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MERRE TOVÁBB? 

A jugoszláv társadalom szinte minden szegmentuma 
válságban van. Recsegnek az államszocializmusból ránk 
örökített ideológiai, politikai és rendszerbeli eresztékek. A 

2 változás azonban korántsem egyirányú és ellentmondás-
mentes. Tisztulási folyamatról egyel ő re még szinte csak 
feltételes módban beszélhetünk. Most még sok az „ ős-
patkány", még sok a „meg nem gondolt gondolat". Egy 
okkal több, hogy felelősséggel megpróbáljuk végiggondol-
ni eddigi sorsunkat, mostani helyzetünket. Hiszen a ju-
goszláviai magyarság, ez aligha lehet kétséges, ezúttal is 
osztja az egész jugoszláv társadalom, a velünk együtt él ő  
népek és nemzetiségek sorsát: az elmúlt négy évtized ta-
lán legsúlyosabb válságperiódusát éli át —próbálja túlélni. 
Ez a válság azonban nem most kezd ődött, legfeljebb teljes 
meztelenségében most lett láthatóvá: évtizedesek a gyö-
kerei. A társadalmunkat s benne a nemzetiségi kultúránk 
egészét uralma alatt tartó bürokratikus kontraszelekció 
megtette a hatását. Gondokat szóvá tenni nem volt ildo-
mos, s egy idő  után már veszélytelen sem — sajtónkban, 
folyóiratainkban diadalmaskodott a napi politika kis lépték ű  
érdekeinek alárendelt bukolika. Aki a szervezett nemzeti-
ségi érdekvédelem hiányát próbálta — még ha ezópusi 
eszközökkel is — jámborul megbírálni, vagy a katasztrofális 
iskolapolitika ellen emelt szót, az egykett ő re a nacionaliz-
mus gyanújába keveredett. Aki t ű rhetetlennek tartotta a ju-
goszláviai magyar irodalmi élet centralizálását, a nemzeti-
ség-politika hitbizománnyá válását a vajdasági magyar 
politikai elit néhány vezérének a kezében, s a kulturális be-
zárkózást és az irodalmi sterilizmust e rezervátumpolitika 
következményeként próbálta élelmezni, arra — paradox 
módon — igen gyorsan rásütötték a magyar nemzetiségi 
érdekek elárulásának bélyegét. Mintha a bürokratikus kont-
raszelekción alapuló intézményrendszerünk keretein belül 
egyáltalán megfogalmazódhatott volna bármiféle demo-
kratikus érdekvédelem... 

Ilyen körülmények között nem alakulhatott ki semmiféle 
demokratikus párbeszéd múltunk, jelenünk, de f őként jö-
vőnk felő l. Helyzet- és nemzettudatunk hiányos, semmi-
lyen vagy korszer űtlen —jövőképünk végiggondolatlan, 
megfogalmazatlan —, egy pluralista értékrendet involváló 
nyílt vita kritikai mérlegén soha meg nem méretett. 

Az Új Symposion úgy véli, elérkezett az ideje, hogy 
szembenézzünk emberi, alkotói, állampolgári, nemzetiségi 

helyzetünkkel — nyíltan, kisebbrend űségi komplexusoktól 
mentesen, egy felnőtt nemzetiségi közösség értelmiségi 
képviselő ihez illő  felelősségtudattal. Tudatában vagyunk 
annak, hogy az elmúlt évek letargiája, a jelen pillanat köz-
életének és gondolkodásának zavarai, nemkülönben a 
civil kurázsi sajnos még mindig nagyfokú hiánya egyese-
ket majd visszatart attól, hogy felvegyék az általunk most 
odadobott keszty ű t. Hisszük azonban, hogy ők lesznek ke-
vesebben. 

Alábbi kérdéseink csupán egyik lehetséges vezérfonalát 
kívánják képezni az adandó válaszoknak. Nem „kötelez ő " 
érvényűek tehát. Minden, ett ő l a vonalvezetéstő l eltérő , a 
lényeget azonban nem megkerül ő  választ szívesen foga-
dunk, terjedelmi korlátok nélkül. 

Hogyan értékeled a jugoszláviai (vajdasági stb.) ma-
gyarság jelenlegi helyzetét? Melyek azok a gondok, ame-
lyek sürgős megoldást igényelnek? Vannak-e pozitív alter-
natívák? 

Alkotó emberként, a magad tudományos, m űvészeti 
vagy közéleti szakterületén hogyan szembesülsz ezekkel 
a kérdésekkel? 

Túlságosan bezárkózott vagy túlságosan integráló-
dott az elmúlt évtizedekben a jugoszláviai magyarság? 
Tükröződik-e egyik vagy másik folyamat nemzetiségi kul-
túránkban, illetve a magad szakterületén? 

Véleményed szerint milyen jogi és intézményes válto-
zásokra, reformokra lenne szükség a nemzetiségek s 
azon belül a magyarság gazdasági, társadalmi, kulturális 
életében? 

Demokratizálható-e a jugoszláviai magyar tudomá-
nyos és kulturális élet és „nyilvánosság", s ha igen, ho-
gyan? 

Megjegyzés: Levelünket a jugoszláviai magyar kultúra 
valamennyi jelentős képviselőjének megpróbáljuk eljuttat-
ni, mindennem ű  preokkupációtól függetlenül. A vitába 
azonban bárki bekapcsolódhat külön felkérés nélkül is. A 
beérkezett válaszokat folyamatosan kívánjuk közölni, a 
szövegekért a szerkeszt őség természetesen tiszteletdíjat 
fizet. 

ÚJ SYMPOSION 



hódi sándor 

TÁJ ÉS LÉLEK 

Számvetés 

Jó pár éve már annak, hogy egy alkalommal Tomán 
László fölvetette: jó lenne, ha az általa szerkesztett Forum 
Kiskönyvtár sorozatba írnék valamit a „vajdasági ember" 
pszichológiai jellemz ő irő l, személyiségjegyeirő l, az itt él ő  
emberek lelkületér ő l. Megkapott az ötlet, izgalmasabb, 
szebb feladatot el sem tudtam volna a magam számára 
képzelni. Arra gondoltam, végre számot lehetne adni ma-
gunkról, foglalkozni lehetne a kisebbségi lét érzelmi, tudati 
következményeivel, tudományos elemzés tárgyává lehet-
ne tenni identitászavarunkat, kisebbségi komplexusainkat, 
gyökértelenségünket, magunkba fordulásunkat, a csont-
jainkat átjáró esztelen félelmet, apadó életösztönünket s 
megannyi más vonását szomorú, önpusztító lelkünknek. A 
gondos körültekintésre szorító körülmények — megmere-
vedett m űvelődés-, kiadó- és nemzetiségpolitikánk — is-
meretében azonban nyomban beláttam, hogy amit a fe-
jemben forgatok, az mer ő  képtelenség. A sors kihívása 
volna egy ilyen lépés, s már a helyzetünkkel való számve-
tés puszta gondolata is afféle szentségtörésnek számít. 
Beleborzongva a felsejl ő  veszélybe — ami, mellesleg, tom-
pa rémületként ott lapul minden kisebbségi lelkében a 
nemzeti vonatkozású kérdésekhez köt ődve — gyorsan le-
tettem arról, hogy a pszichológiai helyzetelemzés lehet ő -
ségét komolyan vegyem. De úgy gondoltam, ha sok min-
denrő l nem is tanácsos fennhangon elmélkedni, életünk 
némely vonatkozásának tudományos szempontú megkö-
zelítése és kell őképpen árnyalt kifejtése mégiscsak módot 
kínál valamiféle helyzetelemzésre és önismeretre. Ilyen 
kompromisszumra hajló készséggel megpróbáltam „kita-
pogatni", mi az, ami a „táj és lélek" kapcsán nemzetiségi 
nélkül a könyv csonka, suta. 

Aztán az évek múltak, és egyre-másra kerültek az asz-
talfiókba a sikertelen kéziratok. Akárhogyan közelítettem 
nemzetiségi létünk fájdalmasan érvényes és id őszerű  kér-
déseihez, folyton sorompókba botlottam, elgondolásaimat 
sehogyan sem sikerült összhangba hozni a szerkeszt ő i 
(kiadópolitikai) elvárásokkal. Végül többszöri nekifutása 
után —különböző  fejezetek kihúzásával, betoldásával, átí-
rásával — valahogyan mégiscsak összeált a m ű , amelybő l 
azén többé-kevésbé kiderül, hogy milyen jellemvonások-
kal, magatarási jegyekkel, lelki sajátosságokkal rendelke-
zünk, miben hasonlítunk más tájak embereihez, s miben 
különbözünk tő lük. 

Már abban a hiszemben voltam, hogy a kézirat a nyom-
dában van, amikor váratlanul újabb kéréssel fordult hoz-
zám a könyv szerkesztője. Hogy hiányol a kötet végér ő l 
egy „összefoglaló fejeztet", néhány oldalt arról, hogy 
„összességében milyen is a vajdasági ember pszichéje". 
Mert beszélünk errő l, arról, házasságról, válásról, öngyil-
kosságról —írja —, de nincs meg a teljes, kerek kép, ami 
nélkül csonka, suta. 

Mivel szerkesztőm észrevételeit a korábbiak során ig 
mindig méltányoltam — a kéziratot kívánalmainak megfele- 

r lően átdolgoztam —, hiányérzetét ezúttal is jogosnak talál-
tam. Annál is inkább, mivel — bár a kihúzásokba, átírásokba 
belefáradtam — a kézirat leadása után magam sem voltam 
egészen megelégedve a munkával. Igaz, bennem az elé-
gedetlenség forrása más volt. Nem a néhány oldalas 
„összefoglaló" hiánya miatt éreztem a könyvet „csonká-
nak", „sutának", hanem azért, mert csonka valóság az, 
amirő l benne számot adtam. Úgy éreztem, hogy a kimond-
ható, megnevezhető  dolgok mögött maradt az, ami a „táj 
és lélek" szempontjából igazán fontos. S ezekén a hiá-
nyosságokért nem a szándékaimat keresztez ő  tilalomfákat 
kell hibáztatnom, hanem önmagamat. Végül is rajtam mú-
lott, mirő l és hogyan írok. Az én lelkem nyomja, hogy vala-
milyen beidegződésnek — félelemnek vagy csak szokás-
nak — engedelmeskedve „kilúgoztam" mondanivalómat, 
hogy a körülményekre (megmerevedett m űvelődés-, kia-
dó-, és nemzetiségpolitikánkra való tekintettel szigorú, 

talán a kelleténél is szigorúbb öncenzúrát gyakoroltam. 
Bár vallom minden sorát a könyvnek ma is, félek, a fentiek 
miatt túlságosan áttételesen szól gondjainkról s magunk-
ról. Félek, hogy csakugyan nem nyújt teljes, kerek képet 
lelkivilágunkról, közérzetünkr ő l, állapotunkról. Ezért öröm-
mel vállaltam ennek az „összegez ő  fejezetnek", ennek a 
sokáig elnapolt számadásnak a megírását, ám ezúttal ma-
radéktalanul élni kívánok a lelkiismereti és véleménynyil-
vánítási szabadság jogával. 

Lássuk hát, milyen is a „vajdasági ember pszichéje", 
összességében milyen lelki sajátosságokkal is rendelke-
zünk. 

De ne siessük el a hiányolt összegezést, mert ami „ösz-
szességünket" illeti, tisztáznunk kell el őbb valamit. Vajon, 
ha röviden, néhány oldalba s ű rítve, áttekintenénk most a 
korábbi fejezetek eredményeit, teljes, kerek képet kap-
nánk-e ezáltal magunkról? Aligha, hiszen annak a kérdés-
nek az érdemi megválaszolásához, hogy összességében 
milyenek vagyunk, nem korábbi eredményeink összege-
zése révén jutunk el, hanem ha elemzés tárgyává tesszük 
„összességünket'', azaz magunkat mint közösséget. Eddig 
Ugyanis a személyi hasonlóságok és eltérések számbavé-
telével a személyiség szintjén kerestük egy elnagyoltan 
körülhatárolt, laza halmazt alkotó népesség jellemz ő it. 
Most váltsunk szempontot. Beszéljünk magunkról, pszi-
chikumunkról, az identitásunk alapjául szolgáló közősség 
szintjén. Ne azt keressük — ismételgessük —, hogy e táj-
egység lakóiként milyenek vagyunk egyediségűnkben, 
hanem hogy milyen pszichológiai sajátosságok jellemzik 
kisebbségi közösségünket. Félő  ugyanis, hogy e szem-
pontváltás nélkül pusztán az összegezés mit sem érne 
önmagában véve, továbbra is jogos lenne olvasóim hiány-
érzete. 

E szempontváltásra szükség volna egyébként korábbi 
eredményeink értelmezése végett is. Közösségi meghatá-
rozottságaink ismerete nélkül a leveg őben lebegne mind-
az, amit megállapítottunk lelkiségünkr ő l. 

Az, hogy egyes népek különböznek egymástól, annyira 
nyilvánvaló, hogy nem szorul senki számára sem bizonyí-
tásra. Amint azonban ezt a mindenki számára nyilvánvaló 
dolgot megpróbáljuk konkrét tartalommal feltölteni, s vá-
laszt szeretnénk adni arra a kérdésre, hogy miben áll, és 
milyen mértékű  ez a különbség, nevezetesen, hogy miben 
különbözünk pl. mi „vajdasági emberek" más népekt ő l, il-
letve, hogy miben különböznek a Vajdaságon belüli etni-
kumokegymástól, egyszeriben elmosódnak, köddé válnak 
ezek a különbségek. 

Ennek a különös jelenségnek az a magyarázata, hogy 
amiben a különbségeket csakugyan tetten érhetnénk, 
azon a téren általában megengedhetetlen a különbségte-
vés, amiben viszont szabadon kereshetjük az eltéréseket, 
a téren nincs tényleges különbség. 

Mondjuk és vállaljuk, hogy minden nép egyforma érték ű  
részese az emberiségnek. Jellemz ő  sajátosságként nem 
tulajdoníthatunk semmiféle emberi értéket, erényt, szelle-
met stb. egyik nemzetnek sem valamely másikkal szem-
ben. Minden nép ugyanannyi jót és rosszat rejt magában, 
nincs minek alapján valamelyiket a többinél különbnek te-
kintenünk. Ennélfogva megengedhetetlen bármiféle hie-
rarchikus különbségtevés a különböző  népek között. Ha a 
népek mégis különböznek egymástól — márpedig mindany-
nyian tudjuk, hogy különbségtevés a különböz ő  népek kö-
zött. Ha a népek mégis különböznek egymástól — márpe-
dig mindannyian tudjuk, hogy különböznek —, akkor ez a 
különbség nem faji, antropológiai meghatározottságú, 
nem pszichológiai természet ű , hanem eltérő  helyzetük kö-
vetkezménye. A népek, nemzetek, vagy földrajzi tájegysé-
gek lakóinak másságát tö гténelmi múltjuk és társadalmi 
viszonyaik határozzák meg: a gazdasági fejl ődés, a m űve-
lődés, a szellemi élet lehetőségei. Ezek a létfeltételek év-
századok során mint szerepek, szokások, értékrendek, 
eszmék rakódtak le és csiszolódtak a mindennapi élet 
sztereotip formáivá. Amit tehát egy nép sajátos arculatá-
nak tekintünk, az voltaképpen nem más, mint az adott em-
bertömeg kultúrája. A kulturális sajátosságoktól kap kö-
zösségi jelleget valamely embertömeg, s a kultúra elemei 



azok, amelyek kifejeződnek a magatartás küls ő  jegyeiben 
és a belső  értékekben: az emberek viselkedésében, érze-
lemvilágában, felfogásmódjában stb. 

A népek, nemzetek, etnikai csoportok vagy tájegységek 
lakóinak másságát anyagi és szellemi fejl ődéSük ,körül-
ményei hordozzák, azok az előnyök és hátrányok, ame-
lyek az érdekazonosság felismerése és az összetartozás-
tudat kialakulása révén a közösségszervez ődés alapjául 
szolgáltak. A különbségek nem velünk születettek, ha-
nem meghatározott társadalmi viszonyoknak, életfeltételek-
nek, egy-egy nép történelmi-társadalmi helyzetének a ki-
fejeződései. A különbségek, magyarázatát ennélfogva 
nem a személyiségkonstitúcióban, hanem a megnyilakot-
zás, a személyiséggé válás lehet őségeiben, nem az em-
berek elvont lelkületében, hanem a kultúra összetartó ere-
jében és „emberformáló" jellegében kell keresnünk. 

A másság kihámozása, a különbségek magyarázata —
minthogy a különbségek mögött a nemzetek és nemzeti-
ségek eltérő  helyzetérő l, különböző  előnyök és hátrányok 
összevetésérő l van szó — gyakran kereszteződik eszmei-
ideológiai célokkal. A tudomány valóságfeltáró szándéka 
mellett — és ellenére — e téren könnyen találja szembe ma-
gát tiltásokkal, s könnyen kerül különféle politikai törekvé-
sek befolyása alá. 

Az időben fennmaradni, folytatódni kívánó közösségek-
nek a megélhetés alapfeltételein — az életben maradás fizi-
kai esélyein és az anyagi gyarapodás más népeket megil-
lető  lehetőségein — kívül eszmékre, hitre, közösségi élmé-
nyekre is szükségük van. Mert a közösségek eszméikben, 
közösségi érzéseikben és gondolataikban, a közösen vál-
la/t és vallott történelmükben biztosítják folytonosságukat. 
Csak az önmagukra reflektáló —eszmékt ő l, gondolatoktól, 
érzésektő l átitatott —közösségben érzik az emberek ottho-
nosan magukat, amennyiben épp kulturális javaik újrater-
melése és gyarapítása révén őrzik meg identitásukat. Ha 
egy közösségnek nincs sajátos eszmékben, hitben, gon-
dolatokban és érzésekben kifejeződő  szellemi-lelki tükre —
kultúrája —, amelyben folyamatosan önmagára eszmélhet-
ne, s amely révén tagjai számára felfedné a közösség 

4 helyzetével, sorsával összefügg ő  problémákat, el őbb-
utóbb széthullik. Elég, hogy a közösség szellemi-lelki kép-
viselete erőtlenebbé váljék, hogy a kultúra valamelyest 
halványodjék, máris tanácstalanság-, gyökértelenség- és 
távlattalanságérzés vesz er őt a közösség tagjain. Ha egy 
közösségi kultúra nem gyarapszik, akkor már süllyed, s 
amelyik süllyed, annak számolnia kell a szétesés és szét-
szóródás minden gyötrelmével. 

Olyan közösségi kultúra az eszményünk, amelyben az 
ember nem kényszerül idegen minták szerint élni. Amely-
ben nem kockáztatja bels ő  biztonságát és személyes éle-
tét, ha kinyilvánítja köt ődési igényeit, identitását, törekvé-
seit, szükségleteit. Olyan kultúra az eszményünk, amelyet 
a lelkileg szabad emberek közössége hoz létre, amelyben 
az embernek nem kell kett ős életet élnie, hamis azonossá-
got vállalnia, nem kell gondolatait eltitkolnia, önmagát 
meghazudtolnia, és nem kényszerül dogmáknak, fölötte 
álló hatalmaknak vakon engedelmeskeni. 

De hát hol van ilyen kulturális vagy etnikai közösség? A 
világnak ezen a részén jobbára csak olyan népek élnek, 
amelyeket az állandó fenyegetettség, lappangó vagy nyílt 
erőszak távol tartott attól, hogy sorsuk szervezését saját 
kezükbe vehessék, s őt, gyakran az illúziótlan számvetésre 
sem nyílt lehetбségük. Közép- és Kelet-Európa tele van 
fejlődésükben megtorpant etnikai és kulturális közössé-
gekkel, tele van megfélemlített, gyökértelen, befelé néz ő , 
rezignált emberekkel. Vajon miféle nagyítóval tudnánk itt 
különbséget tenni azok között, akik sorsukat idegen erők 
kezében tudva mind hasonlóvá váltak lelkületükben, s akik 
hasonlóságukon túl egyaránt nélkülözték — és nélkülözik 
ma is — az autentikus létezés lehetőségét? 

Egy sokarcú, ellentmondásos világban önmagában vé-
ve is problematikus volna valamiféle állandó „lelkület" föl-
rajzolása. Az eltéri szerephelyzetek, amelyekben egymás 
számára megmutatkozunk, jóllehet különböz ő  megnyilvá-
nulási formái annak, amit személyiségünk egysége je-
lent, nem kínálják fel sem az emberi teljesség, sem az 
autentikus létezés lehetőségét. Akármilyen karaktervoná-
sokat próbáljunk is ráhúzni valamely népességre, közös-
ségre, az említett okoknál fogva sosem fog ráilleni egé- 

szén. Valami mindig kimarad a képb ő l, fontos dimenziók 
maradnak rejtve el őttünk, s legfőképpen az marad titok 
előttünk, amit jobb szó híján úgy nevezünk, hogy a közös-
ség „szelleme-lelke". Mi az, amit ilyen körülmények között 
a közösségre és a közösséget konstituáló egyedekre néz-
ve releváns vonásnak tekinthetünk? 

Az élet még inkább tele van alakoskodással, a létezés 
mímelésével ott, ahol a párt — egyetlen párt — szabja meg a 
jogot a társadalmi megnyilatkozásra. A politizálni nem tudó 
vagy nem akaró emberek hangja ezekben a társadalmak-
ban egyáltalán nem hallatszik. Igy a társadalmi bajok is 
egyoldalúak, eltorzultan mutatkoznak, s az élet szükség-
képpen kínos meglepetéseket tartogat mind a nemzeti kul-
túrák, mind az emberi magatartások vonatkozásában. 

Ha valamilyen különleges technikával röntgenfelvételt 
készíthetnénk az itt élő  népek lelkérő l — az érzelmekében, 
indulatokban tükröz ődő  valóságról —, minden bizonnyal 
lehangoló kép tárulna elénk. 

Érett, higgadt embereket látnánk, akik valamilyen féle-
lemnek vagy szokásnak engedelmeskedve tétlen várako-
zásban tékozolják el életüket. A különös m űszer nyilván 
felfedné előttünk azt is, hogy ez a lemondó belenyugvás 
kimondatlan, naponta megélt fenyegetettségérzésb ő l fa-
kad, hogy a túlzott higgadtság és fegyelmezettség volta-
képpen félelmet és kiszolgáltatottságot takar. 

Táj és lélek szempontjából mindenképpen nehéz és sa-
játos történelmi pillanatot örökítenénk meg. A demokrati-
zálódási folyamatok már fellazították a korábbi merev kö-
töttségeket, a struktúrák korábbi tehetetlen bábjai kezde-
nek új arcot ölteni, Közép- és Kelet-Európa országaiban 
azonban még távolról sem zárult le az ember szellemét és 
lelkét gúzsba kötő  diktatúra korszaka. ÉI és eleven még a 
hatalomgyakorlás régi módja, amely kitermeli és megkö-
veteli a meghunyászkodást, a félelmet, az alávetettséget. 
Az az intézményrendszer, amely generációkon keresztül 
megbénította, megtörte az ellene szegül ő  akaratot, ma is 
magában hordozza az erőszak lehetőségét. Ennek veszé-
lye miatt az élet tele van hazugsággal, mellébeszéléssel, a 
lappangó gondok elleplezésével. Nem csoda hát, ha a 
„kemény kéz" politikájával, és a politikai intézményrend-
szer dogmájával egyetlen szocialista országban sem sike-
rült megállítani az élettér besz űkülését, a gazdasági- és 
kulturális élet színvonalának zuhanásszer ű  esését, ha 
nem sikerült megakadályozni az eladósodást, a széles nép-
rétegek elszegényedését, lerongyolódását és lezüllését. 
Az etnikai közösségek, nemzeti kultúrák sora került vál-
ságba a nagy történelmi változások küszöbén. Fenyeget ő  
népességfogyásról, kitelepülésr ő l, a halálozási arányszám 
megnövekedésérő l, a család bomlásáról, az általános 
egészségi állapot romlásáról, új népbetegségek — alkoho-
lizmus, öngyilkosság, elmebetegségek — terjedésér ő l hal-
lani mindenfelő l. Valahonnan, a föld valamely távoli pont-
járól nézve, az itt él ő  népek ilyen szempontból egyformá-
nak tűnnek valamennyien. És egyformának vagy hasonló-
nak látszanak maguk az emberek is, legalábbis azok, akik 
mindmáig a félelem görcseiben élnek. 

Természetesen a felrajzolt kép — a szükséges háttér és 
távlat végett — elnagyolt. Egy szigorúbb önvizsgálatnál ez 
az elnagyolt kép, helyzetünk sajátosságainak megfelel ő -
en, számos vonatkozásban pontosításra szorul. Már eleve 
megkülönböztetett figyelmet kíván a kisebbségi sors. Hi-
szen a kisebbségeknek — helyzetüknél fogva — eggyel több 
okuk van a rettegésre, és ez az egy ok önmagában véve is 
elegendő  lenne ahhoz, hogy félelemben éljenek. 

Történelmi gyökereik, nyelvi és kulturális kötődéseik 
miatt a kisebbségekre fokozott nyomás nehezedik. Hiába 
is szépítenénk a dolgokat, bárhol is élnek, mindenütt azt 
várják tő lük, hogy eltépjék ezeket a gyökereket, hogy ne 
anyanemzetükhöz tartozónak érezzék magukat, hanem 
ahhoz az országhoz köt ődjenek elsődlegesen, amelyben 
élnek. S annál inkább így van ez, minél kevésbé biztosítják 
számukra az egyenl őséget és az akadálytalan fejl ődést. 

Ilyen-olyan kompromisszumokat a többségi helyzetben 
levő  nemzetek tagjainak is meg kell kötniük magukban. A 
kisebbségi helyzetben levő  embereknek azonban náluk is 
szelídebbé kell tenni lelküket jogaik követelésének vonat-
kozásában, nehogy nekimenjenek apolitikai-ideológiai 
korlátoknak, amelyek sohasem ott húzódnak, ahova a tör-
vényesség és jog el đ látja, hanem ahol a politikai struktúra 



jónak tartja. Hiába a legjobb szándék, hiába a deklarált 
szép elvek, ha azok a gyakorlati megvalósulás során rend-
re hajótörést szenvednek. Márpedig általában ez történik: 
valami mindig gátat vet a kisebbségi-nemzetiségi érdekek 
érvényesülése elé, valamiért nem nyílik lehet őség a kol-
lektív jogok biztosítására, a kultúra és anyanyelv meg ő rzé-
sét, fejlesztését szavatoló hatékony jogszabályok kidolgo-
zására, valami mindig akadályozza a saját anyagi forrás-
sal (is) rendelkez ő  kisebbségi intézményhálózat kiépíté-
sét, a megfelelő  érdekvédelmi szervezetek létrehozását, 
az autonómia kivívását. 

Egy korrekt önvizsgálat során nekünk is számolnunk kell 
azzal, hogy megzavarjuk a magunkról ápolgatott képet. 
Arra a megállapításra hagyatkozva, hogy nálunk a nemze-
tiségek helyzete kedvezőbb, jobb, mint más szocialista 
országokban, sokáig hagytuk magunkban a lelkiismeret 
hangját elaltatni. Hosszú évtizedeken át nem készültek a 
magyar lakosság anyagi helyzetével, demográfiai sajátos-
ságaival, társadalmi rétegez ődésével, szellemi életével fog-
lalkozó tanulmányok. Igaz, nem került sor a tényleges 
helyzetfelismerést szolgáló vizsgáltokra más nemzetisé-
gek körében sem. A nemzetiségi vonatkozású kérdések —
jóllehet, egy többnemzetiség ű  környezetben, amilyen Vaj-
daság is, ezek volnának a releváns, mindenkor aktuális 
kérdések — valamilyen rejtélyes oknál fogva kívül rekedtek 
a közgondolkodás (az irodalom a tudomány, a publiciszti-
ka) határain. Egyáltalában, mintha leszoktunk volna arról, 
hogy fönnhangon töprengjünk önmagunkól. 

Mindezt a hiányt e számvetés során lehetetlen pótolnunk. 
Könyvünk előző  fejezeteiben szó volt ugyan arról, hogy 
milyen magas a válások gyakorisága, az öngyilkosságok 
és elmebetegségek számaránya más népekhez, tájegysé-
gekhez viszonyítva, de, sajnos, a demográfiai sajátossá-
gok más vonatkozásaival — a betelepítéssel, kivándorlás-
sal, a nagyarányú belső  migrációval, a népesség örege-
désével, létszámcsökkenésével, identitásváltásával — fog-
lalkozó fejezet , ,statisztikai jellege" miatt nem kapott he-
lyet a kötetben. Igy, bár tal гn a könyvben szerepl ő  utalá-
sokból következtethetünk a magyarság romló egészségi, 
szellemi-lelki állapotára, e hiányosságok végett nem kap-
hatunk világos és egyértelm ű  képet arról, hogy a népes-
ség egészének helyzete mennyire riasztó. 

A táj és lélek összefüggéseit keresve aligha hagyhat-
nánk figyelmen kívül azt a lehangoló körülményt, hogy a 
magyarság létszáma és részaránya az elmúlt hetven év 
során állandóan csökkent, s hogy ez a tendencia az utóbbi 
egy-két évtizedben felerősödött. Nem tartozna tárgykö-
rünkbe ez a kérdés, ha a népesség ugyanilyen mérték ű  
csökkenése volna tapasztalható más magyar kisebbségek 
esetében is, vagy ha ez a jelenség általában a kisebbségi 
helyzet természetes velejárója lenne. Csakhogy tudjuk, 
nem ez a helyzet. Másutt nem, vagy jóval kisebb arányban 
csökkent a magyar lakosság száma, más kisebbségek, pl. 
az albánok esetében pedig viharos létszámnövekedés fi-
gyelhető  meg. 

A népességfogyás egyik, kétsétgkívül legf őbb oka, hogy 
rosszul állunk utánpótlás dolgából. AKárpát-medence 
magyarok által is benépesített területei közül itt a legala-
csonyabb a népességszaporulat. A születések számát te-
kintve az országon belül is az utolsó helyen állunk: a ma-
gyarlakta területeken születik a legkevesebb gyerek Ju-
goszláviában. 

Míg a születések számát tekintve utolsó, a halálozások 
terén első  helyen állunk. Ennek a gyászos elsőbbségnek 
részben az a magyarázata, hogy az átlagéletkor tekinteté-
ben a magyarság Jugoszlávia legelöregedettebb népcso-
portja, részben pedig általános egészségügyi helyzetünk 
számlájára írandó, amelyrő l itt csak annyit, hogy a lakos-
ság számarányához viszonítva körünkben követik el a leg-
több öngyilkosságot a világon. 

A létszámcsökkentés másik alapvet ő  oka a külfödi mun-
kavállalás, pontosabban a kivándorlás, melynek következ-
tében több tízezer fővel csökkent a magyarság lélekszá-
ma. A külföldön dolgozók egy része minden bizonnyal 
visszatér majd, a vándorbotot fogók többsége azonban a 
kitelepedés szándékával hagyta el — illetve hagyja el ma is 
— az országot. 

Arról már volt szó, hogy a válások terén a világranglista 
élén állunk. Nem beszéltünk viszont még arról, hogy min-
den harmadik házasság vegyesházasság, és hogy a ve-
gyesházasságokban él ők általában a többségi néphez tar-
tozónak, vagy egyszer űen csak „jugoszlávnak" vallják 
magukat. Ez az identitásváltás a népességcsökkenés har-
madik oka. 

Úgy vélem, hogy „táj és lélek" vonatkozásában semmi-
rő l sem beszélhetnénk hitelt érdeml ően e néhány demog-
ráfiai sajátosság elhallgatásával, vagy megkerülésével. 
Már csak azért sem, mert ezek a tények többet elárulnak 
rólunk, mint bármilyen karakterológiai elemzések. E té-
nyeknél ugyanis semmivel sem tudnánk jobban érzékeltet-
ni etnikai közösségünk szellemi-lelki tartásnélküliségét, 
lassú felbomlását, szétesését. 

Sokan hajlanak arra, hogy ezt a sok kedvez őtlen jelen-
séget a népesség „biológiai elöregedésével", az „élet-
kedv megfáradásával,`, a „vitalitás csökkenésével" hoz-
zák összefüggésbe. En személy szerint nem hiszek eb-
ben. Nem hiszem, hogy a magyarázat genetikai természe-
tű  lenne. Úgy gondolom, hogy a megbetegedési, halálozá-
si, népesedési mutatók valamely népcsoport társadalmi-
gazdasági helyzetének, életformájának, kultúrújának a de-
mográfiai vetületei. Hogy népesedési helyzetünk romló ki-
látásai, a kedvez őtlen megbetegedési és halálozási muta-
tók, a deviáns jelenségek (válások, öngyilkosságok, elme-
betegségek), a szétszóródás, identitivásváltás stb. etnikai 
közösségünk diszfunkciójának és dezintegrációjának a je-
lei, más szóval, hogy társadalompatológiai jelenséggel ál-
lunk szemben. 

Ezek a társadalompatológiai jelenségek szellemi éle-
tünk hiányosságaiban és nemzetiségi öntudatunkban is 
kifejeződnek — ha ugyan nem innen eredeztethetőek. Mi-
vel a nyelv mellett a kultúra az, amely az etnikai közössé-
gekéletében aszervező-összetartó erőt jelenti — amennyi-
ben a kultúra hangolja egybe a közösség önfenntartását 
és újratermelését szolgáló egyedi viselkedéseket és tevé-
kenységeket, s a kultúra szolgáltat helyzetünk és önma-
gunk vállalásához hitet, érveket és érzéseket —, ha a kö-
zösség kohéziója megbomlik, ha újratermelésében zava-
rok lépnek fel, ha a szorongás , otthontalanság , menekülé-
si vágy válik uralkodó érzéssé, annak okát mindenekel őtt a 
szellemi élet hanyatlásában, a kultúra hiányosságaiban 
kell keresnünk. 

Vajon nemzetiségi kultúránk tud-e megfelel ő  közérzeti 
és érzelmi támaszt nyújtani? Megvannak-e az anyanyelv ű  
m űvelődés folytonosságának és fejl ődésének — az etnikai 
megmaradásnak — a feltételei? 

Költő i kérdések. Mert milyen lelki tartást nyújthat pl. a 
nemzetiségi közoktatás tartalma és hálózata, ha az általá-
nos iskolák és tanulók száma az ötvenes évekt ő l állandó-
an csökken, ha a gyerekek egynegyede (Újvidéken fele, 
Versecen, Pancsován háromnegyede) nem anyanyelvén 
tanul? Reform reformot ér, és a közoktatási intézményeink 
„korszerűsítésének" eredményeként a „reformerek" át-
szervezik, összevonják, elsorvasztják, megszüntetik a 
meglévő  iskolákat is. A nemzetiségi kultúra szempontjából 
katasztrofális következményekkel jártak az eddigi „újítá-
sok" is, az újabb javaslatok azonban, amelyek a tanulók 
létszámától (gyakorlatilag mindegy, hogy 30 vagy 20 f őtő l) 
tennék függővé a nemzetiségi tagozatok megnyitását, 
amennyiben elfogadásra kerülnek, következményeikben 
ezeken is túltennének. 

Közoktatásunk hiányosságaink következtében etnikai 
szempontból jelentős strukturális aránytalanságok jöttek 
létre. Különösen szembet ű nő  a felsőfokú végzettség űek 
hiánya, az élelmiség vékony, foghíjas rétege. 

A közállapotokéi mindenütt az adott népesség szellemi 
elitje a felelős. Nálunk a hiánya. Nemcsak hogy „szellemi 
elitünk" nincs, de a szó igazi éhelmében vett értelmiség-
gel is alig rendelkezünk. Olyan értelmiséggel, amelyik a 
megmaradás sorskérdéseinek a felvetésére vállalkozna, s 
amelyik példájával a nemzetiséggel való azonosulásra, a 
hovatartozás vállalására ösztönözné azokat, akik a nem-
zetiségi lét kilátásaiban elbizonytalanodtak. 

Kultúránk erősen irodalomcentrikus, vagyis csonka kul-
túra. Értelmiségi szakemberképzésünk nemzetiségi nyel-
ven megoldatlan , így képtelenek vagyunk a tudományos 
gondolkozást — a töhénelmet , szociológiát , demográfiát, 



jogtudományt, szociálpszichológiát, szociálpszichiátriát, 
közgazdaságot, politológiát stb. —nemzetiségi létünk, 
helyzetismeretünk, identitástudatunk szolgálatában állítani. 

Ezen a tájon (az egész közép-európai régiót értve most 
táj alatt) az irodalom volt mindig a nemzeti tudat gondozója 
és letéteményese. A költ ők, írók tartották, erősítették az 
emberekben a lelket. Ők segítettek a nehéz id őkben „ál-
modni valamit", amiért érdemes élni, maradni, vállalni. A 
mondottakat nehéz volna a mi íróinkra és költ őinkre vonat-
koztatni. Irodalmunk távol akarja tartani magát a politikától, 
olyannyira, hogy a nemzetiségi sorskérdések is hidegen 
hagyják. Ez az apolitikus magatartás talán érthet ő  is volna, 
ha lennének „hivatásos" politikusaink, akik a nemzetiségi 
kultúra érdekképviseletét magukra vállalnák. Így azonban, 
ebben a végtelenül túlpolitizált társadalomban, amelyben 
a nemzetiségek az állami szervekben és pártszervezetek-
ben mélyen számarányuk alatt képviseltetik magukat, ér-
dekeiket és törekvéseiket nem tudják kifejezésre juttatni. 
Történjék bármi is, önnön érdekükben semmiféle kon-
struktív politikát sem tudnak érvényesíteni. Az az elgondo-
lás, hogy majd az általános politikai szervezetek és a tár-
sadalom önigazgatási szervei oldják meg a nemzetiségi 
léttel kapcsolatban fölmerül ő  problémákat, a valóságban 
nem váltotta be a hozzá f űzött reményeket. 

Vagy javultak-e a nemzetiségi kultúra és tudomány 
szervezeti és intézményes feltételei? Megoldottuk-e a kul-
túrahordozó és kultúrateremt ő  értelmiség képzésének, új-
ratermel ődésének a kérdését? Létrejöttek-e a társadal-
mi élet egészét átfogó nemzetiségi m űvelődés intézmé-
nyei? A vajdasági magyarság ma sem rendelkezik önnálló 
könyvtárral, képtárral, levéltárral, múzeummal. De hasonló 
szlovák, román, ruszin intézmények létrejöttér ő l sem hal-
lottunk eddig. 

Ott , ahol a kisebbségek — megfelel ő  intézmények, szak-
káder híján — szellemi életükkel nem képesek a tudományt, 
a művészetet, a közösség alkotóképességét, intelligenciá-
ját nemzetiségi létünk szolgálatába állítani, szükségkép-
pen számolni kell a kisebbség öntudatában (mentalitásá-
ban) és magatartásában bekövetkez ő  kedvezőtlen válto- 

6 zásokkal. Az identitásérzésben és az identitás kifejez ő  vi-
selkedésben való elbizonytalanodás, a szorongás, otthon-
talanságérzés, menekülési vágy nem anyagi, hanem szel-
lemi-lelki természet ű . Anyagi, egzisztenciális szempontból 
a magyarság helyzete vélhet ően se nem jobb, se nem 
rosszabb más nemzetek és nemzetiségek helyzeténél. 
Mint közösség azonban — a nemzetiségi kultúra csonkasá-
ga, a nemzeti identitás ápoló, védelmez ő  szervezeti és in-
tézményi feltételek hiányosságai miatt — nem képes a 
korszerű  etnikai tudat kialakítására és fenntartására. A 
korszerű  nemzettudat hiánya miatt nemzeti kisebbrendű-
ségi érzés, nemzeti identitásválság vált uralkodóvá a ma-
gyar nemzetiség űek soraiban. 

És ezzel elérkeztünk a „táj és lélek" talán legfontosabb, 
de mindenképpen egyik sarkalatos kérdéséhez, a bennün-
ket másoktól megkülönböztet ő  lelki sajátosságainak gyö-
keréhez. Ha ugyanis érzelemvilágunk, felfogásmódunk, vi-
selkedésünk valamiben csakugyan eltér másokétól, akkor 
ez a kisebbségi helyzetünkhöz és etnikai mivoltunkhoz va-
ló viszonyulásunkban nyilvánul meg els ősorban. Más szó-
val, különbözőségünk abból fakad, hogy valamilyen —
szinte patológiás méret ű  — félelem miatt nem merjük vállal-
ni teljes ónmagunkat. 

