfi, jóllehet anyanyel-
vi szavaival javarészt, de egy kicsit (vagy 
nagyon) idegenül, a befogadó ország nyel-
vének szellemét, szabályait és kifejezés-
módját követve fejezi ki magát. 

Ugyanilyen hatásnak van kitéve annak a 
népcsoportnak a nyelve is, amely a törté-
nelmi események alakulása folytán új ál-
lamhatárok megvonásával elkülönül nem-
zetének törzsétő l, és egy más nemzet több-
ségi nyelvi közegében nemzetiségi sziget-
ként él tovább. A környezetnek túlnyomó-
részt többségi nyelven folyó politikai, gaz-
dasági, társadalmi és m űvelődési élete be-
folyásolja és megváltoztatja az elszigetel ő-
dött népcsoport nyelve használatának, ok-
tatásának, m űvelésének a feltételeit, úgy-
hogy e körülményeket tekintve a népcso-
port nyelve a többségi nyelv közegében él ő  
szigetnyelvnek tekinthető , amelynek azon-
ban közösnek, azongsnak kell maradnia a 
földrajzi határon tú гélб  nyelvvel; közös tu-
lajdona, eszköze és kincse kell hogy legyen 
és maradjon azoknak ;  akiknek továbbra is 
az élet minden területén az ő  segítségével 
kell megérteniük egymást és a világot. E 
szigetnyelveknek csak a helyzetük válik el-
különültté, szigetszerűvé azzal, hogy hasz- 
nálatuk, m űvelésük, ápolásuk és fejleszté-
sük sajátos körülmények közt történik. Szi-
getnyelvvé csak abban az éhelemben vál- 

nak, hogy életük az őket körülvevđ  idegen 
nyelv tengerében folyik tovább, melynek 
hullámai a természeti törvények kérlelhetet-
lenségével igyekeznek behatolni, és be is 
hatolnak a testükbe. E nyelvek problémái és 
törekvései jórészt éppen abban állanak, 
hogy azonosak akarnak maradni a homo-
gén nyelvterület nyelvével. 

Minden nyelvnek, élő  szervezet lévén, 
normális életkörülményei között is szüksé-
ge van rendszeres, tudatos ápolásra, gon-
gozásra, finomításra, fejlesztésre, mert kü-
lönben tele lesz vadhajtásokkal, zavaró tor-
zulásokkal, amelyek a gondolatok szabatos 
közlésének eszköze helyett alkalmatlanná 
teszik a nyelvi érintkezés számtalan alapve-
tб  funkciójának a betöltésére. Ez a szükség 
hatványozottan fennáll a szigetnyelvek ese-
tében. Áll ez pl. éppúgy a Jugoszláviában 
élő  magyar, mint a Magyarországon él ő  
szerb és horvát népcsoportok beszélt és 
írott nyelvére. Az érzékeny fül számára 
mindkét esetben kicseng az uralkodó kör-
nyezeti nyelv mondatf űzése, logikája, szó-
képei tükörfordításos kifejezései, szelleme 
stb. Némi túlzással szólva itt már-már egye-
sek magyar szavakkal a szerb nyelv, ott 
meg szerb szavakkal a magyar nyelv szel-
lemében beszélnek és írnak. 

A szigetnyelvek szerencséjére azonban, 
az élő  szervezet természetéb ő l adódva, a 
folyamattal párhuzamosan és elkerülhetet-
lenül aktivizálódik a nyelv immunrendszere 
is, ami általában a hivatásos nyelvészek-
nek, az íróknak, a szaknyelv megalkotóinak 
és nemUtolsóso гban az anyanyelvüket sze-
rető  és tisztelő  amatő r nyelvmüvelđk nyely-
tisztító, -ápoló:gs -fejlesztő  erőfeszítéseiben 
nyilvánul meg. 

E tevékenységre azonban a szigetnyel-
vek esetében jóval súlyosabb feladat hárul: 
azonkívül, hogy be kell kapcsolódnia a ho-
mogén nyelvterületen folyó és a nyelv fenn-
maradását, funkcionalitását és fejl ődését 
általában biztosító általános nyelvművelési 
munkába, egyben ki kell fejlesztenie a szi-
getnyelvnek a saját életfeltételeib ő l adódó 
sajátos problémáit megoldó különleges 
nyelvm űvelést, amellyel a nyelv törzsterüle-
tének a nyelvészei, mivel nem ismerik a szi-
getnyelvet befolyásoló környezeti nyelvet, 
általában nem foglalkoznak behatóan. Ez a 
„hazai", szigetnyelvi nyelvm űvelő  alanyok 
és intézmények feladata és kötelessége, 
amelyet senki a világon nem végez el he-
lyettük. A szigetnyelvek csak e kett ős mű -
velés révén tudnak épek maradni és hozzá-
járulni mind a saját, mind pedig az uralkodó 
többségi környezet kultúrájának fejleszté-
séhez. E kétféle kezelés szükségessége és 
fontossága tekintetében elsőbbséget 
(pénzt, fáradságot) a különleges'. гtyélvápo-
lás számára kell biztosítani. 

A nyelvek területi elszigetel đdésükkel, 
természetešen, nem romlanak meg azon-
nal. Ez történelmi folyamat. A betegség fel-
lépte és elhatalmasodása két tényez őtő l 
függ: egy külsőtő l, azaz a területi változás-
sal előnyösebb társadalmi helyzetbe került 
nyelv eluralkodásának a fokától és ütemé-
tő l, és egy "belsőtő l, a területileg sziget-
nyelvvé vált nyelv hordozóinak társadalmi 
és politikai helyzetének az erejét ő l, azaz at-
tól, hogy milyen mértékben használhatják 
anyanyelvüket, milyen politikai és egyéb 
eszközökből rendelkeznek anyanyelvük 
művelésére, és milyen nyelvi kádereik van-
nak. E meghatározó körülmények fennfor- 

gásától, változásaiktöl függ a szigetnyelvre 
való befolyás mértéke, valamint az immun-
rendszer reagálása. 

Minden szigenyelvvé vált nyelv azzá való 
elkülönülésének, valamint az új életkörül-
mények közti fellépő  hatásoknak megvan a 
külön egyedi történetük. Erre az újabb kori 
történelemben kitűnő  példa a magyar nyelv-
terület peremvidékein végbement változá-
sok, amelyek során a magyar nyelv elóbb 
az elsó világháború után, Ausztriában, 
Szlovéniában, Romániában és Jugoszlá-
viában, majd a második világháború után a 
Szovjetunióban is kisebb-nagyobb népcso-
portok anyanyelveként szigetnyelvi helyzet-
be került. Ezek mindegyike elkülönülésének 
töгténelmi mozzanatai és továbbélésének 
körülményei különböznek, de lingvisztikai 
helyzetük és problémáik azonosak: a kör-
nyezetnyelvi ártalom okozta nyelvromlás 
fellépése és az ellene való védekezés szük-
ségessége. Rendkívül tanulságos volna 
egyszer összevetni e magyar szigetnyelvek 
kialakulásának és életkörülményeiknek 
mind külső , társadalmi feltételeit, mind pe-
dig romlásuk lingvisztikai sajátosságait és 
az ellene való védekezés differenciált felté-
teleit és eredményeit. 

A magyar nyelv szigetnyelvvé válásának 
a története a mi területünkön az SZHSZ Ki-
rályság megalakulásával kezd ődött, amikor 
a szerbhorvát nyelv az egész királyság te-
rületén, s így Vajdaságban és a Muravidé-
ken is államnyelvvé vált. Visszatekintve e 
korszak 70 éves múltjára, a környezeti 
nyelv befolyása és a vele kapcsolatos 
nyelvápolás három korszakra oszlik. Az el-
ső  Jugoszlávia 1918. évi megalakulásától 
az 1941. évi megszállásáig tart. A második 
az 1941. évi megszállástól a status quo 
1945. évi visszaállításáig tartó id őszakot 
öleli fel, amely alatt a magyar nyelv Vajda-
ságban és a Muravidéken, újból hivatalos 
nyelvvé válva, átmenetileg beintegrálódott a 
magyar nyelv homogén, küls ő  lingivsztikai 
befolyástól mentes életterébe. A harmadik 
az új Jugoszlávia 1945. évi megalakulásá-
val vette kezdetét, és napjainkig tartva je-
lenleg is folyik. 

Az első  időszakban az államnyelv befo-
lyása a magyar nyelvre viszonylag hosszú 
ideig nem volt, illető leg alig volt érezhetđ . 
Ennek egyik oka az volt, hogy a magyar aj-
kú lakosságnak politikai okokból nem lévén 
módja magyar nyelven részt vennie a közé-
letben, arra sem volt alkalma, hogy szak-
szerű  fordítás hiányában, rossz magyarság-
gal tegye azt. A nyelvromlás ez id ő  tájt még 
főképpen egyes szerb szavaknak magyar 
ragokkal és képzőkkel toldalékolt használa-
tából állott, ami azonban még nem érintette 
a nyelv szellemét. A magyar nyelv ebben az 
időben a magyar népcsoport bels ő , zárt, 
úgyszólván getto-szükségleteit szolgáló 
nyelve volt. Mivel az államnyelv bevezetése 
és a „govori službenim jezikom" meghirde-
tett elve és megkövetelt gyakorlata teljesen 
kizárta a közigazgatásból, az igazságszol-
gáltatásból, a vasútról, a postáról és minden 
más közéleti helyrő l a magyar nyelv hasz-
nálatát, a magyar polgárnak alkalma sem 
nyílt arra, hogy magyarul mondja el mon-
danivalóját, vagy azon végezze munkáját. A 
nyelvi gyakorlatot nem szőtték át a kétnyel-
vűség és a vele járó nyelvrontó mozzana-
tok. Magyarul csak tanítók, tanárok, papok, 
színészek, m űkedvelők, írók, újságírók és 
hasonló gettó-szükségleteket kielégítő  fo-
glalkozások végezték munkájukat. 



Ahhoz, hogy e káderek nyelve nem síny-
lette meg a magyar nyelvnek a közéletb ő l 
való kiszorítását, sokban hozzájárult az a 
körülmény is, hogy a bevezetett állam- és 
társadalmi rendszer fogalomtárának a ter-
minológiáját gazdagon tartalmazta a magy-
ar nyelv. Errő l meggyőz bennünket e perió-
dus magyar sjatótermékeinek az olvasása, 
amelyekben csak nyomokban vannak meg 
a szerbhorvát nyelv befolyását tükröz ő  
szaknyelvi, terminológiai és egyéb hibák, 
amelyktő l mai jugoszláviai magyar sajtónk 
hemzseg. Ez nagyrészt annak is köszönhe-
tđ , .hogy az akkori magyar sajtótermékeket 
e vidék legjobb tollú újságírói és írói készí-
tették. 

Végül annak okát, hogy a magyar nyelvet 
ebben az időben nem érte nagyobb negatív 
befolyás, abban is láthatjuk, hogy e korszak 
viszonylag rövid ideig tartot amelyben nem 
került sor a nyelvi káderek nagyobb mérv ű  
generációváltására: a felkészülteket még 
nemigen váltották le a kevésbé felkészültek. 

A környezeti nyelv, ha nem is elhanyagol-
ható, de csekély hatásának megfelel ően, 
ebben az időszakban nem folyt sem általá-
nos, sem a nyelv különleges helyzetével 
foglalkozó különleges nyelvm űvelés. Ennek 
a szükségességének csak a tudata volt 
meg. Így pl. a Napló 1935. VIII. 8-i számá-
ban egy színikritikus a vidéki m űkedvelők 
tájszólással teli, „salakos" és „sallangos" 
nyelvezetét bírálva, többek között a követ-
kezőket is írja: „Elkerülhetetlenül megtalál-
hatók a nyelvi és kifejezési hibák a napila-
pokban és általában a jugoszláviai magyar 
sajtótermékekben is. Ez is súlyos hiba, de 
menthető , mert az újságíró kit űnő  nyelvis-
merete és szabatos nyelvhasználata mellett 
akaratlanul is belesodródik környezete 
nyelvtévedéseibe" és „a mi vidékünkön a 
német és a szláv keveredések miatt soha-
sem beszéltek tiszta magyarsággal. Az a 
veszély fenyeget, hogy egy elkülönült, elszi-
getelt nyelv fejlődik ki idegenbő l beolvasz-
tott és más vidékek számára érthetetlen ki-
fejezésekkel." E tudaton és eszmélésen 
túlmenően azonban nyelvm űvelés nem 
folyt. A magyar sajtót ebben az id őben a 
magyar nyelwel kapcsolatban a nyelvm ű -
velésnél sokkal sorsdöntőbb gondok foglal-
koztatták, éspedig a magyar nyelv léte elle-
ni mesterkedések, mint amilyenek a magyar 
iskolák bezárása, a magyar nyelv ű  művelő-
dési tevékenység korlátozása, s őt idónkénti 
betiltása és más hasonló lépések voltak. 

