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hideg is van  itt mint az erdőben. 
ma este nyilvánvalóan fürödni sem lehet: 
a forró víz csapjából jég csöpög. 
az aut6bu  koszát az ajkam 
bal sarkából a jobba forgatom 
és nézem a mintákat a falon. 
flekkek szúnyogoktól 

rossz aІkoholtól 
(a bőlcsebbek itt érteni fogják a célzást 
az egyetlen igazságra: a test örök esend őségére) 

tehetetlenségtől amikor 
mosdatlan fekszel a kényelmetlen ágyba 
és az amit világnak hívnak 
váratlanul teljesen és elviselhetetlenül hagy el. 

Fordította b. i 
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NEMZETISÉG ÉS 
DEMOKRÁCIA 
— A „Kopilović-korszak" bírálata — 

A háború utáni évtizedekben a polgári demokratikus 
országok nagyon sokat tettek a nemzetiségi kérdés meg-
oldásáért. Ennek köszönhet ően a nemzetiségiek asszimi-
lációja természetes mederbe terel ődött, s ma a nemzetisé-
gek egyformán élvező i az összes kollektív jogaiknak, to-
vábbá a polgári és emberi jogoknak. 

A mi szemszögünkbő l nézve nagy abszurdum, hogy a 
polgári demokrácia országai lettek útmutatók a nemzetisé-
gi kérdés következetes, szocialista megoldásában. 

Ezzel ellentétben a szocialista országokban állandóan 
erősödött és erősödik az államalkotó népek nacionalizmusa. 

A nemzetiségi kérdést az államalkotói nép akaratának 
és az államhatalmi érdekeknek rendelték alá. Olyan állam-
hatalmi és politikai rendszert hoztak létre a társadalmi élet 
minden területén, amelybe szervesen beépült a majorizá-
ció, nemkülönben a gyors és teljes asszimiláció lehet ősé-
ge, rejtőzködő-bujkáló gondolata és leplezett-kendőzött 
gyakorlata. A majorizáció és asszimiláció nem „természe-
tes" (az anyagi termelésben és a kereskedelemben ma-
gától értetődően kialakuló) folyamat volt, hanem „mester-
ségesen", állampolitikai szférából, intézményekb ő l, szer-
vekbő l és szervezetekb ő l irányított majorizációs és asszi-
milációs politika. Rendelkezésére állt a politika teljes durva 
és finom eszköztára. Hogy melyik eszközt használták gyak-
rabban, az az államalkotói nép nemzeti sajátosságaitól 
függött; a pragmatikus politikai filozófiától, a pillanatnyi ál-
lami érdekektő l. De minden esetben olyan politikai intéz-
ményrendszert építettek ki valamennyi ilyen országban, 
amely a nemzetiségek bárminem ű  önrendelkezését és ön-
kezdeményezését teljesen kizárta. Nem volt példa arra, 
hogy a nemzetiségi önkezdeményezést bárhol el kellett 
volna fojtani, akár csírájában is. Ezt lehetetlenné tette a 
hatalmas eszmei-politikai gépezet hengere. A nemzetisé-
gek belső  ügyeinek rendezésében is a kezdeményezés 
minden esetben az államalkotó nép kezében volt. 

Az, hogy a nemzetiségi kérdés „megoldását" milyen al-
kotmányos és törvényes formákba és paragrafusokba öl 
tőztették, persze, soha nem lehet mellékes és elhanyagol-
ható. Csakhogy az ideológiai gépezet mást mondott han-
gosan, mint amit magában gondolt, s végül mást cseleke-
dett a gyakorlatban. 

Ha most megvizsgáljuk az előző  politika „végtermékét", 
azt látjuk, hogy e politika gyakorlatában acél mindig azo-
nos volt: lehetővé tenni a nemzetiségek gyorsított majori-
zációját és asszimilációját. 

A történelem azt bizonyítja, hogy ahol demokrácia volt, 
vagyis az államhatalmi rendszer intézkedéseivel nem ren-
delte politikai akarata alá a társadalomban lebonyolódó 
összes folyamatot, a szellemi életet és az erkölcsi-emberi 
értékeket, az asszimilációs folyamatok évszázadokra is el-
húzódtak, s máig ilyen jelleg űek maradtak. A politikai szo-
ciológia „természetes" jelleg űeknek tartja az ilyen folya-
matokat. Velük ellentétben léteznek „mesterségesen", 
vagyis állampolitikailag, az állam jogi és politikai rendsze-
rével gyorsított majorizációs és asszimilációs folyamatok, 
amelyek irányítottságuknál fogva minden esetben elnem-
zetlenítést tartalmaznak magukban. Ahol nem ismerik el a 
nemzetiségek kollektív jogait, vagy a törvényekben ugyan 
formálisan rögzítik őket, de nem engedélyeznek a nemze-
tiségnek semmilyen önkezdeményezést (önrendelkezést); 
vagy nem állnak ki a nemzetiségek kollektív jogainak fenn-
tartás nélküli és maradéktalan érvényesítése mellett, illet-
ve a jogérvényesítéshez nem nyújtanak szükséges anyagi 
eszközöket - a nemzetiségi politika szükségszer űen előbb 
vagy utóbb az elnemzetlenítés függvényévé válik. 

Számunkra jól ismert az el őző  20 évig tartó korszak ál-
lamhatalmi mechanizmusa. Mondhatnánk fordítva is: is-
merjük a nemzetiségi politikának az államhatalomhoz f ű -
ződő  mechaniznusát. Ennek a mechanizmusnak a hatása 
az egyetemtő l az utolsó falusi kocsmáig terjedt az elmúlt 
időszakban, amelyet Vajdaságban „Kopilovi ć-korszak-
ként" jelölhetünk meg. 

Azután, hogy a háború utáni korszakban végrehajtották 
és valamennyi infrastrukturális társadalmi viszonyban biz-
tosították, a nemzetiségek szükséges majorizácíóját, a 
nemzetiségi politika eszköztára megváltozott az újabb kor 
„követelményeinek" megfelelően. 

A politikai rendszer intézményeinek a tevékenységét 
azóta egy új formában is megfogalmazódó ideológiai kö-
vetelmény irányította, amelyet az államalkotó nép nevében 
a Kommunista Szövetség autonomiáskodó tartományi ve-
zetősége vetett papírra. Lényege a következő : minden 
rendelkezésre álló eszközzel küzdeni kell a nemzetiségi 
bezárkózás, elzárkózás, magába fordulás veszélye ellen. 

Ez olyan követelmény, amelynek — ha van nemzetiségi 
önkezdeményezés és önrendelkezés —éppen a nemzeti-
ségiek igyekeznek legjobban eleget tenni, ha nem akarnak 
a kor civilizációs és kulturális szintje alá süllyedni. Mivel 
azonban ezt az ideológiai követelményt nem ők támasztot-
ták önmagukkal szemben, hanem, az ő  nevükben az ál-
lampolitikai szervezetek, szervek és fórumok emelték a 
társadalmi viselkedés és politikai magatartás eszményké-
pévé, s majdhogynem kötelezték a nemzetiségieket az 
ilyen felülrő l csinált politikai eszménykép elfogadására és 
állandó igazolására — minden bizonnyal egészen más volt 
a cél. Voltaképpen a nemzetiségi bezárkózás veszélyének 
az örökös hangoztatása mögött mindennem ű  nemzetiségi 
önkezdeményezésnek és szellemi szervez ődésnek a ta-
gadása és teljes lehetetlenné tétele állt. 

A nemzetiségi „bezárkózás", „elzárkózás" és „magá-
ba fordulás" veszélyének a következetes meggátolásán 
alapult az egész politikai hatalmi rendszer és az intézmé-
nyek gyakorlata. Mindez akkor történt, amikor már nemze-
tiségi bezárkózásra, elzárkózásra és magába fordulásra 
teljesen tárgytalan volt egy szót is fecsérelni. A bezárkó-
zásnak ugyanis nem volt meg a társadalmi alapja azok 
után, hogy minden jelentős társadalmi infrastrukturális vi-
szonyban beállt a majorizáció, s ettő l függetlenül is gyor-
san fejlődtek az ipari tevékenységek és a kereskedelem. 

1. A nemzetiségeknek nem engedélyeztek semmilyen 
önálló érdekképviseletet, amelynek révén önállóan vagy 
közösen (a Szocialista Szövetség keretén belül) kinyilvá-
níthatták volna önkezdeményez ő  és önszervező  szerepü-
ket sajátos nemzetiségi problémáik rendezésében. Ugyan-
akkor a nemzetiségi képvisel őknek sem volt semmilyen 
nemzetiségi érdekképviseleti szerepük és kötelességük. A 



nemzetiségek „képvisel ő ikkel" szemben nem támaszthat-
tak semmilyen törvényesen is megfogalmazott és meg-
szabott jogi követelményt. Ugyanígy az úgynevezett nem-
zetiségi képviselők sem tartoztak semmilyen törvényesí-
tett, jogszabályokban elismert és meghatározott jogi és 
politikai felel ősséggel nemzetiségük iránt. Ha nagyon szi-
gorúak akarunk lenni a múlttal szemben, azt kell mon-
danunk, hogy már ezekben a relációkban megjelenik a 
felszínen a sztálinizmus tiszta és eredeti formájában. Ha 
kevésbé akarunk szigorúak lenni e múlttal szemben, akkor 
beszélhetünk arról is, hogy az akkori politikai rendszerünk 
„jó volt, de nem következetes", „jó volt, de még befejezet-
len" stb. 

Az önálló nemzetiségi érdekképviselet teljes hiányának 
a következményei beláthatatlanok a nemzetiségek további 
fennmaradásának szempontjából: 

A politikai gyakorlatot figyelemmel kísérve nem emlék-
szem arra, hogy a sok-sok év alatt a Kommunista Szövet-
ség vagy a Szocialista Szövetség tartományi vezet őségei, 
illetve ezek megbízott munkatestületei akár egyszer is 
annyi figyelmet szenteltek volna a nemzetiségi anyanyelv 
használat, az anyanyelv ű  nemzetiségi közoktatás, az anya-
nyelvápolás szervezési problémáinak, mint amilyen nagy 
figyelmet szenteltek a kötelező , nem kötelező  (de mégis 
kötelező) környezetnyelv-tanítás dilemmáinak. Sajnos, ez 
a megállapítás majdnem ilyen mértékben érvényes az ok-
tatásügyi politika: a törvényalkotás, a Tartományi Oktatás-
ügyi Titkárság, a Tartományi Tanügyi Intézet és a Tarto-
mányi Tanügyi Tanács munkájára. Ezek az intézmények 
olyannyira narcisszoid munkát végeztek, hogy a nemzeti-
ségi oktatás helyzetérő l szóló századik jelentés sem kü-
lömbözött attól az első tő l, amelyet vagy 30 évvel azelőtt 
készítettek. Eszerint az eredmények „óriásiak" voltak; 
akadtak ugyan „bizonyos" problémák — s ezek rendre 
meg is maradtak. Ha pedig érintetlenül megmaradtak, ér-
telmetlen volt a megemlítésük is. 

Ha ez így ment mégbe tartományi szinten, elképzelhet ő , 
milyen lehetett a nemzetiségi kérdésekhez való hozzáállás  

községi szinten. Minden bizonnyal a nemzetiségi anya-
nyelvűség megő rzése iránti teljes érdektelenség volt az 
uralkodó hozzáállás. Nem is lehetett másként, mert ez az 
érdektelenség a hatalmi megszállottság és politikai rend-
szer lényegébő l fakadt. 