A szorongás, sértődékenység, bizalmatlanság, befelé 
fordulás, társadalmi-közéleti passzivizálódás, a magáné-
letbe való bezárkózás — vagyis mindaz, ami jellemz ő  ránk 
— szoros kapcsolatban van etnikai identitásunk bizonyta-
lanságaival. 

Az etnikai öntudat hiánya vagy élbizonytalanodása ter-
mészetesen nem független a kisebbség tényleges helyze-
tének a bizonytalanságaitól, az adott etnikai csoport társa-
dalmi státusától. A kisebbségi státus — mint tudjuk — az ál-
lamhatalomból többé-kevésbé kirekesztett népességre 
jellemző . A kisebbség csak tárgya a nemzetiségi politiká-
nak, egyenrangú félként és „kollektív szubjektumként" 
nincs beleszólási joga az össztársadalmi folyamatokba. A 
hátrányos helyzet ellenében viszont, mint „idegen ele-
mek", zavartalanul a nemzeti történelem és nemzeti kul-
túra részeseinek érezhetik magukat. Más szóval, a kisebb-
ségi helyzet, épp a jogfosztottság végett, a kohéziót növe- 

lő  külső  nyomás következtében, az anyanemzethez való 
hozzátartozás szoros, közvetlen megélésével és kihang-
súlyozásával jár együtt. A nemzeti identitás tehát nem kér-
déses. 

A nemzetiségi státus — ezt is jól tudjuk — az identitás 
szempontjából új helyzetet teremt. A nemzetiségi státus 
azt jelenti, hogy a kisebbségek és más „államalkotó né-
pek" között nem lehet semminem ű  megkülönböztetés: a 
nemzetiség éppúgy részese, államalkotó eleme az ország-
nak, mint más többségi népesség. A nemzetiségi státus 
ennélfogva az otthonosság érzésével jár együtt, jogformá-
lással mindarra, ami a többi népet megilleti. A társadalmi, 
gazdasági, kulturális és politikai életbe való bekapcsoló-
dás a nemzetiség integrálódásához vezet, ami együtt jár a 
korábbi egyoldalú nemzeti-politikai köt ődések gyengülé-
sével. Optimális esetben ún. „kett ős kötődés" jön létre: a 
nemzetiségek egyformán érzik magukat tartozónak mind 
anyanemzetükhöz, mind az őket integráló államrendszer-
hez. A nemzettudat kérdése ebben az esetben már közel-
rő l sem magától értet ődő . Akkor adekvát, ha híven tükrözi 
a nemzetiségi közösség helyzetét, kulturális fejl ődésének, 
politikai akaratérvényesítésének lehet őségeit. 

A nemzetiségi státus a teljes jogegyenl őség koncepció-
ján nyugszik. A teljes jogegyenlőségnek azonban a gya-
korlatban számos akadálya szokott lenni, olyannyira, hogy 
e szép koncepció néha már inkább csak víziónak t űnik. 

A bajok forrása rendszerint az, hogy a nemzetiségi stá-
tus csak névleges — a kisebbségeket egyszer űen átke-
resztelik nemzetiségeknek. Az átkeresztelés révén az ál-
lamrendszer „integrálja" a kisebbségeket, anélkül, hogy a 
természetes integráció feltételeit megteremetené, vagyis a 
kisebbségeket egyenrangú partnerként kezelné és rele-
váns politikai tényezőnek tekintené. Ebben a felemás hely-
zetben, amikor a kisebbségi helyzet és a nemzetiségi stá-
tus közötti különbségek a gyakorlati életben nem differen-
ciálódnak kell őképpen, a nemzettudat vonatkozásában bi-
zonytalanságok lépnek fel: b űntudat és infantilizálódás kö-
vetkezik be. 

Az otthonosságérzéshez nem elég a nemzetiségi stá-
tust meghirdetni, ennek az alapérzésnek a gyakorlati felté-
teleit kell megteremteni. Társadalmi szerephelyzetük és 
politikai jogkörük bizonytalanságai miatt a kisebbségek 
sok helyütt inkább otthontalannak, „sehova-sem-tartozó-
nak" érzik magukat. A „kett ős kötödés", a „kettős identi-
tás" nem egy igényesebb, teljesebb emberi élet lehet ősé-
gét villantja fel el őttünk, ahogyan ennek lennie kellene, ha-
nem identitászavart és önismereti bizonytalanságot ered-
ményez. S ha e bizonytalanság mellett „lojalitásuk" szá-
monkérésével, megkérd őjelezésével társadalmi helyze-
tüktő l és befolyásuktól függetlenül a kisebbségek bármikor 
sarokba szoríthatóak, sorsukkal szemben tehetetlennek 
érzik magukat, feladják jöv őbe vetett hitüket, s maradék-
talanul úrrá lesz rajtuk helyzetük tragikus megéléséb ő l fa-
kadó rossz közérzetük. 

Ennek a rossz közérzetnek — a gátló, passzivitásba, tét-
lenségbe húzó félelemnek — a jelei a magyar kisebbség 
körében is felismerhetőek. Mint ahogyan felismerhetőek a 
nemzettudat vonatkozásában a bűntudat és infantilizáló-
dás jelei is. Úgy teszünk például, mintha megkerülhetnénk 
a történelmi folytonosság problémáját. Múltunk egy sötét 
nagy ű r, amire politikai „szemérmességb ő l" fátylat borítot-
tunk. Nincs jövőképünk. Sokan szégyenlik, titkolják szár-
mazásukat: egymás között sem beszélnek anyanyelvü-
kön. A lemorzsolódás, szétszóródás példátlan arányú. 
Mintha teljesen megsz űnt volna, hiányozna a szül őföldhoz 
való ragaszkodás, mind többen forgatják fejükben az el-
költözés, kivándorlás gondolatát. A közvetlen emberi 
kapcsolatok szintjén is hatalmas erózió munkál: gyanak-
vóvá váltunk, senki sem bízik a másikban. Mindent egybe-
vetve azt kell mondanunk, hogy nemzettudatunk össze-
roppant, s ennek következtében kivétel nélkül valamennyi-
en komplexusosak vagyunk. 

Nemzeti identitástudátunkkal, állampolgári bizonytalan-
ságunkkal kapcsolatos gátlásainkat — komplexusainkat, 
frusztráltságunkat — a hallgatás jégkérge takarja. Nem 
csak gyávaságunkból kifolyólag: a valóságnak ez a szférá-
ja kultúrpolitikánkban „tabu" volt. Minden nemzet és nem-
zetiség olyan politikai, ideológiai és társadalmi konstruk-
cióban élt eddig, amelyben nem volt célszer ű  mindig nevü- 



kön nevezni a dolgokat. Legkevésbé a nemzeti egyenjo-
gúság hiányosságai, fonákságai kerülhettek szóba. Aki 
netán kétségeinek mégis hangot adott ilyen vonatkozás-
ban, annak számolnia kellett azzal, hogy meghurcolják. 
Ma már tudjuk, hogy a kötelez ő  hallgatás miatt jutottunk el 
oda, ahol vagyunk. Nem csak a nemzeti viszonyok vonat-
kozásában, amelyek a problémák állandó hárítása folytán 
a mélypontra jutottak, a gazdaságban, a politikában, és a 
kultúrában is. 

A „tabuk" halálának korát éljük. Ma már hangosan ki-
mondhatók a tegnap még eretneknek számító gondolatok. 
De vajon változtat-e valamit a helyzeten az, ha valameny-
nyien felmondjuk a magunkban hordozott, elhallgatott fél-
mondatainkat? Lelki-egészségügyi szempontból biztosan, 
ilyen vonatkozásban az elhallgatott, mindenki által tudott 
dolgok kimondása is fontos. A nyilvános beszéd és írás 
azonban többet jelent ennél: tanúságtétel magunkról, oda-
fordulás másokhoz, a párbeszéd felajánlása, amire ma dol-
gaink állása miatt mindennél nagyobb szükség van. Sok-
féle tévhittel kell leszámolnunk, amelyek rendkívül mélyen 
gyökereznek mindannyiunkban. Mindenekelött a fejlődést 
és elő relépést sokáig gátló eszmei-ideológiai kérdések 
vonatkozásában. Meg kell szabadulnunk a dogmáktól, 
mítoszoktól, babonáktól, politikai frázisoktól, amelyek so-
káig megfosztottak bennünket annak lehet őségétő l, hogy 
szándékainkkal és cselekedeteinkkel szavaink mögött áll-
junk. Meg kell szabadulnunk a megalázkodástól és kép-
mutatástól. A lelkiismereti öntisztulás nélkül nincs társa-
dalmi kibontakozás. 

A változás szelei fújnak. Nem maradhatunk kívül a 
társadalmi demokratizálódási folyamatokon. Ám, ahhoz, 
hogy e folyamatokba bekapcsolódhassunk, egy önma-
gunkban elvégzend ő  számadással mindannyian tarto-
zunk magunknak. Tisztáznunk kell, hogy múltunk és je-
len helyzetünk mennyiben állt rajtunk, a kényszer-néma-
ság, az üres mellébeszélés mennyiben volt szükségszer ű ,  

s legfőképpen, hogy a lehetséges jövők közül melyikhez 
járulunk hozzá meggyőződésünkkel, erőfeszítésünkkel ;  
kiállásunkkal. 

Ha a vajdasági magyarság nem akar múló töénelmi je-
lenség lenni, meg kell újulnia, fel kell ébrednie abból a tu-
nya tespedtségbő l, közönybő l, lemondó belenyugvásból 
és reménytelensétb ő l, amelybe a távlattalanságérzés és 
szellemi tehetetlenség süllyesztette. 

Saját erőnk azonban aligha elég arra, hogy talpra áll-
junk, hogy a zsákutcából kikeveredjünk. Ahhoz, hogy tény-
leges közösséggé válhassunk, hogy mint nemzetiség 
„kollektív szubjektumként" egyenrangú félként bekapcso-
lódhassunk, és cselekvő  részesei lehessünk a társadalmi 
változásoknak, a jelenleginél egyé гtelm űbbé kell tenni 
jogkörünket, státusunkat. Mivel a nemzetiségi státus körül 
tapasztalható bizonytalanság rendkívül károsan hat a 
nemzettudatra, önbizalomra, állampolgári magatatásra, 
meg kellene szüntetni a deklarált jogok és a megvalósulá-
suk közötti szakadékot. Ez a szakadék azért jöhet létre és 
állhat fenn, mert a meghirdetett teljes jogegyenl őségnek 
nincs megfelel ő  garanciája. Továbbá az egyéni polgárjo-
gok sem bizonyulnak elegend őnek még ha teljes mér-
tékben meg is valósulnának — a nemzetiségi kultúra meg-
ő rzéséhez és fejlesztéséhez, az etnikai közösségek fenn-
maradásához. Ehhez valamiféle „kollektív jogvédelemre" 
is szükség volna, amit els őként épp Jugoszlávia kezdemé-
nyezett a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó nemzetközi 
fórumokon. Addig is azonban, amíg ezek az elvi álláspon-
tok realizálódnak a gyakorlatban, talán nem kellene annyi-
ra félnünk a nemzetiségünket átfogó kulturális szervezet 
létrehozásának gondolatától. Anélkül, hogy különösebb il-
lúzíókat táplálnám magunkban egy nemzetiségi kulturális 
szövetség hatásfokát illetően, egy ilyen szervezet is fontos 
szerepet játszana a vajdasági magyarság kultúrájának, 
hagyományainak, anyanyelvének, identitásának meg ő rzé-
sében. 
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alan watts 

OM 
KREATÍV MEDITÁCIÓ 
- részlet - 

Ő  FEKETE 

Képzeld el egyszer az atyaisten helyett az 
anyaistent, szikrázó világosság helyett a 
szakadék sötétséget, amelyb ő l minden fakad OM. 

Van egy régi történet egy űrhajósról, aki kirepült 
az űrbe. Visszatérése után - megkérdezték t ő le -, hogy 
az égben volt-e, és látott-e istent. 
„Igen", mondta ő . 
„Nos, és milyen isten". 
„Fekete és nő ". 

Ez a történet már eléggé kopott, de megvan a nagyon mély 
értelme. 

Alan Watts ismert vaцástörténész OM - KREATIV 
MEDITÁCIO című  könyve posztumusz mű : alapanya-
gát Watts különféle előadásairól készített hangt -ölvéte-
lek képezik , melyeket fia , Mark Watts és egykori mun-
katársa, Judith Jonstone dolgozott át könyvvé . A medi-
tációfiizér kiindulópontja a következ ő  szöveg: „Hozz 
arról a fáról egy f"ifgét . / Itt van Mester . / Nyisd szét. / 
Megtörtént , Mester . / Mit látsz benne? / Parányi mag-
vakat , Mester . / Nyiss szét egyet . / Mester , megtörtént. 
/ Most mit látsz? / Mester, semmit sem látok. / Az az 
egészen finom anyag , édes gyermekem , amit te nem 
látsz, / Az maga az egész Univerzum . / Maga a valóság, 
/ És az te vagy." 

A mottóként is felfogható bevezet ő  címe ugyanaz, 
mint az egész könyvé : ÓM. Ez a szó az indiai tradí-
cióban szabályosan kiejtve az összes lehetséges hangot 
magába foglalja , ső t mivel a hang az indiai hagyomány-
ban egyúttal minden dolog alapelve is, az OM egyszer-
re kinyilatkozás , külső  és belső  Isten, valamint az 
összes ellentét áthidalása . Watts az így értelmezett ÓM 
jegyében gondolkodik , vagyis a nyugati eszmerend-
szerrel szemben , mely állandóan szétválaszt , szembe-
helyez és megkülönböztet , ő  arra törekszik, hogy a 
keleti hagyományra támaszkodva olyan világképet te-
remtsen , melyben nincs helye az olyan különbségek-
nek, mint a szubjektum és objektum, én és nem-én, 
külső  és belső  stb. Könyve tehát mindenekelő tt a keleti 
és a nyugati szellemiség konfrontálásaként fogható fel, 
miközben a szerz ő  a maga álláspontját nem annyira 
racionális érveléssel , hanem inkább egyfajta gondolati 
költészettel próbálja védeni. 

Az alábbi részlet forrása : Alan Watts: OM - KREA-
TIVE MEDITATION . Rowohlt Verlag , Reinbek bei Ham-
burg , 1984 . 173-200. old. 

s. z. 

Ismertem egy szerzetest, aki mint agnosztikus kilépett az 
életbe. Henri Bergsont kezdett el olvasni, francia filozófust, 
aki a vitális er ő t (élan vitale) vette témául, és minél jobban 
belemélyedt az efajta filozófiai írásokba, annál jobban tuda- 9 
tosodott benne, hogy ezek az emberek lényegében istenr ő l 
beszélnek. Sok olyan teológiai magyarázatot olvastam, ame- 
lyek isten létezésér ő l szólnak, és többé-kevésbé a követ-
kező  gondolatmenetbő l indulnak ki: ha inteligens és meg -
fontolt vagy nem jöhettél létre magad egy mechanikus 
és értelmetlen univerzumból. A füge nem terem az acaton, 
a sző lő  nem nő  a szúrós bokrokon, ezért te mint az uni-
verzum egyik kifejez ője, egy olyan nyílás, amelyen keresz-
tül az univerzum saját magát szemléli, nem lehetsz csupán 
egy szerencsés véletlen. 
Mert ha a világ embereket teremt, mint a fa a gyümölcsöt, 
akkor az univerzumnak - (az az energia, amelyen alapul, 
az amirő l lényegében szó van) - intelligensnek kell lennie. 

Nos, ha erre a következtetésre jutottál, nagyon kell vigyáz-
nod mert fennáll a veszély, hogy egy nem jogosult ugrással 
arra az új következtetésre jutsz, hogy ez az intelligencia, ez 
a csodálatos tervező  hatalom, amely mindent teremt, a bib-
lia istene. 
Vigyázz. 
Ezt az istent általában úgy képzeljük el - saját pa-
rancsolataival ellentétben - mint egy apai, autokratikus, 
jótevő  tirannus faragott képmását a Közel-Keletr ő l. Nagyon 
könnyen beleesünk ebbe a csapdába, mert erre minden 
elő  van készítve, intézményesítetten a római katolikus egy-
házban, a zsinagógában, a protestáns egyházban, minden 
szépen elő  van készítve számodra azért, hogy magadévá 
tedd. 
A társadalmi megegyezés nyomására teljesen természetes 
feltételezni, hogy ha valaki azt aszót használja, hogy isten, 
akkor ezzel az apafigurára gondol, maga Jézus is hasz 
nálta ezt a hasonlatot, hogy istennel való tapasztalatát be-
mutassa. 
Szüksége is volt rá, mert az ő  kultúrájában nem volt más 
hasonlat. 
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Manapság fellázadunk az autokratikus apaképe ellen. Ez 
különösen érvényes az Egyesiilt Államokra, amely inkább 
köztársaság, mint monarchia. Aki azonban ezt a patriarchá-
lis istenképet visszautasítja, annak ezért még nem kell 
ateistának lennie. 
Isten nevében helyeseltem valamit, amit ateizmusnak ne-
vezünk. Én itt istennel kapcsolatos élményre gondolok, 
egy kontaktusra, egy viszonyra, amit valamilyen különleges 
képben nem kellene kifejezni. A teológusok nem kedvelik 
ezt az elképzelést. 
Ha vitázom velük, akkor ők - véleményem szerint - hajla-
nak arra, hogy isten természetének megítélésében önfe-
jűek legyenek. Azt hangoztatják, hogy istennek sajátos ter-
mészete van. Ez az etikai monoteizmus azt állitja, hogy az 
univerzumot uraló hatalomnak meghatározott véleménye 
és szabálya van, amiben hozzá kell igazítanunk gondolko-
dásunkat és cselekedetünket. Ha nem vigyázol, az univer-
zum alapvető  szabályai ellen dolgozol, és ezért beintetnek. 
Régimódian kifejezve, örökké fogsz égni a pokol tiizébeа . 
Időszerűen kifejezve, nem lesz belőled igazi ember. (Ez 
egyszerűen másik módja annak, hogy egy dologról beszél- 
j•) 

Itt van ez az érzés, látod, hogy ez az autoritás a világ mö-
gött áll, és ez nem te vagy, mert te valami más vagy. Ez a 
megközelités, amely zsidós és keresztény és persze muzul-
mán is, azt eredményezi, hogy több ember saját lényét ől 
idegennek érzi magát. Sok ember létezik, aki soha nem fog 
felnőni, és aki a nagy tfszetelettől kővé mered a nagypapa 
képe előtt. 
Ma már én is nagypapa vagyok, és nincs többé szent félel-
mem a nagypapáktól. Tudom, hogy én is olyan buta vagyok, 
mint amilyenek a nagypapáim voltak. Ezért nem szándéko-
zom egy hosszú, fehér szakállú istenkép előtt meghajolni. 
Mi, intelligens emberek nem igazán vagyunk hívei az ilyen-
fajta istennek. Azt gondoljuk, hogy isten szellem, meghatá-
rozatlan és végtelen, és ezek a dolgok, nem kevésbé azon-
ban isten képei, sokkal nagyobb hatást tesznek érzékeink-
re, mint gondolatainkra. 
És ha az emberek a bibliát olvassák, és olyan énekeket 
énekelnek, mint: „Dicsőség az úrnak, a hatalmas királynak", 
és 6 a legnagyobb, uralkodik fenségesen, pompában, az 
éke az irgalom, gyönyörűség és hatalom", akkor ezek mö-
gött még mindig az a nagyszakállú srác van  onnan fent-
ről. Ez még mélyen benne kúporodik a nagyon régi érzé-
sekben. 

Hogy ezzel versenyre keljünk, eпentéteš képekben kellene 
gondolkodnunk. )s az ellentétes kép olyan, hogy: 
Ő  fekete. 
Képzeld el magadnak istenapa helyett istenanyát, és egy 
šugáresшogással иviágított lény helyett a szakadék sötét- 
ségét. 

Képzeld el, hogy jól érzed magad. Mi az oka annak, hogy 
jól érzed magad? Az, hogy messze, nagyon messze, hátul 
a fejedben van  egy érzésed valami teljesen bo гzasztóról, 
aminek nem szabad megtörténnie. És így, összehasonlítva 
azzal, ami nem történik még, és aminek nem is kell feltét-
leniil megtörténnie, egészen jól érzed magad. 
Ez az abszolút borzasztó dolog, aminek nem szabad meg-
történnie, ez Kali. 
Meg kell kérdezni önmagunktól, hogy ennek a Katinak a je-
lenléte nem jó-e valami módon. Honnan tudnád, hogy ez 
jó, ha nem létezne valami, ami nem volna olyan jó? 
Öfekete ez nem egy végleges beáIl јtottság, hanem egy 
útmutató, hogy hogyan tudunk egy kérdéssel szembenézni 
és hogyan tudunk kikerülni gondolkodásunk megszokott 
kerékvágásából. 

Ő , a feminin azt jelképezi, amit a filozófiában negatív elv-
nek nevezünk. Persze csak a mai kultúra emberei, akik 
szimpatizálnak a nőmozgalommal nem szeretik hallani azt, 
ha a negativ ősze van kapcsolva a femininnel, mert a ne-
gatív rossz mellékízt kap. Mi szerinteink ki kellene emelni 
a pozitívumot, ez azonban tisztán férfi soviniszta magatartás, 
Hogy tudnád azt, hogy rendkíviili vagy, ha annak ellenté-
teként nem létezne valami rendbelüli is? 
A konvexot nem lehet a konkáv nélkül megbecsülni. A 
helytállót nem lehet az engedékeny nélkiil megbecsülni. 
Ezér a női elv negativitása nyilvánvalóan életadó és nagyon 
fontos. 

Mi azonban olyan kultúrában élfiпk, amely ezt nem veszi 
tudomásul. Figyelmunket a formákra irányítjuk, és elhanya-
goljuk a hátteret. Látunk egy képet, egy madár ábrázolását, 
és nem vesszfik észre a fehér papírt, az alapot. Látunk egy 
nyomtatott könyvet, és azt gondoljuk, hogy a nyomtatás a 
fontos, a lap nem játszik szerepet. De ha az egészet át-
gondoljuk, hogy állhatna ott valami nyomtatott, ha nincs ott 
a lap, amire nyomtatták. Egy alárendelt állást pl. a misszio-
nárusi állás alárendeltségét csökkent értékünk látjuk. De 
az alárendeltség alapvető t jelent. 
Az aszó, hogy szubsztancia, olyasvalamire vonatkozik, ami 
alatta áll (szub = alatta, sztans =álló). Szubsztanciális azt 
jelenti: alatta feküdni, támasznak lenni. 
Ez a világ alapja. 

A nőiség nagy feladata, hogy szubsztancia legyen. Á n őiség 
ezért az űrben reprezentálódik, ami éjszaka jelenik meg. 
Ha nem létezne a fekete üres Cu,  nem látnánk a csillagokat. 
A csillagok ránk világítanak az űrből és a csillagászok kez-
dik belátni, hogy a csillag az Cu  egyik funkciója. Ez úgy 
tűnik, ellentmond a normális emberi tudásnak, mert mi azt 
gondoljuk, hogy az Cu  egyszerűen semmi, és nem realizál-
juk, hogy az Cu  alapvető  minden számára, ami létezik. 

Ez az ötlet testet öltött a hindu mitológia Kálijában, a Nagy 
Anyában. Ott  a legborzasztóbb képekben mutatják be. Ká-
linak tépőfogai vannak, és kilógó nyelve, amelyb ől csöpög 
a vér. Egyik kezében kardot tart , a másikban levágott fejet, 
és tiporja férje, Shiva testét. Shiva az istenség romboló sián-
dékát fejezi ki, amelyben minden feloldódhat, hogy újra 
szillessen. Tehát van ez a vérszomjas, borzasztó anya, aki 
az univerzum legmagasabb igazságának jelképe. 6 a kép-
viselöje mindannak a borzašztó dolognak, amelyt ől a leg-
jobban féleink. 
Ez nagyon fontos kép. 

Ez ugyanaz, mint a tudatod. Senki nem tudja elképzelni a 
tudatot. Ez mindenből a legjobban elillanó. Mert ez a hát-
tere mindannak, amit tudunk, nem szentelünk neki sok fi-
gyelmet. Azokra a dolgokra figyeleink, amelyek a tudatme-
zőben tartózkodnak, a külalakjukra, azokra a tárgyakra, 
úgynevezett dolgokra, melyek látókörcinkben helyezked-
nek el, azokra a hangokra, amelyeket hallunk stb. De hogy 
mi az - akármi legyen is -, ami mindezt kö гбlveszi, arra 
nem figyeliink. Nem is próbálunk rajta gondolkozni. 
Ez olyan, mintha megpróbálnád meglátni a saját fejedet. 
Próbálj meg ránézni a saját fejedre (nem annak képmásá-
ra). Mit talár? Még egy fekete morzsát sem találsz az ösz-
szes dolog közepette; egyszerűen semmit nem talá]sz. 



Félelmetes érzés fog el, ha igazán gondolkodol rajta. Ezt 
képzeld el magadnak! 
Egyszerűen abbahagyni , holott nem is nevezheted ezt ab-
bahagyásnak , mert nem tudod abbahagyni anélkül, hogy el 
ne kezdted volna . Nem volt kezdet , egyszerűen nem léte-
zett semmi. 
Ha ezt pontosan átgondolod , ez így volt még , mielő tt meg-
sziilettél volna. Ha az emlékezetedben visszamész, amed-
dig csak tudsz , ugyanarra a pontra jutsz . Ha a jövőbe nézel 
és azon gondolkozol , hogy milyen lesz halottnak lenni, 
akkor furcsa gondolatok ébrednek benned . Ez az iiresség 
a sziikséges ellentéte annak , amit létnek nevezünk. 

És mégis a fejed az, ahonnan látsz ; ugyanúgy az űr az, 
ahonnan világítanak a csillagok. 

Mindamellett van még valami nagyon furcsa , amire nem 
tudsz rámutatni , az, ami mindig eltűnik előled , ami teljesen 
elillanó - 

az üresség 
- teljességgel úgy tűnik, hogy létezhet még valami más. És 
ezt fogjuk tovább elemezni. 

De mi mindannyian élünk . Igazán azt gondoljuk , hogy itt 
vagyunk . Hogy tudjuk ezt átélni valóságként , ha csak akkor 
nem, ha már egyszer halottak voltunk ? Hogy jutott ben-
niink felszínre az az elképzelés , hogy itt vagyunk, ha nem 
annak a ténynek az ellentéteként , hogy valamikor nem vol-
tunk itt? És később nem lesziink itt? 
Ez egy örök körforgás , olyan, mint az anód és katód az 
elektromosságban . Ez az , aminek azt kell szimbolizálnia, 
hogy 0 fekete. 

a méh megtestesítője , a befogadó , a renden belüli, az 
uresség és a sötétség . Honnan tudna világítani a fény, ha 
nem a sötétségbő l? 
Ha ezt felfogtuk, akkor ebb ől több ragyogó lehet őség 
adódik. 

A természetben nincs tiszta fekete. V an  egy macskám, amit 
feketének tartanak , de ha jobban megnézzük , sötétbarna. 
Minden ámyék színes . Ha én deprimált vagyok , néha azt 
mondom : „Segítség , elveszítettem a színt! " Ahogy nincs fe-
kete macska, nincs igazán fekete ember sem. Én talán 
inkább világos гбzGa  zínű  vagyok , mint igazi fehér , amíg az 
úgynevezett fekete barátaim b őre a legkiilönbözőbb barna 
árnyalatú. 
Annak a szónak , hogy fekete , mélyebb értelme van , Ez az 
éjszaka elve . A fény hátlapja a fontos , mert megmagyarázza 
nekiink , hogy fény nem lehet fény a fekete nélkül. Ezért 
fel kell hagynunk azzal a teológiával amelyben a fény és 
a sötétség kibékülhetetlenül áll egymással szemben. 
Felülmúlhatatlan szkizofrén állapot a fényt fehéren jónak, 
tökéletesnek , maradandónak és a sötétséget feketén rossz-
nak, piszkosnak és utálatosnak tartani. A fény és a sötétség, 
a fehér és a fekete , a Yang és Yin, egyik sem tud létezni 
a másik néllkül. 
A kettő  feloldását ne képzeljük el magunknak a fekete és 
fehér egyfajta homályos keverékének. Próbáljuk meg át-
gondolni , mi a közös a fényben és sötétségben , feketében 
és fehérben , ami meghaladja a képzelőerőnket. 

Ha nő  és férfi találkozik - igazán találkozik , történik köz-
tük valami , ami az ő  képzelőerejükkel nem fogható fel. 
Szeretlek. 
Mit jelent ez? 
Egy nő  megkérdez egy férfit : „Miért szeretsz?" És ő  hebeg-
ve: „Nem tudom , van benned valami , de nem tudom meg-
magyarázni , mi az . Ne kérd tőlem , hogy magyarázzam 
meg." 
Alkalomadtán egy férfi azt mondja : „A helyzet teljesen egy-
értelmű , a dolgok így és így állnak, ezt mindenki meg-
érti," erre a nő  azt mondja : „Talán , de valamit elfelejtettél, 
valami nagyon fontosat , amire a megfontolásaidnál nem vol-
tál tekintettel. Számomra ez nem érvényes." 
Ez az örök játék kettőjОk között egymás számára mindig 
titok marad . A nők tudatosan tekintgetnek és azt hiszik, 
megértik a férfiakat . A férfiak mérgesen tekingetnek, és 
azt gondolják megértik a nőket . Csak nem így van. 
Senki nem érti meg a másikat , és ennek így is kell lennie. 

Kali azért is a halál mintázata , mert egyik kezében kardot 
tart , a másikban egy levágott fejet. 
Halál - nagyon fontos ezen gondolkozni . A mi kultúránkban 
nem foglalkozunk a halállal. 
A kórházban megpróbálnak téged minél tovább életben 
tartani, bár a helyzeted teljesen kilátástalan . Nem fogják 
megmondani , hogy meg fogsz halni . Ha hozzátartozóidnak 
megmondják , hogy reménytelen eset vagy , sokszor arra 
kérik őket , hogy neked ne mondjanak semmit . És az összes 
rokon mosolygó álarccal jön, és azt mondja : „Egy hónap 
múlva majd jobban leszel és akkor elmegyiink a tengerre, 
piheniink és hallgatjuk a madarakat ". S a haldokló tudja, 
hogy ez az egész csak színjáték. 
A halált körülvettiik mindenféle teremtménnyel . Kitaláltuk 
a továbbélés legborzasztóbb formáit . A mennyországról 
való keresztényi elképzelés ugyanolyan ocsmány, mint a 
pokolról való . Senki sem szeretne mindörökké az egyház-
ban lenni. 

A gyerekek meg vannak rémülve , ha olyan énekeket halla-
nak, hogy: „Alázatosan meghajolunk a trónod előtt és csakis 
téged nézünk ", Nos, ezt az éneket én egy nagyon finom 
teológiai változtatással meg tudnám úgy magyarázni, hogy 
mély értelmet kapna. Aláztosan meghajolni és mégis fel-
nézni,ez coincidentia oppositorium , ellentétek együttes fel-
lépése , ami nagyon mély értelmű . De egy gyerek számára 
egyszerűen csak egy merev nyakat jelent. 
Konfrontálódunk azzal az elképzeléssel , hogy a halál után 
megtörténhet , hogy a szeme elé kell járulnunk annak a bí-
rónak , aki mindent tud rólunk , az atyának , aki tudja, hogy 
rossz fiú vagy rossz kislány voltál kezdett ől fogva. Átlát 
rajtad , a hamis létezésed szívéig - és ott meglátja , milyen 
félelmek és bűvös érzelmek jönnek felszínre. 
Az is lehet, hogy hiszel a lélekvándorlásban , és azt gondo-
lid, hogy a következő  élet hozná mindazokat a bi ntetése-
ket kárpótlásul azért , amit ebben az életben tettél. Jó, ha 
tudod , hogy ha ebben az életben egy gyilkossággal meg-
úsztad, akkor azt is tudod , hogy a következőben a legbor-
zasztóbb dolgok is megtörténhetnek. 
Katat .trófaként látod a halált. 

Vannak más emberek , akik azt mondják , ha meghaltál, ha-
lott vagy . Tulajdonképpen mintha semmi sem történne. 
Miért kell ezen a fejiinket törniink ? Nekfink ez az elképze-
lés nem egészen tetszik , . kísértetiesnek tűnik. Tudod, mit 
jelent az, hogy meghalni? Elaludni és soha többé fel-
ébredni? 
Sok olyan dolog van, amilyen nem lesz a halál . Nem úgy 
lesz, mintha élve eltemetnének . Nem úgy lesz , hogy örökké 
a sötétségben kell maradni . Úgy lesz, mintha soha nem 
éltél volna, én mondom neked. Ez nemcsak rád érvényes, 
hanem minden másra . Soha nem létezett semmi. Soha nem 
létezett semmi , és nincs senki , aki azt sajnálja. 
Gondolkodj ezen egy kicsit! 
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Ha mindent a legapróbb részletig megértenénk, akkor 
unalmas lenne. 
Mindent előre lehetne látni. 

Van-e unalmasabb annál, mint valakit olyan jól ismerni, 
hogy előre lehet látni, hogyan reagál arra, ami történik? 
Automatikusan tudod, mi a véleménye err ől vagy arról a 
témáról, és ezért nem is akarsz vitatkozni vele. Egy ilyen 
ember, akiről előre mindent tudunk, nagyon sebezhet ő , 
mert akinek a szokásai előre megmondhatók, könny ű  zsák-
mány, ahogyan Don Huan Karlosz Kasztanedat magyarázza. 
Legyél mindig meglepő , és lepd meg magad. 
Csak egy lehetőség van, ahogyan szabálytalan lehetsz, ha 
nem tudod, hogy a saját fejedben mit fogsz következ őként 
tenni. Így tanított Jézus. Azt mondta, hogy mindenki, aki a 
szellemből született, olyan, mint a szél, ott fúj, ahol ő  akar, 
és hallod a hangját, de nem tudod honnan jön és hova megy. 
Ő  tanácsolta a tanítványainak, ne aggódjanak azért, hogy 
mit hogyan mondjanak, mert abban az órában megadatik, 
hogy mit mondjanak, mert nem ők azok, akik beszélnek, 
hanem az apjuk az, aki belőlük beszél. (Persze minden lel-
készt arra tanítanak, hogy jól készüljön fel a szentbeszédre) 

Az ismeretlen számunkra félelmetes. 
Attól félünk, hogy isten - a létünk őse, az erő , ami mind-
annyiunkban kifejezésre jut - ismeretlen maradhat. Ragasz-
kodunk az egyik vagy másik fajta képhez, legyen hímnem ű  
vagy nőnemű , világos vagy sötét, s nagyon jól tudjuk, hogy 
az, ami számunkra lényeges, megközelíthetetlen marad és 
ez bánatot okoz. 
Békésen és odaadóan átengedni magunkat a halál lehe-
tőségének; emlékezetcink és énünk nemlétezésének; átvál-
tani a léttől a nemlétbe; engedni a femininшmnak - a női 
nemnek, amit örömmel cselekszünk, ha nemzünk, esemény 
a szimbolika egész tö ténetében,és mindig közeli viszony-
ban volt a halállal: mindezek olyan dolgok, amelyek félel-
met ébresztenek bennünk. 
Egyidejűleg meg vagyunk bűvölve és félehnítve ettől a do-
logtól, ami mi magunk vagyunk, amit soha nem fogunk 
megtudni és uralni. 
Így annak az istennek a jelenlétéhez érünk, akinek nincs 
arcképe. 

Az apakép, az anyakép, az elérhetetlen világosság képe 
és a mély sötét képe mögött van  még valami más, amit 
nem tudunk felfogni. Ez nem ateizmus aszó szoros értel-
mében, hanem mély vallási beállítottság, mert a gyakorlat-
ban egy olyan életvitelnek felel meg, ami teljesen bizal-
mas és engedékeny;  Ha istenről csinálunk arcképet, az 
valójában kifejezi hitünk hiányát. Akarunk valamit, amibe 
tudunk kapaszkodni, hozzákapcsolódni, követ vagy akármi 
mást. De csak akkor van  meg a hívő  magatartása, ha nem 
kapcsolódunk. 
Ha szembehelyeznélek egy elképzeléssel, ami neked ne-
gatívnak tűnik, összetörnék minden biztonságot, amibe ka-
paszkodni tudnál, és az üresség közepette magadra hagy-
nálak, akkor nihilistának, rombolónak tartanának. Bizonyos 
értelemben igaz, hogy ez egy Shiva magatartás, egy rom-
boló beállítottság. De ismét visszakanyarodunk ahhoz az 
eszméhez, hogy van ateizmus isten nevében. Ha el tudod 
ezeket a struktíuákat hagyni, akkor tudod önmagadat iga-
zán felfedezni. 

Ha minden eszmét elengedsz,: felfogod fedezni, hogy az az 
ismeretlen, ami az univerzum alapja, éppen te vagy. 
Nem vagy az a te, ami lenni vélsz. 
Ez nem a te nézeted önmagadról. 	 . 
Ez nem a te elképzelésed, vagy , a te képed önmagadról. 

Ez nem a te elengedhetetlen érzésed a kényszerr ő l. 
A te sajátod ezen túl helyezkedik el. 
Ez a valami soha nem válik számodra megfoghatóvá. 
Nem tudod magad hozzákapcsolni. 
Miért lenne erre szükséged? 
Feltételezve, ha meg tudnád fogni. 
Mit tennél vele? 
Soha nem tudod elérni. 
A hívő  magatartás ezzel a mély titokkal szemben, hogy ne 
vadásszunk rá és ne kapaszkodjunk utána. 
Ha ez sikerül, akkor a leghihetetlenebb következmények-
kel jár. 
Ha megpróbálok uralkodni magamon, úgy, hogy felemelem 
magam saját csizmámnál fogva, akkor végtelen energiát 
pazarolok; ez nem is lehetséges. Ha felhagyd: a próbálko-
zással, akkor mindaz az energia, amit elpazaroltam, hirtelen 
felszabadul más számára. 

Közülünk legtöbben állandó feszнi tségi állapotban vannak, 
attól függetlenül, hogy életben maradnak-e vagy nem. Min-
den percben, amit az autópályán töltesz megkérdezed ma-
gadtól, túlélted-e. Menjél repül őgépen, és kérdezd meg 
magadtól, túlélted-e. Megkérdezed magadtól, honnan az a 
pénz, amin az élelmiszert vásárolom. 
Bennünket teljesen igénybe vesz az életben maradás szc k-
ségessége. Fáradtak vagyunk az élett őkés félünk a haláltól. 
Képzeld, rájössz arra, hogy egyáltalán nem játszik szerepet 
az, hogy túlélsz-e valamit vagy sem. Tényleg életben kell 
maradnod? 
Nem érzed-e magad sokkal jobban, ha azt a kényszert, 
hogy életben maradj, feladod? 
Nem éreznéd magad szabadabbnak? 
Nem lenne-e sokkal több energiád gyönyör ű  dolgok szá-
mára? 
Nem lennél-e képes arra, hogy másokat jobban szeress, 
ha nem kellene azon gondolkodnod, hogy élhetsz-e? 
Megtanultuk, hogy tovább kell cselekednünk, ez a köte-
lességcink. 
De ez nem így van. 	 . 

Mindezek az elképzélések a spiritualitásról, az istenir ől és 
a kötelezettségről nem az egyetlen lehet őség arra, hogy 
hívők legyilnk. 
Van egy kimondhatatlan titok, amely vezérelv számunkra 
is és a világ számára is. Ez a sötétség, amelyben a fény 
vclágít. Ha elismered az univerzum еgységességét, és a 
halál ugyanolyan biztos, mint a születés, akkor feltételez-
heted, hogy ez a dolog rendje. 
És többre nincs is szikséged. 

Fordította Gerald Schmidt 
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seamus deane 

LÁBAK 
A műanyagabrosz annyira lecsüngött már, hogy csupán 

a lábfejeik látszottak. Beszédjükb ő l időnként kihallottam 
valamit, de olyan megtört voltam akkor, hogy vajmi ke-
veset értettem belő le. Füstös szükölve lapult a hasamhoz. 
Éreztem, hogy többször megremeg. Szavaikra akkor nem 
tudtam figyelni, jóllehet továbbra is meglehet ősen ébren 
maradtam. 