Jugoszlávia 1941. évi megszállásával 
Vajdaságban és a Muravidéken a magyar 
nyelv új körülmények közt élte tovább éle-
tét: megszűnt szigetnyelv lenni, ami szak-
szerűbb és intenzívebb nyelvoktatással jár-
va stabilizálta az itt élő  magyar népcsoport 
nyelvtudását. 

Ezt követően az új szocialista Jugoszlá-
via megalakulásával az itt él ő  magyar nép-
csoport nyelve újból szigetnyelvvé vált, de 
olyan új körülmények között, amelyek me-
rően új helyzetet teremtettek a környezeti 
és a szigetnyelv közötti kölcsönös ráhatá-
sok alakulására. A nemzetiségek nyelve 
most az elnyomás és a visszaszorítás he-
lyett egyenrangúvá válik, amelyet mind-
egyik nemzetiség a saját területén szaba-
don használhat a közigazgatásban, az igaz-
ságszolgáltatásban, a m űvelődésben és 
általában a közéletben, A kétnyelv űség 
egyre jobban kiterjed ő  gyakorlata, amely a 
monopolisztikus államnyelv helyébe lépett, 
szükségessé tette hatalmas mennyiség ű  
szerbhorvát és szlovén nyelven írt szabá-
lyozó aktus, politikai iromány, utasítás, köz-
igazgatási és igazságszolgáltatási irat, tan-
könyv és sok száz másféle írott anyag ma-
gyar nyelvre való átültetését és megjelente-
tését. 

E munkának minőségi elvégzését két kö-
rülmény nehezítette meg: 1. a politikai, gaz-
dasági, társadalmi, m űvelődési, iskolai stb. 
rendszernek gyökeres megváltozásával já-
ró új specifikus fogalmak, elnevezések 
szerbhorvát nyelven való bevezetése és 2. 
a minőségi fordítás elvégzésére alkalmas 
magyar káderek hiánya. A népfelszabadító 
háborúban és a forradalmi akciókban ui. a 
káderek egy része fizikailag megsemmisült, 
egy másik része pedig a megszállás, illetve 
a népfelszabadító háború alatti magatartása 
következményeitő l való félelmében eltávo-
zott errő l a területrő l. Az adekvát fordítás 
kényes, nagy tapasztalatot igényl ő  munká-
ját ennek a megfogyatkozott magyar nyelvi 
kádernek és a fellépő  második generáció-
nak kellett elvégeznie, mely utóbbinak nyel-
vi képzettsége sok kívánni valót hagyott 
hátra. E két tényező  együttes hatása külön-
böző  intenzitással és ütemben azzal járt, 
hogy az új m űszavak, de nem csak ezek, 
hanem a közszavak, szókapcsolatok és ki-
fejezések tükörfordításának, a szolgai mó-
don átültetett szórendeknek, a szerbhorvát  

nyelv szellemében való gondolkodás elter 
fedésének és nem utolsósorban néha még 
a magyar nyelv legelemibb szabályai elha-
nyagolása révén, szigetnyelvünk egyre job-
ban megbetegedett a környezetnyelvi árta-
lom okozta kórtól. 

Az előállott helyzett logikus következmé-
nyeként, lassan bár, de új jelenségként, ak- 
tivizálбdott a nyelv immunrendszere. A 
nyelvnek akkor még kevés hivatott, és sok-
kal több nem hivatott, botcsinálta, de lelkes 
művelője meghúzta a vészharangot, mely-
nek következményeként megindult és las-
san kiterebélyesedett a nyelvm űvelő  tevé-
kenységek és akciók sorozata. E megmoz-
dulás legfőbb mozzanatai és eredményei a 
következők voltak: 1. elkészült az eddig 16-
tezö legnagyobb és legteljesebb szerbhor-
vát-magyar szótár, amely igen nagy rész-
ben felölelt már az új társadalmi, politikai és 
gazdasági rendszer fogalomkörébe tartozó 
szóállományt is; 2. megalakult a Jugoszlá-
viai Magyar Nyelvm űvelő  Egyesület 
(JMNYE), amely a magyar beszéd és írás 
naponként felmerülő  aktuális kérdései meg-
oldásához való rendszeres hozzájárulás 
megszervezését tűzte ki célul, és e feladat 
teljesítésére többek közt megindította a Ma-
gyar Szóban kétoldalas havi mellékletként 
megjelenő  közlönyét, a Nyelvmüvelöt; 3. a 
Szakfordítók Vajdasági Egyesületének kia-
dásában megjelent egy szerb-magyar ön-
igazgatási szakszótár; 4. az Újvidéki Egye-
tem Magyar Tanszékén fordítói szak nyílott; 

Az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Ka-
rán lektorátus keretében megindult a ju-
goszláv jogrendszer terminológiájának ma-
gyar nyelven valб  ismertetése és oktatása; 

a könyvkiadás keretében nyelvm űvelő  
könyvek és kiadványok jelentek meg; 7. 
időnkénti alkalmi találkozásokon sor került 
aktuális, a kétnyelv űséggel, illetve annak 
nyelvi problémáival kapcsolatos kérdések 
megbeszélésére; 8. el őbb Adán kétéven-
ként, magyarországi nyelvészek részvéte-
lével, majd háromévenkénti, ezek részvéte-
le nélkül Újvidéken Szarvas Gábor Nyely-
művelő-napok című  rendezvény keretében 
tudományos jelleg ű  beszámolók beterjesz-
tésével számos dolgozat készült a jugoszlá-
viai magyar szigetnyelv általános és külön-
leges lingvisztikai problémáiról; 9. a magyar 
nyélvű  kultúra és a magyar nyelv m űvelésé-
re Újvidéken Hungarológiai Intézet létesült. 

A fönti nyelvm űvelési potenciál, eddig 
még fel nem mért szép eredményeket ért el 
a jugoszláviai magyar szigetnyelv épsége 
megő rzésének a terén. Gyakorlatilag a leg-
eredményesebb és a leghatékonyabb a 
Nyelvművelőnek majd tíz éven át tartó meg-
jelenése volt .  Havonkénti rendszeres meg-
jelenése lehetővé tette, hogy időben fellép-
jen szigetnyelvünk sokféle és folytonos 
romlása és rontása ellen. Benne igen nagy 
mértékben megtestesült a kezdeményező , 
rendszeres, szervezett, naprakész nyelvövi 
munka, amely érzékenyen, gyorsan reagált 
mind a legvaskosabb általános nyelvrontá-
sokra, mind pedig a specifikus szigetnyelvi 
elferdültségekre és hozzájárult sok felme-
rült sajátos terminológiai kérdés megoldá-
sához. 

A Nyelvművelőben megtestesül ő  ling-
visztikai tevékenység értékelésével és je-
lentőségével kapcsolatban még a követke-
zőket kell e helyen megállapítani: a homo-
gén magyar nyelvterületrő l az elsđ  és má-
sodik világháború után levált magyar nép-
csoportok szigetnyelve közül egyiknek sem 
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volt a Nyelvművelőhöz hasonló szerepű , 
terjedelmű  és hatású közlönye. E tekintet-
ben egyedülálló volt Kelet-Európában. A 
Nyelvművelđ  eresen felkeltette a magyar-
országi hivatásos lingvisták szakmai tudo-
mányos figyelmét is, mindig érdekl бdéssel 
várva az újabb számok megjelenését. A 
Nyelvművelő  kb. 200 újságoldalnyi megje-
lent anyaga a szigetnyelvekben végbemen ő  
átalakulások gazdag, a tudományos kutatás 
számára is alkalmas példa- és anyagtára, 
amelybő l, egyebek közt, megállapítható vol-
na a specifikus szigetnyelvi nyelvromlás és 
-rontás patológiája, a káros elváltozások 
mibenléte, típusai, ismertetбjelei, megjele-
nési helyei, fertőző  gócai, gyógyításának és 
megelđzésének a módjai stb., sót még a 
szociológus számára is akadna munka pl. 
annak megállapítására és elemzésére, 
hogy milyen rétegek, személyek milyen 
képzettséggel, milyen tdítékokkal stb. vettek 
részt a nyelvművelésben. 

Sajnos ez az ígéretes és eredményes 
nyelvő rködés nem maradt töretlenül felfelé 
ívelő , szinte mozgalmi jeltegü tevékenység. 
A Magyar Szó ui, anyagi okokra hivatkozva 
előbb havi egy oldalra sorvasztotta le a 
Nyelvművelőt, majd véglegesen beszüntet-
te megjelentetését. Ez a lépés súlyos kövét-
kezményekkel járt a jugoszláviai magyar 
nyelvm űvelésre nézve. A Nyelvm űvelđ  
megszüntetésével megszűnt a szigetnyelv 
épsége feletti ő rködés leghatékonyabb le-
hetősége és a minden rend ű  és rangú 
nyelvművelők lelkes csoportjának akkor 
kellett abbahagyni a nyelvőrködés szerve-
zett munkáját, amikor a munka fokozottabb 
intézményesítésével és tervszerűbb meg-
szemezésével napirenden volt a nyelvmű -
velés felsőbb fokra való emelése. A Nyely-
művelö megszüntetésének másik súlyos 
következménye a JMNYE gyakorlati tény-
kedésének lassú elhalása, tevékenysége ti-
pikus, üresen járó, tevékenység nélküli fó-
rumtevékenységre zsugorodott össze, 
melynek csak egy-egy iskolai rendezvénye 
és a most immár csak háromévenként tar-
tott Szarvas Gábor-napok társrendez ői sze-
repe jelzi, hogy még létezik a JMNYE. 

A Nyelvművelđ  megszűnte után a Nyely-
művelő  típusú nyelvő rködés rendszertelen, 
sporadikus, irányítás nélküli, idбnkénti cik-
kezés formájában a minimálisra csökkent, 
aminek egyik logikus következménye az el-
múlt 6-7 év során a terminológiai, jelen-
téstani, mondattani és sok más nyelvi vét 
ség elburjánzása volt. A bajt tet őzte és teté 
zi egyes felelős tollforgatók felelőtlen maga-
tartása is, amely, fő leg a sajtóban, abban 
nyilvánul meg, hogy az idбnként mégis 
megjelenő  javító és helyre igazító célzatú 
nyelvm űvelő  írásokban kifejtett, bizonyga-
tott, sđt bebizonyítottnak tekinthető  állás-
pontokra úgy reagálnak, hogy egyáltalán 
nem reagálnak sem úgy, hogy a gyakorlat-
ban elfogadják a javasolt álláspontot (meg-
oldást), sem pedig úgy, hogy a kifejtett ér-
vekkel szemben ellenérvekkel szállanak vi-
tába a bírált nyelvhasználat védelmére, 
azaz, agyonhallgatva a problémát, folytatják 
a régi gyakorlatot. E nem eléggé bírálható 
gyakolat elharapódzásának egyik oka, hogy 
nyelvművelésünkben nincs (és fénykorában 
sem volt) egy olyan fóruma, amely vitás 
esetekben tudása tekintélyével döntбbírб-
ként léphetne fel, és bizonyos értelemben 
és mértékben kötelezővé tudná tenni a leg-
jobbnak bizonyosulb megoldás alkalmazá-
sát. A JMNYE újvidéki szervezetének volt  

ugyan Terminológiai Bizottsága, amelynek 
sikerült sok megoldást elfogadtatnia és be-
vezetnie, de ennek munkája sem szakmai-
lag, sem szervezetileg nem volt eléggé in-
tézményesített, és mint a Nyelvm űvelőben 
folyó sokrétű  munka általában, nem volt 
eléggé programozott és irányított, hanem 
igen sokban az egyéni kezdeményezés és 
aktivitás impulzusaitól függött. 