Amilyen a politikai rendszer nemzetiségi érdekképvi-
selete volt, olyanná formálódott a nemzetiségi jogokat 
nyújtó nemzetiségi oktatási intézmények rendszere, háló-
zata és teljes tevékenysége. 

Nagyon jól ismeretes előttünk, hogy mit jelentett az 
önálló (vagy még önállónak tekinthet ő) oktatási és m űve-
lődési nemzetiségi intézmények és létesítmények szinte 
folytonos változtatásának, egyesítésének, „összevoná-
sának", örökös és vég nélkül ismétl ődő  átszervezésének 
a gyakorlata. 

Minden „integrálási" ő rület és az iskolahálózat átszer-
vezése után a nemzetiségi tannyelven m űködő  iskolák 
száma nemhogy növekedett volna, hanem éppen csök-
kent, acéllal összhangban. 

A nemzetiségi tannyelven m űködő  általános iskolák 
számának csökkenése folyamatos volt. 

A nemzetiségi tannyelven m űködő  középfokú oktatás és 
szakoktatás rendszere szétesett, s alig hihet ő , hogy újra 
meg lehetne szervezni. 

E hajdú módra véghezvitt átszervezések lélektanilag a 
szülőkre és tanulókra egyaránt károsan hatottak. A szül ők 
lelkébe beköltözött a félelem: mi lesz, ha (ilyen) nemzeti-
ségi tannyelvű  és oktatási szint ű  szakiskolába vagy szak-
munkásképző  iskolába íratják gyereküket? Van-e távlat, 
van-e kilátás a munkára vagy továbbtanulásra, hol a jöv ő? 

Egymást erősítette a nemzetiségi tannyelvű  oktatás meg-
szervezésének a lehetetlensége törvényes keretek között 
(foglalkozásonként kevés volt a jelentkez ő  a beiratkozá-
sokkor) és a szül ők —tanulók attól való félelme, hogy értel-
metlen, mellőzött nemzetiségi tannyelvű  iskolába iratkoz-
zanak be. A félelem indokolt volt. Munkavállaláskor a leg-
több szakma és foglalkozás azonnal kompromittálódott. 

A félelem megtette hatását: lecsökkentette az anyanyel-
vükön tanuló, de még az anyanyelvápolásban részesülő  
szerbhorvát tagozatokon tanuló nemzetiségi diákoknak is 
a számát. 

A folytonos tanügyi reformok olyan nagy mértékben le-
zülesztették a nemzetiségek anyanyelv ű  oktatásának 
színvonalát, hogy a mélypontról alig képzelhet ő  el ismét 
fölemelkedés. A szakmák és „oktatási profilok" szétapró-
zottságából ered ő  következmények félelemben tartják 
azokat a tanulókat, akik nemzetiségi tannyelven fejezték 
be az általános iskolát, és ugyanazon a nemzetiségi tan-
nyelven szeretnének továbbtanulni. Emiatt szinte lehetet-
lenné vált a tudatosan megszervezett rendszeres nemzeti-
ségi tannyelvű  középfokú szakoktatás. Ilyen iskolák van-
nak ugyan, de létük a véletlen szüleménye, nem pedig a 
folytonosan megújuló, tudatosan el őkészített választás 
eredménye. Tehát nem beszélhetünk szervezett középfo-
kú oktatási rendszerrő l nemzetiségi tannyelven. Csupán 
azt mondhatjuk, hogy véletlenül ilyen iskolák is vannak. 

A fentiekben összegezhető  az oktatásügy rombolásá-
nak formai és szervezeti-felépítési oldala. 

Köteteket tölthetne meg az oktatásügyi jelenségek 
tartalmi oldalának az elemzése. A nemzetiségeket érint ő  
nemzeti tartalmak elhagyásában, elsekélyesítésében, el-
szegényesítésében, nagyon gyakran meghamisításában 
mutatkozott meg e kor legfőbb romboló munkája. E munka 
célja volt a gyermekeket gyökértelenné tenni és teljesen új 
talajba ültetni — akár egy nemzedék alatt is. 

A tanmenetek és tantervek folytonos reformjának az lett 
a következménye, hogy végül elérte acélját, ha ez volt a. 
célja: a nemzetiségi tannyelv ű  iskolákra vonatkozó tanter-
vek teljesen megfosztódtak a nemzetiségeket érintő  nem-
zeti tartalmuktól. Ma a nemzetiségi tanulók vajmi keveset 
tanulnak nemzeti és nemzetiségi hovatartozásukról és 
gyökereikrő l. 

Napjainkban a gyakorlatban egyre csökken a nemzeti-
ségi és a szerbhorvát tannyelv ű  oktatás között az a kü-
lönbség, amely végtére is meg kellene hogy különböztes-
se ekét különböző  tannyelvű  oktatást egymástól. 

Akik az oktatásügyi politikában így gondolkodtak, ki-
eszelték a tannyelvek „integrálhatóságát" és ennek létjo-
gosultságát is. A nemzetiségi oktatásügy politikusai ki- 
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eszelték a két tannyelv ű , illetve vegyes tannyelv ű  oktatás 
létjogosultságának a pedagógiai bizonyítékait a nemzetisé-
gi tannyelvű  iskolák gyakorlatában . Az egyik tantárgy 
nemzetiségi , a másik szerbhorvát tannyelven való tanítá-
sának elve és gyakorlata olyannyira elharapózott, hogy 
végtére teljesen értelmetlenné teheti a nemzetiségi anya-
nyelven történ ő  oktatást a szülők és tanulók szemében. 

A nemzetiségi intézmények és létesítmények „követ-
kezetes " integrációja , vagyis „egybeszervezése" a szerb-
horvát nyelvűekkel, mindenütt a nemzetiségi tartalmak ka-
tasztrofális lesz űkülését vagy megsz űnését hozta magá-
val. Ahol azelőtt a nemzetiségi öntevékenység, alkotói јб -
kedv képes volt egész estéket betöltő  népdalos, néptán-
cos, színm ű -, dalmű-, dráma - vagy más m űvészi műsor 
megszervezésére, megsz űnt létezni; az „egybeszerve-
zés" halálra ítélte. A városokban az ilyen m űkedvelő  cso-
portok vagy megsz űntek, vagy soha nem is kelhettek élet-
re. A falvakban nagyrészt fölszámolódtak. 

S mi lépett az egész estét betölt ő  nemzetiségi nyelv ű  
művészi m űsor és m űkedvelés helyébe? A szerbhorvát 
nyelvű  művészi és m űkedvelő  csoportok egész estét be-
töltő  műsoraikba néha-néha beiktattak egy-egy nemzeti-
ségi számot is, ügyeltek arra , hogy „Vajdaság minden 
nemzete és nemzetisége" m űsorukban „reprezentálva" 
legyen. 

A nemzetiségeknek a hazájuk és nemzetük közötti 
„hídépítő  szerepe" megszűnt. Ugyanis a nemzetiségek 
sokoldalú együttm űködését anyanemzetükkel vagy leépí-
tették, vagy lesz űkítették. 

A nemzetiségek anyanemzetükkel való együttm ű  бdé-
sét kizárólag nemzetközi együttm űködéssé változtatták. E 
nemzetközi együttm űködésben a nemzetiségeket túlnyo-
mórészt felváltotta az államalkotó nép. 

Az anyaországgal való együttm űködést lényegében 
rendőri — belbiztonsági hatáskörbe helyezték . Hisztériás 
gyanakvást váltott ki bármilyen segítség kérése az anya-
országtól, illetve az anyaország részér ő l felkínált segít ő  
szándék. 

A nemzetiségek az anyaországukkal való mindennapos 
együttm űködés nélkül képtelenek korszer űsíteni szellemi 
értékeiket . Ennek hiányában elburjánzott a nemzetiségi 
szellemi életben az anarchizmus és vidékiség, ami még 
sebezhetőbbé tette őket az asszimilációval szemben. A 
nemzetiségek nem voltak képesek normális körülmények 
között továbbítani anyaországuk értékeit hazánk felé, sem 
pedig hazánk értékeit az anyaországuk irányában. 

Az anyaországokkal történ ő  együttm űködés nem az 
egyedüli területe volt arend ő ri-belbiztonsági gyanakvás-
nak. Gyakorlatilag a nemzetiségi közéletben tevékenyeb-
ben működő  minden egyes entellektüel rend őri-belbizton-
sági ellenőrzés alá került: kartont kapott , dossziét vezettek 
róla. 

A „gyanús" és nacionalizmussal vádolt nemzetiségi en-
tellektüelek „b"-listára kerültek ; a szellemi aktivitás jogát 
megvonták tő lük; szellemi halálra , tartós hallgatásra ítélték 
őket. 

Időnként nagy kampányokat szerveztek , hogy megfé-
lemlítsék az egyes, még önállóan m űködő  nemzetiségi in-
tézmények munkatársait . E tekintetben mindig kapóra jöt-
tek a kicsinált és kigondolt botrányok. Ilyenkor a társadalmi 
önvédelmi (vagyis belbiztonsági ) szervek szabadkezet 
kaptak a helyzet rendezésére. 

A nemzetiségi intézmények munkatársainak terepmun-
káját különösen nagy bizalmatlanság övezte . Kész csoda, 
hogy ilyen körülmények között, a mindent eldöntő  szürke-
ségben született egy-két szellemi érték is a nemzetiségi 
intézményekben. Azonban szisztematikus, céltudatos fel-
táró munka , kutatómunka nem folyt egyetlen alkotóm űhely-
ben sem . Az állandó nyugtalanításban , háborgatásban a 
kapkodás lett a rendszeresített viselkedési forma és mun-
kastílus . Az állhatatos munkának nem volt becsülete — le-
hetősége sem . Ha ez másként lett volna, nem ennyi, hanem 
két-háromszorta több alkotó lenne ma a nemzetiségi in-
tézményekben, két-háromszorta több szellemi érték is ke-
letkezhetett volna. 

Mivel közvetlen nemzetiségi közélet nem létezett, a 
nemzetiségeket különösen súlyosan érintette, hogy gya-
korlatilag teljesen lehetetlenné tették az önálló nemzetisé-
gi társasági élet lehet őségét minden városban és szinte  

valamennyi vegyes lakosságú faluban is. Ha régebben 16-
teztek is nemzetiségi jelleggel bíró társasági és szórako-
zóhelyek, e jellegüktő l megfosztották őket. 

Régebben ezeken a helyeken összejöhetett , találkozha-
tott, együtt szórakozhatott a nemzetiségi fiatalság. El-
mondható, hogy ezeken a helyeken jóformán soha semmi-
lyen szervezkedő  nemzetiségi kilengés vagy nacionaliz-
mus nem volt —egy-két esetet kivéve. 

A fölszámolási intézkedések a nemzetiségek minden 
korcsoportját súlyosan érintették , a fiatalságot azonban 
egyenesen katasztrofálisan. 

A nemzetiségek közös és társasági élete megszervezé-
sének lehetetlenné tétele, megszüntetése — szinte betiltá-
sa — az egyik legjelentősebb asszimiliációs tényező  volt és 
lett. 

Ezek a társasági és szórakozóhelyek azel őtt bizonyos 
fokú kohéziót adtak , összehozták a nemzetiségek külön-
böző  társadalmi és szakmai rétegeihez tartozó tagjait, 
fiúk-lányok ismerkedési helyeiül szolgáltak , a zaklatások 
után azonban többé már nem volt ilyen jellegük, elvesztet-
ték szociális és demográfiai szerepüket. 