Amikor a szoba minden zuga lábakkal telt meg, az asz-
tal alá húzódott, és odakuporodott mellém. Félt ő  is. A 
lányt a kórházba vitték, meghalt. Hallottam a szanitécek 
súlyos lépteit, amint megkísérlik őt lehurcolni a lépcs őn. A 
vörös fogantyús hordágyat a keskeny lépcs őházban a kor-
lát fölé emelték. Láttam fényezett cip ő iket feltűnni a szoba 
közepén. Egyikük megragadta a hordágyat, a fogantyúk 
segítségével függő legesen szétnyitotta, aztán a földre he-
lyezte fényes, fekete cip ő i mellé. Amikor a fogantyúk a  

linóleumburkolatot érték, az egyik cip őorron visszaverődött 
a vörös szín. A linóleum ugyanolyan tisztán tükrözte a vö-
röset, akár a cip ő . Mintha nagy-nagy melegséget zárt vol-
na magába. Azon a reggelen Una átforrósodva, izzadtan 
ébredt. Falfehér volt, pillanatra ugyanazt a vöröset juttata 
eszembe. A betegség kíméletlenül elbánt vele. Szemei 
kényszeredten fénylettek, kínlódott, csontjáig hasogathat-
ta valami. 

Újkeletű  kór volt ez. A kórok nevei egyébként mindig 
elragadtattak: diftéria, skarlát, rubeóla, influenzia; csak-
nem mind „a''-val végződött, és olasz futballistákra, tó-
versenyzőkre, sakkjátékosokra emlékeztettek. Amellett 
mindnek megvolt a maga külön aromája, kiváltképp a 
diftériának. Leped ők fertőtlenítőszagát idézi bennem, és a 
hálószobára nehezedő  fanyar orvosságszagot, amit ő l az 
ember bokáig megborzong. Egyedül a mumpsz nem riasz-
tott, ami a diftériajárvány után volt elterjed őben a benne 
szenvedő  felpuffadt arca. Kegyetlen megpróbáltatást sej-
tetett. De ez valami másfajta kór volt. Úgy hívták: meningi-
tis. Már a neve dermesztett. Veszedelem és sistergés volt 
benne. Una tágra nyílt, egyre tükrösöd ő  szemét éleszti 



bennem^ Akárha vegyítetlen héliumporcok feszítették vol-
na az agyát pattanásig . A hélium pedig robbanékony ter-
mészetű . Már nem hittem benne, hogy kiutat törhet ma- 
gának. 

A lépcsőaljhoz értek . Minden láb ugyanazt az utat járta 
be. Láttam Manus bátya félretaposott , barna cipő it, amint 
tétovázva , kissé ingatagon lépdel . Nagybátyáim, Dan és 
Tom egyforma lábbelit viseltek : súlyosat , sárosat , salako-
sat. A creggani telekr ő l érkeztek . Dané volt csatakosabb, 
Tom ugyanis pallérkotlott . De ő  is jócskán elnyűtte már. 
Dan egyik lábát a székre emelte , én pedig kiegyenesed-
tem, hogy szemügyre vegyem piszkos cip ője talpát. Zok-
niján olajfoltok , a talpán sashal . Aztán apám és anyám 
cipő it fürkésztem kiatartóan . Anyámé alacsony sarkú volt 
és feslett , a bő rszegély valósággal beékel ődött felt űnően 
dagadt bokáiba. 

Buzgalommal igyekezett a hordágy nyomaiban , közben 
fuldokolva sírt . Aztán elt űnt a kijáratnál . Követték őt apám 
terjedelmes , pertlis bakancsai . Rövidesen mindnyájan el-
vonultak és a szoba üresen maradt. 

Füstös remegett . Hideg áradt a nyitva maradt ajtókon, 
téli szél járt. Ő  elsietett meghalni, pedig nálam is fiatalabb 
volt. Hat esztend ős csupán . Pillanatokra megelevenedett, 
ellibegett előttem. Tudom, az égbe jutsz nemsoká. Dehát 
nem hiányzunk ott neked? Mihez kezdesz majd? Örökké 
mosolyogsz talán? 

Szűzies mosolya volt. 
Kisvártatva visszatértek . Mély csönd nehezedett a szo-

bára . Apám az asztalnál állt , s hogy kék munkásruháján 
megéreztem a rakodópart szagát , látni véltem az égaljon 
ponttá zsugorodó hajókat , mielőtt a semmibe vesznek. 
Apám munkába induláskor mindig furcsán idegennek t űnt, 
s csak mikor visszatért, éreztem, mégis ő  az. Tom éppen 
az amerikai overallja jókora zsebébe sülyesztette az alko-
holos vízszintmérőt , Dan pedig kabátjáért nyúlt , amely a 
székrő l a padlóra esett . Megakadt a szemem a bő rfolto-
kon, csúnyán belepték ujjait, ujjpereceit. A gipszre volt ér- 

14 zékeny , amely nap mint nap sebesebbre , varasabbra mar-
ta kezeit. A következ ő  hónapban abbahagyja majd a mun-
kát. De hol lesz Una akkor már? 

Mindannyian elmentek , csak a szüleim maradtak. Apám 
továbbra sem moccant az asztaltól , anyám a ruhásszek-
rénytő l néhány lépésnyire állott. Sírt. Viharvert cip ő i szo-
katlanul kicsiknek látszottak . Akkor apám bakancsostul 
odalépett mellé, mondott valamit . Később még inkább hoz-
zája húzódott , majdhogynem a cipő in taposott már. Ő  hát-
rált kissé, apám követte. Lépteik szabályosan váltakoztak, 
olykor kis híján egymásba botlottak . Szemem anyám ci-
pő in csüggött , meg apám bakancsain , anyám cipő in, meg 
apám bakancsain ... Füstös az arcom nyaldosta. Akkor 
apám csókolni kezdte anyámat , aki mindegyre sírt. Aztán 
egyszerre megállapodtak , és csak álltak ott, mozdulatla-
nul, és süket csönd lett, és pillanatokra visszafogtam a 
lélegzetem. 

Az volt az én első  halálom . Amikor a pap rávetette a 
három maréknyi agyagot, a koporsó tompán zörrent, s 
hogy a zörej végighasított a hegyoldali sírkerten, apám hir-
telen oldalvást kapta arcát , mintha reásújtottak volna. 

Valamennyien a sírbolt kapujánál álltunk , amely szűk 
volt és sötét tódult a belsejéb ő l. A koporsó fogantyúira hur-
kolt kötél földszín űvé vált, amíg leért a mélyig. A sírásók 
egyike eresztette szelíden a sírk ő  mentén, aztán agyag-
buckát hantolt föléje. A dombocska csakhamar megépült, 
a sírkamra peremét is túln őtte. Rátenyereltünk hideg föld-
jére, és virágot helyeztünk el. Korább, a fényezett kopor-
sótető re is virágokat szórtunk , akár az éjjeli virrasztást 
megelőzően a lány viaszos kezeire. Akkor a gyertya láng-
nyelve világolt még. Az éjszaka nem vettünk italt ma-
gunkhoz. Visszaérve a láng pislává lett, majd kihunyt. 
Anyámat nénéim és a szomszédok vigasztalták . Mindűk-
ben ugyanazt a súlytalanul rideget éreztem meg; iszo-
nyúan egyformák voltak . A fiatalemberek kalapjukat a ke-
zükben tartva messzire meredtek. Senki nem nézett a má-
sik arcába. 

A felnőttek között itt-ott gyerekek bukkantak fel, meg-
igézett angyalarcaikkal . A hálószobába , Una fekhelyéhez 
siettem , s ágyamra telepedve ágyát ámultam . Aztán pár-
nájába temettem a fejem. Fennhangon nem, magamban 
mondtam ki csak a nevét , és belélegezni vágytam valamit 
még belő le . De gyapjút meg szappant éreztem csupán, 
az ő  illata annál illékonyabb volt. Hogy zajt hallottam a 
lépcső  felő l, kiléptem . Nagybátyáim jöttek a halottas ágy-
gyal. A lépcsőházi ravatalteremb ő l hozták , magasan a kor-
lát fölé emelve. Álljak félre , mondták , míg beviszik, azzal 
a halottas ágyat a betegágy mellé helyezték. 

...világon túli kertek őrizzék ezentúl álmodat! 

Una először néhány héttel kés őbb tért vissza. Anyám 
kért, hogy látogassak a sírhoz , vigyek virágot rá. Vadvirá-
gokat vihettem volna , a boltiakat drágán adták . Alkonyult 
már, hogy futni kezdtem a temet ő  felé. Reménykedtem, 
hogy zárásidő  előtt érkezem majd, de mire odahagytam a 
várost , a kapukon lakat függött . Végigosontam a keleti fal 
menti gyalogösvényen , s a saroknál , ahol a fal jócskán 
beomlott volt , hamar átkapaszkodtam . Elhagyott térség 
előtt találtam magam , ahol fű  burjánzott és tömérdek pa-
rányi, zsenge virág nőtt. A fal tövén , a vadösvény mellett 
nem nőhetett még szamártövis meg csalán sem. Hosszúra 
nyúlt fűszálakat téptem , próbáltam összefonni , de nyirko-
sak voltak , csúsztak . Aztán , hogy a levegőbe hajítottam 
őket, apródonként szálltak alá , és odább értek földet. 

Áttörtem a sírok közt vezet ő  keskeny ösvényeken, s 
többször utat tévesztettem. A friss sírhalmot sötétben ér-
tem el. Felismertem aszott , porló virágait. Mozdítottam a 
koszorúkat , hervadatlan szálakért kutattam , de alig akad-
tak már . Csupán félig nyílott rózsát, egy feszesen össze-
zárt szirmú krizantémot , néhány édes szárú , kékes íriszt 
találtam . Bokrétát köthettem volna a koszorú egy darabka 
madzagjával , de gödröcskét kapartam inkább , és oda tűz-
deltem őket. Aztán körbetapodtam a földet . Közben vagy 
százszor elmondtam : Una, Una, Una, Una, Una. „Men-
nem kell —szóltam a földhöz . — Nehezen hagylak ma-
gadra, de most megyek ." A fal messzirő l odaderengett. 
Talpra álltam, kezem megtöröltem a harisnyámba . „Jövök 
nemsoká. Isten veled." 

Futásnak eredtem a zegzugos úton, szobrok, sírok kő -
mellei, kopár parcellák , kelta keresztek között . Az éjszaka 
eresztékeiben látni véltem a hatalmas üvegbúrák haldokló 
virágait , majd egy friss sírdombot — alig színehagyott vi-
rágokkal . Koromsötét volt, s akárha a fák szítták volna el 
a fényt koronáikba , törzseikbe. Akkor pillanatra ott futott 
előttem a lefelé vezet ő  ösvényen , a skótmintás szoknyá-
ban és pendelyben , hajába font szalagjaival , bűbájos mo-
sollyal. Csak mikor kiejtettem a nevét, t űnt el, s hogy fut-
tomban többször elismételtem, féltem már nagyon. Elér-
tem a falat , roskatag kőtetejérő l visszapillantottam a szir-
tes hegyoldalra , ahol ott súlyosodott a halál . Megint futni 
kezdtem , a Mór utca lámpájánál az útpadkához dörzsöl-
tem a cipőm sarát, és a ruhám is leporoltam . Onnantól 
ráérősen baktattam , s jóllehet , elmaradtam soká, minden 
időtlennek tetszett. Töprengeni kezdtem, mit mondok majd 
odahaza , bár féltem , csak felzaklatnám anyámat, és akkor 
megint vigasztalnom kell. Már csak ezért sem"akartam fel-
említeni a temető t. 

Az úton fivérem, Liam jött felém. Elbeszéltem neki láto-
másomat , amire ő  elborzadt , aztán ingerülten annyit szólt: 
„Ilyenkor nem kószálhatsz egymagadban." 

Álmatlan éjszakám volt . Ismét belém nyilallt a kép: az 
irgalmatlan haláltusa, anyám áhítattal elrebegett rózsfü-
zér-imája s a családi fohász . Ott  állongtunk megint a be-
tegágynál ; Füstös az asztal alatt kushadt . Míg elkesered-
ten cibáltuk Una hajfürtjeit , kegyetlenül torz arca meredt 
vissza ránk . Tehetetlenül , oltalomért húzódtunk apánk kar-
jai alá. Una száz könnycseppet verejtékezett azon a szél-
lelbélelt, fagyos éjszakán, amikor utoljára voltunk együtt. 
Azóta újra és újra kitáncol a k őkereszt alól, égi derűvel, 
némán , a hajában lobogó piros szalagokkal. 

Fordította Recskб  Diana 
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vojislav despotov 

PISZKOS ÁLMOK 
Eldobtam piszkos álmaim 
a boldogságról, 
öriilök hiányuknak. 
Mint Sztanyiszlavszkij és 
Tarzán tanítványa 
egyenesen agyamból nevetek, 
ha kioldanák láncaim 
elszaladnék anyám méhébe, 
és összehoznék egy 
eszméletlen rockkonertet. 

OLVASOK ÉS NÉZELŐDÖK 
Milyenek lesznek éjszakáink, 
ha eljönnek ama sötét nappalok? 
Fekete neonok világítanak majd, 
mi pedig csak alszunk 
örökkön. Ideje, hogy földre szálljanak 
valamiféle különös lények. 
Készítettem számukra egy kis 
félelmet és reggelit. 
Cinikus vagyok és savanyú. 
Nő t rejtegetek, Animaliát. 
Olvasok és nézelődök, tapogatózom 
és illatozom. Tépjétek le a hervadt 
Nárciszt és tegyétek herbáriumba. 
Ahhoz, hogy valaki verset olvasson, 
legalább a középiskolát el kell végeznie. 

Vojisiav DESPOTOV 1950-ben született 
Zrenjaninban. A belgrádi Bölcsészkaron 
hallgatott irodalmat, valamint német nyel-
vet. Néhány évig Németországban élt. Az 
Ulaznica, a Neuroart, a Pesmos folyóira-
toknak volt szerkesztője. Németbő l, angol-
ból és szlovénbő l fordít szerbre. 
Az Újvidéki Rádió dramaturgja. Újvidéken 
él. 
Eddig megjelent versekönyvei: Prvo tj. pes-
mina slika re č i (1972), Dnjižetna bibil zizra 
uhunt (1976); Trening poezije (1977), Pera č  
sapuna (1979), Pada dubok sneg (1986) és 
Prljavi snovi (1988). Esszékötete 1985-ben 
jelent meg Vruć  pas címmel. 
Despotov a kísérleti konkrétista költészetbő l 
indult és izgalmas utat tett meg, a koncep-
tualista praxison keresztül mai fázisáig, 
amikor is a költészet hagyományos kifeje-
zésformáit használja, és egy kifejezetten 
posztmodern költészetet m űvel. 
Költészetének immanens értékei a kortárs 
szerb és jugoszláv irodalomban kiemelkedő  
helyet biztosítanak neki. 

Fenyvesi Ottб  



CUMIS ROCK 
	

POUR LA LIBERTÉ DU MONDE! 
Vége a cumis rocknak, 
büntess hüvelykujjaddal 
a sezlonon, 
anyám, adj egy műanyag emlő t, 
holnap fogom a csekkönyvem 
és elmegyek felnőni. 
Norvégiába vagy Svédországba utazok, 
ott jó hideg van  
titokban cumizhatok. 

HAVAZIK 
Hó hull  az ingemre. 
Este a tévében riportot 
nézek a hóesésrő l. 
Rákot, szifiliszt, AIDS-et 
akarok kapni, 
meg valami első  díjat, 
hogy megtudjam, meddig maradok fiatal. 
Mert én egy ámokfutó vagyok, 
műanyag szénakéve, sánta huzat. 
Lányom szeszélyes agya 
télikabátot vett nekem 
féláron. 
Hó esik ingemre. 
Tüdőm betegebb felét 
tegnap óta vírusok cibálják, 
nyugati oroszok. 
Óóó, én egy ámokfutó vagyok a szélben, 
a gondolat egere, mely a sikert 
és a bukást egyengeti. 
Anyukám, kiolvadt a hó a riportból, 
valaki kertünkbő l 
végleg elvitte 
a kártevőket. 

Életem legszebb tele volt ez. 
Egy kicsit gyötört az adminisztráció, 
különböző  bizonylatokat kaptam arról, 
hogy beteg vagyok. 
De vajon mikor fogják elhitetni velem, 
hogy beköszöntött a szabadság? 
Leveleket írtam az államelnöknek 
és Kurt  Waldheimnek. 
A szabadság az majd akkor jön el, ha 
eltörlik a házasságot, a pénzt, az igazolványt. 
A szabadság az majd olyan lesz, hogy senkinek 
nem kell semmit se csinálni, 
csók szabadnak lenni. 
Szomorú, de szükséges. 
Szegény agyam, sírt míg lementem a lépcs őn. 
Felakasztom magam, 
József Attila is letette fejét a gyorsvonat elé, 
egy kínai költő  téglát akasztott nyakába. 
A városban azt beszélik, hogy szikofrén vagyok, 
de nekem csak orvosi igazolásaim vannak. 
Vettem egy fekete nercbundát, 
pour la liberté du monde! 

LOKÁLIS TAVASZ 
Megérkezett a tavasz városunkba, 
jelentették a helyi lapok. 
Délről megérkeztek a madarak, 
földre szálltak a füvek. 
Északról megérkezett a kritikus, 
aki az önkiszolgáló előtti téren 
kijelentette: 
búcsúzóul minden lakótelepnek 
meg kell kóstolni 
a téli sillert 
a tavasz érdekében. 

TELESZKÓP ÉS MIKROSZKÓP 
Ma a csillagok állása 
eléggé kommunista, minden csillag 
egyformán gyűrött 
a szegény, végtelen kozmosz zászlaján. 
Ma délben mindegyiknek 
kicseréltem az elemét, 
hogy teljes fényben 
pompázzon estére a horoszkópban. 
Ma a csillagok állása 
mindenkinek kedvező , 
használjuk ki ezt az új égboltot, 
emeljük magasra a teleszkópot, 
kalapáccsal zúzzunk a mikroszkópra, 
halál a fasizmusra. 

Fordította Fenyvesi Ottó 
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A FIATAL ÍRÓK KÖRE MINT A 
CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR 
IRODALOM LEGÚJABB 
„SZÖVETSÉGE" 

A Fiatal Írók Köre (FIK) 1986. december 12-én alakult 
Pozsonyban, a Szlovákiai Írók Szövetségének székházá-
ban, az érsekújvári központtal m űködő  kezdő  irodalmárok 
öntevékeny mozgalma, az Iródia munkájának felfüggesz-
tése után, annakk nem hivatalos jogutódaként. 

A FIK keretén belül jött létre az érsekújvári központtal 
m űködő  Stúdió erté (Experimentális M űvészeti és Irodalmi 
Stúdió), valamint a FIK Folyóirat Figyel ő  Társaság, amely 
a kör dokumentációs munkáját hivatott átvállalni. A FIK 
közrem űködik az Irodalmi Szemle fiataloknak fenntartott 
irodalmi mellékletének, a Holnapnak a szerkesztésében, 
valamint tevékeny kapcsolatot ta rt  fenn szlovák testvér-
szövetségével, a Kruh mladych autorovval. A kör tevé-
kenységét a tagság és az Írószövetség Magyar Szekciója 
által jóváhagyott alapszabályzat határozza meg. Céljai kö-
zött szerepel például a kör tagságának érdekképviselete, a 
csehszlovákiai magyar irodalmi utánpótlás rendszeres fel-
kutatása és támogatása, pályázat- és ösztöndíjrendszer 
kiépítése, kiugró irodalmi alkotások díjazása, irodalomel-
méleti szakemberek és m űfordítók képzése, él ő  kapcso-
lattartás és cserelátogatások szervezése más országok if-
júsági, irodalmi köreivel, szervezeteivel. Ezen célkit űzé-
seknek, feladatoknak csak hiányosan tudunk megfelelni, 
sajnos (!), de els ősorban nem önhibánkból. Ilyen helyzet-
ben mi mást tehetünk, mint hogy éberen figyeljük és ki-
használjuk mindennapi lehet őségeinket. 

Hodossy Gyula 

m. csepécz szilvia 

A BOLOND 
én élten is 
visszaverődni akarok 
ott lenni minden lakatlan arcon 
harminckét fog között 
formázni istent és fájást 

KÖVEK, SEMMIT SE SZÓLVA 
Gyerünk haza 
józanodjék hajnali vázunk 
ahogy a kövek 
még jelen vagyunk 
nyomunk 
nyújtózó halálunk 

A BIZALOM FOGHÍJAI 
valahogy majd csak kibírom a tűsarkú cipőt majd 
kibírom a céda naplementét a falut a tökéletes 
éggel fenyegető  golyót nagy halimitátor a vendé 
g az engedetlen legkisebb fiú a legkisebb leány 
közép európai nem indokolható úgyis megadom mag 
am egyszer és beérem nehezékül nyomomban a vers 
lehet hogy egyszer majd fellázadok most attól f 
élek végül mégsem rengeteg a dolgom mintha egys 
zerűen egy öreg öreg ember csomagolna ha meggon 
doljuk lenyűgöző  a Nagybetűkkel foltozozz végre 
hajtás éppen mert a következ ő  állomás nem valód 
i állényeges röviden nincs mit tenni nincs szél 
e valószínűleg lakatlanná lett ami írva vagyon- 

bettes istván 

EPITAPHIUM SENKIFÖLDJÉN 
lám kíváncsiságból jártam én erre is 
hogy volt szerencsém 
csatlakozásom 
és néhány ötletem? 
*voltig emlegetem 
a nagy vonatszerencsét 
így teltek éveim 
a kőre ezt véssétek: 
MEGI UNYT CSIPKETEA-MÉRGEZÉSBEN 

* Váltig, holtig, vagy csak a boltig... Mindegy. 
Gyógynövényfajták lepjék a zsíromat. 

SZÁZADFORDULÓS 
NOSZTALGIÁK 
Ó, ótvaros órák! 
Struccnyakú igricek... 
Itt állunk pendületlenül. 
Bibircsókos bandzsításaink 
ürességtő l kongnak. 
Bendzsónk sutban hever, 
csak bendőnknek élünk. 
Mint egy rég faragott kakaduba, 
mégis belénk száradnak a húrok. 
Ki emlegeti ma a régvolt búr háborút? 
...talán holmi gálalik 
jöttment aligaligállok 
gálalízek négy halfej ű  madrigál 
pamuttőgyű  töntölye tohonyák 
patolya pititízes malonya agyonnyalomkák 
intalepény pulypapukák 
potyapia csurranapotyák... 

Ó, ótvaros órák! 
Struccnyakú igricek... 
Itt állunk pendületlenül. 
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hodossy gyula 

ÜLÉS 
Köd van. Mintha a szél is fújna. Nem süvít, huzatot sem 

érezni, csak éppen rendszertelen id őközönként bevágódik 
az ajtó, egy pléhajtó a tet őn, vagy valamelyik szomszédos 
ház tűzfalán. Hangja, mint a cintányéré. Az elbóbiskolókat 
felrázza vagy megijeszti. A hatás tökéletes. Az ajtó be-
vágódik, az emberek megrezzennek, nyomban kiegyene-
sednek székeikben, és mérgesen néznek a szemben ül ő -
re, mintha az tehetne az egészrő l. Ettő l aztán egyre ide-
gesebb mindenki a kerek asztalnál, ami nem is kerek, in-
kább tojás alakú. Az asztal körül ülésez ők úgy helyezked-
nek el, mint napjuk körül az ellipszispályán mozgó boly-
gók. Ez rossz hasonlat, de még milyen rossz! Az ellipszis-
pályán mozgó bolygók haladnak, de ezek közül ki halad-
na? Vajon kinek lenne mersze valami építő  javaslatra, va-
lami ép gondolat feltárására? Persze, ez az egész ett ő l 
szép, mármint attól, hogy el lehet pilledni, el-elbágyadni, a 
széken lecsúszva hanyagul hogy üldögélni, esetleg körmöt 
piszkálni. Az aktívabbak még keresztrejtvényt is fejthetnek. 
A vasajtó pedig ijesztget. Hát ez nem is rossz, ha még va-
laki tudna gondolkodni, elmélázhatna azon, hogy ez nem 
valami égi jel-e. A vasajtó ijesztget, vagyis figyelmeztet. Az 
óvópincékre is vasajtókat szoktak rakni. Szent ég! Valaki 
szándékosan csapkodja az ajtót, hogy az itt ül őket figyel-
meztesse a háború veszélyére. Háborúveszély! A sasbe-
hívók pillanatok alatt minden épkézláb férfi hátára гбtapad-
nak, lökdösve kit erre, kit arra, és feléled a statárium. 
Hosszú kényszerpihen őjét megbosszulva tizedel, ötödöl, 
vagy ami épp eszébe jut. Az ülésezđket nem kell hogy ez 
érdekelje, ide nem hordanak sasbehívót. Az ülésteremben 
nincs statárium, csak egy ovális asztal meg székek és 
talán még emberek, akik ülnek, el-elbágyadnak, majd ösz-
szerezzennek, amit lehet, hogy már azért tesznek, hogy 
újra elbágyadhassank. A vasajtó figyelmeztet. A raktára-
kon is vasajtók vannak. Netán kiürültek az élelmiszer-
raktárak? Ez lehetetlen. Az ötletet elvetem, hiszen az ülé-
sezőknek is enniük kell, mert az nem lehet, hogy éhezze-
nek. Akkor katasztrófa igazán nem érheti az országot, 
hogy legalább nekik se jusson dinsztelt gombás sertéshús, 
sült pisztráng, sült libamáj, tűzdelt nyúlgerinc, párolt őz-
comb, vaddisznó vörösborban, vagy akármi más, amire 
éppenségel gusztust kapnak. Gusztust kapnak? Ez túlzás. 
Vajon melyik renegáltul transzcendes cizell ő rtő l tudnák 
ezek, hogy mi is az a gusztus? Ha tudták is valaha, rég el-
felejtették. Az óramutatók állása jelzi nekik, éhesek-e, 
szomjasak-e, kell-e vécézniük, sőt, hogy kell-e köhinte-
niük, ásítaniuk vagy homlokot törölniük. A felkínált ételek 
közül mindig a legdrágábbat vagy a legfurcsább nev űt ren-
delik, amit azért is megtehetnek, mert természetesen a 
bennülőknek nem kell fizetniük szinte semmiért, f ő leg nem 
az ételért, ezt persze nem kell úgy értelmezni, hogy nem 
lenne nekik mibő l kifizetniük, de hogy nézne az ki? Végül is 
nem kerülhet az ország olyan rossz helyzetbe, hogy az 
ülésezőknek a pénztárcájukat kelljen el őkotorniuk, de hol 
itt a gusztus? A vasajtó figyelmeztetget, néha er őre kap, 
és megszaporázza a ki-becsapódásait. Az utóbbi id ők leg-
nagyobb és egyben egyetlenegy megoldhatatlan problé-
máját jelenti ez a tanácskozóknak. Régebben más volt a 
gond. Az asztallal voltak a bajok. Kezdetben a teremben 
nem volt asztal. Így mindenki láthatta a másik lábát, ha-
sát, legalábbis a ruhát, amely ezeket a testrészeket hiva-
tott eltakarni, de a lábak mozgása úgy lekötötte az ülése-
zők figyelmét, hogy mindenki elfelejtette a tanácskozás 
napirendi pontjait. Ez még nem lett volna olyan nagy baj, 
csakhogy nem lehetett szundikálni sem, mert bágyadt álla-
potban könnyen útnak indulnak a kezek, és féltek, hogy 
azok az ágyék tájékán kötnek ki, és az ilyet mégsem illik 
mindenki szeme láttára csinálni. Kis négyszögletes do-
hányzóasztalokat hozattak a terembe, ami pedig különbö-
ző  klikkezésekhez vezetett. Féltve az itt ül ők megrendíthe-
tetlen egységét, a dohányzóasztalokat egy keskeny hosz-
szú asztalra váltották fel, de mivel az asztal két üresen  

hagyott vége közül az egyik az asztalf ő i tiszt hiányát su-
gallta, ezt az asztalt gyors ütemben egy nagy négyzet 
alakúra cserélték fel. Ez az asztaltípus volt még a leg-
hosszabb élet ű . Majd rájöttek, ez így nem igazságos, hi-
szen a sarkokban olyan közel ülnek, hogy könnyen befo-
lyásolhatják egymást, sőt akármikor egymáshoz is nyúl-
hatnak anélkül, hogy ezt a többiek észrevennék. Ekkor jött 
a kerek asztal, amelyet forgatni lehetett. Ezt mindenki tud-
ta, de bizonyítani is kellett a;forgást, ami persze nem vára-
tott sokat magára. Az egyik /csakhamar észrevette, hogy a 
keresztrejtvényben idegen 'ollal írták be a „párzik" szót és 
a sugár jelét, az „r"-t. Tefát ez az asztaltípus is, érthet ő  
módon, tarthatatlanná vált, így eljutottak a végs ő  döntésig, 
ovális asztalt csináltatnak, amivel megoldják ezt a már 
megoldhatatlannak t űnő , a tanácskozás sikerét megkérd ő -
jelező  áldatlan problémát. Alig telt el pár nap, vagy pár 
hét, vagy pár hónap, vagy akár pár év — mert innét bent-
rő l az idő  múlását nehéz meghatározni, ahhoz ki kellene 
menni, de arra nincs idő , és egyáltalán, hogy nézne ki, ha 
mindenki ide-oda szaladgálna, ez itt nem galambház —, 
vagyis alig telt el valamennyi idő , hogy a nagy asztalprob-
léma megoldódótt, elkezdett zörögni az a szerencsétlen 
vasajtó, aminek megoldása, vagyis a zörejek megszünte-
tése sokkal nehezebbnek t űnik, valóban nehezebb is, mert 
az a bizonyos ajtó a termen kívül vagdalódzik. Így ez egy 
külső  probléma. A külső  gondokkal, bajokkal pedig minden 
korban óvatosan kellett bánni. A jó politikus ezt tudja. Az 
itt ülők ennek értelmében elhatározták, hogy nem veszik 
tudomásul, és amirő l nem tudnak, az nem is lehet prob-
léma. Egy ideig sikerült a csapódások pillanatában felhúz-
niuk magukat a székeikben, mosolyogni, és kinézni az 
ablakon, mintha nem is a csapódás hatására cselekedné-
nek eképpen, hanem mert épp erre kaptak kedvet. A csa-
pódások rendszertelensége tarthatatlanná tette ezt az ál-
lapotot. Ekkor az ülésteremben ülök megegyeztek abban, 
hogy az ajtó be- ill. kikapcsolódásával járó zörejeket a to-
vábbiakban problémaként kell kezelni, de nyomatékosan 
leszögezték: ez külső  probléma. Rögvest törvényt alkottak: 
a külső  probléma nem belső  probléma. E törvény lehe-
tővé tette, hogy ne a küls ő  probléma megoldásán, annak 
kiküszöbölésén fáradozzanak, hanem azon, hogy az a bi-
zonyos külső  probléma ne hatoljon a tanácsterembe. 
Hangszigeteltették a falakat, a padlót, a mennyezetet, az 
ajtókat, az ablakokat, de ezentúl még er őteljesebben lehe-
tett hallani a vasajtó nyerítezését, mert vagy a munkások 
értették félre a parancsot, vagy a felhasznált anyag volt 
rossz minőségű  (errefelé egyik sem ritka), de egy szó mint 
száz, visszacsináltatták az egészet. Füldugókat rendeltek. 
Megszületette a megoldás. Kellemesen megnyugodtak, de 
rövidesen гб  kellett jönniük, hogy ez a süket helyzet újabb 
probléma szülője. Sem az ételt hordó pincéreket, sem a 
seggnyalók és spiclik suttogását, de még saját jól kiérde-
melt büfögésüket sem hallották. Ekkor fülhallgatókat és 
mikrofonokat szereltettek fel, ami azért nem vált be, mert 
rövid időn belül megjelentek az álcázott, legmodernebb le-
hallgatókészülékek, amelyek a spiclik biztonságán túl a 
termen belüli személyi biztonságot is veszélyeztették. Vé-
gül is a technikusokat vackaikkal együtt kizárták az ülés-
terembő l. Miért zörög, ha nincs szél? — kérdezték néme-
lyek végső  elkeseredésükben. Igen, a termen kívül szél-
csend van és szürke köd. Fullasztó köd. (Megjegyzem, ez 
külső  probléma, amivel ha akarnak sem tudnának az itt 
ülők foglalkozni, mert törvény van rál Persze változna a 
helyzet, ha az a sok szemétség ide beszivárogna). A vas-
ajtó vagy pléhajtó okozta zörejek felel őtlenül továbbra is 
veszélyeztetik a tanácskozás nyugalmát, amit az ülés 
egyik határozatában szabotázsnak, országunk rendje el-
leni provokációnak neveztek. Az egyik ülésez ő  a vasajtót, 
annak rámáját és mindent, ami a zörejek el őállításában 
közrem űködik, burzsoá-nacionalistának kiáltotta ki. Az 
ovális asztal körül jogos a felháborodás. Ezt a megálla-
pítást az egyik jegyzőkönyv tartalmazza, amibő l bizony 
van egypár. A jegyzőkönyveket vérbeli hivatalnokok írják. 
Hatalmas dossziék látványa igazi örömet jelent a tanács-
kozás гбsztvevđ inek, hiszen ezek számával mérik fel mun-
kájuk eredményességét. A hivatalnokok, akik minden elis- 



merést megérdemelnek, állandóan körmölnek, mint a gon-
dolatolvasók. Soha nem várják meg, hogy valaki megszó-
laljon, netán valami érdekeset mondjon, hanem csak ír-
nak, mindig tudva, mit és mennyit. Szakemberek a javá-
ból. Nem csoda, harminc-negyven évig nevelték őket erre 
a posztra. A jobbnál jobb iskolák meghozzák gyümölcsü-
ket. Ezek itt mind gyümölcsök. Öket még az a bizonyos 
külső  probléma sem zavarja, még a jegyz őkönyvekben 
sem tesznek róla említést, mint ahogy arról sem, hogy a 
teremben ül ők egyre idegesebbek, egyre többször meg-
rezzennek, némelyikük már elvesztette az összhangot a 
vasajtóval, a zörejektő l teljesen függetlenül ijedezik. Ez ti-
tok, nem szabad, hogy kiderüljön. Szigorúan titkosan kell 
kezelni az ügyet, de szerencsére a hivatalnokok ezzel rég 
tisztában vannak. A kinti köd vagy szmog, vagy mit tu-
dom én, mi az ördög, teljesen lehetetlenné teszi a kilátást 
és a belátást. Nem azért mondom ezt, mintha valaki is 
igaziból kilesett volna, ill ,  valakinek eszébe jutott volna ide 
bekukucskálni, bár erre talán a lehet őség megvolt. Most 
ezzel a szürkeséggel ez az állítólagos lehet őség is elve-
szett. A jegyzőkönyvek szerint (Lényeges!) a kintiek kap-
csolata a lehető  legjobb, a leggyümölcsöz őbb, a leghar-
monikusabb a bentiekkel, sőt akár a kintiek lehetetnének 
a bentiek, ill ,  a bentiek lehetnének a kintiek is. Tulajdon-
képpen e kapcsolatszakadást isteníteni kell, mivel ezzel 
bizonyítható a nagy egység. Ez a harmónia csodálatos. 
Ettő l némileg megnyugszanak bent a kedélyek, de a küls ő  
probléma tovább csapdalódzik. Hol vannak azok a régi, 
bágyadt, kókadt, ájulásig alélt ücsörgések? — sóhajtanak 
fel egyesek. — Kinek volt az rossz? 

Ha valamelyiküknek az ülésteremben még eszébe jutna, 
annak idején miért jöttek össze, vagy legalább az, hogy 
jól megszokott ügyködésükön kívül mit lehet még egy ülés-
teremben csinálni, akkor..., na, de ezt hagyjuk. Kint nagy 
a köd, bent meg a jegyz őkönyvek szerint újabb fontos sza-
kaszához érkezett az ülés.  

hizsnyai zoltán 

CSIPKERÓZSIKA 
SZÜLETÉSNAPJA 

„S feljött a nap, kongott a láthatár, majd megrepedt. 
Es jobbról is, bal felő l 
A hiábavalóság dalát zengték a kórusok," 

Füst Milán 

Csutka a torkodon születendőben. 
Egymásba rogyott lugasok körötted. 
Már csak úgy reng meg alattad a föld, 
ha magad csuklatod meg 

a hegyet: dobogjon szíved helyett, 
ha világra vájúdod mind a völgyeket, 
ha leigázod, vessz ővel vered 
a vért, a tűznek olvadékát. 

Ami vagyok, s mi nem leszek 
együtt kell élnem — ez a rengés. 
A Föld egy óriás szardíniakonzerv, 
lecinkelve, rozsdaállósítva! 

És a svédacél eszmék 
— mint döglött ebek — 
saját farkukat bűzükkel kergetik. 
A spanyolviasz húgycsövünkig ér. 

A levegő , mint földhöz vágott tök —
két manccsal tapasztjuk szánkba. 
Az örökkévalóság visszamutogat 
ravataltól lelógó tagjaidnak. 

Puha golyókban görögnek a könnyek 
bőriink alatt: fiatalok vagyunk 
még szívszakadni — nem tántorogni, 
nem erő lködni tudunk csak egyedül. 

A koszorúkat már kiszemeltük, 
várjuk az éberebb éjet, 
a kevésbé sért ő  megaláztatást: 
lesz virág, akár egy tábornoki síron. 

Apacs sírhely, vagy gólyafészek? 
Te öngyulladás Prométheusza! 
Liften járunk hozzád a temetőbe, 
a boyt fél kézzel borravalózzuk. 

Négy taggal rángatom magam. 
Rág cakkos leheleted. 
Egy késszúrásodnyira vagy. 
Berezelek, akár egy drótos. 

Egy szögletnyi hely sincs a létben. 
Zsíros csutakok úsznak a szívhez. 
Csókok alatt fuldoklik a csutka 
— nyakig levükben kongnak a harangok. 
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juhász r. józsef 

MEGVÁRAKOZTATOM AZ 
IDĆOT 

(költészet kimerülésig) 

addig is lecsót csinálok 
addig is párhuzamosakat lépek Mária Teréziával 

addig is felvállalom az összes kisebbség és nagyobbság iii 
addig is szalutálok 

addig is tekervényeseket mondok hogy csak az értse aki 

szobád ablakán megjelennek a vizisárká лyok 
eltűnök az üü elöl 

anyád ablakában megjelensz 
a többieket is magammal viszem 

ölelek és csókolok mindenkit: - mondanád 

de mindenkit nem ismerhetsz 
és elveid vannak 

megvágyakoztatod az id őt és farkcsóválva bedobod az els ő  
saját készítésű  bombádat a száján 

csak célozgatsz csipkelődЭΡ sz bosszantanád az olvasót 
Kairóban meg Jeruzsálemben meg a Fülöp szigeteken - 

/ ZIAUL HAK / 

már csak szalámi csak 
már csak papírjegy csak 
és a köztéru temet ő  és a 
csoki roló és a csak és a 

Vagy! Hogy mást ne mondjak 
Vagy! Tekervényesen!? 

Vagy! Lenned itt kevés!? 
Vagy! Sortól sorig!? 

nem...iségtő l nemzetségig!? 
De mi nem! - mondták 

Majd mi! - mondják 
És én? - mondom 

talán bizony én legyek a ti istenetek? 
...és a te lelkeddel... 

hadifogoly nagyapád 
szűk utca, bicikli 

CAMP DAVID ÉS CAMP GO'LIA'T 
szemben oszlop 

És lőn VILA'Gosság 
tömÉRDEK csonkatündér 

zeBULIn 
nAGYMOLY 

(bennetek LMI káosz uralkodik) 
Na és az IU a költészeten túl? 
Na és az II az emberen túl? 

És? 

Kétezerben csupa PicARso jön majd feléd? 
csupa Soltész Rezs ő? Arafat? Ligeti? 