Szigetnyelvünk használata és a vele járó 
általános és különleges nyelvápolás ezzel 
olyan mélypontra sülyedt, olyan válságba 
jutott, hogy Szeli István, magyar nyelvünk, 
nyelvi kultúránk egyik leghivatottabb m űve-
lője Nyelvhasználatunk etikája c. könyvé-
ben kimondta, hogy a nyelvünkhöz és a 
problémáihoz való viszonyulásunk kérdése 
ma idбszerű  etikai problémává vált. 
Könyvében erószakcselekedetnek minisíti 
azt, „ha valaki ezres vagy sokezres pél-
dányszámú folyóiratban, heti- vagy napilap-
ban az olvasb гa akar Iбcsölni vagy éppen 
eгászakolni egyfajta módot, hangnemet, ki-
fejezést, formát, szóhasználatot, amelyet az 
nem fogadhat el a magáénak, s ami már 
nemcsak személyi kérdés megítélése töb-
bé, nem úgytetszés, felfogás, hogy ne 
mondjam: gusztus dolga, hanem közügy". 
Ebbő l következik, hogy minisített erőszak-
cselekedetet követ el, és fokozottabb mér-
tékben sérti nyelvhasználatunk etikai nor-
máit az, aki a nyelvi problémák, dilemmák 
agyonhallgatásának módszerével végzi 
munkáját. 

Eljutva szakmailag és etikailag a mai 
mélypontra, felvetđdik a kérdés: MI LESZ 
VELED, NYELMŰVELÉS? 

A feltett kérdésre nehéz választ kapni 
vagy adni, mert nincs kinek feltenni a kér-
dést. Nyelvművelésünk ui., mint nemzeti 16-
tünknek és az egész jugoszláv közösség-
nek egy éppen olyan közügyet képezб  fon-
tos diszciplinája, mint amilyen az ábécé ok-
tatása — ma gazdátlan. Jövбje, hogy milyen 
lesz, láthatatlan a számunkra, err бl csak ví-
ziónk van, hogy milyennek szeretnék látni. 
Ez negyven év nyelvművelбi tapasztalatain, 
gyengeségein, hibáin, eredményein és né-
mi erényein okulva, a következбképpen raj-
zolódik ki elбttünk: 

A nyelvművelés nem folytatható ott és 
úgy; ahol és ahogy félbemaradt, hanem ott 
és úgy, ahova nyelvművelésünknek az el-
fecsérelt esztendбk alatt el kellett volna jut-
nia. 

A nyelvművelésnek a jövőben tudomá-
nyos intézmény keretében, tudományos 
program alapján kell történnie annak jegyé-
ben, hogy a nemzetiségi nyelvek ápolása a 
nemzetiségek kultúrájának fejlesztését és 
gyarapítását szolgálja, olyan módon, hogy 
az hozzájárulást jelentsen a többnemzetű  
§s -nemzetiség ű  Jugoszlávia egész kultúr-
színvonalának az emeléséhez. 

A tudományos intézménynek a nyely-
művelés munkájába és annak programjá-
nak elkészítésébe a szakembereken kívül 
be kell vonnia mindenkit, aki bármilyen for-
mában hozzá tud járulni a nyelvm űvelés-
hez. 

A tudományos intézménynek a nyelv-
művelés kđгébe tartozó tanulmányoknak tu-
dományos anyagként való kiadása mellett a 
legszélesebb nyilvánosság számára a Ma-
gyar Szóban vagy a 7 NAP-ban egy köz-
lönyt is meg kell jelentetnie szigetnyelvünk 
helyes, illetve helytelen használatának leg-
aktuálisabb gyakorlati kérdéseirő l. 

A tudományos intézménynek fórumot 
kell létesítenie, amely vitás nyelvm űvelési 
kérdések felmerülése esetében dönt, és 
döntését, illetve a döntés értelmében való 
nyelvi gyakorlatot, mint a legelfogadhatób-
bat a jugoszláviai magyar szigetnyelv hasz-
nálói számára etikai kötelességévé teszi 
azon áthághatatlan másik etikai elv alapján, 
mely szerint a „nyelvhasználat nem gusz-
tus dolga, hanem közügy". 

A tudományos intézménynek különle-
ges szigetnyelvi problémáink megoldása 
céljából szakmai kapcsolatokat kell terem-
tenie valamennyi magyar nyelvterület nyel-
vészeivel. 

A tudományos intézménynek a sziget-
nyelvek specifikus lingvisztikai és nyelvszo-
ciológiai problémáinak a megismerése és 
megoldása céljából kapcsolatot kell terem-
tenie a magyar szigetnyelvek lingvisztáival. 

A tudományos intézménynek össze-
hansonlító kutatást kell végeznie a magyar, 
és általában a szigetnyelvek kialakulásáról, 
változásairól, azonosságairól, különböz đ-
ségeirб l stb. 

A tudományos intézmény számára ki-
jelölt fenti feladatokat a Hungarológiai Inté-
zet iktatja programjába. 

Amennyiben a Hungarológiai Intézet 
a fenti feladatok elvégzéséhez nem tud kü-
lön eszközöket biztosítani, munkáját és er б it 
Oly módon csoportosítja át, hogy programjá-
bб l törli azt a munkát vagy kutatást, amely a 
szigetnyelvvel kapcsolatos nyelvművelés-
hez fűződő  érdekekhez viszonyítva jóval ki-
sebb jelentđségü. 

A JMNYE-nek a jövőben fórumtevé-
kenységét olyan gyakorlati aktivitással kell 
kiegészítenie, amellyel hozzájárul a Hunga-
rológiai Intézet feladatainak az elvégzésé-
hez és tudományos eredményeinek gyakor-
lati érvényesítéséhez. 

Igényes vízió, amelynél csak a szükséglet 
igényesebb. 

Addig, amíg a szakmailag erre hivatott és 
etikailag erre kötelezett személyek és intéz-
mények össze nem ülnek szigetnyelvünk 
általános és különleges ápolásának életre-
keltése és gyakorlati alkalmazása kérdésé-
nek a megvitatására, addig csak e sorok 
hójához hasonló, hivatlan, marginális sze-
mélyek töprenghetnek azon, hogy milyen-
nek kellene lennie feltámasztandó nyelvmű-
velésünknek. 

Jó volna egyszer hallani ezek elképzelé-
seit és véleményét is a felvetődő  kérdésгб l: 

MI LESZ VELED, NYELVM ŰVELÉS? 

Hock Rezsó sok tekintetben vitára késztet, de 
nemes szándékú, s a jugoszláviai magyar nyely-
művelés jelenlegi zsákutcáját pontosan körüljáró 
írását azzal a nem titkolt reménnyel bocsátja olva-, 
sóink elé, hogy a szerző  (és folyóiratunk) gesztu-
sa nem marad visszhangtalan. Nyelvm űvelé-
sűnk, ѕ  azon belül a Nyelvm űvelt Egyesű iet 
jelenlegi siralmas állapota halaszthatatlanul 
változtatásokra, reformokra, megújulásra vár. 
Ha azon töprengünk, hogy valóban itt van-e az 
ideje e sürgető  változtatásoknak vagy sem, s 
eközben semmit sem teszünk nyelvünk ügyének 
elбmozditása érdekében, akkor holtbiztos, hogy 
elszalasztjuk a kellб  pillanatot most is és mindö-
rökké. Ne úgy legyen! 

Folyóiratunk kész közölni a Hock Rezsó hósára 
érkező  minden hozzászólást, reflexiót, egyetért ő  
vagy egyet nem értó véleményt. Várjuk olvasóink 
cikkeit, leveleit! 

A szerkesztőség 



HAMU ÉS MAMU 
AVAGY A NEMZETEK ÉS 
NEMZETISÉGEK ÉLETKORI 
SAJÁTOSSÁGAI 
VAJDASÁGBAN 

Fogyunk és öregszünk. Immár nemcsak a tapasztalat, de az 
utóbbi hónapok néhány rangos tudományos és társadalompoliti-
kai összejövetelének figyelmeztető  konklúziója is ez. Az alacsony 
népszaporulat, mint modern, civlizációs „betegség" tartomá-
nyunk egyetlen népcsoportját sem kíméli. A családonkénti átlagos 
gyermekáldás - optimális szinten - el kéne hogy érje a három 
főt... Az elöregedés intenzitása, noha általános tendencia, nem 
egyforma mértékben érezteti hatását - a vajdasági románok és 
magyarok indexe a legriasztóbb, amint alábbi táblázatainkból ki-
olvasható. 

Az okok érdemi taglalása ;  sajnos, még nemigen tö гtént meg a 
szélesebb nyilvánosság színe el őtt -elsősorban alaposabb szo-
ciológiai vizsgálatok híján. Akövetkezmények levonásához azon-
ban nem kell fetlétlenül futurológusnak lennünk... 

Cs. B. 

A NEMZETEK ÉS NEMZETISÉGEK ÉLETKORI 
SAJÁTOSSÁGAI (Vajdaság) 

(százalékban) 

1971. 
é letkor  
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0-14 21,0 22,2 18,6 20,6 24,6 19,9 18,0 19,4 

15-24 17,2 18,3 14,9 16,0 20,4 16,5 14,7 16,1 
25-59 47,1 46,5 47,0 48,6 45,9 46,7 46,3 47,7 
60fö1ött 14,7 13,0 19,5 16,1 9,1 16,9 21,0 16,8 

átlagos 
életkor 32,9 32,3 36,9 32,3 26,0 35,4 39,4 35,1 

elöre- 
gedési 0,49 0,42 0,74 0,53 0,26 0,59 0,81 0,61 
Index 

(forrás: Popis stanovništva - 1971., I. köt.) 

1981. 
életkor 
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0-9 13,6 13,6 10,8 21,6 
10-19 13,2 13,5 11,8 14,8 
20-29 15,8 15,0 14,1 19,5 
30-34 8,1 8,5 6,8 9,9 
35-39 5,9 5,3 7,3 5,7 
40-59 28,2 29,5 28,0 20,1 
60-on túl 14,8 13,3 20,9 8,0 

(Forrás: D. Đošić : „Jugosloveni u popisu 1981. g.; Beograd, 1988.)  

szinta jános 

FELETTÉBB TANULSÁGOS 
POÉMA, MELYBEN EGY 
BÖLCS KINAI ATYA OKTATJA 
HEBEHURGYA GYERMEKÉT 
A FELJEBBVALÓK IRÁNTI 
TISZTELETRE 

(a kínai atya keser ű  könnyeket ont fiának erkölcsi romlott-
sága miatt) 

Óh jaj, fiam, egyetlen gyermekem! 
mit Iátok, mivel szomorítod már meg érted aggódó öreg, 

ősz atyádat! 
levágtad tincseid, s valami sz űk szárú nadrágba bújtál, 
kényelmes papucsod is holmi újmódi lábbelire cserélted, 
milyenben a távoli nyugat fehér ördögei nyomorgatják meg 

bütykös lábukat! 
de ez mind hagyján; azt hallottam rólad, hogy 

mandarinjainkat sem tiszteled, 
meglátva őket nem tapsolsz, nem lengeted kezed, 
szavaik hallatán fanyarul elhúzod a szádat, majd 

társaiddal együtt pusmogol, 
latolgatjátok a bölcs parancsokat, s őt még tán azt sem 

átal lanátok, 
hogy morgolódva bírálgassatok, netán még ki is 

gúnyoljátok őket, 
népünk atyáit, kiknek minden egyes szavát 

kacskaringósan cifra, szép jelekkel 
Piros kötés ű , ékes könyvek hirdetik! akiknek minden 

percük, tettük, m űveik 
népünk javán való szüntelen munkálkodás! ... nézd 

mandarinjaink! 
mily gondterheltek, homlokuk ráncos, arcuk fakó, 

álmatlanságtól ég szemük, 
petyhüdt tokájuk, totyogó léptük, eunuchi hangjuk, 

íróecsettő l feltört ujjak, 
mind azt mutatja: mily súlyos a gondjuk, egész napon át 
bő rfoteljeikben ülnek, töprengve jólétünk s haladásunk 

felett! 
avagy roskadozó asztaloknál egymás között vagy idegen 

ördögökkel 
folyó tanácskozások során súlyos ételekkel terhelik meg 

gyomruk, 
boldogulásunkra ürítvén a rizspálinkával szinültig megtelt 

pohárt 
májukat is megkárosítják, majd felvonulások, katonai 

szemlék 
parádék díszpáholyában tör ődnek el, vadászatok, 

hadgyakorlatok, 
külföldi és belföldi utazások csigázzák halálra, s te, fiam, 

őket mégsem tiszteled? 
(az atya arról beszél, hogy mit köszönhetünk 

vezető inknek) 
pedig gondold meg, régen mennyi járt annak, ki dolgozott: 
fél marék rizzsel kellett beérnie, s azt is sz űkösen mérték, 
most összemarékkal, vidáman s b őven oszt a mandarin! 
régen robotra kergették a népet, ingyen munkára, 

melyben 
éjten át és nappal is vizet mert, ásott, rizst vetett vagy 

aratott, 
csatornát, árkokat vájt, várost, k őfalat emelt, pagodát, 
vagy javítgatta, hordta mindegyre elmálló töltéseink... 
most éjjel alhatsz, akár nyolc órát is, ha jólesik, 
nappal pedig csupán csak annyit dolgozol, amennyit 