Olyan politika volt ez , amely még a cigányt is utasította: 
előbb húzd az enyémet, s ha én megengedem, csak akkor 
a magadét , az övét. A bürokratikus észjárás ezt diktálta: 
egy szerb dal, egy magyar , egy szlovák , egy román, egy 
szlovák és ismét elölrő l . A valóságban azonban a cigány a 
szerbet húzta majdnem mindig . Néha , ha megengedték 
neki, akkor egy-egy nemzetiségit is. 

A vegyes lakta helyeken az egész estét betöltő  nemzeti-
nemzetiségi jelleggel bíró szórakozóhelyek nálunk meg-
szűntek. Ilyeneket a nyugaton kell keresni, és lehet is tíze-
zerszámra találni. 

Az említett „Kopilović"-féle nemzetiségi politika követ-
kezményei ma is jól érezhet ők a magyar nemzetiségi kö-
zéletben. 

A magyar nemzetiség száma gyorsan fogy. A háború 
utáni évtizedekben látható volt, hogy a magyar nemzetiség 
köztudatában , közérzetében , az iránta kimutatott viszo-
nyulásban hatalmas nyitott sebek tátongtak. A b űnös múlt 
örökségét egészében kellett magára vállalnia a mindenna-
pi életben. Ezt kellett tennie minden társadalmi és szakmai 
rétegnek falun -városon egyaránt . E súlyos teher alatt egy-
re fokozódott, megerősödött benne a kisebbrend űségi ér-
zés, ennek leküzdésében azonban nem számíthatott sem-
miféle segítségre. 

Most az asszimiliáciбs folyamatoknak egyre jobban lát-
ható a második szakasza, amikor is meggyengül az anya-
nyelvhez és nemzetiségi hovatartozáshoz és névhez való 
ragaszkodás . Miben keresendők ennek okai? 

Minden valamirevaló szorgalmas parasztember, mun-
kás vagy kisiparos , minden gondolkodó közgazdász szá-
mára már 1965 óta teljesen világos, hogy a jugoszláv tár-
sadalom nagy válság felé rohan . S ha valamiben , akkor a 
több mint húsz éve tartó gazdasági válságban kell keresni 
minden Jugoszláviában él ő  nemzet és nemzetiség meg-
romlott anyagi helyzetének legfőbb okát. A rendkívül sú-
lyos gazdasági válság váltotta ki a romboló demográfiai fo-
lyamatokat is. 

Mindemellett a nemzetiségek vonatkozásában a demo-
gráfiai folyamatokat egyéb sajátságok is terhelték. A nem-
zetiségi sorsot állampolitika irányítja . Pontosabban szól-
va, a nemzetiségi sorsot meghatározó valamennyi jelent ős 
társadalmi folyamatot „mások" politikai intézkedései befo-
lyásolják . Ennek tulajdonítható , hogy a jugoszláviai ma-
gyar nemzetiség mindmáig nem mutat semmilyen érdek-
lődést saját demográfiai alakulása iránt . A nemzetiségi po-
litika minden tekintetben, tehát demográfiai szempontból is 
állampolitikai érdekhez kapcsolódik . Márpedig a nemzeti-
ségi politika államhatalmi érdekekre való lesz űkítése a 
nemzetiségekrő l szóló marxista elmélet legteljesebb de-
generálódását jelenti , mert fokozatosan lehetetlenné teszi a 
nemzetiségi politika társadalmasítását , vagyis a nemzeti-
ségeknek akár egy kis részvételét saját sorskérdéseik ren-
dezésében; e sorskérdéseknek akár a legkisebb mérték ű  
tudatosítását is. Megjelent -e a múltban akár egyetlen 
olyan tanulmány vagy értekezés a magyar nyelv ű  sajtónk-
ban, amely ne állami érdekeket emelt volna a nemzetiségi 
politika fölé? A válasz magától értetődően nemleges. El-
lenkező  esetben a nemzetiségeket érint ő  negatív demo- 



gráfiai folyamatok sokaságát kellett volna vizsgálat tárgyá-
vá tenni, csakhogy ez szükségszer űen hatalmi-állami ér-
dekbe ütközött volna. Egy ilyen tanulmány akarva-akarat-
lanul is rávilágított volna arra, kik irányítják a nemzetiségi 
politikát, és milyen érdekek szerint. Tudományos felmérés 
híján a nemzetiségi sorskérdéseket, tehát a demográfiai 
folyamatok alakulását illetően is teljes szakadék keletke-
zett a meghirdetett és a megvalósuló nemzetiségi politika, 
illetve az elvekés a gyakorlatok között. Ha a múltban vala-
ha is megengedték volna az elvek megvalósításának folya-
matos tanulmányozását nemzetiségi szempontból is, nem 
élnénk a nemzetiségi politika mítoszai közepette, hanem 
éppen ellenkező leg: e mítoszok nem is alakulhattak volna 
ki a nemzetiségi köztudatban. A legnagyobb mítosznak az 
számít, hogy a nemzetiségi politika mindenkor a nemzeti-
ségek fennmaradásának az érdekében áll. Ezt a mítoszt 
az a tévhit táplálja, hogy az államhatalmi érdek és akarat 
folyamatos megvalósítása mindenkor nemzetiségi érdek 
is. Ez az, ami majd jót hoz a nemzetiségnek táršadalmi-
demográfiai fejlődésében. Olyan kincstári optimizmus ez, 
amelyet az államhatalom képvisel ő i szívesen hallanak ép-
pen a nemzetiség képviselő inek és a nemzetiségi é гtel-
miségnek a szájából.  El  kell hitetni a nemzetiségekkel, s 
nekik el kell hinniük, hogy a társadalmi fejl ődés és a politi-
kai intézkedések mindig az ő  ügyüket is szolgálják; az idő  
mindig nekik dolgozik. A való állapot feltárása azonban 
meghazudtolja e történelmi optimizmusba vetett hitet. 

—O— 

Az 1981. évi népszámláláskor 385356 vajdasági ma-
gyart vettek számba. Közülük azonban 13702 külföldön 
tartózkodott, úgyhogy idehaza a tartományban mindössze 
371 654 magyart írtak össze. Közülük azonban csupán 
369 965 magyar használta családjában kizárólag a ma-
gyar nyelvet. E számadatok azt mutatják, hogy a vajdasági 
magyarság létszáma az 1971-es népszámláláshoz viszo-
nyítva 50  000-60  000-rel csökkent. 

Azóta mintha még jobban felgyorsultak volna a romlási 
folyamatok. 1981-ben a születési ezrelék 12,7-et tett ki; 
1987-ben még ennél is kevesebbet: 11,7-et. 

Mivel azonban a gyermekek egynegyede vegyes házas-
ságban születik (s mint ismeretes, rendszerint már más  

nyelven tanul meg beszélni, majd más tannyelv ű  iskolát 
választ, következésképp más nemzetiség űnek is vallja 
magát), a születési ezrelék nem érhette el még a 9,5 -öt, il-
letve a 8,5-öt sem. Márpedig a népesség egyszer ű  újrater-
melődéséhez legalább 14-15 ezrelékre lenne szükség. 

A természetes szaporodás 1981-ben — 4,0, 1987-ben 
pedig már — 5,9 ezreléket mutatott. Tekintettel az asszimi-
lációs folyamatokra is, ez a szám valószín ű leg —5,0, illetve 
— 7,3 ezrelékre emelkedett. Szóval, ennyi volt, nem a ter-
mészetes szaporodás, hanem a népességcsökkenés évi 
ezreléke. 

1987-ben 4170 gyermek született és 3167 férfi és 3132 
nő  halt meg, vagyis 2129-cel nagyobb volt az elhalálozá-
sok, mint a születések száma. Csupán 1981-1987 között 
a természetes szaporodás (azaz csökkenés), vagyis a 
születések számát jóval meghaladó elhalálozási arány kö-
vetkeztében a vajdasági magyarok száma 13241, f ővel 
csökkent. Ha figyelembe vesszük az említett asszimilációs 
tényezőt, ez a számcsökkenés elérhette a  15000-18000-
et  is. 1987-ben a vajdasági magyarság száma a születési 
ezreléknél nagyobb elhalálozási ezrelék folytán 358413 
fő re csökkent; ideszámítva az említett asszimilációs ténye-
zőt is, megállapíthatjuk, hogy a vajdasági magyarok száma 
valójában már nem sokkal haladhatta meg a 350 000-et. 

1987-ben tehát a vajdasági magyarság csupán a ter-
mészetes szaporodás (azaz csökkenés) következtében 
elvesztette a népességének 0,59 százalékát; az említett 
asszimilációs tényező  pedig valószín ű leg 9,73 százalékra 
emelte azt a veszteséget. 

Az 1987-ben tapasztalt természetes szaporodás (azaz 
népességcsökkenés, a 0,59 százalék) alapján végzett leg-
egyszerűbb lineáris csökken ő  progressziós számítás is azt 
mutatná, hogy tíz év múlva, 1997-ben a vajdasági magyar-
ság száma — minden más asszimilációs tényezőt figyel-
men kívül hagyva — 333 000 f ő re esne. 

Csakhogy a további népességcsökkenés nem fog meg-
állni az évi 0,59 százalékon. Az alacsony születési ezrelék 
minden következő  évben fokozza a természetes népes-
ségcsökkenés ütemét. Az évi természetes népességcsök-
kenés pedig önmagát gerjeszti, s a következ ő  években 
elérheti az évi 1 százalékot, s később ennél többet is. 

Ebbe a szerencsétlen demográfiai modellbe szervesen 
beépülnek és a jövőben még inkább éreztetni fogják hatá-
sukat a következő  asszimilációs tényez ők: a vegyes há-
zasságokban született gyermekek asszimilálódása, a vaj-
dasági magyarok nagyméretű  kivándorlása az országból, 
a nehezen fellelhető  munkalehetőségek, a kedvezőbb 
munkavállalási lehetőségeknek ezentúl sokkal intenzívebb 
keresése bárhol az ország területén (ami még gyorsabb 
asszimilálódáshoz vezet), a magyar anyanyelv ű  oktatás 
rendezetlen helyzete (az 1988/89. tanévben a 32 509 ma-
gyar nemzetiség ű  gyermek közül általános iskolai fokon 
csupán 26 008 részesült anyanyelv ű  oktatásban, középis-
kolai fokon pedig a 10831 magyar nemzetiség ű  tanulóból 
csupán 6824), az anyanyelv ű  óvodai és napközis oktatás 
és nevelés teljes rendezetlensége stb. 