Avagy csupa köriilbást$zott entellektüel? 
Forgunk zsírunkban fortyogva 
műtárgy folyik a vízcsapból 
műtárgy zuhog a felhőkbő l 

. IRODALOM szarásig 
KÉPZŐMŰVÉSZET szarásig 

csak a csokiról csak 
anyád 
elveid 

saját készítésű  bombáid 
SZALA'MI 

ahogy kimerülnek a nyelv bányái, és szó nélkül marad 
/ a nemzet 

tett nélkül a kéz, fény nélkül az agy, csak a gép jár majd b ő - 
szösen és tölti a kakaót, és lavina zúdul a költészetre. 

változatlanul erélyes vagyok 
Quvaitba megyek és olyat teszek 

hogy elszegényedik az olajsejk ha végignéz: 
nevetni 	fogok 

de nem megyek 
inkább vakargatom a hájamat 

a babérok még teremnek 
jó itt az éghajlat 
jut mindenkinek 

minden POÉT ALESZ FŐTISZTNEK 
addig is lecsót csinálok 

párhuzamosakat lépek az (Ki-vel 
(lásd 1-5 sorig) 

az önmagad fölülmúló agy 
repeszeit szétszórja 
megtér csonkjaihoz 

újraépíti immár hiányos önmagát 
és TERMEL TERMEL TERMEL TERMEL TERMEL 

majd a véletlen folytán 
fölülmúlja önmagát 
(és megint elölről) 

mi meg majd úgy teszünk 
no de sebaj 

mindig volt van  
és lesz 

és az üü? 
az egyetlen szűz dimenzió? 

várhat még nem? 
vagy nekiesünk? 
jók leszünk nála? 

teszünk veszünk hiszünk? 

van még szalámi 
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vajkai miklós 

A TÁVOZÓ ASSZONY 

Kosztolányi Dezső  emlékére 

Minden összekuszálódott bennem. Így azt sem tudnám 
megmondani, hogy kik hozták haza az asszonyt. A földi 
maradványait a konyhaszekrény mellé: két székre fektetett 
deszkaajtóra halmozták, s távoztak. Viszolyogva haladtam 
el a húscafatok mellett. Ugyanakkor az izgalom valahai 
változata hatalmasodott el bennem. Voltak idők, amikor 
még eléggé fiatalnak éreztem magamat, hogy e n ő  után 
szaladgáljak, és ez a n ő  akkor még hihetetlenül karcsú 
volt, és testéhez simuló bársonyruhát viselt, s az ábráza-
tán a szepl őcskék bronzpénzecskéi, s a hajának pedig 
hennaillata volt. „ Jó alakom van, akár kéjhölgy is lehet-
nék..." - mondta egy alkalommal. 

Képek, képek, képek: képek a múltból, amelyek alá köz-
helyeket kanyaríthatnék. Ma már tudom, hogy nincsenek 
közhelyek. 

Az asszony földi maradványai a deszkaajtón. 
A megszaggatott testéb ő l most elő tűnt a zsiradék áttet-

sző  rétegeződése... 
A szájamban édeskés ízt éreztem. Mint amikor évekkel 

ezelőtt áramütést szenvedtem. 
- Valami véget ért... 
No, nem az ő  életében. 
Az ő  élete már korábban elveszett. Járt-kelt a bútorai 

közt. Járt-kelt, mintha többé jobb sorsra nem lett volna ér-
demes. És mi, akik körülötte voltunk, nem szólítottuk meg 
a benne menekülő  vadat. 

Mi - barátok és szeretők - olykor egymásra pillantot-
tunk; a kezünket széttártuk. Ennyi volt az egész. 

A menekülő  vadat önmagunkban is elkerültük. Illetve 
hatalmas engedményeket tettünk ennek a vadnak. Úgy 
bizony: mindenki a maga módján csillapítja a benne meg-
búvó állatot. Ki a b űnös testiséggel, ki kocsmázásokkal, ki 
aszketizmusával. A szomszédom - például - az álmait 
nyújtja át a benne dúskáló vadnak. Az anyósom a ridegsé-
gét. A néhai asszonyom pedig egyre többet evett. A teste 
megroggyant. Egyre hájasabb lett. Egyre súlyosabb, egyre 
szótlanabb. Abban a hatalmas lámpában, amely maga a 
világ: abban ő  csupán pisla kanócfény volt az utóbbi esz-
tendőkben .. . 

Az ő  életében igazából nem történt különösebb válto-
zás. 

A mi életünk változott meg egy keveset, amióta földi ma-
radványai a deszkaajtóra kerültek. 

A szomszéd csengetett be hozzánk. Alacsony, vézna 
emberke volt. 

Sohasem tél be hozzánk. 
Becsengetett. 
Általában az asszonyom nyitott ajtót, és átszólt a dolgo-

zószobámba: 
- Keresnek... - mondta. 
Aztán a folyosón megittuk a magunk sörét. Ennyi volt az 

egész. 
- Arra gondoltam, hogy nyitnék egy ingyenes büfét -

mondta ezen a napon a szomszéd. - Itt, a falban vágnék 
egy kisablaknak megfelel ő  ű rt. 

- Jó ötlet - válaszoltam. 
Arra gondoltam, hogy bizonyára magányos. Elnevettem 

magamat, mert felötlött bennem, hogy alighanem a benne 
rejtőző  állat követel őzik. A nagyvad akarja, hogy büfét 
nyisson. Hogy vendégei legyenek, akiknek kolbászt és 
csülköt főzne. Tormás mustárral. Es friss rozskenyérrel 
felkínálná... És utána a söröcske következne... Egy vagy 
két flaska pilzeni ... A szomszédomban üvölt ő  nagyvad 
pedig lecsillapodna. S a szomszédom még évtizedeken át 
egzisztálhatna.. . 

- Hát így vagyunk... - gondoltam. 
- Szomorú helyzet, annyi bizonyos... 
Visszahúzódtam a szobámba. 
A szomszédom csontos vállai és a vékonyka karjai még 

sokáig kísértettek. 
Ötven körüli, lángvörös hajú, ápolt arcú, szigorú tekinte-

tű  hölgy zavarta meg a nyugalmamat. Nem lépte át a laká-
som küszöbét. 

A gyermekem a tenyerét tartotta az asszony elé. Ő  cu-
korkát hullajtott a picike tenyérkéjébe, majd hozzám for-
dult: 

- Hogy vagy, fiam...? 
- Egyel ő re még bírom... 
-Úgy. Ki kell bírnod. A gyerek miatt is. És ő? Már meg-

hozták? 
-Meghozták. 
- Milyen állapotban van? 
- Nagyon változik... - mondtam. 
- Ez várható volt, fiam... - a retiküljét magához szorítva 

távozott. Energikus léptei elhaltak a folyosó végen. 
A gyerekre pillantottam. 
Csupán ötéves volt. Imént piros ruhát adtam rá. Öt esz-

tendeje alatt ez a gyerek mindig neheztelt rám. Szinte a 
bűntudatba kergetett. A szemeivel most így szólt hozzám: 
„Magunkra maradtunk..." 

Indulnom kellett volna, hogy rendezzem az asszonyom 
ügyeit. A szobába érve valamit mondtam is a gyereknek, 
ami megint kiváltotta benne az ellenkezést. A játékai kö-
zé húzódott. Én pedig arra vártam, hogy lecsillapodjon. 

Az asszonyom ekkortájt jött be. 
Halkan, szinte nesztelenül nyitotta ki az ajtót.Gyakran 

felbosszantott a váratlan színrelépéseivel. De általában fe-
gyelmeztem magamat. 

A haja most szép hosszú volt, és hennaillatú, mint ré-
gen. És testhez simuló bársonyruhát viselt. És karcsú volt, 
mint akkorában, amikor még volt egymás számára mon-
dandónk. Rég nem szerettük egymást. S az érdekeink jó 
ideje nem voltak közösek. De mint embert: sajnáltam őt. 
És most, amikor ez a szerencsétlenség történt vele, még 
inkább sajnáltam. S a sajnálatban már ott van a szeretet 
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és a szerelem rügyecskéje is. Látszatra kötöttem maga-
mat a szigorhoz: 

— Nyughatnál már! A te helyed nem itt  van...  — a konyha 
felé mutattam. 

Az arca halovány volt. A szemei azúrkékek. A szája eper-
színű , mint sok-sok évvel ezel őtt, amikor még nem lúgozó-
dott ki az élettő l. 

A közelemben állt. 
Arra gondoltam, hogy errđ l az asszonyról végérvénye-

sen sohasem mondtam le. És talán ő  sem mondott volna 
le rólam. Régóta nem szerettük egymást. De valahol a 
mélységek mélyrétegeiben ott volt a titkolt lehet őség, hogy 
egy napon... Egy napon ilyen vagy amolyan hatásra meg-
változunk. Es ezáltal megváltozik ez a kapcsolat is... 

Az ötven körüli hölgynek valamit a virágokról, a koporsó-
ról, a gyászsze гtartásról huhogtam. Ő  meg: „Úgy, úgy, 
fiam! Tegyél a belátásod szerint, fiam!" Szent isten! Az a 
rátarti hölgy, aki egy órával ezel őtt a békémet zavarta 
meg, az ennek a nyomorultul járt asszonynak az édesany-
ja! Csakhogy a memóriám elnehezült. Igen. Igy történt. 
Ennek a nőnek az anyja! Jól megnéztem az ábrázatát. 
Nem látszott rajta a lánya iránti sajnálat. Igaza is van. Kü-
lönben is: gránitkemény n ő  az! Tíz hónapnyi együttlét után 
eltemette az első  urát. A második házassága húsz év múl-
va felbomlott. Sokat kínlódott életében. A küzdelmekben 
megedződött. Most pediglen majd a lányát temeti. Aki a fe-
leségem volt. Akárcsak az anyósom els ő  házassága, a 
miénk is magas hőfokú szerelemmel kezdődött. Forró és 
oktondi szerelemmel, amelynek nem volt fedezete. S 
akárcsak a környezetünkben él ők, mi is a lét b űnös válto-
zatát választottuk. S az emberek bennünk látva önnön lé-
tük élđ  igazolását, így szóltak: „Mily nagyszer ű  párocs-
ka... Mily pompás fiatalok..." Es mi új és új próbatételek 
után loholtunk. 

Aztán megcsömörlöttünk önmagunktól és egymástól is. 
S a világtól. Új barátok kellettek volna. Új környezet. 

Szóval, az asszonyom nem hasonlított az anyjára. 
Idejekorán összeroppant. És ettől számítva csak az 

evésre, az ízek harmóniájára összpontosított. És minél ha-
talmasabb lett, annál védtelenebb. 

És most, amikor a földi maradványai a konyhában már 
átadták magukat az enyészetnek, ő  valahai ifjúságának 
teljességében itt állt mellettem. 

A gyerek résnyire tárta a szobaajtót. Az anyjára pillan-
tott. Majd, amikor megtelt a látvánnyal, visszahúzódott a 
játékai közé. 

—Maradhattál volna a helyeden — mondtam neheztelve. 
— Hiszen ott vagyok... — válaszolta. A hangja most ép-

pen olyan puha volt és gyengéd, mint valaha. 
Igy szóltam: 
— Jó, jó. Csak a fegyelem beszél belő lem. Megérthe-

ted... 
— Persze. 
— Erre az eshetőségre sohasem gondoltam. 
— Mások sem gondolnak ilyesmire. Az életüket élik. És 

sohasem gondolnak arra, hogy egy napon... A tehetetlen-
ségi állapot, igaz-e? 

— A gyerek miatt vagyok itt. Hozzá kell őt szoktatnom a 
történtekhez... — jobb kezével a hajába túrt. 

Fiatalabb éveiben sokat foglalkozott a hajával. A ruhá-
zatával. Az egymást követ ő  óráival. 

Volt, hogy az egész nappalát átbeszélte. Nagy lelkiz ő  
volt, annyi szent. 

— A gyerek még kicsi... — mondtam. 
A közeli teendő imre gondoltam. Az asszonyom, mintha 

a gondolataimból olvasott volna: 
— Majd segítek neked, jó?! Amíg te a hivatalos dolgokat 

elintézed, én kitakarítok. Látod, mindenütt por van, a virá-
gokat sem öntözted meg, mosni is kéne, a ruhákat meg-
szárítani, vasalni... 

A gyerekre kabátot adtam. 
Kézen fogtam бt. 
Már a folyosó ajtaját nyitottam, midđn az asszonyom ar-

ra figyelmeztette őt, hogy a deszkaajtón heverő , földi ma-
radványaira pillantson. 

— Látod, hogy mi történt az anyáddal?! —kérdezte. 

A gyerek most sem jött zavarba. Nem ő rjöngött. Sőt, nagy 
lelkierő rő l téve bizonyosságot, szelíden bólintott. Mintha 
nem is az ivadékom lett volna. Mert én üvöltöztem. A kitárt 
ablakon az utcára hajítottam a leszakadt lábszárt, és egy 
maréknyi fartőhúst küldtem utána. 

— Csillapodj! — nyugtatott az asszony. — Végül nem ma-
rad mit a koporsóba tenni. 

Sok idő  múlott el. 
A hivatali dolgok elrendez ődtek. 
A lakás immár kitakarítva. A virágok megöntözve. A ru-

hák kivasalva. 
Az asszonyom szinte tárgyilagosan ezt mondta: 
— Most már mennem kell. Elj úgy, mintha csak egy éle-

ted lenne! És óvakodj a hamis emberekt ő l... 
Szomorúan néztem őt. 
Tegnap, vagy tegnapel őtt, igen, amikor betoppant a 

szobámba, akkor... Akkor mi mindent adtam volna ezért a 
kijelentéséért. De most? Amikor már annyira megszoktam 
az újszerű  jelenlétét. Amikor már egyebet sem óhajtottam 
volna, csak azt, hogy itt ődöngjön körülöttem. A francia-
székben üldögéljen... 

— Menni? 
Egy pillanat múlva már nem lesz itt. 
És többé hiába várom, hiába gondolok rá, hiába erő lkö-

döm majd. 
— Nem maradhatok itt a nyakadon... — válaszolta szinte 

ésszerű  ridegséggel. — Csak teher lennék a számodra. 
Megyek. Mindent idejében kell megtennünk... 

Már-már a keresztnevén szólítottam meg őt. 
Szerencsémre legyen írva, az agyam most idejében 

kapcsolt. Az agyam. Ez a másfélezer grammnyi szürkeál-
lomány, amelyik 38 esztend ős koromig az igazán nagy 
pillanataimat gyakran parányivá hülyítette, a kis dolgokat 
pedig igaztalanul felnagyította. Ez az agy most nem ha-
gyott pácban. Igy még maradt egyetlen percem: 

— Mondd csak, nagyon fájt? 
— Mi? 
— Az az izé... Hiszen tudod, hogy mi... 
—A...  A karambol... Nem, nem fájt túlzottan... Mond-

hatnám, hogy nem volt kellemetlenebb, mint a légycsí-
pés... Csakhát... A szégyenérzet... 

— Miféle szégyenérzet? 
— Az átalakulásé, öregem... 
Az asszony felállt. 
Kiegyenesedett. 
Az ajtóhoz lépett. 
Délcegen mozgott: akárcsak az édesanyja, most ő  is. 

nagyon szép volt és gránitsziláid. 
— Megyek... — mondta még egyszer. 
Hangtalanul t űnt el immár végérvenyesen a szemem 

elő l. 

(1988) 
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vicei károly 

SÉTAKOCS I KÁZÁS 

Forgatókönyv 

A képernyő  felső  harmadán kör alakú téglaépület küls ő  
vagy belső  fala mentén kocsizik a kamera, bet űnként „be-
sétál" a főcím első  két szótagja: 	SÉTA- 
míg az ekrán középs ő  harmadán kimerevítve áll Gellért 
autója , oldalán a 

KOCSI- fel- 
irattal, a hármas tagolású képkocka alsó harmadán a 

KÁZÁS cím- 
rész mögött Gellért udvarának megrakott szárítózsinegje 
lengedez, vagy a p őre lánnyal dekorált tanyarom látszik. 

VÁROSI UTCASAROK, GELLÉRT AUTÓJA, NAPPAL, 
KÜLSŐ , BELSŐ  
Gellért autójában ül, az úttest mellett, ásítozik. Szól a rá-
dió. Élénk a környék járm űforgalma. 

GELLÉRT CSALÁDI HÁZÁNAK UDVARA, HAJNALI 
SZÜRKÜLET, KÜLSŐ  
Pázsitos és betonfelület, se virágoskert, se veteményes. 
Kevés díszcserje, tuja, bukszus, feny őféle. Székekés asz-
tal fölé nyúló tető . Függőágy. Bicikli. Kimústrált ping-
pongasztal. Szárítókötél, rajta férfiingen és pizsamán kívül 
nő i fehérnem ű ; trikó, bugyi, bikini... 

HÁZ BELÜL, HAJNALBAN, BELS Ő  
HOSSZÚ, ÖSSZETETT GÉPMOZGÁS, KEVÉS VÁGÁS. 
EBÉDLŐ . A vitrin tetején ébresztőóra berreg. Valamennyi 
helyiség tárgyi világa. FÜRD ŐSZOBA: tükrös faliszek-
rényke. A mosógépen kis telefonkészülék. A szennyesko-
sár mellett, a kád tövében kis rádió. HÁLÓSZOBA vagy 
NAPPALI, ill ,  a kettő  keveréke. Egy szegletben tévékészü-
lék és zenetorony. A falakon könyvespolcok és festmé-
nyek. Valamelyik sarokban íróasztal, fölötte bekapcsolt fa-
lilámpa, fényét alufólia vagy más mérsékli. Az íróasztalon 
könyvek, újságfélék, írószerek stb. A fal mentén, a sz őnye-
gen is könyv- és újsághalmaz. A falra akasztott keresztr ő l 
függő legesen schwenkel, elképzelt zuhanást követ a ka-
mera, a falnak támasztva egy levett, nagyméret ű  vidám 
csecsemőkép, melynek sarkában: IDEZÉS AZ ÜGYFÉL-
NEK... INFORMATÍV BESZÉLGETÉSRE. Az ágyon 
(nem látszik a) letakart alvó. Mellette kányaasztalka, azon 
kicsiny ébreszt őóra, rádiótelefon, elemes rádió (az szól, 
nyilván este óta), könyv, karóra, iratok, boríték, levél. 
SZOMSZÉD HELYISÉG: csaknem bútortalan szoba. VÁ-
GÁS A hálóban az iménti asztalka; irat NAGYKÖZEL, az 
első  pár szó képe, a többi lélektelen hivatalnokhangon 
ráolvasva. VAGAS Az ebédl őasztalon néhány kilincscetli 
NAGYKÖZEL és mások üzenetei. El őbbiek megmutatva; 
„CSENGESS!", „JÖVÖK HAMAR" stb., utóbbiak ráol-
vasva. Gyógyszeres dobozok, Özsén kommentárja OFF. 
VÁGÁS Egy kéz lerántja Gellértrő l a takarót. 

GELLÉRT ÁLMA, ÉJJEL, BELS Ő  
Gyér világítású, beton- vagy téglapadlójú, téglafalú, félel-
metes folyosó, ill. csarnok.. Gellért helyzetéb ő l szubjektív 
kamera, széles látószög. Gellért lábai , mellkastól lefelé, 
ahogy lehorgasztott f ővel láthatná. A fehérköpenyesek 
kettős sorfala tagjainak szintén alsó törzse s lábai látsza-
nak, akik között Gellért vánszorog. A padlón pirosas lé fo-
lyik, tocsog. Gellért rémült szeme NAGYKÖZEL, arca KÖ-
ZEL. A fehérköpenyesek keze ütésre lendül, de csak elő -
zékenyen mutatnak utat el ő re. Komor és primitív vigyorú 
arcok váltakozva. A sorfalon túl Gellé п  térdre rogy, el őtte 
hatalmas íróasztal , rajta vakító lámpa , azon túl bajszos, 
szigorú férfi, a nyomozó szól. Gellért mögött két marcona 
alak kényszerzut~bonyként tartja a fehér köpenyféleséget. 
Gellért ellenáll. ATT ŰNÉS 

Rádiózene: Funiculi-funicula... stb. 
GELLÉRT: Azok a rohadt hajnali vekkerek! 
(utcai közlekedés zaja) 

(óracsöngés hallatszik ki a házból) 

(ismét óracsöngés sz űrődik ki) 

(újra csőng az óra) 
(halk rádiózene szól, esetleg beszédműsorral elegy) 
(alvó szuszogása, a rádió hangja kissé erősödik) 

ÁGI OFF suttogón:... és ha a posta elég fürge, egy nappal 
jöttöm előtt befut hozzád ez a levél. Remélem, nem éned 
félre a látogatást, mint a jó múltkoriban. Félek, más útra te-
relődik a barátinak indult kapcsolat. Én az atyai haverság-
gal is elégedett lennék. 
Fád FÉRFIHANG: Gyermeküket a bíróság gondozásra és 
nevelésre az anyának ítélte oda. 
LÁNYHANGOK: Itt voltunk. Anita, Csilla. Köszi a szállást. 
Szilvia, Gabi. ÖZSÉN: Koma, mondtam, hogy ne szedd 
ezt a sok nyugtatót! Aztán ne csodálkozz, ha nem áll föl a 
farkad! 
(nagyon erős villanycsengő  szólal meg, vagy kürtös kato-
nai ébresztő) 

(vízcsobogás) 

(kulcscsörgés, vasajtók nyikordulása) 

NYOMOZÓ: A beismerés nem fontos. Ha nem is vallasz, 
találunk elég tanút ellened. Most pedig fölveszed az az-
besztruhát! 



GELLÉRT HÁLÓSZOBÁJA, HAJNALBAN, BELSŐ  
Gellért saját leped őjébe gabalyodva hánykolódik ágyán, 
végül karja kinyúl, bekapcsolja a falilámpát, majd el őtűnik 
feje NAGYKOZEL szeme résnyire kinyílik, s tekintete (VA-
GAS, szubjektív kamera) egy kilincstelen cellaajtóra vet ő -
dik. Azon NAGYKÖZEL kicsapódik a kisablak, s kívülrő l 
egy kéz odaüti a bögre fenekét a nyíláshoz. A kisablak-
ban villanásnyira felt űnik a KOCSIS arca. Az önm űködően 
bekapcsolt ébreszt őrádió KÖZEL mintha csak a KOCSIS 
szavait folytatná. VÁGÁS KÖZEL Gellért homlokát, arcát 
masszírozza, szemét dörzsöli. NAGYKÖZEL Gellért kitá-
gult szeme. VÁGÁS A cellaajtó ÁTT ŰNIK vele megegyező -
en fehér szín ű  tömör szobaajtóvá. Az ajtó néhányszor át-
változik, hunyorító szem KÖZELKÉPEI. EGÉSZALAKOS 
KÖZEL Gellért ágyban fekve tornázik, kezét, lábát moz-
gatja, nyakkörzést végez, hajlong, KÖZEL felül, révedézön 
szól. Kipattan az ágyból, mozgása burleszkszer űen fel-
gyorsul. A kamera NAGYKÓZEL cetliket, lányok méreteit 
tartalmazó feljegyzést olvas. 

GELLÉRT UDVARA, KORA REGGEL, KÜLSŐ  
Gellért kiiramodik az udvarra, kerékpárját a kapu felé tolja 
FORGATÁS ISMÉT NORMÁLIS SEBESSÉGGEL a kapun 
belül egy óriási, méteres, neki címzett levélborítékra akad, 
csodálkozó, der űs képet vág. Kilép a kapun. Kocsija a ház 
előtt. Biciklijén kis útitáska és a maxilevél. 

NÉHÁNY UTCARÉSZLET, REGGEL, KÜLSŐ  
Gellért biciklire  Cu,  munkára indul. Még a háza környékén 
valaki ráköszön, amit ő  kelletlenül viszonoz. FORGATÁS 
FELGYORSUL Munkára vonuló tömeg. Komikusan siet ő , 
kóválygó gyalogok. Élénk járm űforgalom, izgalmasan ma-
nőverező  biciklisek, köztük felbukkan Gellért, haladásával 
egyenlő  ütemben hátrál el őtte a kamera. FÉLKÖZEL A 
hős semmibe révedő , keserű  ábrázata. 

VÁROS SZÉLE, IPARTELEP, ÜZEM PORTÁJA, REG-
GEL, KÜLSŐ  
Gellért üdvözli a rendőrt az útkeresztez ődésben. Gyér for-
galom, elnéptelened ő  út. A rend ő r órájára néz, fejét csó-
válja. Gellért jóformán egyedül karikázik. Bekanyarodik 
üzeme felé. VAGAS Autó- és bicikliparkoló, kis portásépü-
let, sorompó. A portás, néhány munkás és GYALOGKA-
KUKK, egy tisztviselő  formájú ötvenes férfi felt űnően ránéz 
karórájára, s szól az érkez ő  Gellérthez. Gellért fogja táská-
ját, biciklijét fához vagy bokorhoz támasztja, lassan vála-
szol. 
A táskát és a maxilevelet viszi magával. 

GELLÉRT HOSSZÚ VONULÁSA A GYÁRUDVARON, 
A MÁZSAHÁZIG, REGGEL KÜLSŐ  
SZUBJEKTIÍV kamera: Gellért elé táruló látvány. Valahol 
az udvar közepén TÁVOL a maga vezetés ű  csövet aládú-
coló oszlopnál két jól öltözött figura sedereg, fontoskodva 
gesztikulál. SCHWENK Szétszórt, bepucolatlan, patinás 
épületek, közöttük átível ő  vastag csövek „grafikája", sap-
kás szellőztető  kémények. Roncsok, géptetemek, hulla-
dékhegyek, gyárkémény, porlepte, mohás tető , gazos 
esőcsatorna, furcsa, kis, tetejes, lepusztult épületek, az út 
menti gaz szélében nyitva felejtett csap és valamilyen g ő -
zölgő  nyílás. Gellért nyitott ajtón át belép. 

AZ ÖLTÖZŐBE, REGGEL, BELSŐ  
Égő  villany, vasszekrények. Egyikbő l köpenyt vesz magá-
ra, a szomszéd fürdőhelyiségben kezet mos. VÁGÁS 

ÜZEMUDVAR, REGGEL, KÜLSŐ  
Gellért az épület mellett halad, néha bukdácsol. Az épüle-
ten betört ablak, ablakban macsakaábrás, fületlen bögre, 
belakatolt, kilincstelen ajtók. S ű rű  lugason át jut el egy 
újabb munkacsarnokig, ahonnan látszik a mázsaház ki- " 
tincstelen, félig benyílt ajtaja. ZOOM: Ajtó kívül. 

MÁZSAHÁZ, REGGEL, BELSŐ  
Ajtó. Gellért ráhajtja a kallantyút. Fennhangon köszönti ön-
magát. GYORSÍTOTT FELVÉTEL, BURLESZKI Gellért a 
táskából könyvet, rádiót, élelmet pakol a polcra. FORGA-
TÁS NORMÁLIS A kicsomagolt maxilevelet mint afféle tér- 

(fülsértđ  berregés) 

KOCSIS: Tea, margarin! 

RÁDIÓ:... és más élelmiszercikkek ára emelkedett. (zene) 

GELLÉRT: Miféle azbesztruhát vegyek föl? No, az az-
besztet megúsztam, de mi a fenéhez ébreszt az a sok kur-
va óra?! 
(OFF vízcsobogás, ruhasusogás, futkározб  léptek, ajtó- 
csapkodás) 

HANG: Jó reggel, tanár úr! 
GELLÉRT: Jó regg! 
(a közlekedés zajai továbbá a munkaidđ  kezdetét je/zđ  
kolomp, csengő , sziréna...) 

GELLÉRT: Szevasz! 
RENDŐR: Szevasz! Ez egy márkás óra, hat óra hat percet 	27 
mutat. 
GYALOGKAKUKK: Tán halat reggelizett? 
GELLÉRT: Tán márkás órája van? 
GYALOGKAKUKK: Mit szólnak az irodisták, ha látják, 
hogy megint késik? 
GELLÉRT: Korán reggel hosszan mosogatom a m űfogso-
rom. 

GELLÉRT: Jó reggelt, tanár úr! 
ÁGI: Mélyen tisztelt Gellért úr! Megérkeztem Tatihoz. Le- 
sújtó kép és körülmények fogadtak, úgy, ahogy anyám 
rosszmájú, titkos óhajtással útra bocsátott: Tatit elhagyta 



28 
képet egy fali szegre, a RIADÓJELEK plakátjának szegére 
akasztja, eltakarva a plakátot. Ági levele a lány hangján 
OFF. A levél elolvasását egy-egy szállítmány lemérése 
szakítja meg. Krétaszámok a falon. GYALOGKAKUKK ko-
pog, bejön, noteszt dob az asztalra, mond valamit, kimegy. 
A rácsos mázsaablak előtt két munkás halad el, egyik a 
GYALOGKAKUKK irányába nézve megjegyzést tesz. 
GYORSÍTOTT FELVÉTEL. Jobbról-balról érkeznek, tá-
voznak szállítmányok, Gellért serényen méri őket, jegyze-
tel, számol, blokkot tép ki, átadja a fuvarosnak, indigóval 
maszatolja kezét. FORGATÁS NORMÁLIS Gellé гt egye-
dül van. Kint, a szemközti téglafalon felakadt kóc lenge-
dez. Gellért ásít KÖZEL. 
ÁTTŰNÉS 

ÁGI HÁLÓSZOBÁJA, TOTÁL, BELS Ő  
KISTÁVOL majd KÖZEL Ági hason fekve alszik az ágyon 
EGÉSZ ALAK félmeztelen, diszkréten kitakarva. Mellette 
óriási plüssmackó. A lány nyújtózkodva ébredezik, keze a 
mackóra talál, simogatja. Apja hívó szavára Ági fehér trikót 
kap magára, s indul ki. 

ÁGI UDVARA, NAPFÉNYES IDŐBEN, KÜLSŐ  
Ciprusfa, piramistuja, bukszusok, feny ő , szomorúfűz, ró-
zsalugas; egy igen gondozott kertecske. Szaletli. Apa b ő-
ségesen terített asztalnál ül. Ági jön, s a nyugágyba te-
lepszik. Apa kínálja a reggelit. KAMERA hirtelen visszako-
zik, ha lehet, magas fels ő  állásba TÁVOL. ÁTTŰNÉS 

MÁZSAHÁZ, NAPPAL, BELSŐ  
KÖZEL Gellért ásít. ÖSSZETETT SCHWENKELÉS: fa- 
lak, kréta- és más feliratok, ablakokon túli képek: téglafal, 
üzemház, kevés égbolt. A helyiség falán NAGYKÖZEL ero- 

legutóbbi asszonya is, s vitte minden holmiját, kiürített né-
hány szobát. Nehéz vakációm lesz az atyai háznál. Bele-
pistulok, mire rendet teszek. Anyám azt kívánja, hogy itt 
sose érezzem jól magam. Pedig mindig és most is jó itt ne-
kem. Gondolhatod, hogy a metropolis 18. emeletén kié-
heztem egy kis tücsökcirpelésre, békakuruttyolásra, anda-
lító zöld messzeség látványára. Az is jó, hogy elmehetek 
hozzád, öreg barátom. Holnapi ébredésed is megnehezí-
tendő  délután hatkor vár a sarkon titkos kicsodád. 
(kopogás az ajtón) 
GYALOGKAKUKK: Mit akarok mondani, tulajdonképpen, 
ha átírta, vigye  be  az irodára! 
MUNKÁS HANGJA: Máma már van egy pár kilométer a 
Gyalogkakukkban. 
(madárcsicsergés) 
GELLÉRT (belső  monológ): A világ szerencsés fele még 
alszik. Azok is, akik velem együtt szereztek diplomát egy-
kor; most h űvös redakciókban ülnek, vagy aki tanár, hét-
szilvafás rancsán vakációzik, vagy a tengeren, söröz ők, 
cukrászdák teraszán. És Ágika? 

(madárcsicsergés) 
GELLÉRT (OFF): Szegény kis félárva! Amott anyád szol-
gál, itt meg apád, boldogan. 
APA (OFF): Kislányom! 
ÁGI: Igen, tati! 
APA: Asztalon a kapucíner! 

(madárcsicsergés) 

APA: Egyél, kis verebem! 
GELLÉRT (OFF): Egyél, nekem n ősz nagyra. 

GELLÉRT (OFF): Még hat óra itt, aztán négy otthon, és 
végre egy randevú kárpótol ezért a végtelen rohadásért 
GELLERT (OFF): Hogy szép lelked mindennapi abrakját 



tikus ábrájú plakátnaptár. Gellért bels ő  monológja alatt a 	átnyújtsam neked, Ágika, egy különös galériába viszlek; a 
plakátfotó ATTUNIK 	 kápolnába. 

KÁPOLNA, NAPPAL, BELSŐ  
NAGYKÖZEL ALSÓ GÉPÁLLÁS Barabás-festmény rész-
lete: Szent István szeme. KÖZELKÉP Teljes festmény. 
SCHWENK jobbra le: szószék, Ági, Gellért, oltár, teljes 
pompájában. Áhítatos szemlél ődés. Gellért oldalra pillant, 
de Ági eltűnt mellő le. Gellért nyugtalanul indul a lány kere-
sésére: beles az oltárterít ő  alá, SCHWENKELÉS padok, 
oszlopok, kálvária képsora, szobrok, fali táblák és más feli-
ratok, ablakok. Összetalálkozás az örökmécs alkóvjában: 
Ági a kőpadlón fekszik, lecsukott szemmel, mellén össze-
kulcsolt kézzel. Felül ALSÓ GÉPÁLLÁS, Gellért melléje 
guggol, könyökcsuklóban felemelt karral ujjaik gyengéden; 
érzékien érintkeznek, KÖZEL Ági „gyón", Gellért a papi 
fülkében, KÖZEL a rácson át. Ági kilép a gyóntatószékb ő l, 
ajkához emeli a stólát, SCHWENK a másik ajtón id ős asz-
szony lép be, gyónási óhajjal, ami Gellért. zavarát okozza. 
Helyzetébő l kivágja magát egy mondattal és ÁTTÜNÉSSEL 

MÁZSAHÁZ, NAPPAL, BELSŐ  
KÖZEL Gellért ásít,, nyakát masszírozza. SCHWENK ajtó-
ablakra, azon túl TAVOL az iménti oszlopnál, az udvar kö-
zepén az említett két jól öltözött figura továbbra is sidereg, 
gesztikulál. GYALOGKAKUKK vonul valamerre. Gellért 
irattömbbel a kezében kilép az ajtón. 

GYÁRUDVAR, IRODAHÁZ, NAPPAL, KÜLSŐ  
Gellért a reggel!töl eltér ő  útvonalon halad az irodaház felé, 
belép annak ajtaján. Kamera SCHWENKEL fel az iroda 
ablakára. 

IRODAAJTÓ ELŐTT, IRODÁBAN, NAPPAL, BELSŐ  
Gellért a lépcsőn feljđve az ajtó elé érkezik, ahonnan 
örömrivalgás hallatszik ki. Gellért kopog, belép. Három-
négy íróasztal, négy-öt tisztvisel ő , több nő , mint férfi. Mun-
kamámor. KÖZEL, NAGYKÖZEL nyomtatványok, szá-
moszlopok. 
VÁGÁS KOZEL Számológép, melynek végtelen hosszú-
ságú elhasznált papírszalagján SCHWENKEL a kamera, 
irdatlan mennyiség ű  szalaggubanc a padlón. Gellért kü-
lönböző  méretű  iratokat tesz le az egyik irodista asztalára. 
Az egyik tisztviselőnő  gúnyosan figyeli Gellértet. 
A másik tisztviselőnő  a beszélgetés alatt a számológép el-
használt papírszalagját tekercseli fonákjára, mire Gellért 
megjegyzést tesz magában. 
Gellért kilép az ajtón, ahol kis híján a befelé igyekv ő  GYA-
LOGKAKUKKBA ütközik. 

GYÁRUDVARI SÉTA, FUTÁS, NAPPAL, KÜLSŐ  
Gellért udvari sétával üdíti magát. Az udvar közepén TÁ-
VOL a két mutogató figura. Gazos udvarrészlet. Az útról 
Gellért szubjektív látványaként a kamera RÁKÖZELÍT 
egy-egy kiselejtezett gépre, csépl őgépre, hasonlóra. Em-
berünk egy óriási fészer mellett halad el, s megkérdezi dé-
lutáni programja felő l az egyik rakodó munkást. A választ 
teljesen a munkára kell bízni, akit a filmezésbe be se kell 
avatni e ►őre. VÁGÁS Gellért a kender- és szalmakazlak 
közötti úton kocog, fut. 
Monumentális kazlak KISTÁVOL, KÖZEL. 
Munkás KISTÁVOL füvet kaszál. 
ÁTТÜNÉS 

ZSIDÓTEMETŐ , NAPPAL, KÜLSŐ  ALSÓ GÉPÁLLÁS 
KÖZEL Suhintó kasza. 
FELSŐ  GÉPÁLLÁS KISTÁVOL majd TÁVOL A sírkövek 
közötti tisztáson kaszál a temetöcsösz. SCHWENK balról 
TÁVOL Egy öregasszony és egy pörge kalapos szentzs!dó 
a sírkő  tövében ég ő  gyertyák elđtt ájtatoskodik. 
SCHWENK félkörben TAVOL Alig kivehetően Gellért tér-
del a fekvő  Ági fölé. KISTÁVOL A sírkövek s ű reje akadá-
lyozza a kamerát, hogy tisztán rálásson, mit is m űvel Gel-
lért és Ági. A szerepl őkbő l adagolt részletek és mozgá-
sok szerelmi jelenetre is engednek következtetni, ám k it- 

ÁGI: Oltári. 

(lihegés, szapora léptek zaja) 

ÁGI: Nincs semmi gyónnivalóm, csak az a b űnöm, hogy 
most itt vagyok önnel, atyám. Nem mondhatok ennél töb-
bet. 
GELLÉRT: Ezért nemhogy penitencia, de jutalom jár. 

HÍVŐ  ASSZONY: Atyám, gyónni szeretnék: 
GELLÉRT: Sajnos nem lehet, nénikém, én ezt az egész 
misét csak összeábrándoztam. 

TÖBB HANGON OFF (örömrivalgás): Hurrá, megvan, brá-
vó! 
(kopogás az ajtón) 

NÖ: Ez igen! 
NÖ: Fantasztikus! 

FÉRFI: Mondtam, hogy kitartás, meg kö lenni annak a tíz 
dinárnak, velem nem babrál ki. Meg is van az aranyos, így 
má stimmöl a két ódal 

FÉRFI: Érdemes vót rászánni a délel őttöt. 
GELLÉRT: Tessék apapír! 
I. FÉRFI: Hogyhogy papír? 
GELLÉRT: Papívpapír. Papírni pir od papira. Hartija! 
I. FÉRFI: Talán a nálog meg az otpremnica? 
GELLÉRT OFF: Úgy van, uram, parancsoljon, ez itt a 
munkalap és a fuvarlevelek. 
I. FÉRFI: Az más. De különös! 
GELLÉRT (belső  mono/бg): Így spórolod ki az örömöket is 
az életedbő l. A seggpapírt nem tekernéd oda-vissza? 

GELLÉRT: Uram, ön mivel szórakozik délután, ha kisz--
badul innen? 

(elfulladó lihegés) 
GELLÉRT (belső  monológ): Ha egyiptomi piramist nem 
is, ezt megmutathatnám Áginak. Piramis? De hisz a teme-
tőbe elmehetnénk estefelé. Egyszer ott fogunk filmezni 
Ágival. 