mandarinod szükségesnek megítél. 
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megszakadni csak kivételesen vagy versengéskor 
kényszerít, 

hogy megmutathasd odaadásod és jámbor szándékodat... 
van ruhád, a fejed felett van fedél, van ételed, 
mit bánod hát, hogy mandarinod selyembe' jár, mikor a 

posztó 
téged a hidegtő l éppen olyan jól megóv; s ha mandarinod 
kastélyt, palotát, nyaralót és vadászlakot építtetni is 
szobádon te is csak családdal osztozol, nem idegenekkel, 
mint réges régen, amikor utcán is háltak csupasz és éhes 

emberek! 
s mindez, nem kétséges, csakis bölcs mandarinjainknak s 

nem másnak köszönhető ... 
(a fiú itt a legmélyebb tisztelettel közbeszól, mondván, 

hogy kiket 
atyja mandarinoknak nevez, azok az állami és a 

pártszervek, továbbá 
a helyi hatóságok és üzemek vezet ő i; ám atyja a 

közbeszólásra így felel) 
látod, fiam, sajnos már megint közbeszólsz, pedig 

tudhatnád, hisz annyiszor oktattalak, 
kijavítanod nem illik sem atyádat, sem elöljáróidat: az ő  

szavuk a bölcsesség 
legszentebb igéje, még ha oktalanságokat mondanának 

is, 
mert a gondolatot kell vizsgálnunk, nem a szavakat, 
amelyet évek sora érlelt, és ha így teszel majd egykor így 

hallgatják ten szavad 
a nálad ifjabbak, fecsegj bár mer ő  hülyeségeket! 
mandarin vagy párttitkár: hisz egyremegy, a 

legtiszteletreméltóbb hatóságot képviseli mind, 
s hatóság és mindenhatóság között egy lépés van 

csupán, mint menny és föld között 
ezért illeti meg őket csaknem egyként a tisztelet... 
(az atya a mandarinok felismerésére oktatja fiát) 
s hogy tudjad felismeri, melyik is a mandarin; hát hallod, 

fiam: 
mindaz, ki nálad öregebb —ezért van írásunkban öregnek 

s mandarinnak egy jele — 
gg 	mind, ki kövér, mert azokról jól láthatod, hogy több jut 

nékik, 
mint neked, ki cingár vagy és ösztövér, ezek mind 

nyájasak, mind mosolyogva integet, 
hacsak nem felhőzí homlokukat gondred ő , persze van 

köztük ifjú s szigorú, 
ezek soványak ugyan de parancsoló tekintetükr ő l, ruhájuk 

finom szövetérő l 
díszes gombjairól ismered fel őket, s ezért megbecsüld! 
(az atya arról beszél, hogy hogyan kell viselkednünk a 

mandarinok jelenlétében) 
ilyenekkel hát ha bármikor találkozol, légy egyedül akár 

vagy többedmagaddal, 
soha ne feledd őket illően köszönteni, és tolakodó se légy, 

na menj hozzájuk túl közel, 
kivéve ha valamelyik véletlenül épp téged magához int, 
figyeld ilyenkor meg arcvonásait már messzir ő l: ha az 

derűs-vidám úgy magad is mosolyogj, 
de ne bamba vigyorral —épp hogy csak látsszon fogsorod, 
kissé hajtsd meg fejed — a földre borulást ma már nem 

kedvelik — 
s egyenesedj ki újra, hallgasd figyelmesen kérdését vagy 

parancsait, 
tágra nyílt szemed csillogva csüggjön arcán — de ne 

bambán düledezzen — 
egy pillanatra róla le ne vedd, ne pislogj és ne hunyorogj! 
kérdéseire igennel s nemmel válaszolj, kérdést te fel ne 

tégy, 
ne tedd próbára bölcsességét, hisz válaszolni néked, erre 
nincs idő , van annál néki száz fontosabb dolga is! ha meg 

komoly, mosoly ne keljen arcodon, 
nézz rá s tekinteteddel egyre azt jelezd, hogy bármit 

megtennél azért, hogy felderítsd, 
ám sajnos erre nincsen mód, se alkalom, ezért levert vagy, 

szomorú s boldogtalan... 
ha továbbmegy útján, $ szót rád nem veszteget, lelkesen 

nézd, szemeddel kövesd lépteid, 
mintha látásával nem tudnál betelni, fejed fordítsd utána, 
s ha többen vagytok, tapssal is, jelszók ütemes 

kiáltozásával is jelezd, 

az örömöt, mit látása kelt bennetek... ha tudjátok hogy 
mandarintok szólni fog, 

gyű ljetek össze jóval a megbeszélt id ő  előtt, hiszen ő  
nem várhat rátok, de rá várni nektek a legf đbb élvezet! 
ne feledjétek a róla készült képeket, s azoknak képeit, 

akiket ő  is megbecsül, 
de köztük az ő  képe legyen legnagyobb, akkora, hogy még 

elbírja karotok, 
emeljétek azt fejetek fölé jó magasra, és végig tartsátok, 

rezzenéstelen 
izmotok fájó görcse mutatja uzgó hálátok fokát! 
amellett legyen nálatok sok tábla s transzparens, 
cifra jelekkel telidestele festett, melyek hosszú életet, 
sikert és tisztességet kívánnak a megjelent mandarinnak... 
ne feledkezzetek meg aztán zászlóitokról, közülük nem 

hiányozhat a vörös, 
ámde a többi színek évrő l évre változóak, legjobb ha 

efelő l meg-megkérditek a rendezőt... 
(okulásra szolgáló bölcs atyai tanács, melyet távoli földek 

ifjai 
is bízvást megfogadhatnak maguk hasznára és erkölcsük 

megjobbítására) 
ám ha mindezt megfogadva, mégis hibát követnél el, 

gyermekem, 
a hozott kép, zászló vagy jelszó valami oknál fogva 

netalán meg nem felel, 
s a mandarin ezért méltán felháborodik és haragra gyúl, 
netalán rád is rontana, felgerjedvén igazságos dühe, 
te ne kövesd semmiképp megátalkodott társaid, 
ne rázd öklöd, ne csikorgasd fogad szólni se szólj se 

békülékeny, se könyörg ő  szavakat, 
csak kuporodj a földre, majd térdeidre emelkedve üleped 
sarkaidra ereszd, kezeid tenyérrel lefelé tedd 

párhuzamosan combjaidra 
s gerinced meggörbítve bocsásd le orcádat a föld felé, 
de nem szükséges azt a porba hajtanod, úgy ahogyan 

gyermekkorodban 
csinytevéseid után megfenyítve tanítottalak... 
meglásd, haragra gerjedt urad nem sújt le rád, 
vagy legfeljebb ha egyet üt, s azt sem túl nagyot, 
esetleg lábának lagymatag rugósai térdeltedb ő l a földre 

döntenek, 
maradj csak úgy, míg el nem távozik, vagy felállásra szólít, 
ez esetben emelkedj fel lassan, állj meggörnyedve, 

csüggeszd le fejed, 
kézfejed lógjon le tenyérrel magad felé pontosan térdedig, 
ámde velük ne érintsd testedet, ha már most dorgálva szól 

hozzád 
a kegyelmes mandarin: ne felelj semmit, ne mentegesd 

magad, 
kérdéseire fejeddel ints igent vagy nemet, mikor mi kell, 
ha távozásra szólít fel, hajolj meg mélyen, s ne túl gyorsan, 
szinte habozva fordulj, lassan haladj, kis híján botladozva, 
már szinte csaknem húzva lábadat, mintegy állandóan 

készen, 
hogy szavára készséggel, fürgén megfordulj és visszalépj, 
mert hátha adna még egy jó tanácsot, vagy búcsúzásként 

még rád legyintene, 
e végző  fenyítés, tudd, legyen az bot vagy akár tenyér 

által adva, 
az elsőnél sokszorta enyhébb lesz, hisz ezzel száll el 
feljebbvalód igazságos dühe... így tégy, fiam, könyörgök, 

így tegyél 
hogy ősz atyád mindig büszke legyen reád, példaként 

emlegessen az egész falu, 
fájdalmak, szenvedések nélkül éljed életed, tápláld 

magad, 
atyádat és szülőanyád, s ha majdan lesznek: kedves n őd 

és gyermeked, 
ahányat nemzeni elöljáróink helyesnek találnak, avagy 

legbölcsebb s legkörültekintőbb 
belátásuk szerint népünknek javára kívánatosnak is 

tartanak... 
légy szóra hajló, készséggel engedelmes, munkálkodó és 

nem okoskodó 
meglásd, megáld majd őseinknek szelleme' pártunk is 

felfigyel rád, 
és soraiba befogad, s végül tán vezet ő ink dicső  körébe 

is emel... 
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EGY LÓLÁBRA 

Kedvenc szociológusom — munkássztráj 
kokról írt remek könyvét egykor magam is 
ismertettem — nyilatkozatáról értesülök, 
mégpedig a politikai pluralizmus kapcsán. 
Hogy, úgymond, vannak az országban fej-
lettebb, a többpátrendszerre máris alkal-
mas területek és közösségek, meg vannak 
amolyan félérett félék, akiknek a parlamenti 
demokrácia örömeib ő l szerinte egyelő re 
még nem dukál. Ha ez utóbbi id őben oly fel-
kapott, a politikai pluralizmust konzekven-
sen végiggondoló követeléseket keményen 
elhárító megnyilatkozások rideg árnyékából 
vetek egy szempillantást erre az okfejtésre, 
akkor még akár demokratikusnak is t űnhet. 
A globális elutasítástól mindenesetre jóval 
szimpatikusabb. Csakhogy, csakhogy... Az 
én paraszti észjárásom szerint kedvenc 
szociológusom érvelése mögül kilóg egy ici-
pici lóláb. Egyel ő re még, szerencsénkre, 
patkolatlanul. Mert ki dönti el ugyanis, hogy 
mely közösségek „érettek" s mik az „érett-
ség" attributumai? A szociológusok? A pot-
tológusok? A politikusok? (Hogy ne sorol-
jam.) Azután osztán: lennének parlamenti 
demokráciát és szabad választásokat mí 
melő  régióink egyfelő l, bantusztánjaink pe-
dig másfel ő l? E perspektíva nem éppen eu-
rópai. Ettő l nem volna talán mégis okosabb 
mindenütt magára az „istenadta népre" 
bízni -megkülönböztetés nélkül —, hogy el-
döntse, eléggé érettnek érzi- é magát a poli-
tikai pluralizmusra vagy sem? 

Én még úgy tanultam azoktól a csúnya 
européer gondolkodóktól, hogy a szabad-
ság egy és oszthatatlan. Ellenkez ő leg nem 
az, aminek hívják. 

Csorba Béla 
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RENDEZŐ INK NEM 
BÍZNAK A 
DRÁMAÍRÓKBAN 

„Nálunk a színházi emberek és az írók 
nem bíznak egymásban. A rendez ő  meg 
van győződve, hogy íróink dilettánsok, leg-
alább is, ami a drámaírást illeti. Íróink azt 
hiszik, hogy a rendez ők nem égyenek a drá-
mához, mert csak a világirodalom nagyjai-
nak kabátjába kapaszkodva mernek a kö-
zönség elé bicegni." Úgy érzem, hogy Gob-
bi Fehér Gyula, akitő l a fenti sorokat idéz-
tem, tökéletesen rátapintott a lényegre, hisz 
pitvarunkban a dráma és a színház csak-
ugyan olyan, mint a kutya és a macska vi-
szonya. Sztereóban hallgatom a vélemé-
nyeket: a jobb csatorna bizonyítja, hogy va-
lójában nem is létezik vajdasági dráma, míg 
a bal fülem megtelik azzal a meggy őződés 
sel, hogy a színház elhatárolja magát min-
den „hazai" kezdeményezéstő l. „Múltunk 
is, jelenünk is van, csak..." csak szerény-
ségünk és türelmünk nincs. „Drámai szöve- 

gek vannak és voltak is." Lám, Iám, nem-
csak én hiszem, vallom ezt, hanem Franyó 
Zsuzsa dramaturg is így vélekedett, így írt jó 
néhány évvel ezel őtt a 7 Nap hasábjain, s őt 
nagyon is pontos adatokkal bizonygatta iga-
zát. 