De lássunk még néhány adatot: 
— az általános iskolás magyar tanulók 20%-a nem tanul 

anyanyelvén (1989/90-es tanév); 
— a középiskolás magyar tanulók 34%-a nem tanul vagy 

nem tanulhat anyanyelvén (1989/90-es tanév); 
— a magyar óvodások 30%-a nem jár vagy nem járhat 

magyar tannyelv ű  óvodába (1988/89-es tanév); 
— mivel aránytalanul nagy számú magyar tanuló kerül 

szakmunkásképz ő  iskolába középfokú szakiskola helyett 
(1:1,3-hoz az arány az 1989/90-es tanévben), alig van mi-
bő l kinevelődnie a magyar értelmiségnek —különösen a 
műszaki értelmiségnek, következésképp egyre több m ű -
szaki területről szorul ki a magyar nemzetiség. A tudomány-
ágazatokban még rosszabb a helyzet (erre vonatkozóan is 
sok adatot lehetne felsorolni); 

— a magyar m űkedvelés, a m űkedvelő  csoportok olyan 
gyorsan fogynak a falvakban, hogy nem lehet tudni a pon-
tos számukat sem. Egyetlen nagy városban sincs biztosít-
va a magyar m űkedvelő  csoportok létrejöttéhez, tartós 
fennmaradásához, folyamatos tevékenységéhez, népm ű -
velő  jellegének kiteljesítéséhez a minimális feltétel, anyagi 
alap; 



az 1981. évi népszámlálás szerint a 44 635 gyermekte-
len házasságban él ő  magyar nő  közül csupán 39107-nek 
a férjé magyar (viszont 42 986 magyar férfi vegyes házas-
ságban él); tehát a gyermektelen magyar családok száma 
39107; 

— a 65 988 gyermekes magyar n ő  közül csupán 54158-
nak a férje magyar (viszont 64 096 magyar férfi él vegyes 
házasságban). Ezek szerint a családos magyar szül ők 
gyermekeinek száma 54158; 

— azoknak a családoknak a száma, ahol a szül ők és 
gyerekek nemzetisége is magyar — csupán 53380 (tehát 
sok családban a magyar szül ők gyerekei is más nemzeti-
ségűnek vallják magukat); 

— az 1981. évi népszámlálás szerint 8349 vegyes há-
zasságban élő  apának és különböz ő  nemzetiség ű  anyától 
való gyermekének a nemzetisége magyar. Ugyanakkor 
5482 magyar nemzetiség ű  anya más nemzetiség ű  apával 
él házasságban; 

— a vegyes házasságokban, ahol az anyának és gyer-
mekeinek egyaránt magyar a nemzetisége, ez a szám 
875-öt tesz ki. Az 1537 vegyes házasságban él ő  magyar 
nemzetiség ű  apának a gyermekei is más nemzetiség űek; 

— az olyan családoknak a száma, ahol az anya magyar, 
de egy vagy több gyermek jugoszlávnak vallja magát, 
2455. Ezek között a családok között 406-ban az apa is 
magyarnak vallja magát. Nem kevés az olyan családok 
száma sem, ahol a magyar nemzetiség ű  anyának (678), il-
letve az apának a gyermekei (372) más nemzetiség űek. 

A számok mögött nem látszik, milyen volt az elmúlt 20 
év nemzetiségi politikája. Vagy talán mégis...? 

Ha a demográfiai folyamatokat elemezzük, azt látjuk, 
hogy azok elválaszthatatlanok az asszimilációs folyama-
toktól a nemzetiségek társadalmi életében. Az egyik és a 
másik természetű  folyamatokat is a társadalmi helyzet és 
a politikai intézkedések sorozata határozza meg és befo-
lyásolja. 

Felvetődik azonban a sarkalatos kérdés: mi váltja ki az 
ilyen hihetetlenül gyors, máshol nem tapasztalható de-
mográfiai romlást és asszimilációt? Mi a magyarázata an-
nak, hogy nem vonzó, nem attraktív a nemzetiségi sors: 
helyzet és távlat? 

Ha a nemzetiségeknél tapasztalható folyamatokat az 
általános társadalmi folyamatokkal összefüggésben vizs-
gáljuk, akkor a kérdés más dimenziót is nyer. Hogyan tör-
ténhetett meg egy tudatos nemzetiségi (nemzeteket és 
nemzetiségeket egyenjogosító) politika ellenére is, hogy 
a nemzetiségek csupán akkor érzik magukat igazán távlat-
ra jogosultnak, és meggyőződésük szerint akkor vállhat-
nak az általános társadalmi folyamatok részeseivé, ha le-
mondanak nemzetiségi hovatartozásukról? 

Ha viszont a nemzetiségeknél tapasztalható folyamatot 
kizárólag politikai intézkedésekkel hozzuk kapcsolatba,  

ebben az esetben is eljutunk a tudatos nemzetiségi politi-
kához, csakhogy akkor ennek már nem tulajdoníthatunk 
nemzeteket és nemzetiségeket egyenjogosító szándékot. 

Ezek a kérdések szükségszer űen vetődnek fel. A szak-
irodalom ugyanis világszerte azt igazolja, hogy a nemzeti-
ségek demográfiai romlása és asszimilációja csupán két 
esetben kaphat ilyen hihetetlen gyorsulást, amilyen a mi 
esetünkben is tapasztalható: 

Ha a nemzetiség az általános társadalmi és kulturáis 
szinthez képest annyira kifejezetten alacsonyabb rend ű  
zárt társadalmi és kulturális állapotban van nemzetiségi lé-
tét tekintve, hogy csakis az asszimiliáció tudatos vállalása 
hozhatja általános civilizációs és kulturális szintre. Ez a le-
hetőségek nélküli súlyos állapot történelmi örökségr ő l vall. 
A nemzetiségi politikát ez esetben folyamatos tehetetlen-
ség és sorozatos mulasztás (nem feltétlenül tudatos mu-
lasztás) terheli. 

Ha az ilyen hihetetlenül gyors demográfiai romlás és a 
nemzetiségek részérő l tudatosan vállalt és sürgetett asszi-
miláció egy hosszan tartó korszak politikai er őszakosko-
dásában gyökerezik, illetve ez ezt követ ő  periódusban 
csúcsosodik ki. 

De ne ezekbő l a tényekbő l induljunk ki. Tegyük egyet-
len nézőpontunkká a nemzetiségi politika jóakaratát és jó-
indulatát. Azonban még így is óhatatlanul ahhoz a megál-
lapításhoz kell visszakanyarodnunk, ahhoz az eddigi nem-
zetiségi politikában benne rejl ő  nagy illúzióhoz, hogy állító-
lag a nemzeti-nemzetiségi egyenjogúság globális koncep-
ciójának meghirdetése már önmagában elegend ő , és 
magában foglalja a helyes kivitelezést. 

Félelmetesen hangzik, de így van: a nemzetiségi politi-
ka, ha nem is teljes egészében, de minden bizonnyal túl-
nyomórészt felelős azért, hogy a magyar nemzetiségben 
kialakult egy olyan kisebbrend űségi érzés és pszichózis, 
amilyen valóban ki is alakult. 

Félelmetesen hangzik, de így van: egy a nemzetiségi 
politika által intézményesített keretben alakult ki ez a ki-
sebbségi tudat, és mindmáig ennek intézményesített 
rendszere védi és éleszti állandóan újra a kisebbségi táv-
lattalanság érzetét. 

Nagy abszurdumnak tekinthető , hogy a nemzetiségi po-
litika egyes képviselő i a gyorsan asszimilálódó vagy asszi-
milálható, magyarul beszélni már régen nem tudó bácspa-
lánkai „magyarokat" tekintik jugoszláv-orientáltaknak. 

Holott minden itt élő  magyar jugoszláv-orientált, hiszen 
Jugoszláviában látja az egyetlen hazáját. Még akkor is, ha 
ragaszkodik magyarságához, anyanyelvéhez, anyanyelvi 
kultúrájához. 

Mirnics Károly 
a politikai tudományok magisztere 



tóth lajos 

A NEMZETISÉGEK NYELVÉN 
FOLYÓ OKTATÁS SZAKMAI ÉS 
TUDOMÁNYOS TÁMPONTJAI 

Minden nemzet és (különösen) nemzetiség sorsdönt ően 
fontos éltető  eleme .és fejlődésének záloga anyanyelvé-
nek, nemzeti m űveltségének meg ő rzése, valamint állandó 
gazdagítása. 

Nálunk a nemzeti egyenjogúság elvének elfogadásával 
a m űvelődés és az oktatás irányítási szervei —és a politikai 
szervezetek — ennek az alapelvnek a szellemében szabá-
lyozták a kisebbségek, illetve (kés őbb) nemzetiségek jo-
gait az anyanyelvi oktatásra. A jogok alkotmányos és tör-
vényes szavatolása azonban még nem jelent teljes bizto-
sítékot arra nézve, hogy megvalósításuk is ilyen tökéletes 
lesz. Ezt az igazságot, illetve ellentmondást a leírt szó és a 
valóság között eddigi oktatásbeli fejl ődésünk eléggé meg-
győzően alátámasztja. 

Az oktatás terén felgyülemlett mulasztások között külön 
kiemelhető  a valósággal való nyílt, őszinte szembenézés 
hiánya, ami gyakran a fogyatékosságok elburjánzásához 
vezetett. Ez különöos hangsúllyal vonatkozik a nemzetisé-
gek nyelvén folyó oktatásra, ahol a mulasztások szinte év-
tizedeken keresztül jórészt feltáratlanul halmozódtak. En-
nek, többek között, történelmi és lélektani háttere is van. 
Mi, akik magunkban hordoztuk a régi Jugoszlávia keser ű  
kisebbségi diákélményeit s emlékeit, a háború utáni évek-
ben és az első  évtizedekben —óriási különbségeket ta-
pasztalva e téren — az elért nagy méret ű  haladásból eredő  
elégedettség és reménység b űvkörében éltünk. Hibák- 

ró1, mulasztásokról, a nemzetiségi jogok esetleges csorbí-
tásáról csak elvétve esett szó. 

Elégedettséggel töltött el bennünket és büszkeséggel 
emlegettük: hány gimnáziumban szervezték meg a ma-
gyar nyelvű  oktatást Vajdaságban, és milyen biztatóan 
szaporodott a magyar tannyelvű  és más kisebbségek 
nyelvén megszervezett hét-, majd nyolcosztályos iskolák, 
és szakiskolák száma. A magyar nyelven tanuló diákok 
létszáma egészen a hatvanas évek végéig az általános is-
kolákban (kisebb ingadozásoktól eltekintve) emelkedett, 
és hasonló fejl ődést tapasztalhatunk a középfokú oktatás 
terén is. Majd a hetvenes évek elejétő l jelentős létszám-
csökkenés következett be els ősorban az általános kép-
zésben. Ugyanakkor növekvőben volt az olyan nemzetisé-
gi tanulók száma, akik szerbhorvát tanítási nyelv ű  tagoza-
tokba iratkoztak. 

Egyes helyi jelleg ű  elemzések (pl. a szabadkai község-
ben a szerbhorvát tagozatokba iratkozó tanulók százalék-
aránya 20-22 körül ingadozott) erre a jelenségre nyoma-
tékosan felhívták az illetékes tanügyi szervek és társadal-
mi-politikai szervezetek figyelmét. Ez késztette aztán Vaj-
dasági Közoktatásügyi Tanácsot a helyzet átfogóbb, mély-
rehatóbb elemzésére. 

Az első  komolyabb szakmai elemzések és publikációk 

1971 folyamán került sor Vajdaság pedagógiai intézetei-
nek ilyen jelleg ű  elemzéseire, amelyeket a Közoktatásügyi 
Tanács is megvitatott Vajdaság egyes körzeteiben (Dé1-
Bánátban, Közép-Bánátban, Dél-Bácskában stb.) a nem-
zetiségek anyanyelvi oktatásának megvalósítása növekv ő  
akadályokba ütközött, és az egyes elemzések ezen a té-
ren komoly mulasztásokra is rámutattak. Az említett körze-
tekben (vidékeken helyenként) a magyar nemzetiség ű  ta-
nulók kb. 50 százaléka iratkozott szerbhorvát nyelv ű  tago-
zatokba. A kép tehát eléggé elgondolkoztató, s őt lesújtó 
volt. 