GELLÉRT (belső  monológ OFF): A középkori franciák, a 
költő  Villon idejében úgy jártak a temetđbe, passzióból sé- 
táln!, mint a maiak a vidám parkba. De nekem is van egy 
poéta ismerđsöm, aki szerint nincs édesebb a temetőbeli 
paráználkodásnál, bujálkodásnál. 
(zene, Csajkovszkij: Melankolikus szerenád) 
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tejük KÖZELKÉPE így fest: Ági csukott szemmel mozdu-
latlanul fekszik a f űben, szája szegletéb ő l alvadt vér csíkja 
húzódik. Gellért a lány feje fölé hajol, s szól hozzá. ALSO 
GÉPÁLLÁS, KISTÁVOL egy forgatócsoportot látunk. Gel-
lé гt a rögzített kamera mögé lép, s két azonos méret ű  sír-
tábla közé irányítja. Csak addig forgat, míg Ági el őjön a sí-
rok közül, s kisétál a képb ő l. Látjuk, amint Ági visszamegy 
az előző  sírok mögé, s újra el őjön, miközben Gellért indítja 
a felvételt. Kés őbb csak a trükk eredményét látjuk: Ági 
végtelen sorban jön el ő , s követi önmagát, néha megválto-
zott ruházatban. Egyszer csak nem lép el ő  Ági, KAMERA 
RÁKÖZELÍT a sírtáblákra, mötöttük SCWENKEL. A kame-
ra Gellért szemszögéb ő l imbolyogva pásztáz, „keres" a 
sírok között. Sírfeliratok: Hani stb. A cs ősz légpuskával 
célba lő  egy fára erősített célpontra. Gellért cigarettára 
gyújt a kegyeleti gyertyalángról. Egy felirat: „Viszontlátás-
ra, Lolám! Anya, Adél" 

MÁZSAHÁZ, NAPPAL, BELSŐ  
KÖZEL Billegő  mérlegnyelv, Gellért keze felcsapja a kitá-
masztót. Ablak előtti szállítmány el. GYALOGKAKUKK 
beszél a rácsos ablakon, majd eltávozik. Ugyanezen a ké-
pen munkások mennek át, ellenkez ő  irányban s megjegy-
zést tesznek a GYALOGKAKUKKRA. 
Gellért tornázik, tenyérrel érinti a padlót, jógi légzést gya-
korol, nézi a falra akasztott maxilevelet. 
VÁGAS 

ÁGI UDVARA, NAPFÉNY, KÜLSŐ  
Ági nyugágyban napozik, szalmaszálon üdít őt szív, mellet-
te könyv. Apja ebédhez szólítja. VÁGÁS 

MÁZSAHÁZ, NAPPAL, BELSŐ  
Gellért tornázik, közben rá-rápillant a maxilevélre. 
Egyszer csak felugrik, KÖZEL felemelked ő , tornacipős lá-
bát követi a kamera. LASSÍTOTT FELVÉTEL 
ÁTTŰNÉS 

MESEBELI TÁJ, NAPPAL, KÜLS Ő  
KÖZEL Gellért tornacip ős Iába lepottyanva füves talajt ér, 
utána KISTÁVOL Gellért néhány bukfencet vét. 
SCHWENK oldalra Mint valami cirkuszi porondra, artista 
cigánykerekezéssel, szaltóugrásokkal fut be a képbe né-
hány tornagatyás, félmeztelen fiú és fürd őruhás lány. 
TÁVOL, NAGYTÁVOL A kép fölött Gellért hangja OFF 

STRAND, NAPPAL, KÜLSŐ  
Gellért három lánynak magyaráz, statisztálni vinné őket a 
forgatásra, a Mesebeli Tájra. A lányok ingadoznak, végül 
megmakacsolják magukat. 
A strand másik pontján mégis talál vállalkozó lányokat. 

28... a 26. folytatása: MESEBELI TÁJ, NAPPAL, KÜLS Ő  
NAGYTÁVOL, TÁVOL Fiúk, lányok és a gyerekek, kisfiúk 
és kislányok a két férfib ő l és egy-egy barátn őjükbő l álló 
társaság uszályaként haladnak a vonuló csoporttal. AME-
RIKAI KOZEL Szemben a társaság négy f őbb alakja: Gel-
lért, Özsén, Katikati, Ági. Özsén a nyakában fiúcska kiálto-
zik, kérleli apját, dobná a magasba. KÖZEL Ozsén énekel-
ni kezd. NAGYTÁVOL Társaság, táj. SCHWENK Fák 
csúcsa, égbolt, madár röpte. Katikati félbeszakítja az ének-
lőt, tapintatos-fedd đn, átszellemülten érvel. Beszéde alatt 
a táj idilli képei, állatvilág: őz, nyúl stb. 
Nádasvöl9y és bokorerdő  közti „folyosó". Társaság hátul-
ról. VÁGAS TÁVOL Szemben Gellé гték társasága kijön a 
zöld „folyosón". SCHWENK oldalt A dombon kislány 
széttárt karral forog tengelye körül SZUBJEKTÍV KÖR-
SCHWENK, majd szédülten tántorog. A lejt đn kisfiúk hen-
gerednek le. 

GELLÉRT: Ah, csak öt percet késtem! Mért tetted ezt ma-
gaddal, s velem? 

GELLÉRT (OFF): Finom ez a meggy, de az áfonyát és a 
szedret még jobban kedvelem. 

GELLÉRT: Ez volt a te ötleted, most jön az enyém. 

GELLÉRT: Ágnesek, Ágneskék, jöhettek! 

GELLÉRT: Ági, merre vagy? 
(elfúló lihegés) 
(zsidó zene, kántor éneke) 
(déli harangszó) 

(déli harangszó a rádióból vagy távolról) 
GYALOGKAKUKK: Hogy akarom mondani, tulajdonkép-
pen egy órával tovább kö maradnia, mer' késik egy fuvar. 
No, akkor ez le van rendezve. 

MUNKÁS HANGJA (OFF): Te, hány kilométer van már a 
Gyalogkakukkban? 

ÁGI (OFF): Belepistulok, mire rendet teszek tatinál. 

APA (OFF): Kislányom, ebédhez megterítve! 

ÁGI (OFF): Gondolhatod, hogy a metropolis tizennyolcadik 
emeletén kiéheztem egy kis tücsökcirpelésre, békakuruty 
tyolásra, andalító zöld messzeség látványára. 
GELLERT (belső  monológ): Akkor hát jössz velem a Me-
sebeli Tájra! 

(vidám társaság zsivaja, gyerekkacaj) 

GELLÉRT (OFF): A statisztáláshoz alig tudtam lányokat 
összeszedni a strandon. 

GELLÉRT: Filmezünk a közelben. Van kedvetek odajön-
ni? 

LÁNY: Ez nem valami stósz? 
LÁNY: És milyen ruhát vegyünk föl? 

GELLÉRT: Úgy, ahogy vagytok; se fölvenni, se levetni. 
LÁNY: Apám, adj föl hirdetést, ha n őt akarsz! 

LÁNYOS APA: Mi van, mit akar a lányoktól? Hagyja őket 
békén! 

LÁNY: És meddig tart? 
GELLÉRT: Egy óra alatt megleszünk. 
IV. LÁNY: Na, jó. De visszahoztok. 

KISFIÚ: Tatika, Tatika, dobj föl az égig! 
ÖZSÉN (énekel): „Rab vagyok, rab vagyok..." 
KATIKATI: Ugyan, ugyan, nem ez a dal illik ide. Ez az a 
hely, ahova a mesebeli legkisebb királyfi a kút fenekén ál-
tal érkezett, ez a Mesebeli Táj, ahol igazán szabadnak 
érezheted magad. 
ÖZSÉN: Talán, talán, ha majd sokadszor járok itt. 

(szeretkezés egyértelmű  hangjai elegyednek a kicsik vi-
háncolásával) 
GELLÉRT (OFF is): Felnőtt korukban, korunkban ez a ká- 
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Gellértet szónoklatra ihleti a gyermekek játszadozása. 
Arcok, szemek NAGYKÖZEL: Agi, Katikati, Ozsén, Gellért 
alakján időző  kamera. 
VÁGÁS Kocsiút a nádason keresztül. VÁGÁS, PANORÁ-
MÁZÁS. D ű lőút, gyümölcsös, szép tájrészletek a civilizá-
ció nyomai nélkül. 

bulat helyettesül majd alkohol meg a szex mámorával. 
Meg, amit a hatalom gyakorlása szerez. 
(bensők hangi illusztrálása: KATIKATI és ÁGI képéhez lá-
gy, könnyed zene; OZSÉNHEZ kulcscsörgés, vasajtó nyi-
kodrulása, csapódása, GELLÉRTHEZ csattogó, robajos 
gépzаÍ) 
(rövid csend után Chopin Nagy polonéze és a természet 
hangjai) 
GELLERT (OFF): Itt 360 fokban elforgatható a kamera, 
anélkül, hogy villanypóznába ütközne. Végre sikerült az 
időbő l is kiszökni. Itt akár a múlt, egy régebbi század is fil-
mezhető . 

TANYAROM, NAPPAL, KÜLS Ő  
A romos falat buja növényzet övezi. A társaság filmet ját-
szik, és mivel a filmben minden lehetséges, Özsénnek az 
az óhaja, hogy annak rendje-módja szerint egy meztelen 
lány ékéskedjen a falon. A kívánság teljesül, s a szép lát-
vány mentén odavonz egy komikus megjelenés ű  fényké-
pészt, aki parodisztikusan kattogtatja gépét a „puczér" 
lányra. A lány háttal ül vagy guggol a fal tetején. A szemér-
mesebb, ruhátlan szerepl őt itt-ott „tahitis" virágf űzéi ta-
karja, aki a nehezen áttekinthet ő  falak és növények között 
tűnik fel néha. 
Kamera ráközelít a szeméremsz őrzet háromszögére. 
NAGYKÖZEL, VÁGÁS 

MÁZSAHÁZ, NAPPAL, BELSŐ  
Gellért leveg ő  után kapkodó, félig nyílt szájának NAGY-
KÖZELijérő l távolodik a kamera. Kisközel Maxilevél a fa-
lon. 
Kopogás nélkül belöki az ajtót, beront a hajnali álomban 
látott NYOMOZÓ, itt Gellért munkatársa, a RENDÉSZ, 
komor, szigorú ábrázattal, kezében kis táblafelirat. NAGY-
KÖZEL a táblácska szövege: „MINDEN RENDKÍVÜLI 
ESEMÉNYT AZONNAL JELENTSEN A 875-ÖS TELE-
FONSZÁMON!" KÖZEL Gellért zavart, félénk, aggodal-
mas arca. A RENDÉSZ letolja és fenyegeti Gellértet a ki-
függesztett maxilevél miatt. A kamera a beszél ő  arcát, 

(Chopin és a természet hangjai) 
ÖZSÉN (OFF): Gellért, ültess egy mezítelen lányt a falra! 
GELLÉRT: Máris ott van. 

ÖZSÉN (OFF is): Fésülködjön, mint egy Loreley, hogy lát-
ványába bambult kangólyák, sasok és griffmadarak szé-
dülten koppanjanak neki a nyárfának! 

ÖZSÉN (OFF): Mehet vissza oda, ahonnan jött, a fejedbe, 
Gellért. 

ÁGI (OFF): Az is jó, hogy elmehetek hozzád, öreg bará-
tom. 
RENDÉSZ (OFF is): A maga helyében én nem viccelnék 
komoly dógokkaa. A maga részér ő l szabotázsnak is ve-
hetjük, hogy letakarta ezt a fontos plakátot. Ha így csinálja, 
előbb-utóbb főveheti újra az azbesztruhát. 
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nyakkendős alakját is mutatja néha, de az utolsó szó el-
hangzásakor Gellért döbbent arcát látjuk. 
NAGYKÖZEL Tenyerére tablettát ejt Gellért, pohár után 
nyúl, megragadja a kannát, de az üres. 

GYÁRUDVAR, NAPPAL, KÜLSŐ  
Gellért a munkacsarnok küls ő  téglafalánál vízcsap alá tart-
ja a kannát. ÁTTŰNÉS 

WC ELŐTERE ;  MOSDÓHELYISÉG, MŰFÉNY, BELSŐ  
FELSŐ  GÉPÁLLAS, KISKÖZEL Gellért profilja, vele 
szemben a falon tükör, az alatt, a mosdótálba helyezett 
flakkonban ömlik a víz a csapból, hátrébb, az ajtónyílás 
mögött emberi alak látszik derékt ő l lefelé, rajta egyenru-
haszerű  nadrág, derékszíj... NAGYKÖZEL Gellért arca a 
tükörben: csapzott, borostás, nyugtalan tekintet ű . Megren-
dületlenül szemléli önmagát. 
VÁGÁS 

GYÁRUDVAR, NAPPAL, KÜLSŐ  
Gellért cipeli a vizeskannát, SCHWENK az udvar közepén 
sedergő  alakok órájukra pillantva egymásba karolva elin-
dulnak valamerre. GYALOGKAKUKK Gellért után kiált, aki 
viszi a vizet, s míg megérkezik, és belül a mázsaházba, 
különböző  hangokon és nyelveken elköszönések hallat-
szanak. 

MÁZSAHÁZ, NAPPAL, BELSŐ  
KÖZEL Billegő  mérlegnyelv, Gellért keze felcsapja a kitá-
masztót. Ablak el őtti hosszú szállítmány vad dübörgéssel 
el. A rácsos ablakkal szemközti téglafalon kóc lengedez. 
Hosszú, néma csönd. KÖZEL Gellért ujjainak perg ő  kopo-
gása az asztalon. A téglafalon mereven kitart a kamera, 
majd végtelen hosszan KOCSIZIK a fal mentén. 

Gellért monológja fölött az összes eddigi cellás asszociá-
ció képei valamint az egész film során felvett nyomasztó 
emlékképek, esetleg ismételgetve is, körülbelül ilyen sor-
rendben: 
— a cellaajtó átváltozásai 
— álom a fehérköpenyesekkel 
— csecsemőkép idézéssel 
— ülőfürdőzés lavórban 
— szemlélődés a mosdótál fölötti tükörben 

HOSSZÚ SCHWENK a téglafal mentén; lassuló, gyorsuló, 
imbolygó. 
Növénnyel, árnyékkal, muszlinnal takargatott puczér lány 
sejtelmes közelképei a tanyaromnál, popóképek, a koráb-
biaktól eltérő  beállítások. 
KOCSIZÁS a fal mentén. 
Mennyezet pókhálós szeglete, pókok, bogarak KÖZELKÉ-
PE. 
Hintázó mérlegnyelv. 

KINT TELJES ÉJI SÖTÉTSÉG. A szemközti téglafalra két 
vagy három rácsos ablak veti fényét. Gellért a rácsba ka-
paszkodik, árnya látszik odaát a falon. Elváltoztatott hangon 
kiáltoz. A távolabbi vagy a szomszédos albak megjelen б  
emberalak árnyát vetíti a falra, az árnyék integet. Gellért a 
rácsba kapaszkodik, FÉLPROFIL, KISTAVOL az ég felé 
fütyüli a Solveig dalát. A laikus, de nem fals füttymelódiába 
egyszer csak bekapcsolódik egy kifogátalan n ő i ének-
hang. Gellért izgatottan figyel fölfelé, megpróbálja fejét ki-
nyomni a rácson, szaporán lélegzik, könnyezik, nyeldes, 
talán sír is. Leereszkedik az ablak alá, fejét a falnak tá-
masztja, tenyerével eltakarja fél arcát, teste rázkódik. 

(nehéz ajtó csapódása, szív dobverése) 

(vízcsobogás) 

(vízcsobogás) 
("padlónyikorgás, ajtбnylkondulás, -csapódás, kulcscsör-
gés) 

GELLÉRT (belsđ  moПolбg): Rég láttalak, barátom. De ki- 
fehéredtél! Miért, hogy egyre szigorúbb a nézésed? 

GYALOGKAKUKK (OFF): Tulajdonképpen még egy fuvart 
kő  lemérni! 
(Viszlát! Dovidjenja! Lane vedere! Nasvidjenje! Isten vele!...) 

(fe%rősödő  léptek, csoportos körséta robaja OFF azaz 
ASZINKRON HANGVÁGÁS a továbbiakban is) 
KÜLÖNBÖZŐ  SUTTOGÓ HANGOK, OFF: A fordulónál 
tedd le a cigit! Gyufád van? Betörő  úr, mi az esti program-
ja? Hanyasba' vagy? 
GELLERT (belsđ  monológ OFF): Nem is sejted, Szilvia, 
Móni, Gabi, Anita, mostanában mennyit ábrándozok a fe-
nekedrő l. Pedig tizenegy naponta kimondottan ezért vonu-
lok a guggolda kerítése mögé. Bal lábam az ajtón kívül ve-
tem meg, hadd lásson bel ő lem valamicskét a leskel ődő  ő r, 
s érteni vélje tevékenységemet; jószerével pisálok éppen. 
A kezdeti mozdulatok hasonlóak, az öl ellazul, s a lecsukó-
dó szemhéj a mennyezet rovarairól a bels ő  ekrán illetlen 
képsoraira kapcsol át. Ekkor bukkan fel gyakorta, telten, 
gömbölyűen a te gубnyörüséges hátsó feled. Még nem 
éles, még elszökdös, kiúszik a kép, helyébe másmilyenek 
tolakszanak. A feltépett ajtón hatan-heten rontanak be. 
Kútásznak szekrényben, fiókban, ágyak gyomrában. 
Órákhosszat nyálazzák egy évtized fényképtermését, a 
mezítelen lányok képmásai elkoboztatnak. Felt ű rt gallérú 
ballonkabátos szépfiú követ az illemhelyre, már nem va-
gyok a magamé, csoda, hogy székrekedés nélkül meg-
úsztam. Nem kellettél, Szilvi, a siserehadnak, mert könny ű  
tarka nadrágba bújtál, hiába düllesztetted melled, farod a 
kastélyerkély oszlopán. Most letolom rólad a pantallót. Nad-
rágoddal együtt ereszkedek le, fenséges üleppel ciróga-
tod orcám. Már azt se bánnám, ha plexiüvegb ő l lenne fe-
dezékem, mint a halálraítéltnél. Ott talán az ágytakaró is 
celofánból van; jót s rosszat csak gondolatban tehet testé-
vel az ipse. De az ember legyen erősebb a ketrecek — saját 
lábát, farkát lerágó, önnön húsába marcangoló, kétség-
beesett —állatainál! Gondolattal kinyitható a legtöbb 
szeméremöv zárja, a kéjszervek bilincse. Ne tör ődj a 
cirkli likacsaival, a szájban, szívben, vesékben, genitáliák-
ban fürkésző  kamerákkal, a végbeledbe lógatott gukkerrel, 
agytekervényeid tükгözésével! Bőségben súrlódnak hoz-
zám szeméremdombok, markolhatok popók, keblek tész-
tájába, jelenések s ű rejében dúskálok; van itt erikás körte-
idom, Gabika birsremeke, kis Goldát, a negyven kilós ma-
rionettet gy ű rűként rántom föl tövig, forgatom tengelye-
men. De csak egy az ágyú: e seggbazárból célba mit ve-
gyek? Merészen közelít, szuperplánba n ő  Szilvia tompora, 
nyálcsordító fehér félgömbök sötét felez őjén iszamós luk-
csúzda, gőzmozdonyok dugattyúritmusa sorjáz, Gogó, pe-
kingi pincsfiú lökettyűzése, leffegđ  ajkak habos zöcskölé-
se, sápadt holdkaréjok dühödt döfködése, semmibe szök- 



ken, buggyan a mag, a detonáció tüzes nyítrepeszei röp-
pennek szét tagjaimban, hozva zsibbadt megkönnyebbü-
lést, a tenyér kinyílik, lehull a kar, odafönt a szegletében 
ügyelő  pók képe kiélesedik, meg a többi rovar körvonala; a 
százlábúé, a fülbemászóé, a poloskáé. Hogy ne lássam 
őket, sokat gondolok mindannyiatokra, lányok, csukott 
szemmel, elő lrő l s hátulról. 

GELLÉRT (elváltoztatott gyerekes hangon): Tatika! Tati-
ka! 

(Gellért fütyüli a colveig dalát) 
(Egy nđ  énekli a solveig dalát) 

GELLÉRT HÁZA ELŐTT, NAPFÉNYES, KÜLSŐ  
Gellért autójának belsejéb ő l „látja" a kamera, amint a 
szélvédő  üvegnek csapódik a vízsugár. Gellért fürd őgatyá-
ban vagy rövidnadrágban mossa a kocsit. Gellért készü-
lődésének rövid, gyorsan, néhol burleszkien felgyorsítva 
pergő  jelenetei. Billegeti a kocsi farát, fülel, lötyög- e a 
benzin a tartályban. Garázsban, udvarban keresgél, több 
üres kanna akad a kezébe, végül a szomszéd házfal menti 
bukszus mögül pár liternyi benzin kerül el ő , s azt betölti. 
Felnyitja a kocsi ponyvatetejét. 

GELLÉRT HÁZÁBAN, NAPPAL, BELSŐ  
KÖZEL Szobai asztalka, pedánsan sorakozik rajta írószer, 
cigaretta, öngyújtó, zsebkend ő , óvszeres doboz, karóra, a 
közeli fotel karfáján fehér zokni, gatya, trikó, a sz őnyegen 
tornacipő , egy ötezres épp most hullik az asztal sarkára. 
Gellé гtet követi nyomon a kamera, gatyában futkos le-föl, 
az ebédl ő  ajtaja mögötti fogason kikutatja, -forgatja a ka-
bátok zsebeit, kirángatja a szoba íróasztalának fiókjait, 
hiába, gondterhelt arcot vág, a tévéasztalhoz ugrik, benyúl 
a terítő  alá, kiemel egy ötezrest, savanyú képpel ingatja fe-
jét. GYORSÍTOTT FELVÉTEL. Gellért berohan az utcai 
szobába, kitárja a szekrény ajtaját, kivesz egy inget, majd 
visszarakja, kivesz egy másikat, azt is visszateszi, végül 
valamilyen színes, rövid ujjú trikó mellett dönt. A fekhely 
takaróján két nadrágot helyez egymás mellé; a világosat 
választja. Rendcsinálás; ágyra veti a díszpárnákat, leteríti 
az ebédlő  asztalát, vázát tesz rá, virággal. EDDIG A 
GYORSÍTOTT FELVÉTEL. A viszonylagos rend fölött elé-
gedetten széttekintő  Gellért arcának közelképe . Arca el-
komorul, homlokránc megjelenik, szem hunyorít, BEVIL-
LANÁS; ugyanez a lakás iszonyúan feldúlva: kisebb-na-
gyobb fiókok kihúzva, -borítva, könyvek, újságok, iratok, 
fényképek, ruhafélék, egyebek nagy széjjelségben, ágy 
felnyitva, helyérő l elmozdítva. 
KÖZEL Gellért feje, réved őn, bólogatva nagyot sóhajt. 

36.a KÖZEL Kád fölötti csap megnyitása. KÖZEL Fazék 
forró vizébe marokból kamillavirág szóródik. KISTÁVOL 
Gellért fejjel a kamera felé fekszik a kádban. Gyermekkori 
kínos pillanatokra utaló hallucinálás zavarja meg, amire 
ijedten körülnéz. 

36.b Gellért fazék fölé hajolva törölköző  burája alatt inha-
lál, gőzöli arcát. Ismét pöröl ő  hangokat hall, fejérő l lerántja 
a törölközőt, nyugtalanul fülel, forgatja szemét. 
VÁGÁS 

36.a folyt. KISKÖZEL Gellért lavórban ül őfürdőzik, fej KÖ-
ZEL, tekintetérő l látszik, hogy egyre inkább megütközik, fej 
KÖZEL, tekintetérő l látszik, hogy egyre inkább megütközik 
valamin. VÁGÁS, KISKÖZELROL KÓZEL Cellaajtó csa-
póablakán figyelmesen bámészkodik befelé a NYOMO-
ZÓ-RENDÉSZ. VÁGÁS Gellért előbbi helyzetében hig-
gadtan lekezeli a látomást. VÁGÁS KISTÁVOL Gellért me-
zítelenül guggol, kép térdtő l fölfelé, RÁKÖZELÍTŐ  
SCHWENK kíséri a kézben tartott és a mosógépre letett 
kenőcsös tubust. Egyre elégedettebben morgolódik. 
VÁGÁS 

36. Gellért trikóban, gatyában a szoba foteljében ül, vágja 
a körmöt a lábáról. Arcán kezd eluralkodni a nyugodt ün-
nepélyesség, de zavarólag még bevillan az ebéd utáni 
kép: 

(a képsor alatt a dúlás hangjai szinkronban: papír és textí-
lia zizzenése, suhogása, szakadása, súrlódás, koppaná-
sok, lihegés, rohangálás) 

ÖREGASSZONY RIKÁCSOLÓ HANGJA: Büdös kölyök, 
már megint egy kosár csutkát hagyintottál át a tet őn! Mi-
csoda passzió! Hát köll azokat a galambokat mindig hajku-
rászni? 

(érthetetlen, fülsértđ  szófoszlányok, sipítozás, hangzavar, 
majd kis idđre beálló csend után ismét hirtelen hangzavar 
támad) .. 
MÁSIK OREGASSZONY HANGJA (túlharsogja a lármát): 
Szégyelld magad, gyerek, a góréban levetk őztetted az 
unokahúgodat! Megállj csak, elmondom a papnak, meg 
köll, hogy gyónd neki! 
(csapóablak azaz csapóablak nyitásának zaja OFF, szív- 
dobogás) 

GELLÉRT: Le vagy szarva. 

GELLÉRT: Le van szarva minden látomás. F ő , hogy az 
aranyér el van látva. 
GELLERT (belsđ  monológ): Randizol, öreg? Vén szatír. 
Dobd be magad, faszi! 
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GELLÉRT ANYJÁNAK KONYHÁJA, NAPPAL, BELSÓ 
Gellért éppen felkel anyja konyhaasztalától , és búcsúzko-
dik. Az anyja tovább ebédel. 

a 36. FOLYTATÁSA GELLÉRT HÁZÁBAN, NAPPAL, 
BELSŐ  
Gellért öltözködik . Bekattintja a rádiót . Egyre jobb a han-
gulata . Elpakol a szobai asztalkáról . Felemeli az óvszeres 
dobozt NAGYKOZEL, kinyitja, cetli esik ki bel ő le, egy futó 
kapcsolat eleddig ismeretlen emléke, Rebeka üzenetkéje. 
A doboz az asztalon marad. VÁGÁS 

GELLÉRT: Kösz, muter, az ebédet, megyek. 
ANYA: Mindig rohansz. 

(rádiózene: Hajlam a józanságra) 
GELLÉRT ( belső  monológ ): Ma te vagy a csávó , te leszel 
a film főszereplője. Besöpörjük az e napi sikerélményt. Jö-
vel, pozitív stressz! 
REBEKA (OFF): Ezt a kis csajt is húzd meg j6l! Pá, Rebeka. 
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37.a Gellért a fürd őszobai tükör előtt kencézik, krémmel 
paskolja arcbőrét, vasalja ráncait, illatpermetet használ. 
VÁGÁS 

37.b Mielőtt kilép az ajtón, belemarkol a kilincscetlik és 
üzenetek halmazába, kiválaszt néhányat, miközben lány-
neveket mormol, s bedobja őket egy szekrénykébe. 

37.c VÁGÁS Az udvarban fejéhez kap, a szárítózsinegr ő l 
leszedi a nő i holmikat , 37.b s azokat is a szekrénykébe 
vágja. Hirtelen ötlettel felkap egy virágvázát, füléhez emeli, 
tárcsázást, telefonálást mímel. 

39. A 2. KÉPPEL AZONOS UTCASAROK, AUTÓBAN, 
NAPPAL, KÜLSŐ , BELSŐ  
Gellért autójában ül, fütyörészi, dúdolgatja a rádióban hal-
lott dallamot. A nyitott ponyvatetőn át alma pottyan mellé, 
az ülésre, amibe pillanattal kés őbb Ági tottyan bele. Alig 
üdvözlik egymást, Ági hirtelen lebújik, váratlanul Gellért 
ölébe hajtja fejét, majd óvatosan kiegyenesedik, szétnéz. 
Mielőtt elindulnának, kis ideig a vesztegl ő  kocsiban be-
szélgetnek. 

GELLÉRT (belül): Még hogy vonuljak vissza az „atyai ha-
verság " vonalára! Én ugyan nem védelek meg magamtól, 
Ágika. 

GELLÉRT: Anita, Melinda, Csilla, Gabi, Viola. 

GELLÉRT: Halló, rendkívüli eseményeket gy űjtő  központ? 
Mondom a rendkívülit: perceken belül egy tinivel randevú-
zok. Hogy én ki... Hát nem az esemény a lényeg? Na, jó; 
én egy másik tini vagyok. 
(rádiózene: Az olasz) 

(Gellért a Funiculi-funicula zeneszámot fütyüli, dúdolja)) 
GELLÉRT: Pitypalatty! 
ÁGI: Pitypalatty! Tati majdnem meglátott. Itt ment biciklin. 
GELLERT: A tati, ba гátnб id, barátaid: egy se tud bennün-
ket együtt elképzelni. Szóval megint vétkezel a kis világod 
ellen. Titkosan létezel velem. 
ÁGI: Nem sokáig. Egy óra múlva vár régi barátn őm. Ösz-
szefutottam vele, annyira hívott. 
GELLÉRT: Jó. Akkor csak kisfilmet játsszunk. Ugrik a te-
mető , nincs Mesebeli portya, se galéria. De mehetünk sé-
takocsikőzni, nyomornézőbe, túl a város falain. 
ÁGI: Betlehembe? 

AUTQZÁS AZ UTCÁN, NAPPAL, AUTÓBÓL 
Utcarészletek a haladó autó szélvéd ő  üvegén keresztül. 

KÜLVÁROSI UTCA, NAPPAL, KÜLSÖ 
Többnyire szegényes külsej ű  házak mellett állítja le autóját 
Gellért. Ágival kiszállnak a kocsiból. Gyalog folytatják az 
utat. Egy-egy kirívóan lepusztult épületet hosszan megbá-
mulnak . A girbegurba utcákban tett rövid séta után felké-
redzkednek a melléjük érkezб  parasztkocsira , amelyen a 
KOCSIS mellett öregasszony és öregember ül. Ági és Gel-
lért cinkos nevetéssel tornázzák fel magukat a mozgó ko-
csi hátuljába. VÁGÁS A városszéli utolsó házsornál le-
száll a két öreg . Taripista Varga Zolit áttolja a kamera el őtt. 
Megindul a kocsi ki, Betlehem irányában. A gyepl бt tartó 
mogorva kocsis a bak szélén ül, középütt Ági, a másik szé-
len Gellért. 

ÁGI: Hány órája is ismerkedünk? Gondolom, személye-
sen. A filmtáborban, miután bemutattak, két órányit id őz-
tem. Kezembe nyomtad a címed, és felszívódtál. 
GELLÉRT: Nem kínálhattam nyomban f őszerepet. 
ÁGI: Nem is csak az örökkön tervezgetett filmekhez gy űj-
tögetsz nő i szereplőket. Egyszer csak azt vettem észre, 
hogy ott statisztálok oldaladon a felsőhegyi búcsúban, ké-
sбbb a Mesebeli Tájon, végül becsalogattál barlangodba. 
GELLÉRT: Kétszer elmerészkedtél, hogy könyvtáramból 
kapard össze az érettségire valót. S én második alkalom-
mal megfeledkeztem arról, hogy csupán jövő re lesz érett-
séget igazoló írás kezedben. 
ÁGI: Hagyjuk ezt. Tizenhét évembő l tizenhárom órát töltöt-
tem veled. Ez a tizennegyedik. Plusz egy év levelezés. 
Hármat írtam, mire te egyet. 
GELLÉRT: Itt leállhatnánk. Kihívó illetlenség lenne guruló 
páholyból bámulni a nyomort. 

GELLÉRT: Kezdjük itt a mozizást! 
ÁGI: Jó pofa! De aranyos! Itt is lehet lakni? 
GELLÉRT: És élni. Méghozzá boldogan. Az ő  életük ép-
poly egész, mint a tiéd, ha nincs is benne kapucíner meg 
hintaszék. 
GELLÉRT (a kocsishoz): Kifelé mennek? 
KOCSIS: Fölűhetnek. 



DÜLŐÚT, NAPPAL, KÜLSŐ  
A várost és a viskótelepet összeköt ő  rövid d ű lőúton pazar, 
díszszerszámos lovak vontatta batár jön Gellértékkel 
szemben. KÖZEL a KOCSIS komor, kissé csodálkozó ar-
ca. 
KOCSIS álmélkodó szeme NAGYKÖZEL, VÁGÁS szub-
jektív kamera a KOCSIS szemszögébđ l: a díszfogaton Ági 
és Gellért ülnek, elegánsan kiöltözve, Gellért kezében a 
gyeplő . VÁGÁS KÖZEL ELÖLRŐL: KOCSIS utálkozva 
néz oldalra, Gellértre, majd hátulról ők hárman: Ági, Gellért 
és a KOCSIS. A KOCSIS kérdezősködni kezd, miközben 
elérik Betlehemet, $ a putrisor elé kanyarodnak. 

PUTRISOR BETLEHEMBEN, KÉSŐ  DÉLUTÁN, 
KÜLSŐ  
Kocog a ló. Kocsis lenti gyalogost köszönt, őt is köszöntik 
némelyek. Csupa mogorva, kíváncsi, indulatos, dühös arc 
odalent. Félelmetes férfiak fejszével, késsel, bunkóval kö-
zelítenek udvaruk kerítéséhez, amerre a kocsi elhalad. 
Egy-egy viskón, udvaron és népségén, állatain elid őz a 
kamera, más részleteken pedig átiramodik. NAGYKÖ-
ZEL Gellért megszorítja Ági kezét. Gellért KÖZEL nyel, 
szeme nyugtalan, nehezen leplezi félelmét. Ági nem érti a 
szorító kéz figyelmeztet ő  jelbeszédét; virgonc, jól szórako-
zik. Rozzant viskók változatos sora. Szurtos gyerekek közt 
egy szépséges szőke, kék szem ű  kislány kedvesen moso-
lyog, de amint a feln őttek a gyerekhadra mordulnak, azok 
is ellenségesen viselkednek, görönggyel dobálják meg a 
kocsikázókat. Egy férfi gatyáját letolva dülleszti fenekét a 
jövevények felé. Az utolsó viskónál egy felékszerezett id ős 
cigányasszony pipával hadonászik. A kocsi egyre sebe-
sebben száguld 

SZÁGULDÁS A VÁROS FELÉ ÉS A KÜLVÁROSI KIS 
UTCÁKBAN KÉSŐ  DÉLUTÁN, KÜLSŐ  
A rohanó kocsi egyik kereke gyalogúton, a másik puha szán-
tóföldön gurul, felborulástól lehet tartani. KOCSIS veri, fut-
tatja a lovat. Agi hisztériásan kacag, bár tudatában lehet a 
veszélyes kalandnak, nyilván élvezi a helyzetet. 
Egy kis árkon átugratva az eddigieknél is jobban megbillen 
a kocsi, élesen bekanyarodik a város egyik széls ő  utcács-
kájába. Ági szemének, szájának NAGYKOZELIJE. NAGY-
KÓZEL Ági keze ritmikusan szorongatja Gellértét. Kissé 
lassít a kocsi, kacskaringós utcákban kanyarog. A KO-
CSIS ráver a lóra, az meg iramodik. Gellért pulóvert teker 
a nyakára, mire a KOCSIS gúnyolja. Közelednek Gellért 
autójához, amit kár volt tudomására hozni a KOCSISNAK, 
attól csak még dühösebb lett, gyeplővel, ostorral rettenete-
sen ösztökéli futásra a lovat. 
Egy kanyarban Gellért leröpül a bakról LASSÍTOTT FEL-
VETEL, fejjel ütközik valamilyen út menti oszlopnak, gurul 
egy keveset az út porában, majd az árok szélén TELJES 
ALAK mozdulatlanul megállapodik. Ósszevert, vérz ő  feje 
KÖZEL. 
VÁGÁS A kocsi Ágival és a kocsissal a bakon nagy port 
kavarva, csörögve-csattogva lohol a távolban felismerhet ő  
Betlehem felé, miközben Agi kétsétbeesetten sikoltozik. 
Hirtelen minden hang elhal. 
Naplemente. FELSÓ GEPALLÁS. (mondjuk, léghajóról) 
NAGYTÁVOL a viskótelep felé porzó fogat. Ez a kép kime-
revedik, majd a lejelentő  feliratok után újra mozgásba jön. 

végre 
VÉGE 

VÉGE?  

KOCSIS: Híjnye, az istálaját, micsoda luvak! 

KOCSIS: Kihez mennek? 
GELLÉRT: Csak járunk egyet. 
KOCSIS: No. (kevéske szünet) Hol akarnak leszállni? 
GELLÉRT: Itt már leszállhatunk. 
KOCSIS: Kit keresnek? 
GELLÉRT: Senkit. Csak szétnézünk. 
(Ági önkéntelenül fennhangon álmélkodik a látottakon. 
Lentrđl indulatos, érthetetlen szitkok.) 
GYEREKHANG: Ha adsz egymilliót, lefényképezhetsz. 
ASSZONYHANG: Eriggyetek máshova, moziba! 

KOCSIS: Micsoda maga? Főnök? 
GELLÉRT: Hogyne. Gyárban vagyok. 
KOCSIS: Irodista, mi?! Oszt nem a gyárba', hanem má-
sutt, ahun mindig csak kérdeznek meg márellnak, he?! 
Mondd meg, hogy szaglászni gyütté! 
Akkó szagúdd ott azt! 
Na, nem szálltok le, nem maradtok itt örökre, lakni? 

GELLÉRT: Ember, itt nincs kocsiút! Lefordulunk, baja esik 
a lánynak! 
KOCSIS: Kussolj, te szarházi! 
(Ági hisztériásan kacag) 

(a lány orgazmikus, fújtatб  sikongatása) 
KOCSIS: (Gellérthez) Beszartál? Rajtad a sor fizetni. Tar-
tozol egy sörrel. 
GELLÉRT: Nincs pénzem. 
KOCSIS: Neked nincs pénzed? — Meg ne fázz, barátom! 
GELLÉRT: Leszállunk, itt az autóm. 
KOCSIS: Autód is van?! 

(kocsizörgés) 

(Ági kétségbeesett sikoltozása) 
MIUTÁN HIRTELEN CSEND TAMAD, de a kép még mo-
zоg, megszólal DRESCH Mihály zenéje a S ŐHAJKESE-
RU c. lemezrő l 
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lovas ildjkó 

PILLANATOK 
TÖREDÉKEI 

Apró mozaikokból áll össze a Magyar 
Szó „két flekknyi" tárcáinak egésze; átsu-
hanó gondolatok, papírra vetett megérzé-
sek, kikívánkozó fájdalmak egészévé válnak 
ezek az írások. Némelyeket az igényesség, 
az átgondoltság jellemez, míg másokat az 
„okos meglátások" föltétlen közlésének 
kényszere. Mégis, vagy talán éppen ezét 
keresi az újságolvasó a d ő lt betűs szövege-
ket nap mint nap az újságban. Mert jelente-
nek valamit, akár jók, akár csak jók kívánnak 
lenni. Az emberséget, az emberi gondolato-
kat, őszinteséget, kommunikációt azzal, aki 
sokszor önellenkezése dacára veszi meg 
az újságot, s remél ;  néhány mondatot remél 
arról, hogy itt élünk, összefüz bennünket 
átsuhanó gondolatok, kikívánkozó fájdal-
mak megléte. Hogy sokszor csak ez f űz 
össze bennünket... 

Emberek szürke tömegében elveszett va-
lahol az egyén. Közösségi társadalmunk el-
felejtette, hogy miéi vannak az újságírók és 
az írók—föltétlen kötelezettségük és persze 
elkötelezettségük mellett. Közösségi társa-
dalmunk újságja elfelejtette, hogy az embe-
rekkel való foglalkozás, határozott cél nél-
küli, nem kiszabott és megkövetelt, hanem 
emberséget rejtő  gondolatok írásában (is) 
van. 

Betéve tudott szürke írások tömegébő l 
bukkantak ki ezek a tárcák. Elfeledettnek 
hitt szavak édes özönét zúdították a napi-
lap-olvasók megkérgesedett lelkére. S talán 
némi fényt a szemébe, attól, hogy van még 
nyelvünk, tudunk még ezen a nyelven be-
szélgetni, kötetlenül, érdekl ődéssel, te az 
olvasó, s én a napilap. Kett ős igényt elégíte-
nek ki ezek az írások: a szerz őkét, kiknek 
soraiból kiviláglik a nyelvi igényeség, s az 
olvasóét, akinek végre jelent valamit az 
„írás". S ez már igencsak régen tö ґtént 
meg. 