Tehát rendező ink nem bíznak drámaíró-
inkban és fordítva. Egy-egy vajdasági m ű re 
csak legyintünk, pedig miért lenne é гtékte-
len, használhatatlan mondjuk Tóth Ferenc 
Jóbja vagy Sinkó Ervin Az elítéltek cím ű  
műve, vagy hogy a legutóbbi példával éljek, 
Gobbi Fehér Gyula Hajója . Igen, ők nem 
szégyelnek itteni forrásokhoz nyúlni. A Vaj-
dasági embernek vajdasági dráma kell, s 
nem nyugati receptre készült kotyvalék. 
Nyugodtan megbélyegezhetnek provincia-
lizmussal, konzervatizmussal, de én való-
ban hiszem, hogy csak úgy zárkozhatunk 
fel Europához, ha saját problémáinkkal fog-
lalkozunk, az itteni problémákról, konfliktu-
sokról szólunk. Türelem és szerénység kell. 
Vajdaságban vajdasági Moliért keressünk, 
ne franciát. 

A színház és drámaíróink valamilyen ál-
landó szoros kapcsolatot alkothatnának, 
igazi egységet. Egy régebbi Magyar Szó-
ban olvastam: Az Ujvidéki Színház kezde- 

ményezésére m űhely alakult, amelyben 
együtt dolgoznak majd írók, dramaturgok, 
rendezők. Franyó Zsuzsa eszmefuttatásáb-
an szép számú drámapályázatot tüntetett 
fel: 1952-ben a Híd, 1969-ben az Új Sym-
posion, 1977-ben a Szabadkai Népszínház 
írt ki pályázatot. 1971-ben megjelent a 
Színművek c. kötet, amely vajdasági ma-
gyar írók drámáit tartalmazta. Tehát tö гtént 
itt egy s más a drámaírás terén. Természe-
tesen igaz, hogy a drámaíráshoz nem ele-
gendő  csak a tehetség, szükség van e m ű -
faj alapismereteinek elsajátítására, a párbe-
széd, a dialogus fabrikálásának mestersé- 
gére. Vagy úgy gondoljuk, hogy kevesen 
rendelkeznek itt nálunk ilyen „mesterség-
beli tudással"? Nem, én ezt nem hiszem. 
Meggyőződéssel állítom: ki kell rotálni drá-
máinkat, eliminálni kell a felesleges, idegen 
elemeket, a mindennem ű  nagyzásmániát 
és egyszerűen el kell fogadnunk önmagun-
kat. 

S egyáltalán, lehet-e drámát írni? „A mi 
korunk egybeesik a civilizáció drámájával" 
(Albert Camus). A nagy drámai egyénisé-
gek, a tö гténelem szülte és formálta elkese-
redett gigászok, uralkodók, szélmalomhar-
cosok, mítoszvitézek, istenek és félistenek, 
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egyéniségek, mint Julius Cesar, Hamlet, 
Prométeusz, mind eltűntek a múlttal. A né-
ző , az olvasó Shakaspeare, Aiszkhüloszt 
nézve, olvasva, az emberiség megoldhatat-
lan konfliktusaival, konfúz voltával, a huma-
nizmusra törekvők bukásával, a jellemtele-
nek hataloméhségével, az igazságtalan-
sággal néz farkasszemet. S e hatalmas 
gondolatok ránehezednek az elménkre, 
összezavarnak bennünket, a mi kis kínai fa-
lunkon kívülinek érezzük. Magával ragad-
nak bennünket ezek a rendkívüli emberek —
akik máskülönben épp oly halandók mint mi 
— de távol áll tő lünk a megoldás rejtélye, az 
ítélet igazságos kegyetlensége, hisz kinek 
van mersze istenekkel, királyokkal, diktáto-
rokkal szembeszegülni. A hangulat fenn-
költsége, ünnepélyessége különös érzést 
teremt bennünk, bizserget, felajzza ide-
grendszerünket, gondolkodásra, önelem-
zésre késztet. Vegyük a görög drámákat. 
Annyira kompaktak, hogy szinte közvetlenül 
hat ránk Oidipusz szenvedése,.Zeusz ha-
ragja. A m ű  a tökéletességig érlel ődött. 
Nem hiába mondja Goethe: „Minden más 
művészetnek magunk is adunk valamit. A 
görög m űvészetnek örökké adósak mara-
dunk." Visszatérünk az eredeti témához. 
A nagy drámai egyéniségeket lassan fel-
váltja az egyszer ű  ember, s annak problé-
mája (pl. Artur Miller: Az ügynök halála). A 
kérdések ugyanazok maradnak, csak ezút-
tal más szemszögb ő l világítjuk meg, meg-
toldjuk, rájövünk, hogy nemcsak a császá-
rok foglalkoznak az emberiség jövőjével, 
hanem az ember, az egyszer ű  ember is, aki 
folyvást küzd létéért, harcol a láthatatlan 
hatalommal. Benne is felmerül a lét, az é гte-
lem kérdése, mint Brutuszban. Rájövünk, 
hogy egy-egy családon belül annyi drámai 
jelenetet fedezhetünk fel, mint akár egy tör-
ténelmi eseményben, s szinte szükségte-
lenné válnak azon igyekezetek, amelyek a 
„nagy", a „világrenget ő" témák után nyúl-
nak. 

S végül következtek az elvont, kaotikus 
drámák, akik értelmet adtak civilizációnk ér-
telmetlen perspektívájának, kialakultak a 
szürrealista alkotások, ahol az ember, mint 
szereplő , elhanyagolható, helyébe a szim-
bólum lép, az egész emberiség kerül. Kilé-
pünk a realitásból, egyszer űen játszunk. 
Minden máz, külsőség lehullik, s marad a 
csupasz probléma, amit egy-egy színész 
személyesít meg. A drámai színtér nem kor-
látozódik e világra, s őt a mennyországot, a 
poklot is átugorjuk, a cselekmény megsz ű -
nik az emberen kívül zajlani, s magába az 
emberbe költözik. 

Vajdaság sík föld, de megengedhetetlen, 
hogy drámam űvészete azonosuljon vele, 
kövesse földrajzát. Tüntessük el tradicioná-
lis tunyaságunkat, kényelmes passzivitá- 

sunkat, a rosszul értelmezett nyugalmun-
kat. Ragadjunk meg mindent, ami forrás-
ként szolgálhat. Mennyi minden, például 
egy-egy tanya magánya, vagy embereink 
keserűsége, öröme, falvaink különleges, 
rendhagyó élete. Hemzsegnek a drámai 
motívumok, körülvesznek bennünket, itt 
vannak emberközelben. Felesleges idegen 
motívumok felé nyúlnunk. Vegyük például 
Grotowskit, s a lengyel Laboratórium Szin-
házat. Egy sajátos, egyéni, utánozhatatlan 
arculatot alakítottak ki. Vagy olvassuk Cse-
hovot s azonnal megérezzük annak specifi-
kus hangulatát, azt a tagadhatatlan orosz 
világot, környezetet, amelybe bennünket is 
betessékel, bemutatva egy haldokló, t űnő  
világot. 

Igen, kell találnunk a magunk útját, mert 
„Múltunk is, jelenünk is van, csak..." csak 
több bizalommal kell egymás felé fordul-
nunk, és akkor nem kell féltenünk drámairo-
dalmunkat, a színházat! De ha már a szín-
házat említem, meg kell mondanom, hogy 
Ott  sincs azért minden rendben. Kitartóan 
probálkozunk valamiféle széls őséges, „mo-
dern" színházat teremteni, beékelni közön-
ségünk tudatába. Uraim, é гtsünk végre 
szót: az ilyen típusú színház, el őadásforma, 
amit mi erő ltetünk és előnybe részesítünk, 
nem erre az éghajlatra való. Tekintsünk 
meg egy BITEF-et, ahol temérdek avangárd 
előadást láthatunk. Vegyünk példának egy 
francia és egy japán társulatot. A párizsiak 
minden mozdulata, minden porcikája, a 
díszlet, a cselekmény, egyedülálló, francia a 
maga nemében, s önkéntelenül is a Mont 
martere, Piero, marionettbabák, Zola jut 
eszünkbe. Vele szemben áll a japán er-
kölcs, a fegyelmezett durvaság, a sze гtaгtá-
sosság, a számunkra, europaiak számára 
felfoghatatlan, ismeretlen kelet. S mindezt 
röpke másfél óra alatt érzékeljük, a különös 
hangulat felszív bennünket maradandó él-
mény nyújtva. S mién? Azért, mert ezek a 
társulatok a maguk egyéni világukat láttat-
ják, utánozhatatlan, ősi mítoszukat építik 
bele a m űbe, s ezzel, a maguk egyéni szí-
neivel lebilicselik figyelmünket. Ezzel szem-
ben mi itt a Vajdaságban mivel probálko-
zunk? Önmagunkból mit mutatunk meg?! 
Szabadkán a japán színházformával, majd 
a francia mozgásszínházzal próbálkoznak. 
Észbontó, hogy milyen ambíciók szunnyad-
nak bennünk, s hogy mindenhez nyúlunk, 
csak a mi fennséges síkságunkat kerüljük 
el. Miért kell Vajdaságban csak francia, ja-
pán, angol drámát, színházat csinálni, s 
mién ne lehetne Vajdaságban egyszer már 
vajdasági drámát, színházat csinálni?! Té-
mában igen gazdag tartományunk, miért 
hasonlítunk össze mindent a Nyugattal, az 
ottani légkörrel, értékrendszerrel?! Igen, tu-
dom, hogy jócskán lemaradtunk, és termé-
szetesen egyetértek azzal, hogy fel kell 
zárkoznunk Európához, az európai dráma-
irodalomhoz, színházhoz, színházkulturá-
hoz, de vajon ennek ez-e az útja, mármint a 
mások majmolása?! Egyéni drámairodal-
mat, színházat kell kialakítanunk. Ha már 
arra törekszünk, hogy minden ember kiala-
kítsa, megformálja a maga énjét, egyéni-
séggé váljon, amit a szocialista humaniz-
mus egyébként is hangsúlyoz, akkor ezeket 
az elvárásokat, elveket a m űvészetben is 
érvényesíteni kell. „Mindig azt érzem, hogy 
megvan a potenciális gazdaság, de ugyan-
akkor kihasználatlanok ezek a tartalékok" 
(Georgij Tovsztonogov). Igen, a mag meg-
van csak el kell vetni s bele kell nyugodni: 
minden magból kikelhet virág, de koró is. 
Viszont minden magnak meg kell adni a le- 
hetőséget, hogy virág legyen. 

Úgy érzem, hogy túl sokat nézel ődik kife-
lé, s valahogy megfeledkezünk itt, a mi ud-
varunkban szétnézni, pedig higgyék el kö-
zelebb van, s találnánk is itt egyet s mást. 

Faragó A. Attila 

VAKMAGYAR ETŰD 
A sovány, izgága pasasra már a mohácsi 

autóbuszállomás gesztenyefái alatt felfigye-
lek: talán leginkább zentai aranycsempész 
ismerősömre emlékeztet, meg-megránduló 
arcizmaival, vágtázó beszédével. Egy Ju 
goszláviába igyekv ő  lengyel családot próbál 
istápolni, éltetve eközben a lengyel-magyar 
testvériséget, kap is érte néhány pohár vod 
kát. A derűs képű , zömök testalkatú bara-
nyai sző lősgazdára viszont csak kés őbb, a 
buszon leszek figyelmes, amikor a kákabé-
lű , némiképp talán a vodkák hatására is, 
kétes élelm ű  kommunikációba fog a dinári 
orrú, robusztos buszvezetővel. 

— Damjanich! Damjanich, Kossuth! Dam-
janich jugoszloven! 

A sofő r láthatóan nem rezonál. 
— Magyarszka tolmács — bök a kákabél ű  

a sző lősgazdára. Uram, uram, fordítsa! 
A tö гténelem azonban nem érdekli a di 

nári orrút. Kákabél ű  áttér a sportra. Fölpat-
tan, lábaszárát mutogatja. 

— Fradi! Tudod mi az? Fradi, eftécé! 
Uram, uram, fordítsa, Fradi, fuszbal, Hideg-
kúti, Puskás, Albert... 

— A, Puškaš, Albert... — bólogat elisme 
rően a sofő r. 

— Beara, Dzsajjics, a fenegyerek! Bopov! 
— kiáltja a jelszavakat a kákabél ű . 

— Boškov — helyesbít a sof ő r. 
— Bopov. 
— Boškov. 
— Én, já... Én Csóti! Fuszbal Fradi! Uram, 

uram, fordítson! 
Az öreg sző lősgazda fordít. Csóti ismét a 

lábát mutogatja. A lengyelek isznak. Én is. 
Ők többet. A hangulat fölenged. A buszve-
zető  hátraszól a öregnek: 

— Kérdezze meg, mi tö гtént a lábával. 
— Mit mond? Mit mond? 