Ez késztette a Közoktatásügyi Tanácsot egy határozot-
tabb lépésre: egy közel húsz szakért őbő l álló munkacso-
port létrehozására, amelyet egy átfogó tanulmány elké- 
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szítésével bíztak meg. Ennek a szerteágazó, sok adat, in-
formáció összegy űjtésére és mélyrehatóbb elemzésére 
irányuló munkának az eredményeként került 1972-ben a 
Közoktatásügyi Tanács asztalára, valamint Vajdaság Vég-
rehajtó Tanácsa és Képvisel őháza elé a következ ő  címet 
viselő  anyag (elaborátum): Stanje i aktuelni problemi 
školovanja učenika pripadnika narodnosti u SAP Voj-
vodini (A nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatásának hely-
zete és időszerű  kérdései Vajdaság Szocialista Autonóm 
Tartományban). Az egyes képvisel őházi és végrehajtó szer-
vek, valamint szakmai szervezetek elismeréssel adóztak 
az elemzés készít ő inek. Különösen átfogó jellegét emelték 
ki: felölelte az oktatás és nevelés összes fokozatát az óvo-
dától kezdve az egyetemig, beleértve a szükséges feltéte-
lek biztosítását az anyanyelvi oktatás megvalósításához, 
egészen a kérdés törvényes szabályozásáig. 

A közoktatásügyi Tanácsban elfogadott határozatok az 
egyenlő  feltételek biztosításából indultak ki minden itt él ő  
nemzet és nemzetiség számára és magukban foglalták: 

— az e célnak megfelele iskolahálózat kialakításának 
szükségességét; 

— a kétnyelvű  pedagógiai tevékenységek különböz ő  for-
máinak (változatainak) szakmai követését, tanulmányozá-
sát és továbbfejlesztését; 

— az ún. nem anyanyelv (a környezet nyelve) elsajátítá-
sának fontosságát; 

—a szükséges személyi feltételek —az anyanyelvüket, il-
letve az oktatás nyelvét tisztán beszél ő  pedagógusok kép-
zését és továbbképzését és tárgyi feltételek (tanári és ta-
nulói kellékek, forrásmunkák) anyanyelven történ ő  bizto-
sítását; 

—a nemzetiségi tanulókés egyetemi hallgatók ösztöndí-
jazásának kérdését stb. 

Külön kiemelték annak fontosságát, hogy az anyanyelvi 
oktatással összefügg ő  kérdéseket a jövőben a tudomány 
eszközeivel és módszereivel is tanulmányozni kell. 

Ez az elemzés szolgált számomra alapul egy tanulmány 
megírására, amely A magyar nemzetiségű  tanulók anya-
nyelvi oktatása címmel a Létünk 1972/5-ös számában je- 

8 lenit meg, amelyben a megoldásra váró, éget ő  kérdések 
egész sorát vetettem fel, és meghatározott akciók megindí-
tását sürgettem. 

Volt-e kellő  foganatja ezeknek az er őfeszítéseknek? Nem 
sok. Túlzás volna azt állítani, hogy „minden maradta régi-
ben" — a tankönyvkiadás terén pl. jelent ős haladás mutat-
kozott, a magyar nyelv ű  pedagógusképzés lehetőségei is 
némileg kiszélesedtek stb. —, de kétségtelen, hogy a lega-
lapvetőbb kérdésekben nem történt komolyabb „elmozdu-
lás". Az anyanyelvükön tanuló nemzetiségi diákok száma 
továbbra is csökken ő  irányzatot mutatott. Ez alól egy közel 
egy évtizedes időszakban csak az ún. egységes középis-
kolákban tanuló nemzetiségi diákok növekv ő  százalékará-
nya képez kivételt (a középiskola I. és II. osztályos diákjai-
ról van szó). Pozitív törekvésként lehet elkönyvelni az egy-
es felsőoktatási intézményekben bevezetett magyar nyel-
vű  oktatást (egyes tantárgyakból), ami azonban még meg-
közelítőleg sem elégíti ki az összes szükség-
leteket, de az adott lehet őségek (magyarul jól beszél ő  ta-
nár és magyar nyelven tanulni kívánó hallgató) teljesebb 
kihasználásáról, az igények kielégítésér ő l sem beszélhe-
tünk az egyetemi karok és f ő iskolák többségén. 

A javasolt, a helyzet javítására irányuló akciók megindí-
tását némileg gátolta a Vajdaság Képvisel őházában kiala-
kított álláspont is, miszerint átfogó intézkedéseket csak 
egy, oktatásügyünket minden szempontból, tehát a nem-
zetek nyelvén folyó oktatás kérdéseit is felölel ő  tanulmány 
alapján lehet foganatosítani. Egy ilyen jelleg ű  tanulmány 
viszont még mindig várat magára (a rákövetkez ő  években 
is csak résztanulmányok, illetve elemzések vagy inkább: 
helyzet-áttekintések) készültek. 

Próbálkozás egy kutatási program beindítására 

A hetvenes évek közepén, a Hungarológiai Intézet kere-
tei között, megkezd ődött egy kutatási tervezet megvalósí-
tása. A tervezet eléggé bonyolult elnevezése —A nemzeti-
ségi viszonyok fejl ődése (alakulása), eredményei és 

távlatai a korszer ű  feltételek között Vajdaságban — is 
arra utal, hogy a kutatással az itt él ő  nemzetekés nemzeti-
ségek között kialakult kapcsolat- és viszonyulási rendszert 
(érintkezési és együttm űködési formákat) többoldalúan 
kívántuk tanulmányozni. Eleinte a kutatási projektum kere-
tei között két téma szerepelt: 

Vajdaság két- és többnyelv ű  általános iskoláiban kia-
lakult nemzetiségi viszonyok, és 

Nemzetiségi viszonyok a helyi jelleg ű  közösségekben 
és az elsődleges szociális intézményekben. 

Emellett kialakulóban voltak bizonyos lingvisztikai témák 
is (a megfelelő  lélektani és kulturológiai megközelítéssel, 
felöleléssel), amelyek az anyanyelv és a környezet nyelvé-
nek használatát, valamint a rádió és televízió segítségével 
megvalósított kulturális és nyelvi kommunikáció kérdéseit 
ölelték fel. 

A rendelkezésre  6 11 6 , kutatási joggal (tudományos cím-
mel) rendelkező  szakemberek számbavételekor — akik 
ezekkel a kérdésekkel már foglalkoztak vagy foglalkozni 
kívántak — megállapítottuk, hogy egyes tudományágaza-
tokban (pedagógia, filozófia, pszichológia) nagyon kevés 
megfelelő  szintű  magyarul beszél ő  szakemberre számít-
hatunk (azóta egyes területeken a helyzet még rosszabbo-
dott). 

Mivel én már előző leg is foglalkoztam az ún. „területi is-
kolák" kérdésével, az első  témát vállaltam, azzal, hogy ké-
sőbb néhány munkatársat is bevonok ebbe a többségük 
számára úttörő  munkába. 

Az ilyen két- és többnyelvű  iskolákat az ötvenes évek 
közepétő l azzal a megokolással (inkább hipotézissel) ala-
kították ki Vajdaság városaiban és falvaiban (jórészt az ad-
digi egy tanítási nyelv ű  iskolák összevonásával), hogy a 
nemzetiségi és a szerbhorvát ajkú tanulók együttes, közös 
iskolában folyó oktatása és nevelése els ősorban nagyobb 
lehetőséget nyújt a környezet nyelvének (a „nem-anya-
nyely") tökéletesebb elsajátítására, és ezen felül hatéko-
nyabban járul hozzá a testvériség-egység, a teljes érte-
lemben vett és konkrét körülmények között megvalósuló 
nemzetköziség szellemének kialakításához. Ezenkívül bi-
zonyos el őnyökkel járhat a tanerők, a tanítási eszközök 
stb. ésszerűbb felhasználásában. 



Ezek a feltételezések sokakban olyan pozitív elváráso-
kat, sőt meggyőződést alakított ki, hogy az ilyen elvek és 
célkitüzések alapján megszervezett oktató-nevel ő  munka 
jelentős előnyökkel jár a homogén nemzetiségü összeté-
telű  nevelőintézményekkel szemben. Ezeket az elváráso-
kat egyeseknél az is táplálta, hogy a kezdeményeíés az 
ilyen iskolák kialakítására a helyi (községi vagy járási) poli-
tikai szervezetektő l eredt. 

Tudományos felmérésekre és az így kialakult helyzet ál-
landó követésére, tanulmányozására volt szükség e felté-
telezések alátámasztására, avagy megcáfolására. 

Már kutatómunkám első  évében rájöttem, hogy a hely-
zet ezen a téren (is) sokkal összetettebb, mintsem azt 
egyesek feltételezték. Az első  nehézségem abból eredt, 
hogy sehol sem tudtam teljesen megbízható adatokhoz 
jutni a tanulók, tagozatok és a pedagógusok' nemzeti ösz-
szetételéről ezekben az iskolákban. Mindenekel őtt tehát 
ilyen adatokra és tárgyilagos információkra volt szükség 
arra vonatkozólag, hogy a felsorolt feltételezések mikép-
pen valósulnak meg az egyes iskolákban, különös tekin-
tettel a nemzeti egyenjogúság és azon belül a nyelvhasz-
nálati egyenjogúság megvalósításának feltételeire és az e 
téren elért színvonalra. 

Megállapításaim és következtetéseim els ősorban az 
adott feltételek és a személyi tényez ők (iskolaigazgatók, 
pedagógusok) hozzáállása és az elért szint, illetve haladás 
közötti szoros összefüggésekre vonatkoztak. 

Jelentős körülménynek számított és számít ma is, milye-
nek az arányok a tanulók és különösen a pedagógusok 
nemzetiségi összetételében. O tt , ahol a nemzetiségek ki-
sebbségben vannak, anyanyelvüket (amely egyben a taní-
tás egyik nyelve) rendszerint kisebb mértékben vagy alig 
használják pl, az iskola különböző  szervezeteinek és tes-
tületeinek ülésein. Ezzel szemben általában sokkal na-
gyobb gondot fordítanak arra, hogy az iskolai ünnepélye-
ken, rendezvényeken tiszteletben tartsák a két vagy eset-
leg háromnyelv űség elvét. 

Már annak idején is rámutattam arra, hogy a pedagógu-
sok továbbképzésében nagyon ritkán kerül sor a nemzeti-
ségek nyelvén megrendezett szemináriumokra, el őadá-
sokra (ez alól csak a magyar szakos tanárok továbbképzé-
se képez kivételt). 

Kutatásaink következő  fázisában (amire már nem kerül-
hetett sor) foglalkozni kívántam, illetve kívántunk (err ő l egy 
interdiszciplináris jelleg ű  szakértő i csoport előzetes vitá-
kat, megbeszéléseket folytatott) bonyolultabb kérdésekkel 
is, elsősorban a tudatformálás és ezen belül a nemzetisé-
gi tudat kialakulásának igen összetett folyamataival, az e 
téren tapasztalható negatív jelenségek, némi torzulások 
(alacsonyabb rend űségi érzés, alattvalói mentalitás, az 
önálló véleményalkotás és álláspontformálás hiánya stb.) 
feltárására is vállalkozva. Milyen tényez őkés körülmények 
hatása érvényesül abban, hogy ez az összeköt ő  kapocs 
az ember és a valóság között, amely el ősegíti az embert, 
hogy megtalálja a magahelyét és szerepét egy adott kör-
nyezetben, a társadalmi fejl ődés — és a társadalmi ellent-
mondások — sodrásában, amely alapvet ően irányíthatja az 
ember állásfoglalását és cselekedeteit —egyeseknél, s őt 
egész népcsoportoknál vagy rétegeknél különböz ő  mel-
lékvágányokra fut, torz, a személyiség kibontakozását és 
szabad cselekvőképességét gátló vonásokat „szed fel". 

Ez, többek között, kiindulópontul szolgálhatott volna an-
nak felderítésére is: milyen meggondolások elvárások 
esetleges kételyek és félelmek késztetik magyar nemzeti-
ségű  szülők ilyen nagy hányadát (egyötödét) arra hogy 
gyermekeiket szerbhorvát nyelvű  tagozatba irassák? Va-
jon az objektív okok (távolság stb.), a kell ő  tájékozottság 
hiánya, avagy a tudatból eredő  elhatározások vannak-e 
túlsúlyban náluk? 