Valóban apró mozaikokból áll össze a 
tárcák sora. Többszín űek ezek a darabkák: 
vannak közöttük meleg-barnák, puha-szür-
kék, homályos-feketék, amelyek visszaem-
lékeznek. Visszatekintenek az elfeledett-
ségbe, s emlékeik milyensége meghatároz-
za az írás színét, ízét is. Valamilyen lágy 
nosztalgia, elrejtett melankólia tör el ő  ezek-
ből a sorokból. Vannak felszínesebbek,  

amelyek nem is kívánnak többet kihúzni tár-
gyukból, hagyják, hogy a felvetett szó — ha 
megéri az olvasónak — verjen gyökeret, s 
lombosodjék a hasonló felbukkanó emlékek 
által. Mint Dudás Károly Mindennek oka 
van cím ű  írása. Nem kíván elrugaszkodni, 
pusztán elmondja az eseményt: ezáltal kí-
vánt hatni. Rábízza az olvasóra, hogy az 
döntse el, jelent-e számára valamit a puszta 
igazság. Bizonyára jelent, de nem tesz töb-
bet. Mindössze csak tárca-formába önti azt, 
amit így is, úgy is megíma. Ennél mindenkép-
pen más módon vallott Apró István szintén 
arról, ami elveszik, elt űnik, ami csak úgy 
„eszünkbe jut" később. Más módon, hatá-
sosabban, közvetlenebbül. Kevéssé újságí-
róként, jobban emberként írta le a különben 
igencsak hétköznapi tényt, vendégmunká-
saink lelketlen és pénzszagú tevékenysé 
gét. Van egy egészen aprócska momen-
tum, amely mégis közelíti egymáshoz ezt a 
két, egészen másmilyen szín ű , ízű  írást: 
a diófa, amely ott állt az utcán! „Az egész 
utcában nagy becsülete volt az el őtte álló 
terebélyes diófának" (Apró), és:...,,ha nem 
is hintáztatja fejünk fölött öreg diófa ágait a 
szél" (Dudás). Persze idézhettem volna 
Burányi, Keresztényi írásaiból is, bemutatva 
a közöset, de ez valóban nemcsak a téma 
rendkívüli közeliségét, hanem még a szín-
azonosságot is érzékelteti, a diófa és az el 
múló emberek barna színét. Most látom 
csak, hogy milyen nehéz is bizonyos írások 
között kimutatni az összefüggést, amikor az 
egy csoportba tartozók között minduntalan 
kibukkan az összetagozás. Tulajdonképpen 
az elmúlásról szóló írások egy csokorba tar-
toznak, hasonló hangulattal bír, hasonló té-
mát dolgoz fel még néhány: magára maradt 
asszony (Keresztényi), az egyedül maradt 
Öreg Indián (Soltis), elhagyott ház (Apró), 
régi szekrény (Holti), amely mesélni tud, el-
múlt időket lop vissza tudatunkba. 

soltis Lajos meséinek hangja van, úgy 
vannak megírva, mintha ízesen, egyszer ű -
en elmesélné őket az asztalnál ülve, ingujj-
ban, nemes hittel szavaiban: „Az emberség-
rő l szeretnék szólni. Arról a megfoghatat-
lan lélekmelegítő  érzésrő l..." De miért me-
seformában? Mert már nem lehet elhinni ezt 
a hitet? Mert ez a fajta cinizmus burkot jel-
lent a „Hiánnyal" szemben? Soltis meséi 
népmesék. Amelyekben jó lenne, de nem 
lehet már hinni. Van azonban mégis valami, 
ami erősebb a hitet-vesztettségnél, s ez a 
valami kényszeríti írásra Soltist. Írásra és 
munkára. s ez a legfontosabb; a hajtóer ő , 
amely a mesék soraiban rejlik. 

Az igazi tudás, megformált vélemény, az 
irodalom mindenféle hamis felhangok nél-
küli említése az alap, a szó saját és legf ő-
képpen megérdemelt helyére való elhelye-
zése az esetek többségében konkrétumok 
nélküli üres tudományoskodás, hamis líraiság, 
giccses szóimádat. Talán mert kevés az eg-
zaktság ebben a témában. Talán mert szó, 
szív, ész, hiánylista-együttes emlegetése 
ritkán jelent aktuális, födközeli, tényekkel 
összekapcsolt mondatokat. Voltaképpen 
már ez is elég lenne, s az, hogy Geroldnak 
mindemellett még sorokba belopatott, elej-
tett, becsempészett többletadó ténykedése 
van, azt lehet, hogy csak az veszi észre, 
aki igazán figyel arra, amit elolvas t őle, de 
ha figyelt, akkor tanulhat, mégpedig olyan 
apró dolgokat, melyeket nem az iskola, nem 
is az egyetem, hanem az élet terít elénk, 
meg az, aki meglátásait hajlandó átadni. 
Például arról, hogy miért lenne Faludy a leg- 

nagyobb élő  magyar költő , amikor még 
annyian élnek s alkotnak: Nemes Nagy Ág-
nes akár... Szinte a legösszetettebb, leg-
bátrabb, legtöbbet mondó tárcák ezek. Pe-
dig „csak" szavak, szív és ész együttese. 

A legelső  kérdés, amit egyáltalán fel kel-
lett volna tenni, nem nekem jutott eszem-
ben, hanem Balázs Attilának, akinek „két 
flekknyibe" kellett belesű rítenie sziporkázá-
sát. Ugyanis ennyi fér egy átlagos tárcába, 
és mi az, ami ebben az esetben belefér? 
Torzkép rólunk? Vagy éppen felvetődő  gon-
dolatok? „Az biztos, hogy megkevertük a 
dolgokat" —írja. Az biztos, hogy ő  is jól 
megkeverte a dolgokat. A lehet ő  leglezse-
rebbül. Hogy csinálja? „Nyílt kérdés ma-
rad." 

Többféle színűek ezek amozaik-írások: 
vannak többek között puha-szürkék, ame-
lyekbe belevegyül némi homályos fekete-
ség. S ezek valamiféleképpen mind a lovak-
ról szólnak, s néhány nem is túl fekete tó-
nus után elérik a mondatok, hogy elszorul-
jon a torkunk, homályba veszett jelenetek 
után kutassunk ellustult agyunkban, szere-
tetmorzsákat csipegessünk össze lelkünk-
ben. Mert nemcsak a lovakat lövik le, ha-
nem a valamilyennek hitt igazat, a jelentés-
sel bíró tájakat, az éjszakába vesz ő  hango-
kat, az embereket, akiket szeretünk. Milyen 
egyszerű  ez így leírva; egyszer ű  és teljes. 
Nincs benne semmi patetikusság. Mert err ő l 
ma már igazán kevesen tudnak így írni. 
Honnan veszi a szósorrendet, az utaláso-
kat, a mondatok adott helyét Kontra Ferenc, 
a címeket, az apró motívumokat, az valóban 
sajátságos titka. De írásaiba mindig bele-
rejti a torokszorító, egyszerű  és tiszta irodal-
mat. Közelre hozza a távolit, és kitágítja ho-
rizontját az egyedinek. Írásaiban lódobogás 
hangja és az elmúlás csöndje vetekszik 
egymással. 

Diófák, mozdulatok, ellopott félmondatok, 
gyerekkorok kimeríthetetlen tárházát kínál-
ják a tárcák. Talán majdnem mindenkit 
ugyanaz mozgat? Innen a hasonlóság? Ami 
emberi és tárcában meg lehet írni, annak 
ilyennek kell lennie? (Kevés kivétellel). Nem 
tudhatom. Akik mégis másmilyenek, azokat 
többször is el kell olvasni. Eltenni a lapokat, 
hogy megsárgulva újraolvassuk a sorokat. 
Megízleljük a szavakat, megszagoljuk a 
sorokat. Forgassuk magunkban a szavak 
igazságát. Mert a jó tárcák egy kicsit a törté-
nelmünk lesznek. Bizonyítékok arra, hogy 
betéve tudott szürke írások tömegéb ő l 
egyszerre csak kibukkantak ezek a tárcák. 
Bizonyítékai annak, hogy van még mit el-
mondani neked, olvasó. Van még mir ő l 
kommunikálni. Például a sikolyról. Arról, 
hogy „csak élő  ember tud sikoltani" (Ladik). 
Tudnánk-e egyáltalán, hogy esetleg az új-
ságíró sikolthat helyettünk, ha a müvészn ő  
nem írja meg ezt a tárcát? Ki tudja... De így 
már biztos tudjuk: mindig kell valaki, aki si-
kolt, mindig kell valaki, aki megpróbálja dió-
héjba gyűjteni az óceánt, aki így mer err ő l 
vallani. Ladik Katalin a tárcáiban is átadni, 
hatni kívánt. Ismét sikerrel. 

Pillanatok töredékei ezek az írások. Az 
életrő l, amely ilyen és hasonló töredékekb ő l 
lesz egész. Ha lehet egyáltalán egésszé 
válni, amikor a lovakat lelövik, a delfinek ön-
kéntes vécésnénik lesznek, amikor a piaci 
árus kedves mozdulata oly ritkaság. Meg-
tört világunk, pillanatnyi életünk apró-csep-
rő  lélegzetvételét olvastuk ezekben a tár-
cákban. S olyan јб  volt tudni, hogy még van 
olyan, hogy lélegzet. 
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A FORMATEREMTÉS 
ALTERNATÍVÁI 
Radnóti Sándor: Mi az, hogy beszél-
getés? JAK-füzetek 36, Magvető , 
Budapest, 1988 

A bírálatkötet címében megfogalmazott 
kérdésre Radnóti Sándor legújabb könyvé-
nek huszonnégy bírálata adja meg a vá 
laszt. Azt is mondhatnánk, egész eddigi 
tevékenysége, hiszen a tizenhárom év tu-
cat bírálata nyilvánvalóan legalább olyan 
ménékben mérlege Radnóti Sándor eddigi 
bírálói tevékenységének, mint amennyire az 
utóbbi néhány évtized magyar irodalmának 
kritikai mérlege is. 

Tehát: Mi az, hogy beszélgetés? A kér-
dés eredetileg Pilinszky: Beszélgetések 
Sheryl Suttonnal cím ű  kötete kapcsán fo-
gant, ám a „két tucat" bírálat majd mind-
egyikében választ kapunk a beszélge-
tés, a dialógus sokrétű  értelmezésének 
valamelyikére. 

Beszélgetés, el őször is egy-egy m ű -
alkotással vagy életm űvel, „hiszen —áll a 
fülszövegben — minden régi m ű  létformája 
párbeszéd két világ— miénk és az övék —
között". Ebbő l kerekedik ki a kritikaírás vál-
lalt feladata is: az „hogy határozott javasla-
tot tegyen az értelmezés, a befogadás, a 
beszélgetés egy módjára". 

Ha Radnóti Sándor bírálatkötetének —
akár egy szépirodalmi m űnek —szerkezetét 
szeretnénk felrajzolni, külső  vonulatát az 
egyes m űveket, írói-költő i pályákat vagy $-
lyaszakaszokat felmérő  bírálatokban, bels ő  
— mintegy láthatatlan — vonulatát pedig a 
kötetcímben említett beszélgetésben (dialó-
gusban) kellene megjelölnünk. E kettőbő l 
pedig általános irodalomtö гténeti, irodalom-
elméleti és m űvészettörténeti kérdések 
csapódnak le, amelyek legalább annyi ér-
dekes magállapítást sz ű rnek ki egy-égy 
konkrét példa vagy eset kapcsán, mint egy-
egy opus stílusának, vonulatainak, vonásai-
nak pontos megfogalmazása. Forma és va-
lóságtartalom; kortársi befogadás; a forma 
recepciója; tartalmi és világnézeti kérdések  

ítélése; temető  és élesztő , feledő  és felfede-
ző  utókor; az urbánus és népies száza-
dunkban uralkodó dichotómiája; életm ű  —
ciklus — egyes alkotások fokozatai; antoló-
giaversek s az ezekhez felvezet ő , nem túl 
jelentős versek („magyarázatok"); a vers 
helye a ciklusban a kötetben; baudelaire-i 
és Ady Endre-i ciklus- és kötetteremtés; a 
dal; a modern dal és a banalitás; a zsáhher; a 
feszültség vagy annak hiánya; a mit éš ho-
gyan kérdése és végletei: szociologizmus 
és formalizmus, formátlanság és „üresfor-
ma, artikulálatlanság és meztelen artikulá-
ciós technika. S végül hiányaink és mulasz-
tásaink: a gyermekköltészet meghódítatlan 
ormai vagy az egyes nagyobb versek önálló 
kritikájának hiánya, mely kritika „ugyan 
nem vállalkozhatna a a költő i m ű  egészé-
nek jellemzésére, de föltárhatná a formate-
remtés alternatíváit, bizonyos mértékig nem 
post festa, hanem in statu nascendi beszél-
hetne a m ű rő l". S hadd fejezzem be a Rad-
nóti által érintett általános irodalmi-m űvé-
szeti kérdések lajstromát a Szentkuthyra 
vonatkoztatott tanulságos, megfontolandó 
megállapításával: „egy társadalom civili-
z'áltságának és egy kultúra civilizáltságának 
egyként jó mércéje, hogy képes-e tolerálni 
és méltányolni különceit". Azaz: a dialógus 
esélyei. 
Radnóti bírálatai ( ő  maga nevezi így kö-
vetkezetesen m űfaját) valóban a forma- 
teremtés alternatíváit írják be, egy-egy m ű -
formával folytatnak beszélgetést, ennek h ő -
fokát pedig nagyfokú érzékenysége, pontos 
megfogalmazása és meglátásai biztosítják. 

Az 1973 és 1986 között keletkezett bí-
rálatok, bár a magyar irodalom közvetlen je-
lenére koncentrálnak, együttesen igen he-
terogén tablót kerekítenek ki: Csanádi, 
Hernádi, Petri, Kiss Anna, Sinkó, Latinovits, 
Pilinszky, Tandori, Kálnoky, Spiró, Ester-
házy, Krasznahorkai, Szentkuthy stb. neve 
nyomán a magyar irodalom különféle, s 
igen különböző  területeit érinti Radnóti, s 
maga is megjegyzi: „ez a gyűjtemény nem 
egy irodalmi irányzatot követ kritikáival". 
Ami mégis egymás mellettivé teszi e bírála-
tokat, az maga Radnóti Sándor szemlélete 
és szenzibilitása — az a dialógus, az a be-
széd, amelyet m űvekkel, alkotói pályákkal 
folytat. Egy kritika vagy kritikagy űjtemény 
ugyanis nemcsak a vizsgált m ű rő l nyújt ké-
pet, információt: a kritikus tükre is. S Rad- 

nóti Sándor e tükörben olyan kritikusként 
mutatkozik meg, aki az általános esztéti-
kai normákat úgy veszi figyelembe, hogy 
mindig egy-egy konkrét írói-költő i megvaló-
sítás felé hajlítja módszereit. Ez a hajlítás, 
ez a minden beszélgetéshez, ennek lehető-
ségéhez szükséges rugalmasság világítja 
meg egyrészt a vizsgált anyag markáns 
pontjait, másrészt pedig felrajzolja a leg-
újabb magyar irodalom járhatóságának út-
jait — valóban: a m űvel folytatott, folytatható 
beszélgetés nem kizárólagos, de lehetsé-
ges módját. 

A Sinkó-bírálatban — megint csak a kötet 
egyik fő , belső  vonulataként — a Sinkó-m ű -
vek közötti dialógus viszony képezi a do-
mináns. szálat. Optimisták és Tizennégy 
nap: szabad-e ölni az igazságért, illetve 
agyonverheti-e magát az ember az igazsá 
gén — az adott igazsághoz való gyakorlati 
viszony a leképezése. S ehhez társul a dia-
lógus egy másik íve, értelmezése, amikor 
„Az életrajz tényei és a regények esemé-
nyei egybeáramlanak." 

Radnóti sajátos érzékenységgel tapint rá 
egy-egy alkotói pálya paradoxonaira. Csa-
nádi költő i eljárása kapcsán felismeri: kró-
nikás szemléletével, dalaival, a régiességet 
viselő  formával „új közvetítést teremt a köz-
vetlenséghez". A Kálnoky-opusban láttatott 
paradox konzervatív modernség lényege 
pedig: „Distanciátla Пságra törekedett, s ép-
pen ebbő l a törekvésbő l eredt a distancia." 
E Kálnoky-kritika külön értékét képezi an-
nak a „mágneses vihar"-nak a felismerése 
(mily érzékenyen képszer ű  megfogalma-
zás), amely Kálnoky-, Pilinszky-, Baudelai-
re-, Arany-, Shakespeare-áthallásaiban vil-
lan fel. „Mintha m űfordításokat olvasnánk” 
— mondja Radnóti e tudatos stilizálásokról. 
S e „mintha" Kálnoky alkotói pályája során 
mindinkább fokozódik: „egy-egy részletben 
mintha egy-egy Pilinszky-vers m űfordítását 
olvasnánk." A felismerés azonban nem 
eredmény, hanem kiindulópont Radnótinál. 
Ehhez kell társulnia az olvasói megértés-
nek, amely választ tud adni egy jelenség 
esztétikai indokoltságára is. Az áthallás 
mint költői eljárás fő  dilemmája Kálnokynál, 
hogy „amit sérelmez a létben, nem magán-
panasz-e (...) Ezért az áthallások, ezért a 
zord bohóckodás", S a Szentkuthy-parado-
xon: „végtelen a változat, de nincs válto-
zás". „Fejkapkodó társítások", „kultúrhis- 
tóriai revü", „összkultúra-parádé" (a 
Szentkuthy-opus pontosszép metaforái) s 
Szentkuthy szkepszis: „egyáltalában nem 
kell a történelmi fejl ődést túlságosan komo-
lyan venni, alapjában mindig groteszkül és 
meghatóan egyformák vagyunk." Kiss An-
na egyszemélyes mitológiájáról, „otthonos-
ságáról" pedig ezt írja: „Kiss Anna .olyan 
világot épített, amiben ő  otthonos, mi nem." 
Majd a továbbiakban e világ létjogosultsá-
gát az alábbiakban véli felismerni: „Annak, 
hogy csak sugallja e világ — számára való 
— otthonosságát, de nem tessékel beljebb, 
nem jelöli ki olvasói számára kényszerlak-
helyül, a másik neve m űvészi mértéktartás, 
alázat." 

Dialógus — mint m űvek közötti párhu-
zam. Erre az eljárásra épül a Tandori-
Esterházy.kritika (Esterházy idézésrend 
szerének, „vendégszövegeinek" számba-
vételével), a Tandori-kritika Tandori—Petri 
párhuzamával, az Ady—Latinovits-kritika, 



majd az eljárás csúcsát aPilinszky-bírálat 
képezi Pilinszky és Weöres Sándor költé-
szetének ütközésével. Két széls ő  ellentét 
fényében villan itt fel a költ ői műhelyek 
jellegzetessége, két véglet dialogikus viszo-
nyában rajzolódik ki a párhuzam: Pilinszky 
„az akartan szegény" — Weöres a „végte-
lenül gazdag"; Pilinszky „formaprimitivi-
tás": „az alkotófolyamat végén mindig a 
végtelen egyszerűség hat" — Weöresé: „á 
felidézett közös élmény végtelen egyszer ű -
ségbő l fakad". S a párhuzam csúcsa: Weö-
res „formáinak extenzív nyitottsága" — Pi-
linszky „formáinak intenzív zártsága". 

Mi az, hogy beszélgetés? Dialogikus vi-
szonyba lépni alkotásokkal, felismerni bel-
ső , legbensősebb mechanizmusokat. Ilyen 
felismerésekkel szolgál a Nemes Nagy Ág-
nes költészetérő l írt bírálat (például az időt-
lenség kérdése, aközött-probléma, e költé-
szet dualizmusképletének, „szubjektív me-
tafizikájá"-nak s e líra önmegnevez ő  eljárá-
sainak felismerése, akár Hernádi esetében 
a „száraz barokk''-é). A kötet külön érde-
kessége a Juhász Ferenc-i líra újraértelme-
zése és -értékelése, Petri, Krasznahorkai 
művészi eljárásainak feltárása, Márton 

REFLEXIÓK AZ 
ÉVKÖNYVRŐL 
Nádas Péter: Évkönyv. Szépirodalmi Kiadó, 
Budapest, 1989 

Az írđs, mint az ima formája. 
Franz Kafka 

Vannak bennünk húrok, melyeket 
másoknak kell megszбlaltatniuk. 

John Updike 

Igaza lehet Ottliknak, amikor azt mondja, 
hogy a jó könyv végül is mindig elolvastatja 
magát. Amikor először a kezembe került az 
Évkönyv, szokásom szerint nem a fülszö-
veget kezdtem el olvasni, hanem a véletlen-
re bízva magam, felütöttem. Egy óriás, vi-
rágba borult fa (fák) tárultak) elém, alatta 
kerti asztal, székek, s a kép alatt a mondat: 
„Ha meghalok, akkor úgy halok ki ebb ő l a 
rettegett életb ő l, hogy legalább a halált illet ő  
érzéseim nem csaltak meg." 

Néhány napig feküdt a könyv az asztalo-
mon, különféle elfoglaltságaim miatt nem 
érkeztem elolvasni; mást is olvastam, meg-
vallom (de aszó nem pontos), s a könyv 
csak ott feküdt, kihívó fehérségében, sokat 
sejtetőn. Nem kellett sok, hogy megadjam 
magam. 

Természetétő l és természetemtő l fogva e 
jegyzet csakis szubjektív lehet, az objektivi-
tás és az elemzés igénye terhelje a hivatá-
sos olvasókat (kritikusokat). Így hát csak azt 
mondhatom el, hogy mit jelentett nekem ez 

László kísérleteinek ért ő  méltatása, miköz-
ben a hatvanas és hetvenes évek magyar 
irodalmának jellegzetességei is kikereked-
nek. A felismerések az egyes eljárások 
buktatóinak, végletességének megjelölésé-
vel. zárulnak, hiszen a bírálatnak, a kritiká-
nak a korlátokat is meg kell világítania. 

Radnóti a paradoxonok felállításával, az 
ellentétek felszikráztatásával, majd feloldá-
sával, a m űvekhez való koncentrikus köze-
lítésével sajátos dinamikát hoz létre bírála-
taiban. E dinamika menti meg Radnótit az 
unalmas, száraz szakmai esztétizálástól, s 
teszi lehetőve szenvedélyes, értđ  beszélge-
tését m űvekkel, olvasókkal egyaránt. 

Radnóti Sándor kötete a mai, legújabb 
magyar irodalom megközelítésének egy le-
hetséges módja. Hogy nem kizárólagos, azt 
nemcsak saját megfogalmszásából tudjuk, 
hanem a Jegyzetben említett, a vele folyta-
tott irodalmi vitákra való utalásokból is. 
Megközelítés- és értelmezésmodellje azon-
ban alapos, finom elemzéseiben, axióma-
szerűen pontos és líraian érzékeny megfo-
galmazásaiban nyeri el indokoltságát. 

Harkai Vass Éva 

a könyv, és rendkívül nehéz beszélnem ar-
ról, hogy milyen. És hogy miért ilyen és nem 
olyan, és ha olyan, akkor miért olyan, eset-
leg miért nem ilyen vagy emilyen stb., stb. 
Sok a kérdés, pedig csak egy dolog van: a 
van. 

Nos, errő l a vanról kellene szólnom. A vé-
letlen-e, az id őm-e, nem tudom, de valami 
úgy hozta, hogy napról napra, ahogyan ha-
ladtam az oldalakon, arra eszméltem: alko-
nyat van. S így éreztem rá önkéntelenül is 
arra, hogy a legmegfelelőbb időpont szá-
momra a könyv elolvasásához az alkonyat. 

Érzések, élmények és gondolatok hul-
lámzó, ismerős ismeretlen és ragyogón fé-
lelmes — de egyben vonzó — tengerébe kel-
lett alámerülnöm újra és újra. 

Megmártózni a dolgok árnyékában lév ő  
elfeledettben. Mi ez az elfeledett, kérdez-
hetnénk gyanútlanul. A kérdés els ő  pillan-
tásra szónokinak t űnhet, pedig nem az. Úgy 
is mondhatnám; mindaz, ami egy történés 
történésekor árnyékban marad. Nem mon-
dom, hogy nem látható, nem érzékelhető , 
csak azt, hogy nem felszíni, hanem belső . 
Egy belső  tájról van szó, melyre aligha, 
vagy csak ritkán tévedünk. Nem az a látó, 
aki nem vak, mondja több helyütt is könyvé-
ben az író. Joggal. Erre a gyakran árnyék-
ban lévб  belső  tájra vezetett el Nádas Péter 
nap mint nap, gyengéden, a kezemet fogva. 

Esterházy idézetét idézve: „Látni tanulok. 
Nem tudom, miért, de bennem most minden 
mélyebbre hatol, és nem marad ott, ahol 
eddig leülepedett. Errő l a belső  tájról nem 
tudtam eddig. Most minden oda kerül. Hogy 
mi történik ott, nem túdom. Minden világos, 
még sincs reggel." 

Ez az a hely, mely része a hagyomány 
nak és annak az alapnak, mely minden em-
berben közös. S mintha e közös alap nélkül 
nem létezhetne individuum sem. 

Arctalanná formált, egyéniségét ő l meg-
fosztott, „azonos küllem ű  kockaházakban 
és azonos méretű  betondobozokban lakó, 
egymást megszólítani nem tudб  emberek 
vagyunk", mondja az író. 

A szubjektivitás nagyfokú koncentrációjá-
val és átütő  szenzibilitásával felszabadulni 
segíti a fojtogatóan egyforma, s minden ízé-
ben hazug egyenruhában szorongó hite-
vesztett embert. 

A hagyományról pedig így szól: „A fe-
szültségek nagyon nagyok. És amikor min-
den érdekcsoport zabláját veszített lóként 
vágtázni kívánna, tán lennie kell néhány fi-
gyelmet kormányzó, kérdező  és felszólító 
értelmiséginek. »Hölgyeim és uraim, ha 
megállnának egy pillanatra!« S ha csupán 
egyetlen pillanat egyetlen töredékére sike-
rül a megállítás, akkor a következ ő  lépés 
megtétele el őtt tán megfordul a vágtázni 
kívánók fejében az a kérdés, hogy vajon ho-
vá tartanak? Ennyit jelent a tradíció. Ha azt 
kérdezi az ember, hol van, akkor a követke-
ző  gondolatával már a múltba vág, s e kett ő  
már a jövő rő l való gondolkodás és nem a 
pillanatnyi igényeknek utat szakító indulat. 
Ennyit jelent a hagyomány." 

Vigyázni, hogy ne történjen meg velünk a 
Kafka által felvillantott: „A halálnak úgy kel-
lett kiemelnie őt az életbő l, ahogy egy nyo-
morékot emelnek ki, a tolószékb ő l. Oly me-
rev, oly súlyos tömegként ült az életében, 
akár a nyomorék a tolószékben." 

Lehet, hogy az irodalom valóban azért le-
hetséghes, mert a világ még nem kész. Ha 
így van, akkor Nádas Péter ezt a nem ké-
szet, vagy legalábbis ennek egyik koránt-
sem lényegtelen oldalát világítja meg: 
„Nem tudok megszabadulni attól a gondo-
lattól, hogy a prózairodalom az oksági gon-
dolkodás cselédlányaként, kizárólag a meg-
történővel foglalkozik, holott az életünkben 
óriási területet foglal el mindaz, ami nem 
történik meg. (...) Olyan emberekrő l szeret-
nék egyetlen történetet írni, akik egyáltalán 
nem találkoztak egymással vagy csak igen 
felületesen ismerik egymást, és mégis alap-
vetően meghatározzák egymás sorsát." 

Egy finom metszésű  kéz lágyan, alig ész-
revehetően húzza félre a sötétséget el ő idé-
ző  lepett gyermekien rácsodálkozó sze-
münkelő l. Az író, amikor ír, mintha meztele-
nül állna a tükör el őtt. Nádas Péter p őresé-
ge felfedésében van. 

Az író m űvét megírta. A kapcsolatterem-
tés ettő l a pillanattól kezdve rajtam múlik. 
Vagy személyes kapcsolatba tudok kerülni 
a m űvel, vagy sem. 

Feladatunk a gondolkodás. S ahogy Mé-
szöly mondja, nemcsak másképp kell gon-
dolkodnunk, hanem jobban is. 

A lapokról az író néz rám, figyelem tekin-
tetét, szavait ízlelem. S ahogy lépésrő l lé-
pésre haladok az általa taposott ösvényen, 
lábnyomaiba lépek, lassan futni kezdek én 
is, s a távolból hallani kezdem lélegzetvéte-
lét, beérem, s láthatatlan útitársaként mellé 
szegődöm, együtt futunk, lélelgzetünk Кб-
zös, ritmusa összetart. 

Elolvasván a könyvet, közös fújtatásaink 
emlékét ő rzöm, s már tudom, hogy monda-
tait lélegzetvételének üteme tagolja. 

Nagy Abonyi Árpád 
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PALYÁKON 
Ottlik Géza: A Valencia-rejtély. Magvet б  
Kiadó, Budapest, 1989 

Ottlik Gézának minden új kötete élmény-
számba megy, a mai magyar irodalom kivé-
teles eseményének számít, mivel ritkán és 
keveset publikál. Mostani kötete három na-
gyobb fejezetre tagolódik. A „fejezet" tulaj 
donképpen sántító megnevezés, valójában 
sajátos m űfaji kísérletekkel van dolgunk, 
melyeket jobb híján egyszerűen kisprózá-
nak nevezhetünk. 

A Hajónaplót a tavalyi Körképben is ol-
vashattuk. Jellegzetesen intellektuális pró-
za, amely Kirketerp kapitány viszontagsá-
gos kalandozásait beszéli el. A „kalando-
zás" megint csak idézőjelbe kívánkozik, hi-
szen a sorhajókapitány izgalmas szellemi 
„felderítésre" vállalkozik. A valaha magas 
kulturájú, ám később elpusztftott szigetlakók 
nyelvi kultúrája számos megválaszolatlan 
kérdést vet fel, „rejtélyes s ű rűségű  sza-
vaik" egyrészt komoly fejtörést okoznak, 
másrészt az önmegismeréshez vezető  lép-
csőfokokat „determinálják": „ha annyit 
ténylegesen megértünk a Maori gondolko-
zásból, hogy a miénkkel nem tudjuk meg-
érteni, ezzel a saját elménk berendezésé-
rő l és működésérő l érthetünk meg nagyon 
fontosat, lényegeset" —érvel magában a 
tengernagy. Mivel fő leg szavakban gondol-
kodunk, egyéni szókincsünk is formálja élet 
érzésünket. Ottlik h őse itt a metagondolko-
dás kérdését érinti: „nemleges felismeré-
seink a mi gondolkozásunknak az eddigi 
legnagyobb teljesítményei, a nem Maori 
nyelven elérhető  bizonyosságfok csúcsai". 

Az elbeszélésben felvetődő  nyelvi enig-
mák felbukkanása és horizontális ismétl ő -
dése aktivizálja az olvasó jelfejt ő-befoАadó 
képességét, és ez az oszcillálás valamiféle-
képpen összefügg a m űegészböl kisugárzó 
esztétikai hatással, hiszen az író együtt 

nyomoz" az olvasóval miközben feltérké- 

pez egy kétségtelenül hipotetikusnak tetsz ő  
nyelvet, így óhatatlanul is az értelmezésnek 
(a szövegben meglévő  oknyomozásnak} 
kell valósággá, közelivé tennie azt, ami távo-
li, esetünkben kissé egzotikus, nem isme-
rős, aminek a jelentése homályos vagy ép-
penséggel megismerhetetlen. Harald, Ma-
andygaard, Ivo és Astrid vállalják a kihí-
vást. A beszélt nyelv ereje fontos jelenségre 
figyelmeztet: az írott nyelv erőtlenségére; 
az írott nyelvbő l hiányzik a kimondott szó 
eredetisége és kifejezőereje: „Hogy a sem-
mittevés mibő l áll, dán szavakkal mondva 
bizonyára: Hanyatt heverve a réten nézni 
az eget, vagy: Hason kúszva nézni a füvet. 
Kéket jelent, vagy zöldet. Görög szóval, 
medomai, gondolkozni fölöotte, meditálni. 
Vallásos odaadással. Latin szóval, kon-
templálni: mélyen és folyamatosan bele-
merülve elmélkedni, szemlélni, meggondol-
ni a világot. Tű nődni, elmélázni." A vizs-
gált szavak tehát önmagunkban nem tartal-
mazzák a közlend ő  jelentést, hanem a nem 
beavatottak számára olyan enigmát alkot-
nak, amely szavakból kiindulva túlmutat a 
nyelvi közegen, a gondolkodásbeli többletre 
irányítja a hősök figyelmét, amit úgy fogal-
maznak meg, hogy a „megismerésben egy-
két ezer évvel előttük járunk, egy magas-
sabb fokú gondolkozás és az arra alapí-
tott nyelv megalkotásában több százezer 
évvel vagyunk elmaradva t ő lük". 

A „Dán novella" persze csak ürügy, hogy 
a szerző  látszólag elvonatkoztasson az ak-
tuális magyar társadalmi valóságtól. Való-
jában nagyon időszerű  intellektuális kérdé-
seket érint. A szövegben szerepl ő  Ivo is 
nyilvánvalóan az írótárs, Mándy Iván alak-
mása. 

A második fejezet, a Pályákon két kis-
prózát tartalmaz A Budapesti (Budai) Tor-
na Egylet és A másik Magyarország cí-
műt. Műfaji sajátosságuk, hogy dominál 
bennük az életrajzi elbeszél ő  forma, így a 
több szálon érkező  cselekmény nemcsak 
előrehalad az emlékezés ritmusa szerint, 
hanem vissza is kanyarodik id őnként, utal-
va korábbi tér- és id őszegmentumókra. Az 
epizódok, illetve mikrorészek a m űegész-
hez viszonyítva olykor nagyfokú önállósá  

got kapnak, vegyük példának az írók és m ű -
~észek alapokmányát, melynek megszöve-
gezésében részt vett Ottlik is; ragadjunk 
most ki belöle egy találó részletet, amely 
akár napjainkra is vonatkoztatható:  „El  kell 
takarítanunk a szellem útjában álló hazug-
ságokat, az önző  megalkuvást, a jól gyü-
mölcsözđ  ügyeskedést, az esztétikai tehe-
tetlenséget, a napi politika árjával úszó kö-
zépszerűséget." 

Érdekes adalékokkal egészíti ki a szerz ő  
korábbi ismereteinket. Epizódok villannak 
fel a háborús évek szellemi mozgásairól 
és a „nyugatos" Ottlikról. A szélesebb áb-
rázolásokban pedig az emlékez ő  inkább 
passzív és visszafogott, mintsem központi 
figura, így az érzelmek és a történések egy-
szerre és egyformán hangsúlyosak. Mégis 
ugyanolyan személyes marad akkor is, ha 
az irodalomról, a sportról vagy az elhurcolt 
emberek sorsáról ír. Mindig előtérbe kerül a 
makacsul ismétl ődő  tartalmi elem, a magá-
ba zárt, de a változó külvilágra vonatkozó, 
önmagát reflektáló hiteles emlékezés, a 
hétКбzapok óhajtott teljessége. 

A kötet címadó írásának, melyet koráb-
ban az Újhold-Évkönyvben olvashattunk, 
rendhagyó m űfaji meghatározása van: 
hang- és képsor". Hubay Miklós a követ-

kezőket írta: „A darab két főszereplője két 
idős elméleti fizikus —két magyar Prospe-
ro... Cholnoky — aki a világvég pillanatát ki-
számította — a végzetes id őpont előtt né 
hány órával érkezik haza — negyven év után 
— Amerikából, hogy diákkori jó barátjával 
töltse együtt az anyagi világ utolsó óráját, 
amely beszélgetésük során oly végtelenné 
tágul, mint volt az ifjúságuk. „Beszélgeté 
sükben ismét csak felvetődik az elözö írás 
kapcsán már említett hétköznapok teljessé-
ge, hiszen bebizonyosodik, hogy az apró-
cseprő  részletek olykor fontosabak, mint 
amilyennek első  pillantásra látszanak. 
Olyan semmitmondóknak tű nő  részletek 
válnak jelentősekké, mint a harangszó, egy 
régi sláger, az arácsi strand, egy régi szil-
veszteri éjszaka, a kínai leckefüzet... és 
végső  soron a hétköznapok mágiái össze-
fonódnak egy nagy és félelmetes mágiával, 
a kozmikus katasztrófa fenyeget ő  közelsé-
gével. Ami végleg összeomlik, az a hétköz-
napok teljességének hipotézise: „Tudjuk, 
hogy ráadásul akármikor, ismert ok nélkül 
is összeomolhanak a palotáid, tornyaid, 
hidaid, városaid..." 

A Hajónapló egyik fontos tézise a nyelv-
ismeret és fogalmi gondolkodás relativitása 
volt, a Valencia-rejtélyben pedig a tudo-
mányos megismerés behatároltságáról be-
szél az egyik főhős, Cholnoky: „A mi fizi-
kánk csak azt tudja használni, ami mér-
hető . Holott amit látsz, hallasz, tapintasz—
minden érzékelésünk —, több: mindegyik te-
le van (sokféle módon) nem mérhető , pon-
tatlan, de a tapasztalat mérhet ő  velejáróinál 
hitelesebb, valóságosabb, lényegesebb ér-
zelmi tartalmakkal." Ottlik h ősei sorra átélik 
az idő  kudarcát, a visszahozhatatlant. Fizi-
kusai megszállotjai a lemérhetetlennek, filo-
zófusai a megismerhetetlent kutatják, és 
ezzel akaratlanul is létünk abszurditására 
mutat rá. Mindennapjaink kényszer-pá-
lyákon mozognak, szemet hunyva a min-
denütt ott leselkedő  elmúlás fölött. 

Kontra Ferenc 
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JEGYZETEK IRODALMI 
GONDJAINKRÓL 

Kíváncsi és reményteljes türelemmel, türelmetlenséggel vártuk 
a frissen megválsztott szerkeszt őbizottság Új Symposionjának el-
ső  igazi számát. A dokumentumgy űjteménybő l még nemigen lát-
szott, milyen lapot terveznek , csak azt sejthettük , hogy a '83 előtti 
hagyomány útján indulnak. A sejtelem beigazolódott, a Sympo-
sion sok mindent visszavállalt akkori céljaiból , rovataiból, szem-
pontjaiból, јб  néhányat az akkori munkatársakból. A lap most há-
rom nemzedéké, ezt emeli ki az idegen nyelv ű  rezümé, a nevek-
bő l pedig az látszik, hogy három nemzedék színe-javáé. Szép 
szövetség ezekben a minden megegyezést aláásó id őkben. 

Illetlenség ilyen zsenge , de a munkatársak nevét tekintve mégis 
szívósnak mutatkozó irodalmi vállalkozással már születése pil-
lanatában gáncsoskodni ; nem is akarok vitát kezdeni senkivel, 
volt belőle elég , csupán a lap szépirodalmi rovatával kapcsolatban 
felmerült kételyeimet szeretném megfogalmazni. Papp p Tibor, 
Urbán András prózáját, P. Nagy István, Bata János, Hamad Abdel 
Latif, i. Virág Gábor verseit, Balázs A ttila hangjátékát, Péter Fe-
renc drámáját olvasgatva mindenekel őtt a m űfaji gazdaság a 
szembeötlő , ugyanakkor azonban állandóan ott motoszkál a kér-
dés, hogy kinek mindez. 

A nemrég lezajlott Symposion-vitán hangzott el az a vád is, 
hogy a régiek , a '83 utániak saját maguknak , egymásnak írták 
műveiket . Vajon kinek írják a jelenlegiek , honnan veszik közönsé-
güket? S kire is számíthatnának , ha nem az egyetemistákra , kriti-
kusokra és saját magukra? S ha elhisszük, hogy ez nem elég: va-
jon melyikük merné vállalni azt, amit egykor Arany János, hogy 
ponyvára adassa ki m űvét? 

Vajon meg mernénk -e ma mérettetni irodalmunkat az olvasás-
tól sok év alatt elszokott , nem irodalmi vagy éppen irodalmi szak-
májú közönségünk körében? Posztmodernrő l beszélve a különfé-
le elméletek mögött felsejlik valahol a közönségigény is. S ez nem 
mellőzendđ , ha tudjuk, hogy az amúgy is kis számban megjelen ő  
Hídnak és Új Symposionnak milyen kevés az el őfizetője Vajda-
ságban, különösen a magyar központoktól (Szabadka, Zenta, Új-
vidék) távolabb lévő  helységekben. S ez nemcsak az objektív kö-
rülmények — a reklám és az árusítás — számlájára írható ; vannak 
olyan korszakok, mint amilyen nálunk a jelenlegi — melyekben az 
irodalomnak , lemondva elitizmusáról vállalnia kell a létfennta пó 
szerepet is . Legalábbis kell, hogy legyen ilyen iránya az irodalom-
nak. A sokszínűség, a változatosság, az új irányzatok meghonosí-
tása mindig az életképesség jele, de ha nincs olyan iránya, olyan 
célja, s nincsenek olyan m űvei az irodalomnak, amelyek kapcso-
latot tudnak teremteni egy szélesebb kör ű  közönséggel is, akkor 
gyöké гtelenül , talajtalanul , alap és támasz nélkül fog lebegni, s 
mint ilyent — jól tudjuk — mindig mindenkinek könny ű  elmozdítani. 
Ezért nem elég csupán „fogaink alatt ropogtatni a létet", „homo-
kot öklendezni a szélbe" , a „sző rös füldarabot szorítani" „doboz-
ba bújni", esetleg „fumigózni" és „papagallumozni". Az ilyesmi 
boldogabb időkben elmehetne kísérletnek; de most, az általános 
rendetlenségben kissé komolyabb tennivalója is akad az irodal-
márnak. 