A sző lősgazda ugratni akarja Csótit: 
— Azt mondja, hogy biztosan átugrott ma-

ga valamin ő  kerítésen, aztán azén olyan a 
Iába. 

Emez enyhén megsértődik. Negyedórás 
tűzszünet. Aztán mégiscsak odaszól az 
öregnek. 

— Tudja, mit viszek? 
— Nem én, de majd megmondja! 
— Bort. 
— Az jó. 
— Tokajit. 
—Tokajit? 
— Azt. Királyok bora, borok királya. 
— De milyen? — kérdi az öreg. 
— Tokaji, uram, tokaji! 
— Jó, jó, de milyen? 
— Uram, mondom, hogy tokaji! 
— De milyen? Fehér? Vagy siller? 
— Uram, maga nem hallott a tokajiról? 
— Hallottam. De milyen? 
— Aszu. Uram, aszu! Négy puttonyos! 

Négy puttonyos, mojka majka... 
Aztán ráförmed az öregre: 
— Maga milyen magyar, ha nem tudja, mi 

az a tokaji? 
— Én nem vagyok magyar —rebegi az 

öreg értetlenül. 
— Hát hogyhogy nem magyar? 
— Úgy, hogy én sokác vagyok. 
— Uram, uram! Maga megtagadta a nem-

zetét! És nem tudja, mi az a tokaji! Uram, 
maga egy Tyauleszku. Tudja maga, egyál-
talán, hogy ki az a Tyauleszku? 

Az öreg zavartan pislog. Látszik, hogy 
halvány fogalma sincs. 

A kákabél ű  föláll, és megvetőn az öregre 
mutat: 

— Nohát, uram, maga a Tyauleszku! 

Csorba Béla 



milinszki mámon —
beszédes attiia 

KONC-ART 
KONFORMÁCIÓS 
RENDSZER 

„Hogy mondják? Minden hasonló-
ság szükségszerű  és vitathatat-
lan?"" 

Újvidék az olyan város 
százhuszonöt fajta nép él benne 
Is  mindennek a tetejében 
még plusz, még plusz 
minden ablaka lekváros. 

Ez a történet két újvidéki íróról szól, akik 
itt laknak tő lünk nem messze a város pere-
mén, a Telepen. 

Természetesen Balázs Attiláról, a meg-
hökkentő  viselkedésalakzatok elképeszt ő-
en gazdag tárházával rendelkez ő  őstehet-
ségrő l, meg Tolnai Ottóról: a merészen kí-
sérletező  és állandóan változó, új lehet ősé-
geket próbálgató és meghódító alakról van 
szó. Attilának, ennek a magas (kamasz ko-
rában megnyúltak a végtagjai) enyhén po-
cakos, szemetszúróan öltözköd ő  derék fia-
talembernek a háza itt van az Einstein ut-
cában (amit tulajdonképpen Ilirska utcának 
neveznek), Ottónak, ennek a középmagas 
(idővel összeszáradtak a végtagjai), szakál-
las, enyhén pocakos, szemetszúróan öltöz-
ködő  derék fiatalembernek a háza pedig: itt 
van a Virág utcában (ami a valóságban 
megfelel a Cve ćarska nevű  utcának). 

Ottó a történet idején már túljutott az Új 
Symposionon, dr. Bori Imrén, Attila is már 
jártas volt az irodalomban, már megjelent 
egy regénye, melynek honoráriumán a fele-
ségével bejárta Amerikát, mindketten a Te-
lepen laktak, már méltó társak voltak. 

Ekkor már körülbelül két éve együtt is jár-
tak a Teleprő l a többé-kevésbé közös szer-
kesztőségbe, mely a város központjában 
van. Leginkább gyalogoltak, hogy a Telep 
élménydús leveg őjében beszélgethessenek 
hülyeségeikrő l, látomásaikról, álmaikról, 
bolondozhassanak, azon a napon is. 

Azon a napon a beruccanás kissé külön-
bözött a már túlságosan bevált, s így kissé 
sablonosan unalmassá lett beruccanások-
tól, mert néhány nappal azel őtt Ottó egy 
éjszakai barangolás közben felfedezett egy 
szőrös házat. El őző  nap tehát úgy beszélték 
meg, hogy nem keresik fel egymást hanem 
ott találkoznak a sző rös színhelyen. 

Sárga nap volt, s Ottó tíz perccel el őbb 
odaért a házhoz, hogy néhány percig zavar-
talanul nekitámasztva a hátát a falnak, telje-
sen egyedül élvezhesse azt, azonos-üljön, 
közös-álljon azzal. Teljes felszerelésben je-
lent meg: ciklámen ceruzával a füle mögött, 
melyet végül is hosszú keresés után a két-
fejű  borjú óljában talált meg, biciklipumpá-
val a zsebében, melyet szándékával ellen-
ben végül is nem az Újvidéki Áruházban 
vett meg, hanem az AS sportüzletben. 

Művünkben szó szerinti, vagy kissé torzított for-
mában: Balázs A ttila, Tolnai Ottó, Domonkos Ist-
ván, Hamvas Béla, Weöres Sándor, Esterházy 
Péter, Bada — Dada stb. m űveibő l kölcsönöztünk. 
Köszönjük! 

Ez a ház a vágányon túli Magaraševi ć  ut-
cában helyezkedik el, s akár valami nagy, 
erős állat: farkas, vadkan, bizon háta, vagy 
sárkefe valóban szőrös. Szinte minden 
négyzetcentiméterre jutott egy-egy két-há 
rom centiméternyi fekete sz ő rszál. 

Minden bizonnyal disznósörtét kevertek a 
malterba és az erős sörte kirúgta magát, 
kiegyenesedett — mondta Ottó Attilának, 
miután megérkezett és ő  is szemügyre vette 
azt. Ottó guggolt a fal mellett és kéjesen 
mindkét tenyerével simogatta. 

Természetesen a sző rök Attilát valame-
lyik cuniculusára emlékeztették. Attila nem 
akarta elárulni nem heteroszexuális hajla-
mosságát, s ezért egykedvűséget színlelve 
csak azt mondta „vulvolirikus, klitolirikus", s 
még a szája szélét sem nyalta meg, habár 
azt a szájában, titokban összejött nyál miatt 
szívesen megtette volna. 

— Jaj, de élvezem simogatni. Olyan, mint 
egy óriási, durva fanszörü n ő i nemi szerv. 
Mint egy gigantikus vagina — mondta Ottó 
kéjesen, és céltudatos irányultságának, gu-
mibot-erének már sz űk is lett a prűd farmer-
nadrágja. 

— Szinte már élni sem tudok nélküle, any-
nyira belém férkőzött. Már álmaim is falasak 
— mondta és énekelni kezdte álmát: 

Tizenkét kőműves azon tanakodók, 
melyikük asszonyát keverjék bele a 

/betonba, 
hogy az minél jobb minőségű  legyen, 
hogy az minél jobb minőségű  legyen. 

Végül is Kelemen asszonyára esett a 
/választós, 

és mondhatni az asszony 
elég jónak, elég jónak bizonyult. 

— BRAVO, BRAVO! You are a big man! 
Te agykorál, te, hogy tudsz ilyen fantaszti-
kusakat álmodni? — lelkesedett Attila és 
őszintén irigyelte Ottót, álmának poétikai tö-
kélyét. 

— Ah, álmok. Lapos dolgok. Sokkal job-
ban szórakoztam tegnap a mamámmal, pe-
dig az ötlet igen reális dolgok következmé-
nye volt: tudod milyen fáradt, ideges voltam 
tegnap munka után. 

Egész úton — hazafelé —
Azon gondolkodóm, 
Miként fogom szólítani 
Rég nem látott anyám. 

Ahogy a kis szobába toppanék. 
Röpül felém anyám, 
Én félre állék, azt mondám: 
Föl a kezekkel anyukám! 
A ház körül van véve, 
Gyorsan elő  a pénzzel! 
Јб  bandába keveredtem. 
Nincs, nincs sok idđ . 

— És képzeld elhitte! Röhej. Mikor megun-
tam a játékot, gondoltam: na most majd én 
megsimogatlak téged, de nem engedte, úgy 
csinált mint nagyanyám, össze akarta törni, 
kibelezni a ciklámen ceruzámat — mondta 
Ottó, feltápászkodott a fal mell ő l, megigazí-
totta a biciklipumpáját. Felnézett az égre: 

— Nincs is égbolt, vagy úgy is mondhat-
nám, hogy az égbolt táljában most tej van —
mondta, de úgy tett mintha gömböly ű  bá-
rányfelhők úsztak volna az égen, egy üvöl-
téssel kísért hirtelen mozdulattal felszúrta,  

fellökte ciklámen ceruzáját Afrodité istenn ő  
ágyékába. 

Most már elindulhattak a Magyar Szóba. 

Egy ideig még ugyan foglalkoztatta őket a 
hatalmas vagina, viszont később megszűnt 
közöttük a kommunikáció, magukba száll-
tak, gondolataikba mélyedtek, ami önma-
gában még nem lett volna baj (hiszen az 
írónak sokat kell foglalkoznia magával), ha 
Tolnai Ottón ekkor el nem uralkodott volna 
egy régi szenvedély, nevezetesen az, hogy 
saját ötleteinek eszményiessége miatt ka-
tarzisba esett, s így magát a sorsot provo-
kálta. Ez a szenvedélye még azokból az 
időkbő l származott, amikor még rendszere-
sen járt az Újvidéki Áruház kafé-bárjába 
idétlenkedni, melltartót lopni, mozgólép-
csőzni. Régen a halálosan veszélyes sors-
provokáció közben t űzálló azbeszt ruhát vi-
selt, idővel azonban (minél idősebb lett, an-
nál többet ért) leszokott az azbeszt ruháról, 
s csak úgy, meztelenül, egy szál ruhában 
játszott a halállal. 

Tehát a főúton mentek egymás mellett, 
mint a két testvér az Esőember c. filmben: 
Ottó mint Dustin Hoffman az út közepén, a 
forgalomban, Balázs Attila pedig mint Tom 
Cruise az út szélén. 

Az autók tülköltek, karamboloztak miat-
tuk, de Ottó csak ment, ment hajthatatlanul 
a telt vonalon, el őre biccentette koponyáját, 
mintha golyóálló lett volna, s gondolkodott. 

Attila az út szélén ugrándozott, kiabált, 
énekelt, onnét próbálta Ottót észhez téríte-
ni. 

Máma délután, a főutcán 
a Pali nekihajtott egy villany-póznának 
és elvesztette az életét. 

Nemsokára rá a baleset helyén 
egybegyűlt egy csomó nép 
megkeresni a Pali, Pali életét. 

A Pali ez idđ  alatt tétlenül feküdt a kocsi 
/alatt, 

habár az életéről volt szó. 

Egy kisdzserek találta meg a Pali életét, 
de már használhatlan állapotban volt. 

A jó haverok sohasem veszekedtek, a 
nézeteltéréseket mindig békés úton elsimí-
tották, csak egyetlen egyszer kaptak össze 
életükben, azon a szép, sárga napon. 

Arról volt szó, hogy amikor Attila éneké-
ben kiejtette azt aszót, hogy kisdzserek, 
Ottót mintha puskából lőtték volna ki, lero-
hant az útról, és Balázs Attilát, a lágy szájú 
oroszlánt a grabancánál fogva rázni kezdte. 

— Szerintem nem úgy mondják, hogy 
kisdzserek, hanem hogy kisgyerek. Érted? 
Sze-nin-tem úgy he-lyes, hogy kis-gyerek. 
Érted? —üvöltötte eszeveszetten. 

Attila kissé meglepődött ettő l a váratlan 
lerohanástól; első : addig még soha senkivel 
nem került ilyen vad testközelbe; 
második: Ottó addig még sohasem tett 
megjegyzést az Attila nyelvezetén egyre 
jobban elhatalmasodó telepi tájszólásra, s őt 
addig Tolnai Ottó is, ha tiltott gyümölcsként 
is, de rendszeresen használta ezt a „ronda 
nyelvet". 

Attila előbb nem akart szembeszállni Ot-
tóval, ki akarta engesztelni egy olyan impo-
tens niondattal, amilyen pl. az, hogy 
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— Má, ájd bré FUCKING BEASTED, 
dzsere dzserek inkább megiszunk hét-nyбc 
sört! — azonban aztán mégis úgy viselke-
dett, ahogyan azt a sértett önérzete, a Fé-
deres Manó ajánlotta, goromba volt: 

—Szerintem nem úgy mondják, hogy kis-
gyerek, hanem hogy kisdzserek. Érted? 
Sze-r!n-tem úgy he-lyes, hogy kis-dzserek. 
Érted? —üvöltött és grabancává! fogva гбn-
c!gálП i kezdte Tolnai Ottót. 