Ezeknek a kérdéseknek a megkerülése senkinek sem 
lehet érdekében, aki komolyan veszi a nemzeti egyenjogú-
ság megvalósítását, és tisztában van az anyanyelv szere-
pével, jelentőségével a személyiség kialakulásában. Mi 
végeredményben m űvelt, szellemileg-lelkileg és testileg 
egészséges embereket kívánunk a felnövekv ő  nemzedé-
kekbő l kialakítani. 

Éppen ezért volna szükség további kutatásokra és el-
mélyült, a napi politika nyomásától mentes elemz ő  munká-
ra — ezen a téren is. 

Az 1976-ban megindított kutatás rövid élet ű  volt, mind-
össze 1977-ig tartott. Ebben az esetben a kutatás elhalá-
sáról vagy inkább elsorvasztásáról beszélhetünk. Közvet-
lenül senki sem akadályozott bennünket fokozatosan kite-
rebélyesedő  kutatómunkánkban. A kutatócsoport (kutatás-
vezetők) fölött álló kutatási tanács részér ő l időnként bizo-
nyos kételyek és aggályok jutottak kifejezésre (amelyek 
burkoltan ugyan, de kihámozhatóan a kutatásban résztve-
vő  egyes személyekkel kapcsolatban merültek fel), ami 
végül is oda vezetett,' hogy egy átfogóbb kutatómunka 
szorgalmazása mellett (amit végeredményben nehezen 
lehetett kifogásolni), vagy inkább révén, a kutatási tervezet 
első  két témáját „levették a napirendr ő l" (kiiktatták), a töb-
bit pedig más lingvisztikai jelleg ű  kutatáshoz kapcsolták. 

Ez az első  tudományos jelleg ű  próbálkozás tehát nem 
vezetett el a várt és remélt eredményekhez, gyakran hiá-
nyolt tudományos támpontok megalapozásához. 

Egyes egyéni kutatások és a szakmunka eredménye-
ként 1975-ben egy értékes kiadvány jelent meg Dr. Rehák 
László szerkesztésében és a Forum kiadásában Anya-
nyelv—Államnyelv címmel, majd három év múlva szintén 
a Forum kiadásában napvilágot látott Rehák László Ki-
sebbségtő l a nemzetiségig sok addig ismeretlen adatot, 
információt és eligazító nézetet, eszmét tartalmazó könyve. 

Közben egyes folyóiratainkban (szerbhorvát nyelven is) 
jelentettünk meg írásokat pl, a „területi iskolák" probléma-
körébő l. 

Mint általában az elmélet alkalmazásával kapcsolato-
san, itt is jogosan merül fel a kérdés: milyen mértékben és 
hogyan jutott el ez az eléggé szűkös de semmiképpen 
sem lebecsülendő  elméleti alap a gyakorlathoz és meny-
nyiben alkalmazzák azt az iskolák a művelбdéši intézmé-
nyek, az irányítás szervei a döntéshozatalban, munkájuk 
irányításában, fejlesztésében? 

Ezt is érdemes volna figyelemmel kísérni, tanulmányoz-
ni. Rengeteg feladat  611 előttünk szakmai és tudományos 
téren egyaránt. Mindenekel őtt szükség volna a kulcskér-
dések és kutatási feladatok ilyen jelleg ű  meghatározására, 
nyilvántartására, hogy aztán megindulhasson a kezdemé-
nyezés több irányban is: a rendelkezésre álló és még 
szükséges szakemberek, tudományos dolgozók számba-
vétele és képesítése irányában; a szakmai és kutató tevé-
kenység felélénkítése és irányítása céljából; az ezzel a 
kérdéssel foglalkozó kiadói tevékenység kib ővítésének 
irányában, és nem utolsó sorban az összes érdekelt és 
érintett tudományos és szakmai intézmények, egyetemi 
karok, irányítási szervek és társadalmi-politikai szerveze-
tek valamint alkotó egyének mozgósítása céljából. Végre 
meg kellene határozni, melyik intézmény köteles ezzel a 
kérdéssel folyamatosan foglalkozni. 

Az egy helyben topogás, az elégedettség, a felületes-
ség, a felhalmozódó problémák esetleges megkerülésére, 
leegyszerűsítésére irányuló törekvés —ami lényegében el-
lenkezik társadalmunk elfogadott alapelveivel és haladó 
törekvéseivel — már eddig is sokszor megbosszulta magát. 
Most viszont bizonyos szempontokból azzal a veszéllyel is 
fenyeget, hogy ezen a téren is lemaradunk másokhoz vi-
szonyítva, akik eddig jóval mögöttünk kullogtak az úgyne-
vezett szocialista világban. 

Társadalmunk további demokratizálódása bizonyosan 
jobb feltételeket teremt majd a fogyatékosságok feltárásá-
ra és hatékony megoldására. 

A Létünk 1988-as évi 5. számában jelent meg A nemzetiségi tanulók anya-
nyelvi oktatása Vajdaságban cím ű  munkám, amelyet az el őbbi folytatásá 
nak lehet tekinteni. 

9 



10  TENNI, AMIT KELL? 

Amirő l írni akarok, arról mifelénk sohasem írtak túl sokat. 
A könyvtári tevékenység felett napjainkban is nagyvonalú-
an elnéznek. Van, bajt nem okoz, útjában nincs senkinek, 
minek vele különösebben törődni? Bizonyítja ezt — többek 
között —, hogy az errő l a tevékenységrő l szóló új törvény-
tervezetrő l — kivéve könyvtárosi körökben — nem sok szó 
esik. Érdekes módon egyes napilapok meg sem említet-
ték, amikor a többi társadalmi tevékenységet szabályozó 
törvények tervezeteir ő l szóltak. Pedig errő l is lenne mit írni! 

Kedvenc mondásommá vált, hogy vidékünkön a könyv-
tár szükséges rossz. Hogy miért? Magyarázat helyett ja-
vaslom azoknak, akik.nem így vélekednek, hogy látogas-
sanak el néhány vajdasági könyvtárba, nézzenek körül, 
beszélgessenek el a könyvtári dolgozókkal. Rögtön érthe-
tővé válik minden és világossá válik az is, miért jutott ilyen 
mélyre Vajdaság kulturális léte. Sajnos, mindez hatványo-
zottan érvényes a nemzetiségiek esetében. Azon könyvtá-
rak, amelyek ellátó körében több nép és nemzet tagja él, a 
kevés pénzt a periodikus kiadványok és könyvek vásárlá-
sára több részre kell osztani. Ha ezt valahogy sikerül is 
szétosztani, a következ ő  probléma a magyar — és más 
nyelvű , behozatali — könyvek beszerzése. Igen mozgé-. 
konynak és gyorsnak kell ahhoz lenni, hogy minden szük-
séges címszót beszerezhess. Már ha azok a könyvek egy-
általán bekerültek a jugoszláv könyvpiacra. Címek százait 
sorolhatnám, amit nem tudtunk állományba iktatni azon 
egyszerű  oknál fogva, hogy nincsenek és nem is lesznek 
könyvesboltjainkban. 

A szerény — hagyomány nélküli —antikváriumi tevékeny-
ségrő l, mint a könyvbeszerzés igen jó módszerér ő l hadd 
ne szóljak most! 

Ha belenézünk a vajdasági népkönyvtárak éves statiszti-
kai adataiba, megdöbbenve tapasztaljuk, hogy egyes könyv-
tárakban csökken a könyvek száma. Magyarázzák: elévül-
nek a kiadványok, elhasználódnak, ki kell őket iktatni az ál-
lományból. Félek, ennek a leple alatt sok értékes kiadvány 

is zúzdába kerül: a mellékelt táblázat h űen tükrözi néhány 
Vajdasági Népkönyvtár állományának lassú, de biztos vál-
tozását, már ami a nyelvek szerinti megoszlás százalék-
arányát illeti. Ennek következményét, az olvasóra nézve, 
ismerjük. 

A vajdasági magyarság szerencséjére egyetemi szinten 
megszervezett a könyvtárosképzés. Azok, akik ilyen vég-
zettséggel kerültek könyvtárba, sokkal szakavatottabb 
munkát tudnak végezni, és olyan elkötelezettség alakult ki 
bennük ennek a hivatásnak a végzésére, amelyet a más 
végzettség űek ritkán tudnak elérni. Sajnos, ennek a kép-
zési formának a napjai is megszámláltak. Ismét visszafelé 
lépünk! Ahelyett, hogy valódi szakembereket képeznénk ki 
egy-egy szakmára, ismét csak tanári képzést adunk és 
mindenki szerencséjére bízott, hogy hol köt ki (és munká-
ba álláskor, a tanári diplomával rendelkez ő  könyvtáros, új-
ságíró, fordító, lektor kezdheti a szakmája tanulását). 

Akik magyar m űvelődéstörténeti vagy bibliográfiai ku-
tatásokat végeznek Vajdaságban, anekdotákat mesélhet-
nek erről, hogyan jutottak egy-egy kiadvány nyomára. 
Igen, intézmények és magánszemélyek sorát kell végiglá-
togatni, hogy minden magyar kiadványt legalább_ láthas-
son a kutató (vagy más földi halandó). Lehet, hogy hihetet-
lennek tűnik, de nincs Vajdaságban egy olyan könyvtár 
sem, ahol megközelítő leg teljességében megtalálhatók 
lennének a hazánkban megjelent magyar könyvek, hogy a 
periodikus kiadványokról ne is beszéljünk. Igy van ez, állí-
tólag azért, mert ez kijelölten egyik könyvtár gy űjtőköréhez 
sem tartozik. Szerintem, a kérdés legjobb megoldása egy 
önálló magyar könyvtár alapítása lenne, természetesen 
ugyanígy a többi nemzetiségi könyvtárak megalakításával 
egyetemben. Ennek célszerűségét, azt hiszem, nem kell 
külön bizonygatni. . 

Újra ismétlem, több figyelmet kell szentelni könyvtáraink-
nak. Nagy lehetőségek hevernek kihasználatlanul. Lehe-
tőségek, amelyek az anyanyelv meg őrzésétő l a tudásszint 
emelésén keresztül a m űvelődési életbe való aktív be-
kapcsolódásig terjedhet. 

Györe Géza 
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végel 1ászló 

LEVÉL JUGOSZLÁVIAI 
MAGYAR BARÁTOMHOZ 

Kedves barátom, 
láthatatlan körben tapogatózva írom ezt a levelet. Szó-

ban is elmondhatnám, csupán karnyújtásra vagy t ő lem, 
véleményt is cserélhetnénk, de mégis toll után nyúlok, mert 
— érzésem szerint — minél közelebb vagyunk egymás-
hoz, annál nehezebben halljuk egymás szavát. Nem, meg 
nem akarjuk egymást hallani, hisz a párbeszéd vágya nem 
veszett ki bel ő lünk, de körülöttünk nagy a zsivaj, és holnap 
még nagyobb lesz, az önreflexió határát súroló, látszólag 
ezoterikus gondolkodást elfojtja a zaj, a gladiátorok m ű -
vészete, a szurkolótáborok tapsa. Körülöttünk megfelle-
bezhetetlen igazságok repkednek, mindenki pontosan tud-
ja, hol a helye, és minek a nevében beszél, csak azoknak 
a szava nem hallatszik, akik a kör közepében állnak, és 
alig hallhatóan beszélnek. Mi pedig kételkedni akarunk —
mégis! 