Az író ilyenkor is legyen erбsebb koránál , s hagyjon fel az áldo-
zat szerepével: teremtsen „szép" irodalmat, s ne igyekezzen túl-
szárnyalni , túllicitálni a körütöttünk lév ő  zű rzavart . Mutasson fel 
harmóniát , ha sírva is, szép utópiát, ha hazudik is . Amikor annyira  

nyilvánvalóak a társadalmi események, hogy az irodalomnak fe-
leslegessé válik a felvilágosító, megdöbbentő , meghökkentő  és —
még mindig igen kedvelt — „polgárpukkasztó" szerepe, akkor hi-
hetetlenül nagy területek szabadulnak fel számára a fantázia, a 
mese , a mítosz, a legenda, a történet birodalmában . Foglalkozhat 
azzal, ami valójában a lényege , s így, a hatni akarásról lemond-
va a legtöbbet fog tenni önmaga és közönsége érdekében . A Кб ltб  
ezért hagyja ilyenkor a saját gyomrát, térdét és minden más, lází-
tásul kiteregetett testrészét. Változtasson m űfajt, ha a lírában 
csak sopánkodni tud, keressen objektívebb m űfajokat, cseréljen 
témát vagy hangnemet , keresse meg azt a pontot , területet, ahol 
megszabadulhat saját magától. 

Szokásunk „gyökértelenségünkön" siránkozni, keseregni a 
„magas homlokú", „fehér kez ű " humanisták hiányán. Vajdaság-
nak azonban léteznek hagyományai, levéltárakban, plébániá-
kon, elfeledett könyvtári raktárakban sínyl ődő  anyagok, amelye-
ket csak az utóbbi id őben kezdenek rendszeresebben kutatni és 
közzétenni. Epikusnak van itt elég téma, ahogyan a múlt század-
ban Aranynak is volt a krónikák töredékeiben és a népköltésze-
ti gyűjteményekben. Összeszedni, feléleszteni mindent, ami ránk 
vonatkozik — lehetne feladata az irodalomnak, s az is, hogy ilyen 
témákból „ponyvairodalmat" teremtsen. A posztmodern eklekti-
cizmusa egyetlen m űfajt, egyetlen irodalmi eszközt, módszert 
sem zár ki, tehát lehet ővé tesz egy népszerűbb (de nem értéktele-
nebb) irodalmat is. 

De ne beszéljünk ma még posztmodernr ő l sem, ne mérjük ma-
gunkat vele. A Symposion új számából ítélve még mindig a 60-as 
évek hagyományának talaján rágódunk, sehova-tartozásunkon 
bánkódunk, ahelyett, hogy hovatartozásunk szálait bogozgat-
nánk. Irodalmunk jelen pillanatban még arra sem képes, hogy kül-
földi irányzatokat, eszméket, áramlatokat honosítson meg, mert 
előbb tudni kellene azt, hogy mit lehet meghonosítani. El őbb tud-
nunk kellene arról, hogy kik vagyunk, honnan kerültünk ide, kik 
voltunk, miben hittünk és hiszünk, mir ő l álmodtunk és álmodunk, 
nemcsak az időszámítás kezdetét jelentő  '19  vagy '45 óta, hanem 
sokkal előbb is. Gyökértelenek vagyunk, mert múltunkban nem 
látjuk a folyamatosságot, s a gyökértelen ember élménytelen. A 
Tisza, a Duna, a Bácska, a Bánát födrajzi leírása még nem gyö-
kérverés, s nem az az elmaradottság és tunyaság állandó felem-
legetése sem. 

Tudnunk kellene arról is, hogy most, amíg mi témátlanul erő-
szakoljuk papírra írásainkat, azalatt fogynak iskoláink, könyvtá-
raink, nyelvünk napról napra romlik, s a vajdasági „végeken" le-
fojtottságukban és élménytelenségükben erkölcsi züllés emészti 
fel a falvakat . Nincs irodalom , mely fenntartaná őket, s lassan nem 
lesznek falvak, melyek fenntartanák az irodalmat. Ilyen emberek-
nek hiába írjuk le, hogy mi a „tematikus progresszió", vagy hogy 
miért akarjuk „lekiabálni az égboltról az örök kihívás tárgyiasult 
szellemét". Az ilyen közönség valóban „utunkon hagy majd ben-
nünket" „holdott ugatni". 

Ugatni, kritikusok „vigyázó szemei" nélkül. Mert családias iro-
dalmi közösségünkben a kritika éppúgy elszakadt a közönségt ő l, 
mint irodalmunk. Jó lenne, ha a kritika nemcsak klsérné az irodal-
mat, hanem ilyen átmeneti kokrszakban előtte is járna, utakat, le-
hetőségeket mutatna fel neki, s nemcsak angliai vagy amerikai 
utakat, hanem hazaikat is. 

A távlatra, a világirodalmi kitekintésre természetesen minden 
irodalomnak szüksége van, de ha nincs mit szembeállítani vele, 
nincs mivel kölcsönhatásban m űködnie, okvetlenül oda fogunk 
hozzá tapadni , vakon és érzéketlenül , az idegenség és különle-
gesség csábító vonzásában ítélőképességünket veszítve. 

Az Úi Symposion akkor lenne igazán szabadgondolkodású lap, 
ha ezeket acélokat is szem el őtt tartaná. A 60-as évek ellenzéki-
sége, melynek az akkori Symposion részben hírnevét köszönhet-
te, kevésbé időszerű  és „lázító" ma, amikor körülöttünk egyes or-
szágokban már jóval túltettek rajtunk ezekben a dolgokban. Az 
akkori ellenzékiség ma már csak erkölcsi példát nyújthat, tartalmit 
nem. 

Még egy utógondolat, mely az el őző  Symposion védelmének 
gyanúja nélkül legyen értve: az írói becsület emberi jóérzést is kí-
ván. (Gondotok itt az utolsó oldalon található, a régi f őszerkesztő  
személyre irányuló csúfolódásokra.) 

A szövegbő l kiderül, hogy írtam mindezt nemcsak a Sympo-
siont, hanem közben Arany Jánost is olvasgatva. A népnemzeti 
irányzatnak a múlt században egyik bevallatlan , s talán nem is 
öntudatos háttere a közönségteremtés volt. A Kazinczy-féle elitiz-
musra egészséges ellenhatás volt Pet őfi és Arany költészete. Ha-
sonlóképpen vagyunk közönségre szorulva mi is. Csakhogy ezt 
egyetlen író sem vallaná be soha . Kivéve a legnagyobbakat. 

41 



42 

A HARMINCADIK 
VOLTAIRE -LEVÉL 
(részlet) 

Namur, 1749. május 14. 

Hallom, sőt mi több, a hozzám eljuttatott 
nyomtatványok szerint látom is, hogy Páris-
ban és Párison kívül nagyon el vannak sza-
porodva a literátorok mostanában. Csupa 
ismeretlen nagyság és kezdi félisten — ha 
nem tekinteném az egészet bizonyos ön-
uralommal és béket ű réssel, igazán minden 
okom meglenne a bosszankodásra. Mert 
még ha ezek a törekvő  fiatal emberek úgy-
ahogy kezelni tudnák a tollat és papirost, je-
lenlétük még abban az esetben is csak 
nehezen lenne elviselhetб . De azaz éktelen 
halleluja, amely kicsap írásaikból, ahogy 
tömjénezik a hatalmat és a tekintélyt, a 
mindenkori hatalmat és a mindenkori tekin-
télyt, úgy gondolom — az már több, mint utá-
latos. Akadnak soraikban egyesek — még-
hozzá szép számban —, akik nem restellik 
az ellenkezőjét írni annak, amit néhány év-
vel ezelőtt közöltek ezzel a szerencsétlen 
emberiséggel — ismerek nem egyet soraik-
ban, akiket már harmadszor, ha nem ne-
gyedszer foghatnék rajta a pálforduláson. 
Ezek a szerencsétlenek azt hiszik, hogy 
azáltal, hogy a mindenkori erőszakos hatal-
mat dicsőítik, és történetesen írásban, má-
ris belépőjegyet váltottak maguknak az iro-
dalomban. És méghozzá az elsó sorokban 
tülekednek ezek a jó emberek, itt is benne 
vannak egy tanácsban, és ott is benn van-
nak egy küldöttségben — most a királyt di-
csérik, holott volt idő , amikor a király hatal-
ma ellen jelentették meg siralmas firkálmá-
nyaikat. Tele van szemét népséggel ez a vi-
lág, kedves Uram, miért lenne hát éppen a 
literatúra és a tudomány világa mentes ef-
féle szédelgőktб l? Sohasem hittem, hogy 
egy literátorban, egy akadémikusban és 
egy teológusban több emberség és becsü-
let lakozik, mint mondjuk, egy béltisztítóban, 
egy kanális pucolóban vagy egy állami be-
súgóban — egyetlen vágyam csak az volt, 
hogy ha már nincs benne több tisztesség és 
becsület, hát legalább ne legyen kevesebb. 
Ezek a politikai pojácák, ezek a mindenféle 
rendű  és rangú firkálmányaikat magukból 
csak úgy ontó akarnokok úgy elárasztják 
irodalmunkat, tudományos és politikai éle-
tünket, mint a vad füvek és a bolondgombák 
az irdatlan erdőt eső  után. Mit várjon az 
ember egy kortól, melynek írói ilyenek, ha 
ugyan íróknak nevezhetők ezek a szeren- 
csétlenek? Mit várhat az ember egy kortól, 
melynek tudósai megszédülnek a hatalom 
és az egyéni érdek b űvöletében, akik pojá-
caszerepre szívesebben vállalkoznak, mint-
sem hogy elmennének belet tisztítani a Snt. 
Nicolette környékére, hol tudvalév ően a bб -
rбsök és béltisztítók tartják fenn tisztessé-
ges üzemeiket? Hogy mi a véleményem ró-
luk — ezek után meg se válaszolom a kér-
dést, kedves Uram — csak egyet teszek 
még hozzá, hogy ezekkel a firkászokkal so-
ha közösséget nem vállaltam, és nem is 
fogok vállalni soha. Mintha nem is lennének 
a világon —úgy tekintem őket és jelenlétük—
ha mégis kikerülhetetlen — inkább mulatsá-
gos, mint bosszantó. Boldogtalan és ér-
demtelen az a hatalom, amely igénybe ve-
szi szolgálatukat, nemis lehet velük kapcso- 

latban mást mondani. Mert valóban, mi 
más is lehetne egy, szolgálatukat igénybe 
vevő  hatalom, mint értelmetlen, gyenge és 
boldogtalan. Éppúgy hazugságra kell hogy 
építve legyen, mint ezeknek az irodalmá-
roknak egész élete, munkája és világa —
szerencsétlen az a világ, semmit éri az az 
erб , amelynek még a kiszolgáló cselédei 
sem emelkednek megbízóik fölé. Szeren-
csétlen és boldogtalan az a világ, melyben 
a cselédek rosszabbak, mint a gazdák... 

Remenyik Zsigmond 

A FILOZÓFUS-PER 
ÉS A BÁCSKAI POR 

A kitűnően szerkesztett budapesti Vilá-
gosság c. folyóirat ez év tavaszán izgalmas 
különszámot jelentetett meg az 1973-as „fi-
lozófus-perrő l", melynek során eltávolítot-
ták a pártból, munkahelyükr ő l s részben az 
országból is a Lukács-iskolához, illetve an-
nak holdudvarához tanozó, akkor már nem-
zetközi hírnévnek örvend ő  filozófusokat és 
szociológusokat, Heller Ágnest, Heged űs 
Andrást, Márkus Máriát, Márkus Györgyöt, 
Vajda Mihályt, Kis Jánost, Bence Györgyöt. 
A szám elején azt a kerekasztal-beszélge-
tést olvashatjuk, amelyet a folyóirat a Ma-
gyar Rádióval közösen rendezett Bence 
György, Kelemen János, Papp Zsolt, Lu-
dassy Mária és Sziklai László részvételével. 
Emellett egy alapos „pe гtö ґténetet", egy, a 
történelmi albizottság számára készült ta-
nulmányt, a korábbi döntés érvényteleníté-
sét sürgető  levelet, valamint Vajda Mihály 
hajdan botránykőnek számító Szembesítés 
c. filozófiai esszéjét tartalmazza. A budapes-
ti iskola tagjainak elszigetelése, „ki űzeté-
sük a marxizmusból", és egyáltalában a le-
gális szakmai közéletbő l, felmérhetetlen ká-
rokkal járt, noha egy haszna kétségtelenül 
volt: eloszlatta az illúziókat a felvilágosult 
abszolutizmus és az értelmiségi elit ösz-
szekacsintásának, idényjelleg ű  kollaborá-
ciójának hasznossága és lehetségessége 
felő l. Ez az abszolutizmus ugyanis minden 
volt, csak nem felvilágosult. 

A megbélyegzett szerzők részint a sza-
mizdat-sajtó mélyvilágában részint a külföl-
di kiadványokban, idegen nyelv ű  könyveik-
ben adtak hírt magukról. Jugoszláviában a 
budapesti iskolának mindig nagy tekintélye 
volt: képviselő it ott találjuk a Praxis-körben, 
a korčulai nyári találkozókon. A „ki űzetés" 
után is jó néhány könyvük jelenik meg ná-
lunk, különösen Heller Ágnes, Fehér Fe-
renc, Márkus György recepciója jelent ős. 

A vajdasági magyar folyóiratok is lehoz-
nak tő lük ezekben az években néhány je-
lentős tanulmányt. Az Új Symposion Heller-
tő l közöl részletet a radikális filozófiáról, a 
Létünk lehozza Az egyenlőség formáit, de a 
Híd sem zárkozik el a Lukács-tanítványok-
tól. 

Azonban... 
A vajdasági rónát több hullámban elontó 

dogmatikus tömjénfüst nem kedvez a Lu-
kács-iskolától származó, különböz ő  utakon  

idejutott kéziratainak sem. Nincsenek látvá-
nyos ügyek, csupán fбszerkesztб i félel-
mek, tűzoltóreflexek, szerkesztéségi ön-
cenzúrák, óvatos, de határozott elutasítá-
sok. Ezek azok az évek, amikor az egyik vaj-
dasági magyar ideológiai főéber dühroha-
mot kap, mert Trockij-köteteket pillant meg 
a Marxista Könyvesbolt kirakatában: „Elv-
társak, ez trockizmus!" Hogy mindez húsz-
éves késésben van még a jugoszláv hiva-
talos ideológia faáramától is (hogy egyéb 
áramlatokra ne hivatkozzam), az a provin-
ciában nem kelt különösebb feltűnést. A Lu-
kács-iskolával tehát ajánlatos csínján bán-
ni... Közölhetбk, de... A felhalmozott kézi-
ratok tehát szaporodnak. Jellemzi, hogy 
amíg az ország más nyelvterületein zsi-
nórban több könyv is megjelenik telük, ma-
gyarul alig féltucat tanulmány. Megbocsát-
hatatlan vétek, elpackázott lehet őségek! 

Pedig egy nagyvonalúbb hozzáállás e 
kérdéshez nyilván nem gyengítette volna 
nemzetiségi kultúránk hídszerepét. Sut! 
Többirányú missziót tölthetett volna be. 
Azonban a hidat éber őrei inkább csak cö-
löpnek képzelték. 

Innen az a sok tuskó. 

Csoroa Béla 

rudenz uirich:* 

REFORIZMAK 

Öntudatos kutya hiába nem ugat. 

Az önkritikát a gyónástól sokszor csak a 
lehallgató személye különbözteti meg. 

Ahol az államrendet már a zenekaroktól 
is félteni kell, ott egy rigótrilla nyomán is ki-
törhet a forradalom. 

Újabban azt terjesztik, hogy a politikusok 
a közvetítők az államhatalom és a nép kö-
zött. Istenben boldogult Chamfor mesterünk 
mintha csak erre mondta volna: „ahogy a 
vadászkutya közvetítd a vadász és a nyulak 
között". 

Isten malmai deficitesen ő rölnek. 

A jб  reforizma kecskeszerű : kecses, tisz-
ta, pimasz és döf. 

(Eredetien fordította Kuoni Pásztor Pál) 

* Rudenz Urlich a romantika századának nagy 
alfelnémet reforizmaköltóje. Ágyban, pámák kö-
zött halt meg, utolsó lehelete a szemtanú gyer-
mekkori barát és késóbbi harcostárs, Stüssi V. 
szerint ez volt: „Isten nem ver gumibottal!" 



JAVASLAT 
Vajdaság SZAT alkotmánymódosításával 

kapcsolatban. 
Indítványozom, hogy a tervezett Módosítá-
sok mellé iktassanak be még egy cikkelyt, 
amely nagyjából a következ ő  elemeket tar-
talmazza: 
— A Vajdaság SZAT területén él ő  nemzeti-
ségek (magyarok, szlovákok, románok, ru-
szinok stb.) megalakítják szervezeteiket, 
amelyek széles hatáskörrel rendelkeznek 
mindazokban a kérdésekben, amelyek a 
nemzetis i léttel, a nemzetiségek kollektív 
jogaival, v mint azokkal a jogokkal kap-
csolatosak, &netyeket Vajdaság SZAT al-
kotmánya biztosít, konkrétan hatáskörük a 
következő  területekre terjed ki: 
— az anyanyelven történ ő  oktatás 
— a nemzetiségi kultúra és anyanyelv ápolása 
— a nemzetiségi sajtó és könyvkiadás 
—a kétnyelvűség, illetve a nemzetiségi nyel-
vek egyenrangúsága 
— nem lehet hozni, elfogadni, a nemzetisé- 
geket érintđ  fontos törvényt, e szervezetek 
véleményezése, illetve hozzájárulása nélkül. 

INDOKLÁS 

1. Ehhez hasonló szervezetek már régóta, 
több-kevesebb sikerrel, léteznek és m űköd-
nek a Horvát és a Szlovén SZK-ban. 
2. A javasolt alkotmánymódosítások ugyan 
meghirdetik — több területen is — a nemzeti-
ségek jogainak biztosítását, csakhogy nem 
látnak elő  két, véleményem szerint igen fon-
tos mozzanatot, éspedig: 

ki felel konkrétan e jogok megvalósításá-
ért? 

kinek felel, illetve ki panaszolhatja fel —
megnemvalósítás esetén — a nemzetiségi 
jogokon, illetve megvalósításukon esett 
csorbát? 
3. Községi, tartományi stb. szerveinkben 
ott található számos nemzetiségi is, de ők 
ott nem mint a nemzetiségek képvisel ő i, 
hanem mint oda beválasztott vagy kineve-
zett polgárok vannak, tehát a nemzetiségek 
jogainak képviseletére vagy védelmére 
senki és semmi nem kötelezi őket. 
4. Mindez nemtörődömségre, felel őtlenség- 
re, de szándékos visszaélésre is módot ad. 
5. Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy 
teljesen tisztában vagyok azzal, hogy javas-
latom csupán egy nyers vázlat, mely továb-
bi bővítésekre és pontosításokra szorul, 
amit a szakavatott jogászok kell hogy elvé- 
gezzenek. 

Kérem, hogy javaslatomat továbbítsák a 
megfelelő , erre illetékes tartományi szerv-
nek. 

Tisztelettel: 

Kabбk István 

Te lecska: 1989. IV. 21. 

MEGJEGYZÉS 
KABÓK ISTVÁN 
JAVASLATÁHOZ: 

Kabók István telecskai történelemtanár 
hozzánk írt levelében elmondja, hogy a 
nemzetiségi lét néhány sarkalatos kérdésé-
nek lehetséges rendezésére tett javaslatát 
a Jugoszláv Dolgozó Nép Szocialista Szö-
vetsége zombori községi választmányához 
juttatta el. Mivel javaslatait a magunk részé-
ről konstruktívaknak, ugyanakkor sok tekin-
tetben kiegészítend őknek is véljük, ezennel 
olvasóink kritikai „ostromának" kívánjuk ki-
tenni. Várjuk a hozzászólásokat és javasla-
tokat, ugyanakkor a magunk részérő l azon 
leszünk, hogy politológusok, jogászok, szo-
ciológusok bevonásával lehetőség szerint 
körüljárjuk e témát. 

Új symposion 

ROSSZINDULATÚ 
SZOCIALIZMUS 

1989. augusztus 20., vasárnap, reggel öt 
óra 

Egy szürke, nyomott hangulatú vasútállo- 
más fogad bennünket Prágában. Sehol 
senki, kint még sötét van. Az els ő  autóbu- 
szok egyikével elindulunk a központ felé, 
kb. 10 percnyi zötyögés után befutunk az 
impozáns Husz János térre. Hogy milyen is 
volt az első  benyomásom Prágáról — rövi- 
den csak annyit, hogy jó, tetszik, egyel ő re, 
de nem sokáig. 

Pontosabban mindaddig, míg meg nem 
látom az első  embereket, boltokat, az egyik-
nél a bizalom, az utóbbinál viszont az áru 
hiányzik, no és rengeteg a rend ő r. 

Megpróbálunk valami úton-módon koro-
nához jutni, mivel vasárnap van, a bankok 
zárva, az egész városban egyetlenegy tu- 

ristákat fogadó irodában dolgoznak, de az is 
jó félórányi késéssel nyit ki, persze itt nem 
foglalkoznak pénzváltással, de miért is ten- 
nék? 

Végül is egy taxisofőrnél váltjuk át a nyu-
gatnémet márkáinkat. 

Szállást egy el őkelő  villanegyedben talá-
lunk, gyorsan kipakolunk, fizetünk, elintéz 
zük az egyéb, ilyenkor szükséges formasá-
gokat, és irány a központ. Dél körül már is-
mét a Vencel téren vagyunk, délután követ-
kezik a város nevezetességeivel való is-
merkedés, itt főszerepet kaptak a sörözök. 
Ekkor megkerestük a prágai Jugoszláv 
Nagykövetséget is,ugye, sose lehet tudni! 

Az utcákon rengeteg ember van, ez hat-
ványozottan érvényes a Vencel térre, a té-
ren megállni nem szabad, ha megállsz, 
azonnal igazoltatnak. A tér legalább egy ki-
lométer hosszú és vagy 50 méter széles, 
felső  részén található a Nemzeti Múzeum 
(ami már napok óta zárva tart) és a névadó 
Vencel fejedelem lovas szobra. Immáron 
hagyományosan, az elmúlt 20 évben Prá-
gában mindennem ű  tiltakozó megmozdulás 
innen indul ki, ezért itt szemlátomást sokkal 
több rendő r járő rözik. A tér alsó része leg-
inkább a budapesti Váci utcához hasonlít-
ható, itt vannak a legel őkelőbb prágai szál 
lodák, a luxuscikkeket árusító devizaboltok. 
Az idei tüntetések gócpontja is a térnek ép-
pen ezen a részén volt, egyébként ez a rész 
sokkal jobban megközelíthető , mint a Nem-
zeti Múzeum előtti, ugyanis itt 7-7 mellékut-
ca torkollik a Vencel térbe. 

Lassan már öt óra lesz, a térre egyre több 
ember érkezik. Szinte vágni lehet a feszült-
séget, mindenki vár valamire, az emberek 
nyújtogatják a nyakukat, várják, hogy valaki 
elkezdje, de aznap senki sem kezdi meg, 
talán majd holnap. 

Hat óra körül már fele annyian sincsenek, 
mint egy órával azel őtt. 

Szabolcsot ekkor kapták el el őször, épp 
egy rendő rjárő rt örökített meg, mikor is két 
másik belügyes ezt észreveszi, elvezetik. 
Sohasem hittem volna, hogy tíz perc ilyen 
hosszú idő  tud lenni, már épp indulni akar-
tam a nagykövetségre, amikor meglátom, 
mosolyogva jön; no, mi volt, kérdem már 
messzirő l; á, semmi, csak elvették a filme-
ket, mondja. 

43 

1 



44 

A nagy izgalom hatására egy belvárosi 
sörözőben keresünk feludülést, egészen 
záróráig maradunk; szerencsénkre, ekkor 
ugyanis egy szinte magánál sem lév ő  kö-
zépkorú cseh férfi felénk fordulva, nagy 
nyöszörgések közepette az ujjával valamit a 
levegóbe kezd rajzolni, a motyogásából 
csak annyit ének, hogy de-de-dem, demon-
stracije , kérdezek rá; ja, ja , mondja felcsilla-
nó szemekkel, és immáron nem a levegőbe, 
hanem az igencsak elhasznált abroszra az 
ujjával egy jól kivehető  17-est rajzol. Tünte-
tések holnap 17 órakor, kérdezek rá ismét; 
erre ő  akkorát bólint, hogy majd beesik az 
asztal alá . Mondom, danke schön, és ha-
zaindulunk. 

1989. augusztus 21., hétfő  

Annak ellenére , hogy munkanap volt, már 
a délelőtti órákban legalább annyian voltak 
a Vencel téren, de főképp annak déli ré-
szén, mint tegnap délután ötkor. 

A járókelők számának növekedésével 
egyenes arányban növekedett a rendőrök 
számá is . Talán néha még gyorsabban. 
Egyelő re úgy tűnik, hogy mindent ellenőrzé-
sük alatt tartanak , a Vencel térre vezet ő  ut-
cákat szinte hermetikusan lezárták, a mel- 
lékutcákban négyesével járőröznek, és 
minden gyanús személyt igazoltattak. A 
Vencel téri főhadiszállás egy ékszerboltban 
van. A téren felt űnően nagyszámú rendőr-
kocsi köröz, nemsokára fényt derítek a tur-
pisságra, ugyanis mindössze három rend-
őrkocsiról van szó, melyek megállás nélkül 
körbe-körbe járnak, így persze úgy tűnik, 
hogy jóval többen vannak. 

A Vencel téren minden bolt zárva. Csu-
pán két vendéglő  üzemel. Az állambizton-
sági szolgálata térre több önm űködő  video-,  
kamerát szereltetet fel. 

Szinte az egész délelőttöt a Vencel téren 
töltjük; ebéd, majd ismét irány a központ, 
ahol mintha valamivel többen lennének, 
mint a délelőtti órákban. 

A délután folyamán egyebek között meg-
ismerkedem két franciaországi újságírón ő-
vel is, akik úgyszintén a Vencel téren sétál-
gattak , köszönéskor épp csak egy pillanatra 
álltunk meg, de máris ott termett két rend ő r, 
elkérte az útleveleinket, majd az elkövetke-
ző  tíz percben kiírták bel őle az adatokat. Az-
tán tisztelegtek, és elmentek. Délután kinyi-
tott egy fagylaltárus a téren, erre úgy fél öt-
kor lettem figyelmes , mindjárt be is álltam a 
sorba, lehettem vagy húsz-huszonötödik. 

De ahogy kis idő  múlva hátratekintek, hát 
tényleg volt mit látni, majdnem az egész 
Vencel teret keresztbe átszel ő  sor keletke-
zett; természetesen, mint én is, mindenki 
fagylaltra várt . Ahogy pedig visszanézek, 
egy rendő rtisztre leszek figyelmes, aki szin-
te önkívületi állapotban ordibálni kezdett az 
elárusítóra , azonnal zárja be a boltot, vagy 
máskülönben őt zárja be. 

Pár percre rá volt az első  tömörülés, ami-
kor is egy tizenéves fiatal nemzeit szín ű  
zászlóba burkolózva megjelent a téren, a 
rend éber és egyre éberebb őrei azonnal el 
akarták vezetni a fiút, erre tán százan is 
összeszaladtak , és hangosan követelték, 
hogy engedjék szabadon. Végül is kompro-
misszumos megoldás született: a fiút elen-
gedték, de a zászlót megtartották. 

Ekkor már mindenki számára nyílt titok 
volt, hogy 17 órakor kezdődik a tüntetés. 

Már öt előtt néhány perccel összeverődött 
és egyre zajosabb lett a tömeg; rendkívül 
érdekes volt , miként válnak a békés sétálók 
tüntető  tömeggé néhány másodperc lefor-
gása alatt. 

17.05: az összegy ű lt tömeg ütemes taps-
ba kezd , és a következ őket skandálja: 
„Szabadságot — Szabadságot ", „Népi ha-
talmat", „Éljen Dubček", „Éljen Havel", 
„Oroszok , menjetek haza", „Charta-Char-
ta". A Vencel téri tüntetők a fenti jelsza-
vakat többször is megismétlik. 

17.10: felhangzik`a csehszlovák himnusz, 
amit a demonstráció folyamán még j б  né-
hányszor elénekelnek. 

17.15: szólásra emelkedik a tüntetés 
egyetlen szónoka, Kerényi György, aki cseh 
nyelven felolvassa a Magyar Demokraták 
bocsánatkérő  levelét, amelyben egyebek 
között ez áll: „Mi most virágokkal jöttünk, 
hogy népünkrő l legalább részben lemossuk 
a gyalázatot , de tudnotok kell, hogy a ma-
gyar nép soha nem értett egyet azzal, ami 
'68-ban történt." 

Beszédét a hangos ovácók miatt több-
ször is félbe kellett szakítania. A szónoklat 
befejeztével a tömegbő l előugrik 4-5 civil 
ruhás rendőr, és Kerényit elhurcolják. •(Le-
galább annyi a civil ruhába bújtatott rend ő r, 
mint az egyenruhás.) Természetesen a tün-
tetés folyamán a rendőrség emberei, sem-
mitő l sem zavartatva magukat, a hangadó-
kat rendre elhurcolják, a rend ő rség e meg-
mozdulásaira a tüntetők hangos füttykon-
certtel válaszolnak . Már majd húsz perce 
tart a tüntetés, amikor el őkerül két nemzeti 
lobogó és egy transzparens, amin cseh és 
magyar nyelven a következő  állt: „Mi nem 
tankokkal , virágokkal jöttünk ." Ez a feliratis 
csak nagyon rövid ideig volt olvasható, 
ugyanis a tömegbő l előugrott egy tucatnyi 
titkosrendőr , és pillanatok alatt apró da-
rabokra tépték a transzparenst. 

17.25: a Nemzeti Múzeum el ő l két ro-
hamrendőrökkel teli páncélkocsi érkezik a 
tüntetők közé, közben hangosbemondón 
keresztül állandóan azt ismétlik, hogy: 
„Oszoljatok", „Polgárok, menjetek haza", 
„Nyugodjatok meg". A rend őrségi felszólí-
tásokra senki sem reagál . Sőt, a legelszán- 

tatbak ülősztrájkba kezdenek ;  ők kapnak 
először és legtöbbet a rohamrend őrök majd 
nyolcvancentis gumibotjaiból, miközben a 
hajuknál fogva cibálják be őket a külön erre 
a célra odahajtott rend őrségi autóbuszokba. 
Az idén összesen 320 hazai és hetven kül-
földi tüntetőt tartóztattak le, tavaly „min- 
dössze" 77-et. 

17.30: a rendőrség, a rohamrendő rség és 
a munkáső rség (đk voltak a leggorombáb-
bak) erőfeszítése eredményeként sikerült 
kiüríteni a Vancel teret, és a tömeget fel-
aprózva a környező  mellékutcákba szoríta-
ni. A tüntetések egészen 21 óráig tartottak 
és kiterjedtek a Husz tér és a Károly híd kör-
nyékére is. 

1968. augusztus 12-én a Csehszlovák 
Kommunista . Párt központi lapja, a Rudé 
Pгбvo kiemelt helyen közli olvasóival, hogy 
a néhány nappal korábban megtartott szov-
jet—csehszlovák hadgyakorlatról visszama-
radt több ezer szovjet katona egy héten be-
lül elhagyja az országot . Ezt a szovjet fél is 
megerősíti, majd, mintegy megcáfolva ön-
magát , a kivonulást bizonyos feltételekhez 
köti, ugyanis Prága és több más csehszlo-
vák nagyváros utcáin kivonulást sürget ő  
szovjetellenes röplapok jelentek meg. Talán 
ez volt az utolsó alkalmak egyike az elmúlt 
több mint két évtized során, hogy a szovje-
tek és a csehszlovákok lényegi kérdések-
ben is egyenrangú félként tárgyalhattak. 

1968. augusztus huszadikáról huszonne-
gyedikére virradó éjjel a Varsói Szerz ődés 
Ot tagállamának fegyveres er ői lerohanták 
Csehszlovákiát, puccsista módszerekkel 
megdöntik a Ludvik Svoboda Köztársasági 
elnök és Alexandar Dubček pártfőtitkár ne-
vével fémjelzett, nagy népszer űségnek ör-
vendő  reformista-kommunista rendszert, és 
hatalomra segítik a konzervatív Gustav Hu-
sakot. 

Mindez kiváltja a csehszlovák . nép elke-
seredését , haragját a megszálló szovjet 
csapatokkal szemben, viszont mindenféle 
ellenállás teljesen reménytelen. A megszál-
lás elsó napjaiban a szovjetek még a legki-
sebb nézeteltérés tisztázására is er őszakot 
alkalmaznak (értsd : lőnek), aminek meg is 
lesz az „eredménye", éspedig az, hogy 
prágai tavasz elfojtása több tíz emberáldo-
zatot is követelt, de nemcsak ők az egyedüli 
áldozatok: 

1969 januárjában , Jan Palach prágai 
egyetemista a Vencel Téren a megszállás 
elleni tiltakozása jeléül felgyújtja magát. 

1969 augusztus 21-én, a Szovjet invázió 
évfordulóján a prágaiak megemlékeznek 
függetlenségük elvesztésér ől, a végered-
mény három halott. 

A sorozatos bebörtönzések, megfélemlí-
tések hatására egészen 1988 augusztusáig 
a csehszlovák fővárosban az évforduló 
kapcsán nem kerüllt sor komolyabb „rend-
bontásra", de a huszadik évforduló alkal-
mából kb. tízezer ember tüntetett a szovjet 
megszállás ellen. A tiltakozó tömeget víz-
ágyúk segítségével gyorsan feloszlatták. 

A tavalyi és az idei tiltakozó megmozdu-
lások között nagyfokú hasonlóság észlelhe-
tő : a tüntetés megint csak a Vencel téren 
volt, a rendőrség most is viszonylag igen 
hamar feloszlatta a tüntet őket (kevesebb 
mint 30 perc alatt). Ami pedig eltért a tavalyi 
megmozdulásoktól , az a tüntetők száma, 
ugyanis az idén jóval többen vettek részt a 
Vencel téri tüntetésen, az egy évvel ezelőtti 
tízezer helyett az idén hatvanezren lehettek 
az elégedetlenkedők. 



A VENCEL TÉRI 
TÜNTETÉSEK 
KAPCSÁN 
Beszélgetés Kőszeg Ferenccel 

Kőszeg Ferenc az SZDSZ , azaz a Sza-
bad Demokraták Szövetségének egyik ügy-
vivője. Egyébként az említett fórumnak 9 
ügyvivője van , feladatuk a szabad demok-
raták munkájának koordinálása. 1980-ig 
egy könyvkiadó szerkesztője volt, akkor el-
veszti állását az ellenzékkel való kapcsola-
tai miatt (többek között azért, mert résztve-
vбje egy tiltakozó aláírásgy űjtésnek a cseh 
ellenzékiek, pontosabban a „Charta 77" 
tagjainak elítélése ellen). Ezután egy da-
rabig könyvesbolti eladó, majd mind a mai 
napig németet tanít egy kis magániskolá-
ban. Az 1981-ben beindult BESZÉLŐ  c. 
szamizdat folyóirat szerkesztője. 

— Kőszeg úr, kérném szépen, vázolja fel 
az SZDSZ politikai irányvonalát! 

— Az SZDSZ-rő l el lehet mondani, hogy 
ez a szerveződés tulajdonképpeni folytatója 
a Magyarországon m űködött demokratikus 
ellenzéki hagyománynak. Ez kb. '79—'80 
óta létezik Magyarországon , és azoknak a 
kprét jelzi, akik nem törődtek a sajtóra vo-
nFatkozó előírásokkal , azt a nézetet vallották, 
hogy a véleménynyilvánítás, a politikában 
való részvételi jog emberijog, és eszerint is 
cselekedtek. Vagyis nem megkerülni pró-
báltuk a cenzúrát, hanem egyszer űen nem 
törődtünk a cenzúra létezésével, kiadtunk 
engedély nélkül lapokat, könyveket, termé-
szetesen ezért összetűzésbe kerültünk a 
hatóságokkal ; tulajdonképpen ez egy tere-
bélyesedő  kör volt, amely elsősorban az 
emberi jogok védelmét t űzte zászlajára. Így 
mi a BESZÉLŐben a demokrácia elveit val-
lottuk , bíráltuk a kormányt , annak gazda-
ságpolitikáját, és követeltük az emberi jogok 
érvényesítését. Mi egy nyugat-európai poli-
tikai palettán mindenképpen a balközéphez 
tartoznánk . Ezzel szemben radikálisok vol-
tunk abban, hogy az egypártrendszert m!n-
denképpen diktatúrának tekintettük, és nem 
is gondoltunk arra , hogy vannak megértő  és 
toleráns kommunisták , és vannak merev 
kommunisták. Viszont azt gondoltuk, hogy a 
toleráns kommunista rendszer sem demok- 

ratikus rendszer.  Minim  tévesztettük össze 
a kommunista rendszer toleranciáját a de-
mokráciával. Ugyanakkor a radikalizmu-
sunk nem gátolt bennünket abban, hogy 
olyan megoldásokon gondolkodjunk, ame-
lyek ebben az adott világpolitikai térségben 
elképzelhetбk. Tehát mi, amellett, hogy ' 56-
ot mindig is forradalomnak tekintettük, azt 
gondoltuk, hogy a semlegesség követelése 
irreális , most nem aktuális. Pár évvel ezelőtt 
még a többpártrendszer követelését is ir-
reálisnak tartottuk, ezért mi azt követeltük, 
hogy a kommunista párt legyen alárendelve 
alkotmányos ellenđrzésnek , tehát világosan 
határolódjék el, hogy mire van joga , és hogy 
mire nincs. Természetesen ez a koncepció 
mára már túlhaladott , hiszen ma már nem 
lehet kevesebbet követelni a többpártrend-
szernél . Fenntartva a szociálliberális alapel-
veket, számukra sohasem volt kétséges, 
hogy mi pártként fogunk működni. Azt gon-
doltuk , hogy ha egy csoport választásokon 
indulni akar, az természetszerű leg párt. 

— Hány embert tudnak maguk mögött? 
— Taglétszámunk jelenleg nyolcezer fölött 

van, ez lehet, hogy kevésnek hangzik, de ez 
nem azonos azzal, hogy mennyien követ 
nek minket. A Кбzvéleménykutatások nem 
elég meggyőzőek, eredményeik különböz-
nek, de azt hiszem, hogy az elkövetkez ő  
választásokon a szavazatok 10-20 száza-
lékát fogjuk megszerezni . Általában nagy 
különbség van vidék és Budapest között, 
nekünk a fővárosban van több támogatónk. 
Vidéken egyértelm űen a Magyar Demokra-
ta Fórum a legerősebb szervezet. 

— Véleménye szerint tudomásul vette már 
az MSZMP a hatalomvesztés tényét? 

— Azt tudomásul vették a kommunisták, 
hogy egyedül nem alakíthatnak kormányt. 
Pozsgay Imre egy SPIEGEL-nek adott in-
terjúban azt mondta, hogy ők az MDF-re és 
a szociáldemokratákra számítanak koalí-
ciós partnerként. Azt, hogy a MDF elfogad-
e egy ilyen szövetséget, nem tudom, erre 
nézve a Fórum nyilatkozatai nem egyértel-
műek. Ugyanakkor a Fórum támogatja 
Pozsgay elnökjelöltségét, annak ellenére, 
hogy ő  az MSZMP egyik vezetője. Ami pe-
dig minket, szabad demokratákat illet, elég 
határozottak vagyunk e kérdésben, tehát 
nem akarunk kormánykoalícióban lenni a 
kommunistákkal, mert úgy látjuk, hogy a 
kommunista párt teljes egészében felel ős 
az ország jelenlegi állapotáért , és nem hi-
szünk abban , hogy a kommunista pártnak 

hitele, ereje lenne ahhoz, hogy tényleg va-
lami újhoz kezdjen az országban , a gazda-
ságban, a politikában. Azt gondoljuk, hogy 
nem lehetünk egy kormányban egy olyan 
erővel, melynek érdekei teljesen különböz-
nek a mieinktő l. Viszont ellene vagyunk 
mindenféle boszorkányüldözésnek, anti-
kommunista hisztériának. 