— És vedd tudomásul, tudom, hogy miért 
nem tetszik teneked egyszerre a telepi 
nyelv; azért mert egy gyáva disznó vagy és 
beszartál! Félsz dr. Jung Tamástól, dr. Olga 
Petrovtól és a többiektő l. Ez az igazság, 
valld be! Valld be! — ordította torkaszakad-
tából, mire Ottó arca fokozatosan eltorzult, s 
állati, vadállat! kifejezést öltött magára. 

Amikor már Ottб  idegileg nem bírta to-
vább, sípcsonton rúgta Attilát. Ezután ter-
mészetesen Attila összetörte Ottó füle mö-
gül kikandikáló ciklámen ceruzáját, mire Ot-
tó lepofozta Attilát, mire az sípcsonton rúgta 
Ottót és úgy földhöz csapta, hogy Ottó, sze-
gény feje úgy összeroppant, mint egy csiga, 
de nemsokára Balázs Attilának is összefolyt 
taknya-nyála, vérre s összekever ődött a te-
lepi porral. 

Már jó ideje hemperegtek az egyébként 
k!tűnб  minőségű  telepi porban nagy porfel-
hőt felkavarva, sok járókel őt szórakoztatva, 
amikor BADA-DADA, a Telep harmadik leg-
ismertebb m űvésze, aki ott dolgozik a Laze 
Nanč ića utcában, a Forum raktárában mint 
igazi művész, mint fizikai munkás, és most 
épp sörszünetje volt, rájuk talált. 

BADA-DADA elóbb kiragadta a mellette 
gyanútlanul bámészkodó Szeles Mónika 
kezébб l a tenisz ütбt, hogy (ezt đ  mondta de 
biz'isten) „megkeverje egy kicsit a szart", s 
rájuk vágott néhányat. 

— Láss csodát: a két Babits Mihály bassza 
edzsmást! A két karatebilder! — kiáltott fel 
késбbb, égnek emelte karjait és lágy ter-
peszállásból olyan édesen rötyögött, a vilá-
gon a legédesebbet, mint még addig soha 
senki. 

De szeretnék panker lenni 
eccé hípik sültet enni. 
Rongy ruhđban járnék-kelnék, 
öt dinárért Tarzánt vernék. 

Amikor a két haver rájött a helyzet kom!-
kusságára már késő  volt. Elszégyelték ma-
gukat , és koponyájuk két.rubingömbként iz-
zott BADA-DADA gúnyos tekintetében. 

Először Balázs Attila nyerte vissza józan 
eszét. Szemei felvillantak, felté гgyelt és így 
szólt Ottóhoz: 

— Most már ebbő l elég lesz. Követelem, 
hogy ügyünket méltóbb szemtanúk előtt 
rendezzük el! Grбf Esterházy Pétert és 
Weöres Sándort ajánlom. Jó? 

— Jó — mondta Ottó, beleegyezett, és 
elmentek. Attila kocsmába, Ottó pedig a 
Szerb Nemzeti Színházba, az Újvidéki Áru-
ház és a Nork utáni legújabb felfedezésé-
nek színhelyére ment, illetve alig mentek, 
szinte vonszolták magukat, a járdán és a 
házak falain vérvörös pántlikát hagytak ma-
guk mögött. 

Balázs Attila mérgében nagy kárt csinált, 
de szerencséjének köszönve nem került 
börtönbe: 

Atti a kocsméba űtt 
1lAé majnem meghűjűt. 

Szömyen bánta a dбgot. 
Főkeh az asztalra csapott 
és úgy mellékesen 
kiűtötte a kollégđjának a szemit. 

Mikб  megjöttek a bácsikák, 
a kékruhás bácsikák, 
má csak a hütt szemit taláták. 

Egy kékruhás bácsika 
fđszedte a szemet a padlбrú, 
kézbe vette, megtűrűgette, 
és elhelyezett a szemgödörbe. 

A szem mosolyogva, hálával telve 
‚pislantott, 

és a megmentőjére nézett. 
KLIKK! 

Most már elindulhattak Magyarországra. 

Másnap az írб!nk feleségei mintha el őre 
megérezték volna a balsikert, igen nehezen 
engedték el otthonról a bohémségre hajla-
mos férjeiket: Balázs Attilának út előtt egy 
egész zsák burgonyát kellett megpucolnia, 
három pár földbб l kikand!káló fül tulajdono-
sát megfognia és megnyúznia, Tolnai Ottót 
pedig a szomszédba küldték pénzért mert: 
„már az állatok is szenvednek, néhány nap 
és felfalják egymást", mert: „már abszolút, 
abszolút nullán voltak", és a nagy bakelit 
kukát is kiüríttették vele. Végül mégis sike-
rült megszabadulniuk, elindultak. 

Ottб  félt; félelmét egy kis szivárgó forrás-
hoz lehetett volna hasonlítani, mely az út гб -
v!dülésével egyenesen arányosan heted-
hétországontúli sötét tengerré n őtt (đ  ebben 
a nagy félelemtengerben egy kis aranyhal 
volt), mlg Attila bátor volt, rendületlenül bí-
zott tehetségében, abban, hogy az đ  lépte 
alatt út fog születni, hogy világot szül ő  erője 
van, s hogy egyazon mozdulatával képes 
megnyitni és határolni az ismeretlenség 
burkát. 

Mindketten külön-külön saját autójukkal 
mentek s csak gróf Esterházy Péter palotá-
jának parkolбterén találkoztak. 

A bejárati ajtó előtt Ottб  megkísérelt k!bé-
külni Attilával, Attila azonban hirtelen moz-
dulattal elfordította t ő le a fejét, s a világ le-
gintelligensebb, Beethoven-motívumos ko-
pogtatásával (TI, TI, TI, TAAA) visszavon-
hatatlanul elindította a „per" folyamatát. 

A bécsi Schönbrum! palota utáni legma-
gasztosabb palota el őtt álltak: Mária Teré-
zia, Haydn egykori kedvenc tartózkodóhe-
lyén. Ilyen palotához méltó fehérkeszty űs, 
gondozott ábrázatú, megalázó tekintet ű  
szolgák is nyitottak nekik ajtót nemsokára. 
Megmotozták őket, majd pompás termeken, 
márvány lépcsőkön, bársony szőnyegeken 
keresztül gróf Esterházy Péter elé vezették. 

Ottó útközben egy pálmafa alatt, Mátyás 
király páncél ruhája mellett megpillantotta a 
vajdasági költészet бskerékpárját, Szente-
leky Kornél (orvos és irodalmi szervez ő ) 
nagykerekű iét, nagyon elcsodálkozot, hisz 
sok évvel ezelőtt a hagyaték rendezése 
közben, lélegzetét visszafojtva pont ő  mo-
sogatta m űšzivacsával azt és ajánlotta az 
újvidéki múzeumnak. A meglepetés miatt 
tátott szájjal lépett a gróf elé, azonban gr. 
Esterházy Péter ennek ellenére meglehető-
sen szépen fogadta őket. A monumentális, 
híres, családi címerrel díszített karosszék- 

ben ült, és Weöres Sándorral, az akkori leg-
nagyobb élő  magyar költóvel kártyázott, aki 
egyébként gr. E.P. udvari költőjeként dolgo-
zott ott. A hatalmas mahagóni asztalon 
Csáth Géza márványból készült mellszobra 
díszelgett. 

— Szervusztok, szervusztok! Gyertek kö-
zelebb! Csatlakozzatok hozzánk! Foglalja-
tok helyet! Tudtok preferanszozni? — kér-
dezte E.P., s leintette dobermanjait, akik 
szórakozásból szívesen szétmarcangolták 
volna az ajtóban álldogáló Attilát és Ottót. 

— Tudunk. Tudunk, persze, hogy tudunk. 
Hogyne tudnánk! — Mondta Balázs Attila, 
vesén vágta Ottót, aki ismét bámészkodott, 
leült. 

(Ottó a sárga, rózsaszín, cinóber szín ű  
dobermanokat csodálta, akik szebbek vol-
tak a Zsolnay cserepektöl, szobroktól; fé-
nyesek, színesek, mintha cukorból öntötték 
volna őket. Késбbb ő  is leült.) 

—Szóval te vagy az a bizonyos Tolnai Ot-
tó, aki az Új Symposiont szerkesztette? 
Szóval a te írásaidat olvasva n őttem fel? 
MMM ... kár, hogy leváltottak — mondta Pé-
ter preferanszozás közben bevezetőként, 
de rögtön áttért érdekesebb témára: 

— Jaaj, de jópofa volt tegnap az a sz űkpi-
nájú nö. Ugye Sándor? Azt mondta, hogy 
boldogtalan. Gondoltam egyet, erősen a 
szemébe néztem, és azt mondtam neki: 
„Ah elvtársnő , oly kegyetlen! Miért utasítja 
vissza érzéki, bővérű  szerelmemet? Nem 
látva látja-e szívem, vajon dagadzó vessz ő -
met toporzékolni a nadrág pr űd rabságá-
ban? Nem, nem inkább nagysád öle is 
készségesen harmatos?" Láttátok volna 
milyen arcot vágott! Érdemes lett volna lefo-
tózni. Ugye Sándor? — mondta gróf E.P., s 
kéjesen simogatta Csáth Géza márványfe-
jét. 

— MHMM... MHMM ... én vagyok az a bi-
zonyos Ottó. Istenem, de rég volt — vála-
szolt Ottó, és visszahúzta koponyáját vállai 
közé. 

— Jaaj, de jópofa volt az a tegnapel бtti nő  
is. Ugye Sándor? Az a két láb és egy hüvely 
magas. Emlékszesz Sándor? Képzeljétek, 
azt mondta, hogy szerencsétlen. Én meg 
gondoltam egyet gyorsan, erősen a szemé-
be néztem, és ezt mondtam: „Légy zavar-
talan, és engedd el magad ruhátlanul, majd 
vezesd be felébő l-harmadából egy tetszés 
szerinti ujjad a szentélybe. Mármost rögvest 
a bejáratnál, ott, hol másutt a szenteltvíztar-
tó, található egy körizom. Teszem azt köhö-
géskor összehúzódik; ennek akaratlagos 
mozgatása volna a feladat. Örömed csúcsa 
hét nyelven fog beszélni!" Láttátok volna az 
arcát. Érdemes lett volna lefotózni. Ugye 
Sándor? — mondta gr. E.P., kéjesen simo-
gatta Csáth Géza márvány fejét. 

Attila is, Ottб  is, habár alig volt pénzük 
nagy tétekkel játszottak, hogy így szimpátiát 
keltsenek gr. E.P.-ben. 

Gr. E.P. a sok duma mellett igen j б l ját-
szott. Nem teketóriázott sokat s egykettб re 
kisemmizte őket. Akkor hagyták abba a já-
tékot, amikor se Attilának, se Ottónak már 
nem volt meg az autója. 

Ekkor gr, E.P. megkérte Attilát, hogy tér-
jenek гб  a tárgyra, mert ő  már éhes kezd 
lenni, Attila felállt, el őszedte papírgaluská-
ját, kiegyenesítette, $ elkezdte olvasni a 
művet: 



TELEPI DZSÖNDZSÖK 

1. 
Szágúdanak a faszik telep sugáruccáin, 

/edzsmást flekázzák. 
Hajtanak a faszik nemnormálissan, hodzs 

/megáll az ember esze. 
És a szív kezd ee műkönnf! 

1/. 
Tennap vótam pecáni, epp fasza vót az 

/idő . 
Fogtam edzs halat. 
De visszadobtam bazmeg, 
mit kezdzsek edzse?! 

Ill. 
Nedzsed nyóc van. 
A dzserekek szaladnak befelé, kezdődik 

/a rajzfilm. 
Csak edzs dzserek marad az utcán, 

/és aszt kiabájja: 
Ej, dzserekek, hova szalattok? Dzsertek 

/jáccunk tovább! 
De asztán đ  is bemedzs, mind minden 

/normális dzserek. 

IV. 
Edzs ember űtt a biciklin, és köpködött 

/a vízre. 
idzs történt, hodzs leköpött edzs eppen 

/arra úszkáló kácsát. 
Véletlenségbű, nem vót akaratta. 
De mikó észrevette, hodzs sikerű t, 

/dzsorsan mégeccé leköpte. 
Útravalónak tán. 

V. 
Sűtt a kukorica, pattogtak a szemei. 
Mikб  meglátta a zöregasszony, kiugrottak 

/a szemei. 
Mindzsá a rendőröket akarta híri. 
Nem toom, lehet, hodzs hítta is, de mink 

/má nem vótunk ott. 