Mindez Brecht Kaukázusi kéretakörének jelenetét jut-
tatja eszembe: Acdak bíró eldönti, hogy kié legyen a gyer-
mek; a kormányzómé-é vagy pedig Gruse asszony-é. A 
bölcs ember kört rajzol a gyermek köré, majd felszólítja az 
asszonyokat, fogják meg a fiú kezét. A gyerekre az er ő -
sebb szerez jogot, vagyis aki a körb ő l magához húzza a 
testét. Amikor sor kerül a próbatételre, váratlan dolog kö-
vetkezik be. Gruse elereszti a gyermek kezét; nincs szíve 
fájdalmat okozni neki, inkább lemond róla. A kormányzóné 
pedig erélyes mozdulattal magához rántja. Ennek alapján 
a bíró kihirdeti az ítéletet: a gyermek anyja csakis Gruse le-
het. 

Hasonló körben él a kisebbségi ember. Ám ennek a tör-
ténete sokkal összetettebb, hogy ne mondjam, kaotiku- 

sabb, a próbatétel pedig nem jár egyértelm ű  tanulsággal. 
A tárgyalást nem irányítja igazi bíró, aki kimondja az utolsó 
szót. Vagy legalábbis nem tudunk róla. Akik a körben tán-
torognak, nem látják Gruse gyengéd és lemondó tekinte-
tét, legfeljebb a szívükben él a remény, hogy ilyen anya 
valóban létezik. Addig is t ű rik, hogy kezüket különböz ő  ol-
dalról rángassák, vagy pedig dühösen fölényesen taszigál-
ják őket erre-arra, közben leckéztessék őket, viselkedje-
nek méltóképpen, legyenek hálásak, mert gondoskodnak 
róluk, emlékeztetik őket hivatásukra, küldetésükre, sorstu-
datukra, pontosan meghatározott és véglegesnek tartott 
szerepükre. Hol a kör egyik, hol a másik felére sodorja 
őket az erő ; a peresked ők önmagukkal vannak elfoglalva, 
saját retorikájuk szédíti meg őket, nem kérdik, nem értik, 
mi fáj azoknak, akik a körben hiteles szavakat keresnek, 
még arra sem kíváncsiak, hogy azok mit gondolnak ma-
gukban. Igy állnak a körben magányosan, miközben értük 
folyik per, id őnként megszólalnak és önmagukról vallanak, 
vagyis a hangulathoz nem illő  önreflexiókkal hozakodnak 
elő , de szavukra nem figyelnek a peres felek, megelégsze-
nek azzal, hogy látják, még mozog a körben tévelyg ők 
szája, tehát még élnek, ami azt jelenti, a játszmát folytatni 
lehet. Ennyit érnek a kisebbségi emberek fájdalmai, szen-
vedései, dilemmái és szavai. 

Nem akarok sajnálkozni. Lehet, hogy megérdemelték 
ezt a próbatételt is. Saját történelmük, saját eszményeik és 
saját pártfogóik játszanak velük. Nem rosszindulatból. A 
vitatkozó felek nincsenek tisztában milyen is ez a gyermek, 
ez a furcsa lény, akit kisebbségi embernek nevezek. 
A nagy hangzavarban az ő  kényes szellemi egyensúlya, 
bonyolult helyzete, sokoldalú élményei mellékesek, azt a 
szerepet bízták rá, hogy birtokolják, buzgón ismételgesse 
azokat az igazságokat, amelyek a körön kívül hallatsza-
nak. Szavait csak akkor hallják meg, ha valamit megismé-
tel vagy utánoz. A legnagyobb elismerést akkor érdemli ki, 
ha visszhang lesz. Az egymással küzd ő  felek ebben az el-
várásban már régen egyezségre jutottak. Minden, amit et-
tő l függetlenül mond személyes drámáról: csendes fo-
hászra vagy halkuló imára emlékeztet. Valójában szellem-
lény, akit eleve olyannak látnak, amiként a körön kívül el-
képzelték, még mielőtt valóban találkoztak volna velem. 
Ha nem igazodik ezekhez a sztereotípiákhoz, könnyen gya-
núba keveredik. 

De ha a kisebbségi ember nem mond le bonyolult és el-
lentmondásos helyzetérő l, ha nem hagyja cserben auto-
nómiáját, ha makacsul vallja, hogy Gruse valóban létezik, 
akkor összeszedi a maradék erejét, elfelejti a körét, mely 
bezárja, elfelejti az elvárásokat, melyek egyoldalúan meg- 
határozzák, az égre pillant, és kimé!etlenül szembenéz ön-
magával. Egyik sem könny ű  vállalkozás, hisz bármerre te-
kint, sérti azol~at az elvárásokat, amelyeket vele szemben 
támasztanak. De csendes kitartással vállalja ezt is. Felette 
a kanti csillagos ég, benne az erkölcsi törvény. Ha egykor 
önfeledten, lázadozva rohant a remény elé, akkor ma már 
melankolikusan elviseli, hogy az beléje költözzön, elismer-
te, hogy a remény sebeinek gyógyítása sem dicstelen fela-
dat. A csillagos ég látványa félelemmel és boldogsággal 
tölti el. De kitart mellette, az ellentmondásos helyzetet 
általában megszokta. Az égen változatos csillagrendsze-
rek, a párhuzamos világok metaforái; elégedett azzal, hogy 
egyetlenegy pontról több világba tekint; régen megtanulta, 
a tágasságot az keresi és az sóvárogja türelmetlenül, aki 
nagyon sokszor tapasztalta, hogy mindig csak egyoldalúan 
közelítik meg, létének mindig csak egyik felét érzékelik. 
Még a pontos látleletek sem teljesek. Aki saját mikrokoz-
moszának bonyolult világában „tévelyeg", tévedhetetlenül 
felismeri a nagyvilágot jelképez ő  csillagrendszer össze-
tettségét. Bámulja a párhuzamos világokat, bizonyos érte-
lemben azoknak a hipnózisában él, egzisztenciális élmé-
nye a többszólamúság, hazája a heterokozmosz. Ez szi-
lárdítja meg benne az erkölcsi törvényt: az egyetemesség 
utáni szenvedélyes vágyakozást, amelynek szellemében 
tetteivel általános erkölcsi alaptörvényeket szolgál, és úgy 
cselekszik, hogy az emberiség eszményét maga és más 
ember személyében mindig célként és sohasem puszta 
eszközként használja fel. Emberiség — ez a kisebbségi 
ember legbensőségesebb élménye. Sokan kárörvendően 
jegyzik meg: csak azért, mert minden mástól megfosztot-
ták. Nem tartja kiváltságosnak helyzetét, azzal sem áltatja 



magát , hogy előjoga van rá , legfeljebb csak azt tapasztal-
ja, hogy az emberiség fogalmát valamilyen delejes fénykör 
vonja be. A kanti csillagos ég alatt úgy követi , mintha a ké-
kes sarki éjszakának menne elébe. 

Amint látod , ebben a helyzetben és ilyennek látom a ki-
sebbségi embert. Az egyetemes emberi gondolat szerény 
szerzetese nem engedheti meg magának azt a fény űzést, 
hogy megtorpanjon a maximalista elvárások el őtt. Európai 
küldetése nemcsak vonzó szellemi feladat , hanem létfelté-
tel, a megmaradás kérdése . Bizonyára azt kérded t ő lem, 
nem került-e túl nagy teher a kisebbségi ember vállára. A 
kérdés jogos , gyakran engem is elbizonytalanít . Annál is 
inkább , mert mindennapi életének ellentmondásai meg-
sokszorozódnak , neki azért is meg kell szenvednie, amit a 
többségi ember természetszerűen megkap. Identitástuda-
ta spiritualizálódik , a szilárd kulturális és közösségi formá-
kat szubtilis szellemi minőség pótolja. Próteuszi lelkülete 
felszabadítja szellemi érzékenységét, de létezését kalan-
dossá , kockázatossá teszi. Ahol a többség biztonságosan, 
spontánul tájékozódik , ott ő  mindig magával hordja az em-
beriség iránytűjét. Vagy ez a kaland itatja át, vagy pedig el-
veszti bizonyosságérzetét . Tehát éppen a mindennapi 
gondok és feladatok teszik hivatásává és sorsává a maxi-
malizmust . Ha a kisebbségi ember belenyugszik a partiku-
larizmusba , és magától értetődőnek tartja látható 
rónak besz űkülését , akkor saját helyzeti energiáját paza-
rolja el. Ez a sorsa: a legnagyobb teher növeli ellenállóké-
pességét, a kicsiny viszont gyengíti. Az elmúlt években any-
nyian biztatták , semmi se érdekelje , csak a talpa alatti ma-
roknyi föld, és mindent megtettek annak érdekében hogy 
kiszakítsák a nagy kérdések áramköréb ő l —állítólag saját 
érdekében —, hogy a kisebbségi ember kishit űvé vált, a 
mindennapok felőrölték az energiáját , ő  pedig nem tudta 
pótolni újjal, nem volt többé honnan merítenie. A kell ő  ta-
pasztalatok b гtokában arra a meggy őződésre jutott, hogy 
csak a távlatok ismeretében léphet — még kicsiket is. Aki 
nem látja az eget , nem ismeri a földet. 

Időnként jó szándékú kutatók elemzik, de nem értik. Pe-
dig a műszerek jók, a módszerek megbízhatóak, a statisz-
tikai adatok , a tárgyi látleletek pontosak , de a rejtélyt nem 
tárják fel . A magatartásformája tele vannak váratlan fordu-
latokkal , amelyek ellentmondanak a racionális vizsgáló-
dásnak . Miért panaszkodik köztük leglátványosabban a 
sorsára az , aki legtöbb kárt okozott ? Miért akarják elsik-
kasztani elő le a nagyvilágot , akik síkra szállnak érte? Miért 
taszítják a múltba , azok, akik a jövőjéért aggódnak? Miért 
emelnek köréje palánkot , akik szabadságára esküsznek? 
A lelkiismeretes kutatók elismerik, nagyobb horderej ű  kér-
désekben pontosabb és megbízhatóbb következtetésekre 
jutnak . Csak a dilettáns kutatók elégedettek , öntelten diag-
nózisokat javasolnak , amelyek azonban gyógyulást "soha 
sem hoznak . Rubrikáikba mindent pontosan feljegyeznek, 
a Nagy Katalógussal saját jóakaratuknak állítanak örök 
emléket , a kisebbségi kiromantiát foglalkozásszer űen 
űzik. A kuruzslók és a javasasszonyok senkinek sem felel-
nek tévedéseikért. Elvégre ők nem is ígértek többet, csakis 
balsorsot. 