—  Kivehetб-e már egy lehetséges anti-
kommunista hisztéria körvonala? 

— Nagyon erős kommunistaellenes érzé-
sek vannak e társadalomban, ezek nagyon 
sok esetben indokoltak, különösen vidéken, 
ahol kommunista kiskirályok uralkodtak év-
tizedeken át. Mi azt szeretnénk, ha nem 
személyek ellen irányulna, hanem egy 
olyan meggyőződés uralkodna el, ami a 
rendszert ítélné el. A programunknak is az a 
címe, hogy A rendszerváltás programja. 

— Az ellenzéket meglepte-e a hirtelen vál-
tozások sorozata , a gyors!tás, amely immá-
ron a magyar politikai szintér állandó vele-
járója? 

— Egyrészt gyors nyitás volt, másrészt 
egyáltalán nem olyan gyors. Gyors nyitás 
volt a retorikában , gyors változás állt be az 
MSZMP magatartásában az ellenzékkel 
szemben. Ilyen értelemben meglepett ben-
nünket ez a gyors nyitás, és meglepett ben-
nünket az a rendkívül nagy képessége a 
kommunista pártnak, hogy úgy tegyen, 
mintha elfelejtette volna a múltját. Ebben 
azonban nem a kommunista párt rugalmas-
ságát látjuk, hanem belsđ  tartásának az 
összeomlását. Egy elöregedett tévékészü-
lék egyszerűen berobban, összeomlik, ez 
történt az MSZMP -vel és ezzel a hatalmi 
apparátussal . De ez nem jelenti azt, hogy a 
demokratizálódási folyamat valóban olyan 
gyorsan zajlik, mert rengeteg területen —
annak ellenére , hogy sok a beszéd a válto-
zásról, átalakulásról — igazából semmi nem 
történik. Például a rendбrségnek , a hadse-
regnek a bels ő  rendje , a parancsnoklási 
mechanizmus tulajdonképpen nem válto-
zott semmit. Olyan konkrét követelésre, 
mint a munkásőrség feloszlatása, amely 
egyrészt fontos garancia lenne a békés át-
menetre, mert a munkásőrség végül is a 
kommunisták magánhadserege , a feloszla-
tás ellen a kommunisták makacsul tiltakoz-
nak. A munkásőrség taglétszáma hatvane-
zer, nagyon komolyan felfegyverzett alaku-
latról van szó, és ez egy ideológiailag indok-
trinált társaság . Elhangzott olyan javaslat 
is, hogy a munkáső rséget helyezzék a kor-
mány felügyelete alá, de hát ez nem sokat 
ér, hisz a kormány maga is kommunista, á 
kormány elnöke pedig a párt legfőbb vezető  
testületének a tagja . Nomármost mi a bizto-
síték arra , hogy a párt, a kormányzat nem 
akarja a munkáső rséget fegyveres erбszak-
szervként felhasználni?! 

— Mekkora az esély a visszarendezб-
désre? 

— Nem hiszek abban , hogy Magyarorszá-
gon a pártvezetés akarata nélkül er бszakos 
fordulat jöhetne létre. A szovjet típusú társa-
dalmak nem így vannak tervezve , itt minden 
hatalom centralizált , tehát itt nem szervez-
hető  meg egy dél-amerikai típusú puccs. 
Ami veszélyt jelent , az az irányváltozás a 
pártvezetésben, ami úgy kül-, mint belpoliti-
kai okokból elđállhat, és a pártvezetés 
egyszerűen elrendeli a demokratikus erők 
letörését. Erre meg van a.lehetőség, meg 
van az ereje a párnak. 

— Ha már erđszakrбl volt szó, itt megra-
gadnám az alkalmat, hogy visszatérve be- 
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OMLETT 
(425 éve születe tt William 
Shakespeare) 

Fortinbras: 
E tartományhoz, úgy rémlik, 

jogom van; 
Most alkalom hí föllépnem 

vele. 

Horatio: 

Errő l magamnak is lesz egy 
szavam, 

S egy olyan ajké, hogy 
többet csinál. 

Fortinbras: 

lőjenek sort! 

(Induló mellett el: azután 
sorlövés hallik) 

fekete péter 

A CSÁ-BITÓ SZÓ 
DICSÉRETE 
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szé/getésünk legelejére, megint csak Cseh-
szlovákiáról acsehszlovák—magyar ellen-
zék kapcsolatáról kérdezném. 

— Tulajdonképpen a magyar ellenzék tör-
téneté párhuzamos más kelet-európai el-
lenzéki mozgalmakéval. Már a hetvenes 
évek második felében kapcsolat létesült it-
teni ellenzéki gondolkodású emberek és a 
lengyel ellenzék között. 

Az ellenzék létezésének talán els ő  látha-
tó jele '77-ben volt, amikor 33-an aláírtak 
egy tiltakozó levelet a Charta '77 tagjai elle-
ni eljárás megszüntetéséért. '79-ben, ami-
kor a Charta '77 tágjait elítélték, köztük Ra-
velt is, akkor ez ellen az ítélet ellen bontako-
zott ki egy tiltakozó aláírásgyűjtés, amelyet 
mintegy 250 ember írt alá, köztük elég sok 
neves személyiség is volt (írók, színészek); 
ez akkor még szokatlan volt a hazai köz-
életben, így heves ellenlépéseket váltott ki. 
Mindenkivel szemben voltak bizonyos 
szankciók, hát a legenyhébb a munkahelyi 
figyelmeztetés volt, de sokan elvesztették 
az állásukat is, azok, akikrő l azt feltételez-
ték, hogy szervezői voltak az aláírásgyűj-
tésnek, így vesztettem el én is az állásomat. 
Ekkor indult be a szamízdattermelés is. '86-
ban az '56-os magyar forradalom harmin-
cadik évfordulóján volt egy nemzetközi alá-
írásgyűjtés, ahol kiadtunk egy közös nyilat-
kozatot, csehszlovákiai, lengyel, magyar és 
NDK-s ellenzékiek, amelyben arról írtunk, 
hogy '56 követelései (a demokrácia, a füg-
getlenség) máig is érvényesek, és közös tö-
rekvése ez a kelet-európai ellenzéknek. 
Elég nagy eseménynek t űnt ez akkor, talán 
érdemén felül is éhékelte a világsajtó. A Ti-
mes például azt írta róla, hogy lehet, hogy a 
nyilatkozatukat az amerikai függetlenségi 
nyilatkozattal egyenérték ű  dokumentum-
ként fogják emlegetni, mint a kelet-európai 
népek közösségének és közös függetlensé-
gi törekvésének a megnyilvánulását. Ezt 
akkor is túlzásnak tartottam, most is túlzás- 
nak tartom. 

— Hogyan értékeli a magyarországi csa-
patok szerepét a prágai tavasz letörésé-
ben? 

— Az értelmiségiek körében egy olyan 
általános vélemény alakult ki, hogy Kádár 
megint csak nagyon ügyes volt, mert hiszen 
olyan kicsire csökkentette a magyar részvé-
telt, amennyire csak lehetett, hát ugyan 
részt vettünk, mert ugye muszáj volt részt 
venni, de hát nem is számít, mert csak égy 
egészen kis alakulat ment be, és semmiféle 
valóságos konfliktusba sem keveredtünk, 
nem voltak áldozataink, ez csak olyan szim-
bolikus részvétel volt, nem is volt igazi rész-
vétel. No most én azt hiszem, hogy ez meg-
éngedhetetlen gondolkodás, és rendkívül 
veszélyes ismert arra szoktatja a társadal-
mat, hogy minden felelősség alól felmentse 
magát. Sajnálatos, hogy ennek a magyar 
közgondolkodásban vannak hagyományai. 
A Csehszlovákiához fűződő  kapcsolatain-
kat mi kiemelten fontosnak tartjuk, mivel ott 
jelentős számú magyar kisebbség él, és a 
jövőben nem mindegy, hogy a csehek a 
szlovákok hogyan éreznek a magyarok 
iránt. 

— Mi a véleménye az augusztus 21-ei 
tüntetésről? 

— Azok a csehszlovák ellenzékiek, akikkel 
alkalmam volt találkozni, azt mondták, hogy 
nekik ez a tömeges, spontán jelleg tetszett 
legjobban, hát nekem is. Adalékként talán 
elmondhatnám, hogy a csehszlovák gazda-
ság egyre inkább exportképtelen. 

A Nyugat felé irányuló kapcsolatok csak 
úgy fejleszthetők, ha ott is, mint Lengyelor-
szágban és Magyarországon, elindul egy 
reformfolyamat. Ha egyszer elkezd ődik, ak-
kor nem fog megállni a pártreformoknál. Az 
SZDSZ véleménye az, hogy a nemzetiségi 
kérdés részben emberjogi kérdés, és bizo-
nyos kollektív jogok kérdése, és semmiképp 
sem határkérdés, nem hiszem, hogy a mai 
Európában bármiféle határkiigazítás lehet-
séges. Ahhoz, hogy a Csehszlovákiában 
élő  magyar nemzetiség helyzete elfogadha-
tóan rendeződjön, annak előfeltétele a mai 
sztálinista rendszer bukása. 

Somogyi Péter 
1989. augusztus 28. 

szerettem a kopár hegyet 
a nyársra húzott vörösbegyet 
szerettem a kövérférget 
az aszott hideg nyárfakérget 
szerettem a gennyes békát 
az enyves nyúlós cšigatésztát 
szerettem kivéve mit kellett 
hóka helyett a rókanyelvet 

szerettem a száraz babot 
a mástól elcsent koncdarabot 
szerettem a porzó kutat 
a szartól bűzlő  egérlyukat 
szerettem az édes mérget 
az egész falut ha leégett 
szerettem kivéve mit kellett 
hóka helyett a rókanyelvet 

szerettem a podvás tököt 
a postást mikor hátbabökött 
szerettem a szagos vénlányt 
a bakót mikor csapást mért rám 
szerettem a bomló hullát 
a vas veretes aranybullát 
szerettem kivéve mit kellett 
hóka helyett a rókanyelvet 

ajánlás: 

ajánlásom enyhítse gond 
viszketésed tetű  
ha mégis elfelednéd herceg 
hóka helyett a rókanyelvet 



ÚJABB FONTOS 
TUDNIVALÓK 
FIKUSZ 
ELVTÁRSRÓL 

Az e rovat hasábjain már emlegetett Fi-
kusz elvtársról — a grúz származású posta 
rablóból és Fikusz fed őnevű  cári titkosren-
dő rségi megbízottból (magyarán spiclibő l) 
világmegváltó hadvezérré, generalisszi-
musszá és pártfőtitkárrá vedlett Joszif Visz 
szarionovics Sztálinról, aljas (sic!) Dzsugas-
vilirő l —újabb fontos tudnivalókat közölt a 
magyarországi szakszervezetek központi 
lapjának, a Népszavának augusztus 12-i 
száma. E szerfölött érdekes, gondolatéb 
resztő  tudnivalókat a cikk írója, Barabás 
Péter a következő , megnyerően szókimon-
dó, az írás tárgyára és alanyára ujjal mutató 
cím alatt összegezte: Idegbeteg volt-e 
Sztálin? 

A szerző  a Lityeraturnaja Gazetára hivat-
kozva számol be cikkében szovjet pszichiá-
terek egy kései konzíliumáról, az eseményt 
a Szovjetunióban zajló, peresztrojka és 
glasznoszty gy űjtőneveken ismert társadal-
mi reformfolyamatok tö гténelmi igazságté-
telei közé sorolva. A konzíliumot — amelyen 
nemcsak moszkvai és leningrádi, hanem 
„vidéki" neves pszichiáterek, akadémiku-
sok és professzorok is részt vettek — annak 
az idő rő l idő re fellángoló vitának a lezárása 
érdekében tartották meg, amelyben orvo-
sok és dilettánsok keresték a választ a kér-
désre: elmebeteg volt-e Sztálin. E vita mö-
gött az a szándék rejt őzött — mint Barabás 
Péter írja —, „hogy végre-valahára megért-
sük a mögöttünk lévő , mindmáig nyugtala-
nítóan érthetetlen évtizedeket. Azt az id ő -
szakot, amikor a logikus cselekvés helyét 
logikátlan, irreális, ép ésszel teljesen felfog-
hatatlan tettek foglalták el." 

Mondanom sem kell talán, hogy aszóban 
forgó tanácskozás felemás eredménnyel ért 
véget: résztvevő i nem tudtak mindenben 
megegyezni. 

A dagesztáni Vilenszkij professzor azt ál-
lította, hogy „Sztálin egész élete, zárkózott-
sága, rendkívüli gyanakvása, saját nagy-
ságának mániája és nem utolsósorban gon-
dolkodásmódja, amely a reális tényeket 

alávetette saját nézeteinek s milliós áldoza-
tokat szedett, mind paranoiás szkizofréniá-
ra vall". A Szovjetuniót meggy őződése sze-
rint egy lelki beteg vezette harminc éven át. 

Hoffman professzor azonban kétségbe 
vonta e diagnózist, mondván, hogy „a tö-
meges megtorlás önmagában nem bizonyí-
téka a téves eszmének" (a téves feltétele-
zésekbő l eredő  és mindig a beteg saját sze-
mélyére vonatkozó, túlértékelt kóros ítéleté-
nek), ami tudvalevő leg a paranoia jellegze-
tes ismérve. Szerinte: „Ha így lenne, a tör-
ténelem minden diktátorát elmebetegnek 
kellene tekinteni". (Ami — ha jobban meg-
gondoljuk — nem is lenne olyan esztelen 
cselekedet... S azt is tudjuk, hogy fel is 
merült a gyanú sokukkal kapcsolatban; ta-
lán elég, ha Hitlerre utalok.) Azért a konzíliu-
mon elhangzott példák — amelyekb ő l egyér-
telm űen kiderült, hogy a generalisszimusz 
állandóan merényl őktő l rettegett, s min-
denkire végtelenül gyanakodott — Ho ffmann 
professzort is árnyaltabb fogalmazásra 
késztették, el kellett ismernie, hogy nem 
zárhatjuk ki a lehet őséget: „voltak idő -
szakok, amikor Sztálinon valóban úrrá lehe-
tett a ,téves eszme" — ezt azonban orvosi-
lag bizonyítani nem lehet. 

Bruno pszichiáter kizárta a paranoia, illet-
ve elmebetegség lehetőségét, úgy véleked-
ve, hogy Sztálin súlyos pszichopata volt. 
Véleménye szerint „Abban mindenképpen 
hasonlított a ,téves eszméj ű ` emberre, hogy 
patologikusan hitt valamiben, ami valójá-
ban nem létezett", ellenben „ha mérhetet 
lenül túl is értékelte a dolgokat, mégiscsak 
reális, ha nem is jelentős tények szolgáltak 
kiindulópontul cselekedeteihez." 

Sztálin egykori orvosának, Behtyerjovnak 
az unokája (aki maga is akadémikus) nem 
tartotta kizártnak nagyapja valamikori diag-
nózisát, aki orvosi körökben „béna para-
noiásnak" nevezte a néhai pártvezért és 
államfőt — de figyelmeztetett arra, hogy 
mást értettek paranoián a húszas években, 
mint ma. Nem sorolta Sztálint a cselekede-
teik súlyát felismerni képtelen betegek kö-
zé. 

Kornyetov kandidátus a három évtizeden 
keresztül hatalmon lev ő  államférfi „rugal- 
masságában", manőverező  képességében 
és taktikai érzékében vélte megtalálni an-
nak bizonyítékát, hogy „nem elmebeteg-
gel állunk szemben": nem paranoiáról vagy 
szkizofréniáról, csupán „paranoiás típus-
ról", vagyis nem betegségrő l, csak „bete-
ges típusról" van szó. 

Tyihonyenko, Moszkva főpszichiátere 
Sztálin pszichopata voltát is kétségbe von-
ta, kifejtve, hogy ennek már gyermekkorban 
jelentkeznie kellett volna, a Joszif Vissza-
rionovics állatokkal szembeni kegyetlensé-
gén kívül semmi egyebet nem tud senki fel-
mutatni annak jeleként, „hogy ifjúkorában 
bármilyen beteges tulajdonsága lett volna". 
Talán igaza is volt a moszkvai f őpszich!á-
ternek, amikor kijelentett: „Sztálin a jelek 
szerint egyszerűen primitív személyiség 
volt" —konstatálva, hogy „az ilyen szemé-
lyiség nem buta, hanem érzelmi-erkölcsi te-
kintetben fejletlen." 

Obuhov professzor szerint — aki a lelki 
betegség folyamat voltát hangsúlyozta —
„Sztálin pszichikai állapota élete vége felé 
egyértelműen megromlott". 

Kornyetov kanidátus ennek kapcsán ösz-
szefüggésbe hozta a valamikori szovjet 
pártvezér másokkal szembeni gyanakvását  

és türelmetlenségét hosszantartó magas 
vérnyomásával és atherosclerosisával, To-
poljanszkij kandidátus pedig arra emlékez-
tette vitapartnereit, hogy „utolsó éveiben 
Sztálinnak több olyan agyvérzése volt, 
amely kimutatható nyomokat hagyott az 
agyban", s hogy mindez nyilván személyi-
ségének alakulására is kihatott. 

Licsko professzor kategorikusan leszö-
gezte: „Élete utolsó hónapjaiban Sztálin-
nak pszichózisa volt, valószín űleg nem volt 
beszámítható. Elözđleg viszont paranoiás 
pszichopátiája volt". 

Mint az idézett véleményekbő l kitetszik, 
s mint a Lityeraturnaja Gazeta újságírója a 
vitát összegezve megállapította, a pszichiá-
terek többsége Sztálint nem elmebeteg-
nek, „csak" pszichopatának min ősítette. S 
abban is szinte mindannyian egyetértettek, 
hogy Sztálin „tökéletesen tudatában volt a 
törvények és erköcsi normák példátlan 
megsértésének", s ellentétben „egy sor 
tisztességes, társadalmilag hasznos pszi-
chopatával", „mélységesen erkölcstelen" 
volt — amiért „a mai bírósági gyakorlat sze-
rint felelősségre vonható lenne". (Ismerjük. 
el: utólag ez már sovány vigasz). 

A „megpróbáltatásokat átélt generációk-
nak" tehát — amint ezt Barabás Péter kon-
statálta írásának elején —mégsem adatott 
meg „az a meg кбnnyebülés, hogy mindazt 
az ördögit, aminek szenved ő  tanúi lehettek, 
egy örült elme számlájára írhassák". A 
szovjet lap újságírója szerint azonban —
„mondjanak bármit is az orvosok" — „a lai-
kusok szóhasználatában szerepl ő  ,eszte-
len`, , ő rült' kifejezések tökéletesen ráillenek 
a sztálini cselekedetek jellemzésére". Az ö 
álláspontja: „Nincs alternatívánk (...). Ha 
ugyanis Sztálint, azt az embert, aki értel-
metlenül leszámolt e nagy nép elitjével, 
egészéges gondolkodásúnak tartanánk, 
akkor mi vagyunk valamennyien — đrültek." 

Igazat kell adnunk neki. 

Németh Lehel 

1989. augusztus 26. 

branjslaV petrović  

LENIN RABOL 
Mint Al  Capone, ki annyikat lel ő tt, 
Lenin a Puskin téri banképület el őtt. 

— Mit Eszmény, mit Marx, hogyha megtorpan 
a mü, 

a Forradalmi ügyre nincs fehérnem ű?! 

Mindenre készen (most maga a sátán) 
parancsolja Iljics: Megtömni a táskám! 

Mit tehet a bankár, látja kobraember. 
S már el is nyelte ködös Október, a tenger. 

A cári híd alatt, takartan éji éggel, 
a táska fölött Sztálin számol az eléggel. 

Fordította Beszédes István 
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CEAUSESCU, 
A REALIZÁTOR 

A közelmúltban Miroslav Lazanski, a zág 
rábi Danas c. hetilap munkatársa exkluzív 
interjút készített Nicolae Ceausescuval. A 
szomszédos állam első  számú főnökének 
nyilatkozatábб l néhány kiragadott részlettel 
kívánjuk megismertetni olvasóinkat az aláb-
biakban. 

DANAS: Vannak olyan elképzelések, hogy 
a városrendezési tervet azokon a telepü-
léseken alkalmazzák, ahol nemzeti kisebb-
ségek, horvátok és szerbek élnek. Milyen 
kritériumok alapján választják ki a megfele-
lő  falvakat, és vajon ősi tűzhelyeiktől mesz-
szire költöztetik-e el az embereket? 
CEAUSESCU: Azt kívánjuk, hogy az embe-
rek régi lakhelyeiken maradjanak, azonban 
új házakban. Nem telepítjük őket egyik ke-
rületbál a másikba. A városrendezési poli-
tika egész Romániára vonatkozik, és nincs 
szó arról, hogy ilyen tervünk csupán az or-
szág bizonyos területeire vonatkozólag len-
ne. Egyébként pedig Ön látott — Snagovba 
jövet — egy ilyen falut, ahol kizárólag romá-
nok élnek. 
DANÁS: Igen, azonban ha egy autochton 
népességű  falubбl, ahol mondjuk, száz 
horvát vagy száz szerb él, áttelepítik az 
embereket egy nagyobb településre, a töb-
biek tömegében e/ fogják veszíteni nemzeti 
identitásukat. Vajon ez csendes asszimilá-
ciб ? 
CEAUSESCU: Egyetlen ilyen, száz horvát-
ból vagy szerbből álló autochton falut sem 
ismerek.  El  kívánom mondani, hogy Romá-
niában az emberek a közös élet által össze-
fűzve élnek, és hogy nincs semmiféle disz-
krimináció a vallás, a nemzet vagy a faj te-
kintetében. Ilyen volt országunk történelmi 
fejlődése. Az emberek egymásra vannak 
utalva. Romániában a nemzeti kisebbségek-
nek megvan minden joguk, és mindez tör-
vényesen és a gyakorlatban is regulálva 
van. Érthető , hogy mindahhoz, ami Romá-
niában, a Román Szocialista Köztárság fej-
lődéséért folytatott harc során történik, 
egyes más nemzetiségekhez tartozó polgá-
rok, de román nemzetiség ű  polgárok életé-
nek is köze van. Életszínvonaluk emelését 
nem kívülrő l, hanem itt, a Román SZK-ban 
biztosítják számukra. Ezek alapelvei az al-
kotmánynak, amelyet a legjobbak közé tar-
tozónak tartunk, minthogy az állampolgárok 
teljes jogegyenl őségét biztosítja, de ugyan-
akkor nem csak annak, mert mi ténylege-
sen biztosítottuk a teljes egyenl őséget, te-
hát nem létezik semmilyen diszkrimináció, 
semmiféle alapon. 
DANAS: Milyen problémák vannak a Ma-
gyarországgal szembeni viszonyban? 
CEAUSESCU: Románia és Magyarország 
hosszú időn át szocialista országok módjá-
ra fejlesztették együttm űködésüket. Ami 
bennünket illet, nekünk nincs semmilyen 
problémánk Magyarországgal. Eddig is, és 
ma is a jószomszédi kapcsolatok fejleszté- 
se és a minden területen folytatandó együtt-
működés mellett vagyunk. Valóban megfo-
galmazódtak bizonyos pretenziók az egyes 
magyar nemzetiség ű  román állampolgárok 
életével szembeni felel бsség kapcsán, de 
ugyanakkor kijelentésre került, hogy min-
dez, természetesen, a Román SZK-ra tar-
tozó kérdés. (...) 
DANAS: Milyen szerepe és helye van az ön 

életében és karrierjében feleségének, Ele-
na Ceausescunak és fiának? Esetleg ők a 
lehetséges örökesei? 
CEAUSESCU: Ami azén feleségem-elv-
társnőmet illeti, már ötven éve ismerjük 
egymást, a forradalmi mozgalomból. Ő  a 
román kommunista párt funkcionáriusa, s a 
pártban és az államban a párt- és államve- 
zetőség határozatainak megfelel ően látja el 
feladatait és kötelezettségeit. Érthet ő , ha a 
családon belül az emberek egy politikai vé-
leményen vannak, egy pártba, ugyanabban 
az államban dolgoznak, hogy ez különösen 
fontos dolog, és hogy ez jó. 
DANÁS: Igaz-e, hogy szereti nézni a tévé-
ben a Kojak-sorozatot? Mi az ön hobbija? 
CEAUSESCU: Nézem a „Kojak"-ot is, de 
más sorozatokat is. Vannak jobbak is. Az 
én hobbim a szocializmus realizálása Ro-
mániában. Tizenhárom éves korom óta 
élem azt az életet, hogy Romániát szolgál-
jam. No persze, ha van id őm, akkor vadász-
ni megyek. Tito elnökkel évente egyszer kö-
zös vadászatra mentünk. Szeretem a röp-
labdát és az úszást is. 

(Danas, 1989. aug. 22) 

FELHÍVÁS 
MAKE LOVE — NOT WAR! 

E közismert szállóige már rég körülcsókolta 
a földgömböt. Parázs szenvedélye közben 
mintha kissé csillapult volna. Mintha lejárt 
volna az ideje. Pedig kár érte. Kár a benne 
rejlő , örökszép üzenetért: 

SZERETKEZZ — NE HÁBORÚZZ! 

Még ha tudatában is vagyunk annak, hogy a 
leghevesebb szerelmek valahová a halál 
árnyékát is kivetítik — többek közt ett ő l válik 
roppant bonyolulttá a kérdés —, mégis in 
kább vállaljuk azt, mint a golyó általi öldök-
lést. Tehát: 
MAKE LOVE — NOT WAR! 

Csókolj, aztán: írj! Vagy: írj, aztán —csókolj! 

Mindegy: CSAK ÍRJ A CSÓKRÓL! (Szaba-
don, bármelyik fajtájáról, bármilyen sor-
rendben!) Csók közben ne írj... 

MAKE LOVE — NOT WAR! 

Amikor csókolsz, akkor csókolsz; amikor 
írsz, akkor írsz — csak írjál jót! Írásodat 
örömmel fogadjuk, s a gyönyör fokától füg-
gően bíráljuk el — ha sikerül: józan kéjjel. 
Csak mindenképp csókoljál bennünket az 
írás végén! Szeretettel állunk rendelkezé 
sedre. Mert mi: 

SZERETKEZÜNK — NEM HÁBORÚZUNK! 

Minden aspektusú szexualitásunk föllendí-
tése érdekében szeretnénk téged (és önt 
is!) bekapcsolni izgalmas játékunkba. Itt ál-
lunk, levetkezve, csak arra kérnénk, csókod 
legyen tekintettel mások csókjaira is, mert 
bő rünk felülete — kifeszítve is - korlátolt, 
csókbefogadó képességünk — küls ő  körül-
ményektő l diktáltan — természetes(ellen)e-
sen: többé-kevésbé szigorúan, játékosan li-
mitált. Gondolj erre, amikor ruhád utolsó 
foszlányait elegánsan eldobod! 

Más korlátokra, keretekre, fékez ő  ténye-
zőkre ne gondolj! Nincsenek m űfaji elvárá-
sok. Lehetsz nő , lehetsz férfi, de akár a ket-
tő  között is, ha netalán azon koordináták 
közt navigálsz! Miért ne? CSAK SZERESS! 

Írhatsz lírát, prózát stb., amit csak akarsz 
— csak írjál! 

És légy jó szexi mindhalálig — egyebek 
közt: ezt kívánjuk neked! (És ugyanezt kí-
vánjuk önnek is — mert az idő  fluidum, ez 
pedig folyóirat — s mi ugyanúgy szeretjük 
Önt is!) 

Szeretettel az Új Symposion szerkesztő -
sége, Újvidék, cím: 21000 Novi Sad, Voj-
vode Miši ća 1. 
Csókbeküldési határid ő : 1989. 12. 3 ~ . 

P.S. Ha a fentiekbő l nem világlott ki elég-
gé, a „praktikán" túl bármely komoly elmé-
leti eszmefuttatást külön szenvedéllyel öle-
lünk a nagy cél: 

A MEGALAPOZOTT KÖZÖS ORGAZMUS 
ÉRDEKÉBEN! 
Maradunk változatlan erotikus alázattal... 
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REZIME SUMMARY 

Posebna specifičnost ovoga broja  ii podsticaj na dijalog. Jedan 
segrgent  ii  i erotični literarni konkurs pod naslovom: „Make love — 
not war!" („Ljubi, zatim piši!" i i i: „Piši, zatim ljubi!"). Svejedno: 
sari  piši  0  po/jupcu! (slobodno,  0  ma kojoj njegovoj vrsti, pa ma 
kojem redosledu!/Dok ljubiš, nemoj da  

Katalin Has-Feher  ii  svoju kritiku posvetila prethodnom broju 
ovog časopisa. Sa ovom temom već  fi računamo na intimno te- 
tošene misli, već  na eventualnu izmenu ideja  0  svrsi i društvenoj 
ulozi umetnosti. ,,... sada, u opštem neredu književnik nailazi i na 
nešto ozbiljnije zadatke... Pisac i tada treba da  bode jači od svo- 
ga vremena i neka batali ulogu ±rtve: neka stvori ,lepu' književnost 
i da se  fi trudi da nadlicitira taj metež oko nas..." Za nas  ii od 
posebnog značaja da kritikovani stupci časopisa sari mogu 
pružiti prostor tom premeravanju: „Sude ć i  Pl novom broju Sym- 
posion-а  još uvek razglabamo na bazi tradicija '60-tih godina, 
ožalošćeni jer nikuda fi pripadamo, umesto da гazjašnjavamo niti 
našeg pripadanja..." „Trebali bismo znati da dok mi biz tema si- 
lom prenosimo na hartiju svoje napise, broj naših škola i biblioteka 
opada, jezik nam se iz dana u dan kvari, a vojvodanskim ,krajevi- 
ma' u prigušenosti i bezdoživljajnosti moralno rasulo prozdire sela." 

(1) slična saznanja su pokrenula Redakciju da pozove stvarala č- 
ki krug pisaca i mislilaca na analizu stanja i identiteta narodnosti i 
na zauzimanje stavova i da to sada (i napokon) č ini sa svešću 
svoje i zajedničke sudbine u brizi zbog sopstvene zajedni čke bu- 
dućnosti. 1 pored toga i zajedno sa tim da  ii „... birokratska kon-  
traselekcija koja drži pod svojom vlaš ću naše društvo u celosti, a 
unutar njega i našu nacionalnu kulturu, u činila svoje. Pričati  0 pro- 
blemima nije bib o Pl  bin-tofu, a nakon izvesnog vremena već  ni 
bezopasno — u našoj štampi. U našim časopisima trijumfovala ii 
bukolika koja ii bila podredena malim razmerama interesa dnev- 
ne politike. Ki  ii pokušao — čak i na ezopovski način — dobroćud- 
no kritikovati nedostatak organizovane zaštite interesa narodnosti 
ili  ii izustio reč  protiv katastrofalne školske politike, smesta se 
našao pod sumnjom da ii  nacionalista. Onaj koji  11 smatrao пе -  
podnošljivim centralizaciju madarskog literarnog života u Jugosla- 
viji, pretvaranje nacionalne politike u majorat u rukama nekolicine 
lidera mađarske političke elite iz Vojvodine, a kulturnu zatvore- 
nost i književni sterilitet pokušao da objašnjava kao posledicu te 
rezervatske politike, taj је  — na paradoksalan nač in — vrlo brzo bio 
žigosan kao izdajnik interesa mađarske narodnosti. Kao da se u 
okvirima strukture naših ustanova na bazi birokratske kontrase- 
lekcije mogla koncipirati ma kakva demokratska zaštita intere- 
sa..." 

Pored poziva objavljivanjem jedne etnopsihološke i etnosocio- 
loške studije od Šandora Hodija pod naslovom „Obračun" Re- 
dakcija proglašava otvorenim razgovor koji treba da  budi per- 
manentan i javan i u kojem autor — po svojim re čima — svakako 
„želi da koristi pravo slobode svesti i !zražavanja misl•". „Teret mi 
ii  na duši"— vili — „da sam pokoravajuć i se nekakvoj navici — 
strahu iii sari običaju — «izlužio» svoje misli, a s obzirom na prili- 
ke (na očvrslu kulturnu, izdavačku i nacionalnu politiku) sproveo 
strogu samocenzuru, možda strožiju i od potrebne." 

Pokretanjem jednog novog, potpunijeg, a sadržinski nelimitis- 
anog dijaloga Uj symposion želi da stvara term n demokratskom 
razgovoru o našoj prošlosti, sadašnjosti i(naročito) budu ćnosti. 
Јег  (i opet citiramo tekst poziva): „došlo  ii vreme da se suočava -  
mo sa svojim ljudskim, stvaralačkim, građanskim i naiconalnim 
položajem otvoreno, biz kompleksa manje vrednosti i sa odgo- 
vornošću koja i .priliči predstavnicima intelektualcima jednog 
odraslog kolektiva narodnosti..." 

Új symposion želi i_ ovoga puta da piše za više generacija i ро - 
kuša udovoljiti raznim ukusima i interesovanjima. 

U književnoj rubrici Tibor p Pap nastupa sa haiku- ciklusom, 
Vojislav Despotov sa deset pesama, a Tibor Bada sa vizuelnim 
pesmama. Objavljena so prozna dela: odlomak iz posthumne 
knjige Alana Wattsa (poznatog histori čara religije) OM-KREATIV-
NA MEDITACIJA, te filmski scenarij Karolja Viceija pod naslovom 
„$tnja kolima" kao i pripovetka Seamusa Deane: Noge. U po- 
sebnom bloku su objavljeni radovi članova grupe „Krug mladih 
pisaca"  Madara iz Cehoslova čke. 

The peculiarity of this number is that it encourages dialogue, li-
ke in the erotic literary contest Make Love — Not War. ("Kiss, then 
write! Or: write, then — kiss! All the same: JUST WRITE ABOUT 
KISS! / Freely, about any kinds of kiss, doesn't matter in which or-
der! / Don't write while kissing...") Katalin Hász-Fehér has de-
voted, her review to the previous number of Új symposion. 

With this topic we can expect the echange not of intimately che-
rished thoughts, but of ideas and conceptions defining the purpo-
se, the social role of literature and art. 

"...now, in the general disorder men of letters have also so-
mewhat more serious things to do... Let a writer be stronger than 
his age on such occasions, too, and let him shed the role of victim: 
let him create 'beautiful' literature, and let him not strive to sur-
pass, to overbid the surrounding chaos..." It is particularly impor-
tant for us that this monthly — criticized for its policy of redaction —
can give space to this self-measurement: 

"Judging from the new number of Új Symposion we are still ru-
minating on the ground of the sixties' tradition, grieving over not 
belonging anywhere, instead of untangling the threads of where 
we belong..." 

"We ought to be aware of the fact that now, at the same time, 
while we are forcing down our thoughts without topics, our schools 
and libraries have been constantly diminishing, and the villages of 
the 'outposts' of Vajdaság (Voyvodina), screened andd eventless, 
are being consumed by moral debauch." 

The redaction has been guided by similar recognitions when it 
appealed to the creative circle of writers and thinkers to make mo-
dern written statements analysing the position of our national mi-
nority and define its identity, to do this now (and at last), mindful of 
their own and our common destiny, worried of their own and our 
common future. Notwithstanding and including that "...the buno-
cratic counterselection ruling our society and the whole of our mi-
nority culture in it has had its effect. It was not becoming to men-
tion anxieties — and after a certain time it has become even dan-
gerous —, bucolics subordinated to the short-ranged interests of 
current policy triumphed in our press, in our monthlies. Anyone 
trying to criticize — however meekly, or just with Esopian devices —
the absence of the organized protection of minority interests, or 
the catastrophal education policy has immediately fallen into sus-
picion as a nationalist. If someone considered unbearable the 
centralization of the Hungarian literary scene in Yugoslavia, the 
fact that minority policy has come to be the exclusive right of a 
couple of leaders of the Hungarian political elit of Vajdaság, and 
has tried to interpret the cultural reclusion and the literary sterilism 
as the consequence of this reservation policy, he was soon bran-
ded as — paradoxically — a traitor of Hungarian minority interests. 
As if there could have been any kind of democratic protection of 
interests..." 

Beside the appeal there is an ethnopsychological, etnosociolo-
gical essay by Sándor H бdi, Taking Into Account, with which the 
redaction declares the opening of this dialogue, intended to be 
continuous and candid. The author — as he admits it himself —
"wants to assert his rights to the freedom of conscience and opi-
nion." "I feel qualms of conscience — he says —that obeying some 
kind of a conditioning — a fear or just a habit — I have 'leached' 
what I had to say, that considering the circumstances (our stiff cul-
tural, editorial and minority policy) I have submitted to a severe 
self-censorship, perhaps even more severe than necessary." 

In order to start a new, more complete dialogue of unlimited 
contents Új Symposion wishes to offer a free scope for a demo-
cratic dialogue about our past, present and (above all) our future. 
For (again we quote the text of the appeal) "the time has come to 
face our position as humans, as creators and as citizens belon-
ging to a minority. We ought to do this frankly, free from all inferio-
rity complexes, aware of the responsibility fitting the intellectual 
representatives of an adult minority community..." 

Új Symposion wishes to address more generations, trying to sa-
tisfy various tastes and interests in this number, too. 

The literary section includes a cycle of haikus by Tibor Papp p, 
ten poems by Vojislav Despotov, and visual poems by Tibor Ba-
de. As for prose, there is an extract of Alan Watts' posthumus 
OM CREATIV MEDITACIO, Károly Vicei's screenplay, A Plea-
sant Ride On a Cart and a short story by Seamus Deane, Feet. 
The works of Fiatal Írók Köre (Young Writers' Club), a group of 
ethnic Hungarians living in Czechoslovakia are published in 
a separate block. 
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TARTALOM 

Pap p Tibor: Korok hordaléka (versek) 	  1 

Merre tovább? 	  2 
Hódi Sándor: Táj és lélek 	  3 

Alan Watts: Óm, kreatív meditáció 	  9 
Seamus Deane: Lábak 	  13 
Vojislav Despotov versei 	  16 

Hodossy Gyula: A Fiatal Írók Köre mint a csehszlovákiai 
magyar irodalom legújabb „Szövetsége" 	 19 
M. Csepecz Szilvia, Bettes István, Hizsnyai Zoltán és 
Juhász R. József versei, valamint Hodossy Gyula 
és Vajkai Miklós elbeszélései 	  19 

Vicei Károly: Sétakocsikázás (forgatókönyv) 	 26 

Lovas Ildikó: Pillanatok töredékei 	  37 
Harkai Vass Éva: A formatervezés alternatívái 	38 
Nagy A. Árpád: Reflexiók az Évkönyvr ő l 	 39 
Kontra Ferenc: Pályákon 	  40 

Szabadrúgás (LÓ-lábjegyzetek) 
Jegyzetek irodalmi gondjainkról — A harmincadik Voltaire-
levél — Filozófusper és bácskai por — Reforizmák — Javas-
lat — Rosszindulatú szocializmus — Interjú Kőszeg Ferenc-
cel — Csá-bitó szó — Omlett —Újabb fontos tudnivalók... —
Lenin rabol — Ceausescu, a realizátor — Make love — not 
war! 	  41-48 
Bada Dada—Decade 	  49 
Rezime 	  51 
Summary 	  51 

A szám illusztrációi a következ ő  szerzők munkái: 
— Bús Zoltán (a fed ő lap 1-2. oldala, 2-8. oldal) 
— a TAKT alkotói (Cipó Hajnalka 9., Csernus László 12., 

13., Fürstner Etelka 13., 17., Rukovits Izabella 15., Gálfi 
Csaba 16., Balázs Eduárd 18., Markanovi ć  Andelko 21., 
Kolarević  Dimitrije 19., Szőke Ottó 22., Magyar István 23., 
Toplák János 24. és Csernus László 25. oldal) 

— Tóth Gábor (40., 47. és 48. oldal) 
— Dudás Szabolcs (43-46. oldal) 
— Bada Dada (a borító 3-4. oldala)  

„Saját nemzeti elited anacionalizmussal vádol, más nemzetek 
elitjei pedig minden gondolatodban nacionalizmust keresnek." —
hangzik helyesen Végel László Levél szerb barátomhoz cím ű  
esszéjének e mondata. Az olvasók és a sze гzö elnézését kérjük. 

Az előfizetés a 65700-601-14861-es folyószámlán eszközölhet ő . 
(A folyószámlaszám tévesen az 1987/1-2-es Új Symposiontól 
előző  számunkig „futott".). A helyeset bizalommal ajánljuk az ol-
vasó figyelmébe! 
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