A felolvasás után gr. E.P. az órájára né-
zett, s így szólt: 

— Nem ér semmit. Ugye Sándor? 
Weöres Sándor is megszólalt, hozzáf űzte 

kis lírai kommentárját: 
— Nem — mondta és elmentek ebédelni. 

A mi íróink kikerültek az utcára. 
Balázs Attilát érthet ő  módon jobban bán-

totta a dolog, hiszen ő  az autója mellett a 
„pert", s poetikai jövőjének egy részét is el-
veszítette. Annyira szomorú volt, hogy bá-
natában most ő  kezdte a sorsot provokálni. 

Tehát az országúton mentek egymás 
mellett, mint a két testvér az Es őember cí-
mű  filmben: Attila a telt vonalon mint Dastin 
Hoffman, Ottó pedig mint Tom C. az út szé-
lén (a sors szimmetrikus iróniája). 

Az autók t{ lköltek, karamboloztak miatta, 
de Attila csak ment, ment hajthatatlanul, 
előrebiccentette koponyáját, mint egy vé-
rengző  nyuszi s nyöszörgött. 

Ottó az út szélén ugrándozott, kiabált, 
énekelt, onnét próbálta Balázs Attilát ész-
hez téríteni. 

Máma délután, a fđ  utcán 
a Pali nekihajtott egy villanypóznának, 
és elvesztette az életét. 

Nemsokára rá a baleset helyén 
egybegyült egy csomó nép 
megkeresni a Pali, Pali életét. 

A Pali ez idő  alatt tétlenül feküdt a kocsi 
/alatt 

(rendkívül passzívan viselkedett) 
habár az életéről van szó. 

Egy kisdzserek találta meg a Pali életéi, 
de már használhatatlan állapotban volt. 

A jó haverok sohasem békültek, nem volt 
ilyenféle tapasztalatuk, csak egyetlenegy-
szer életükben azon a szép, sárga másna-
pon, az egyetlen veszekedés után. 

Az úgy történt, hogy amikor Tolnai Ottó 
énekében kiejtette azt a szót, hogy „kis-
dzserek", Attilát mintha puskából l őtték vol-
na ki, lerohant az útról és szájon csókolta a 
marxképű  Ottót. 

Ottó később szeretetteljesen megve-
regette Balázs A tt ila vállát. Levonta a törté-
net végső  és felettébb megnyugtató konklú-
zióját. 

— Be kell lépnem az írószövetségbe. Azt 
is embereknek találták ki. Vagy nem? 

A végtelen vattában valahol öt perc el őtt 
delet harangoztak. 

1989 júniusa 
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REZIME 

Č italac drži u rukama Új Symposionov drugi letnji dvo- 
broj (1989/7-8), u  kire  se od uvodnih stihova Bele Se-  
gedi Saboa (Szögedi Szabó Béla), do poslednjih u svesci 
Ferenca Kontre (Kontra Ferenc), posvećenim nedavno 
preminulom karizmatskom pesniku Ferencu Feheru (Fe- 
hér Ferenc), publikuje već inom književni tekstovi. Nije ni 
vrlina ni mana uredivanja, spontano nam  ii bib o ponudeno 
takvo „zabrinuto" štivo, jer  ii to nanos naših dana. 
(,,... Kud 1i juri / potočić  iz naših krila, / prima isparavaju- 
ćim poljfma, uoči dostižnih zima?" Bela Sabo Segedi: 
Bludnom vremenu). Nanos je to bludnog vremena u ko- 
me pesnički ego, kao to u memento pesmi Ferenca Kala- 
patija (Kalapáti Ferenc) (,,... umesto uzdaha  red sam / 
(5ak i kada ćutim")  Iii kao što je u žrvnju mlina re č i Atile Sa- 
bo Ра lоса  (Szabó Palócz Attila), postaje bezličan. 

Objavljena proza  ii  umetničko alegorički odbljesak iii /i 
fosiini otisak naše bliske prošlosti iii sadašnjosti. Odlomak 
iz dokumentarnog romana „Sasluša пje" Zoltana Varge 
(Varga Zoltán) je nov doprinos opisu večnog nepoverenja 
vlastodržaca prima piscima, intelektualcima, prema  mi-
ma koji promišljaju stvarnost neovisno. Čak i Peter lvan čin, 
glavni junak filmskog scenarija Atile Balaža (Balázs Attila) 
s naslovom PanonSki vrh živi životom izgnanika. Povest te 
sudbine obiluje kako realističkim tako i poetičkim crtama, 
kao i krajnje iznijansiranim simbolima (kao na primer sce- 
na sna operskog dua u „amfiteatru" kamenoloma). lna čé 
film, snimijen na osnovu ovog scenarija nedavno je u čest- 
vovao na 36-tom Pulskom festivalu. Pripovetka Roberta 
Hasa (Hász Róbert),  Ganimedova poslednja čaša pred- 
stavlja nemilosrdno precizno gra đenu priču sa mnogobroj- 
nim jakim psihološkim elementima. 

Junak novele Kalmana Jodala (tódal Kálmán) je narci- 
soidna kreatura potroša čkog društva, a pripovetku Gospo- 
dar prvog pretinca lštvana Аргоа  (Apró István), ima za 
junaka pacova-mužjaka sa farme životinja za eksperimen- 
talna istraživanja. 

78 	U rubrici umetničkog prevodenja objavljujemo s predgo- 
vorom Ota Fenjvešija (Fenyvesi O ttó) dve pripovetke Var- 
lama Šalamova , a u prevodu Janoša Bate (Bata János), 
pet novela Petera Handkea, kao i pesme iz najnovije zbir- 
ke Lasla Blaškovi ća. 

Pošto  ii reč  0 književnom broju, tu su i tri poduža ogleda 
o književnosti. Lehel Nemet (Németh Lehel) analizira ko- 
mični ер  Pala Bendera (Böndör Pál), a Eržebet Čanji 
(Csányi Erzsébet) u tekstu nasiovljenom Roman kao 
atrakcija proučava metajezik  Dull Krudija (Krúdy Gyula). 
Studiju „Po-etika  Danila Kiša" Predraga Matvejevii ća ob- 
javijujemo u prevodu. 

U rubrici kritike nudimo rasprave  0  knjigama, izložbama, 
pozorišnim predstavama. U grafičkom prilogu predstavlja- 
mo radove likovnih umetnika Gabora Cabradija (Csábrá- 
ду  Gábor), Arnulfa Rajnera (Arnulf Rainer), Lasla Petera 
(Péter László), Roberta Revesa (Révész Róbert) i lštva- 
na Hadmaša (Hagymás István). 

SUMMARY 

Tis is the second summer twin-copy of Új Symposion, of 
mainly literary content, from Béla Szőgedi Szabó's ope-
ning poems to Ferenc Kontra's closing one, through nu-
merous tributes to the memory of the recently deceased 
charismatic Hungarian poet from Vajdaság, Ferenc Fe-
héг . It is not the merit or fault of the editors — Uj Symposion 
offers its anxcious content, the deposit of our times spon-
taneously. („Whither runs the rivulet from our laps / to 
meet fuming fields and ripened winters?” — Béla Szögedi 
Szabó: To Prodigal Time). It is the burden of prodigal ti-
me, where the poetic I turns impersonal, like in Ferenc Ka-
lapáti's memento (,,... instead of a sign a word am I / 
even when keeping silent.....), or in the poetical mechani-
calness of Attila Szabб  Palбcz's Part. 

The prices, on the other hand, are artistically allegoric 
and/or experienced, fossil-like reflections of our present or 
recent past. Another passage of Zoltán Varga's docu-
mentary novel, Hearing, is yet another tribute to the 
description of the eternal suspicion that power senses to-
wards writers and intellectuals, that is, towards those who 
think in a particular way. In Attila Balázs 's screenplay Pé-
ter Iváncsin also lives the destiny of outsiders. His story is 
rich in elements of reality, as well as in lyric features and in 
extremely subtle symbols like the dream-scene of the ope-
retta duo in the quarryhole. (The film made after the 
screenplayhas been shown in the main program of this 
year's Film Festival in Pula). A short story by Péter Hász, 
The Last Cup of Ganumedes presents a cruelly exact plot, 
constructed out of artfulpsychological elements. The he-
roes of Kálmán Jódal's short story are narcissoid creatu-
res produces of the consumer mentality, while the protago-
nist of István Ap гб 's short story, The Master of Box One is 
a male rat in an experimental breeding farm. 

The literary translations section, with an introduction by 
Ottб  Fenyvesi, presents two short stories by Varlam Sa-
lamov and five others by Peter Handke, translated by Já-
nos Bata, and the poems of Lash o Blashkovitch. 

Being that this is a more literary issue, there are also 
three longer essays from the field of the theory of literature. 
Lehel Németh analyses the Comic Epos of Pál Böndör, 
while Erzsébet Csányi (goes into) the metalanguage of 
Gyula Krudy's novel, The Price of Women; the title of 
her essay is The Novel as a Show. The Po-Et/h/ics of 
Danilo Kish, an essay by Predrag Matvejević , appers in 
translation. 

In the critic section there is a variety of treatises on 
books, exhibitions and theatrical performances, and we in-
troduce the painters: Gábor Csábrády, Arnulf Rainer, 
Lászlб  Péter, Rбbert Révész and István Hagymás. 
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már semminek sem részese 
ha egyszer elnyomja az álom 

kint hattyúk halnak a tó jegébe 
egyedül maradt a parton 

a magány hiábavaló ha nincs közege 
válaszolni és választani sem tudott 

számkivetettségének nem maradt közönsége 
szemforgató társas viszony 

veled uram de néllcüled 
lenne csak mindig ilyen bátor 

mint akit arccal lefelé temettek 
mint aki az. izzó parázsra futott 

mint aki leszállt a tárnák mélyébe 
mint aki fekete ostyát osztott 

mint aki a varázsló kertjébe tévedt 
mint aki félholtan rímeket faragott 
mint akit elvitt az erőltetett menet 

végül mind elbukott 
senkit sem kerül acéltalan kiizdelem 

a szavak fáradt nyilak földre hulltak útjukon 
ha leszállnak elveszni jönnek 

mindenki céloz 
hattyúk halnak a tó jegébe 

ne várd a hullócsillagot 
ha leszállnak elveszni jönnek 

ne várd a fénycsíkot amit útjuk hagyott 
fény nélküli csillag leszel 

végtelen mély fekete lyuk az égbolton 
és hullni kezd a hó a gödör felett 

hogy minden csontot 
minden félbehagyott éneket 

jótékonyan betakarjon 
de a lepedőnek szakadnia kell 

a papír harsogjon 
málljon a macskatetem 

aztán hosszasan aprólékosan pakoljon 
hadd higgyék hogy elmegy 
bizalmatlanságra semmi ok 

errefelé jégb ő l vannak az állatok és az emberek 
elindul a sárga köves úton 

markában elfér minden lehet őség minden ígéret 
ezt a sebzett arcot látta már valahol 

egy fürkésző  szem sem látja a törvényeket 
önmagával szembesül aki a víz fölé hajol 

hattyúk halnak a tó jegébe 
dédelget még egy állig felfegyverzett álmot 

lábainál gyűrött konzervdoboz 
rozsdás teteme 

feledteti vele hogy ő  is fogoly 
maga sem tudja mit tegyen 

együttműködjön vagy dezertáljon 
ragacsos szavakat nyelt 

lenne bár víznéző  jövő t látó szobor 
amely a túlsó part felé tekinget 

és ezért messze elkerülik a zarándokok 
úgy osztana áldást hogy aztán visszakérje 

úgy szabna egymás alá száz meg száz sort 
hogy eső  és áradás legyen 

kontra ferenc 

VÍZNÉZŐ  
Fehér Ferencre emlékezve 

minden résbe befolyjon 
és ha megfagy feszítse szét a k őhegyeket 

ugyan mivel beintetnék a szándékot 
csuklik vérzik a vers 

barnuló foltok nőnek a papíron 
túl erős még hogy magányos legyen 

belülrő l cicomázta gyújtotta ki áz álmot 
hírül adta a cigaretta parázsszeme 

merre vándorol 
az éjszakában hol kerülhet puskavégre 

gördül a csönd a végső  fordulópont 
mögötte fagyos ág reccsen 

sárba hull egy inggomb 
a tó lelke magányát temette 

szél hozott rá fekete fodrot 
csillagok hulltak a tiikrébe 

mindegyik hosszú fénycsíkot hagyott 
mintha hazafelé mennének 
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