Ideje azonban feltenni'a kérdést , az elő ítéletek mennyire 
torzítottak el bennünket. Nem veszti-e el a kisebbségi em-
ber saját identitását , ha berekesztik a kisebbségi kalitká-
ba? Nem akkor száradnak el a gyökerei , ha doktrinér mó-
don ki van centizve : a hajszálgyökerek meddig terjedjenek. 
Nem akkor nyeri-e vissza méltóságát, ha a legváltoza-
tosabb összehasonlítási alappal rendelkezik ? Ha örökös 
mozgásban , a vándorúton gazdagodik . Vajon a meglévő  
dogmák, doktrínák nem szürkítették-e el ezt az életet, mi-
vel csak néhány vonatkozását hangsúlyozták? Önkéntele-
nül is arra gondolok , a kisebbségi ember élete a mágikus 
betűnégyszögekre emlékeztet. Igazi értékeit akkor nyeri 
el, ha több oldalról olvassák el egyszerre . A betűnégyszö-
gekben a szavak vízszintesen és függ ő legesen leolvasha-
tók, a mondatok hátulról el ő re is megfejthetők. Azt mond-
ják, az értelmezőknek sokkal nagyobb gondot okoz ez, 
mint a kitalálóiknak . Bármennyire racionális a szerkezet, 
a jelentés a mágikusra utal. Egyes vélekedések szerint 
ezek a kockák a csillagokkal való érintkezés gondolatát is 
tartalmazzák . E hasonlat ismeretében tárul fel el őttünk egy 
másik , gazdagabb , változatosabb élet, amelyben a káosz  

és az értelmetlen, váratlan ellentmondások , ha nem is bé-
külnek meg , legalább értelmet kapnak . Így például, emlé-
keztetlek Ciorannak a magyarokról vallott megdöbbent ő  
vallomására . Barátja arról faggatta , megszabadult-e á 
nyugati szomszédot illető  elő ítéleteitő l, mire ő  azt bizony-
gatta , hogy érzéseit majdnem képtelen megmagyarázni. 
Gyermekkorában a magyar csend őr személyesítette meg 
az idegent, az erőszakot. Később megszűntek a kiváltó 
okok , de ő  azóta fatálisan össze van kapcsolva azzal a 
nemzettel. A gyermekkori rémülett ő l képtelen szabadulni. 
Aztán —legnagyobb meglepetésemre —mindehhez hozzá-
teszi: bár nem beszéli ezt a nyelvet , mégis „magyarul kel-
lene kimondanunk utolsó szavainkat , vagy legalábbis azo-
kat amelyekkel elutasítjuk a halál gondolatát ". Az utolsó 
szó misztériuma a kisebbségi ember rejtélyének legmélyé-
re utal . Ezzel a kijelentéssel nem tudnak mit kezdeni a jó-
indulatú dilettánsok. A mondat egy élmény koromfekete 
szakadékába vezet . Lehet -e nagyobb elismeréssel szólni 
a nyelv hatalmáról , mágiájáról? Szokványos mércékkel 
mérve, Cioran már -már a . saját nyelvét árulta el, amikor a 
legdrámaibb pillanatban egy másikra gondol. Val бjában 
azonban csak következetes volt önmagához : ez az árulás 
a kisebbségi ember szellemi világának állandó velejárója. 
Cioran valójában egy bet űnégyszögbe rejtette legellent-
mondóbb gondolatát. Megtehette ezt, mert éppen ő  ismer-
te legjobban a nyelv hatalmát , a menekülést ettő l a hata-
lomtól. Nemcsak a nyelv varázsát , hanem a démonát is 
megtapasztalta . Teljesebb lesz a kép , ha a nyelv démonát 
nemcsak a csendőrhöz , az erőszakhoz kötjük, hanem az 
élet egészéhez. A kisebbségi ember érzelmi életében, 
szellemi világában , kultúrájában ez a démon mély nyomo-
kat hagy. Véglegesen megpecsételte azzal, hogy a másik 
nyelv párhuzamos életet alakított ki benne, megkett őzte 
énjét. Tudja jól , hogy soha életében nem lesz olyan, mint a 
többségi ember, még akkor sem, ha egyesek szerint ezzel 
és csakis ezzel végérvényesen bizonyítaná hüségét. 

De ő  egészen másképpen h ű . Azt mondanám, ő  lett 
modern világunkban Don Quijote unokája. Neki is nevet-
ségesnek kell lennie, hogy átlépje a tragikum küszöbét. Az 
ő  legyózetése is felér a g убzelemmel. Neki is szélmalmok 
kellenek , hogy megtalálja életének bizonyosságát. Az is 
igaz, a szélmalmok sokkal komolyabb dolgok , mint ahogy 
hiszik azok , akik még nem találták velük szemben magu-
kat. Ahol a többségi világ szélmalmokat Iát csupán, ő  egy 
életre szóló kockázatra lel. S amit Ortega y Gasset mon- 
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dott Don Quijote ügyében — „nem vagyok hajlandó egy 
ibér kuckóba bezákózni, az egész örökségre van szüksé-
gem, hogy szívem nem érezze nyomorultul magát" —, meg-
ismételhetné kései unokája is. Boldogok, akik még abban 
hisznek, hogy a kisebbségi ember csak saját sorstudatá-
nak specialistája. Nem! Csak az egész örökség birtokában 
lehet túlélő . Naiv dolog hinni, hogy világának összes bels ő  
ellentmondása megoldható, a drámai kérdései sikeresen 
megkerülhetők az egyébként nélkülözhetetlen és minden-
képpen jogos szociális, politikai és ideológiai intézkedé-
sekkel. A kétoldalú másság drámája annál mélyebb, minél 
biztonságosabbak és humánusabbak azok a keretek, 
amelyekben az említett ellentmondások felszínre törnek, 
annál bizonytalanabbak és fluidabbak a válaszok. Akármi-
lyenek a keretek, a dráma árnyéka követi. Az „ibér kuc-
kók" adottak, de önmagukban semmit sem érnek, mellé-
jük szélmalmok kellenek. Ha mindig ezeknek a sarkoknak 
a megismerésére ösztökélik, akkor el őbb válik Sziszü-
phosszá, az legalább a magas hegyre görgeti a követ. 
„Tájtudomány, népismeret, falupolitika, munkatábor! Arra 
szeretném figyelmeztetni jóhiszem ű  munkásaikat, hogy 
ama régi papok, akik életüket egy-egy eklézsia kezébe tet-
ték le, úgy kezdték névtelen magyar pályájukat hogy zsidó 
betűket véstek és Desca rtes bölcseletét tanulták Utrecht-
ben", sóhajtott fel gondterhetlen Cs. Szabó László több 
mint hat évtizeddel ezel őtt. A többségnek szellemi normát 
javasolt, a kisebbség hivatástudatra lelhet ebben a gondo-
latban. Az intelem érvényesebb számára, mint bármikor. 

Annál is inkább, mert közeledünk a századfordulóhoz. 
Sokféle falak omlanak le, de ne feledjük el, a küls ők belső -
ket is teremtettek, akkor is, ha senki sem volt kibékülve ve-
lük. A külsők lerombolhatók egy éjszaka, a bels ők meg-
szüntetésére néha egy emberöltő  is kevés. Mi legyen a mi 
belső  falainkkal, melyeknek árnyékában olyan sokan di-
csőségre tettek szert? Egy szellemi, irodalmi elit engedel-
mesen azonosult a hatalommal, ma pedig sé гtődötten bi-
zonygatja, sohasem cselekedte ezt. Az ellenállás doku-
mentumait egyik kezünkön összeszámlálhatjuk. Nem is 
csoda, a legártatlanabb tiltakozást ki űzetés, fenyítés, szám- 
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szakot nem is kellett a napi politikának végrehajtania, vál-
lalták az írástudók, akik az elismerésekért versengve szün-
telenül hangoztatták sz űkebb közösségükhöz való h ű -
ségüket. Ennek a h űségnek nagy volt a „jutalma"; a kö-
zösség alaposan megfogyatkozott. A hideg számadatok 
kiderítették, a h űség az önzés esztétizálása volt. Az id ő  
feltartóztathatatlanul sodor bennünket. Ami tegnap csak 
merész elképzelésnek t űnt, mára múlt lett. A jöv ő  sem a 
régi, a múltból pedig más tanulságokat sz ű rhetünk le, mint 
tegnap. A régi reflexek m űködnek, ám az alapok változ-
nak. Átfogó válaszra sokkal nagyobb szükségünk van, 
mint bármikor. De hiábavalóan t ű nődünk, ha megkésve 
tesszük fel a kérdéseket. Szemünk el őtt az új arcú Európa 
vajúdik, ha valaha, akkor most jött el az ideje, és kérdez-
zük, maradjunk-e régiek, vagy pedig változzunk-e mi is. 
Több mint egy évtizeden át egy kultúrában vészesen csök-
kent a demokratikus ellenállás ethosza, az írástudók ter-
mészetes ellenzékisége. A tegnapi romok előtt az újabb 
repedések még vészteljesebbek. Ha ma nem készülünk 
fel a holnapra, akkor csak növeljük a félreélések számát. 
Az idő  sürget, nem kulloghatunk mögötte. Legalább ma-
gunkban ismerjük el: nem fog válaszolni azokra a kérdé-
seinkre, amelyeket fel sem tettünk. 

A kisebbségi ember méltóságát nem a konvenconális, 
állítólag sokat sejtet ő  tájkultusszal, nem az önelégült be-
zárkózással, nem a tudatos politikával kifejlesztett szellemi 
sterilitással, hanem az általános emberi értékek melletti 
szívós kiállással, a kockázattal, a szellemi ellenzékiség 
erejével lehet visszahódítani. A tegnapi rossz szándékokat 
ma már kis bátorság birtokában is elítélhetjük, de mit kez-
dünk a jó szándékokkal, amelyek újabb traumákba vezet-
nek? Elégedjünk meg azzal, hogy saját szellemi lustasá-
gunk következményét örökösen mások számlájára írjuk? 
A mai önelégültség holnap könnyen válhat elégedetlen-
séggé és duzzogássá. Igy volt éz eddig is. Akik tegnap kö-
zömbösen nézték, hogyah hullottak ki szellemi életünkb ő l 
a nevek, ma elsomfordálnak a szellemi elit asztalától. A 
tegnapi bólogatók hivatásos bírálók lesznek. Az egyikféle 
tekintélytisztelet elmarasztalásából másik születik. 

A kisebbségi ember, aki a heterokozmosz polgára, a 
sokszín űségben; a változatosságban fedezi fel identitását. 
Nemcsak tiszteli, hanem önmagára vonatkoztatja a válto-
zatosságot, példát mutat az európai küldetésben. A hete-
ronímia ontológiai minősége lett. Nem zárkózik el az 
egyetemestő l, nem hajlong engedelmesen és önelégülten 
a monogenezis gondolata el őtt. Habár sejti, hogy Gruse 
asszony nem érkezik meg, és nincs olyan bíró, aki végle-
ges ítéletet hozhatna az ügyében, ez mégsem jelenti, hogy 
a csillagos ég alatt az elszigeteltség mellett dönt. 

Tudja jól, hogy a kisebbségi magatarás a min őség kér-
dése, nem az elzárkózásé, hanem a nyitottságé. Jöv ő re 
érzékeny, az újat befogadó modern közösséget képez, 
nem pedig elavult recepteket használ. Sorsa nem az egzo-
tikus szerepvállalás, hanem a min őség, a demokratikus 
éberség, a pluralista gondolat tisztelete. Tudja jól, hogy 
mindezt nemcsak másokon kell számon kérnie, hanem 
minden áron meg kell valósítania saját bels ő  világában is. 
Ha szellemi világában a belső  szükségletre létrehozott te-
kintélyelvűség kerekedik felül, ha egyszólamú lesz, akkor 
ez figyelmeztesse: veszélybe hozta saját erkölcsi, szellemi 
alapjait, elárulja saját létfeltételeit, árulását nem igazolják 
az ibér kuckók szólamai. A többség sokszor hagyja cser-
ben saját eszményeit, de a kisebbség sem mentes ett ő l a 
tévedéstő l. 

Identitástudatát sokféle, sokarcú identifikációs érzéké-
vel táplálja. Ismeri a titkot, a bet űnégyszögek nemcsak egy 
irányból olvashatók. Az egylelk ű  ember sohasem találko-
zik a kisebbségi világ autentikus üzenetével. A kisebbségi 
ember eleve presztinált a fausti kétlelk űségre: ezért szel-
lemi vándor lesz, akin nyomot hagy a világ, mert nem uta-
sít el egyetlen kihívást sem. S mert nyomot hagynak rajta 
más világok, más kultúrák, más közösségek, ő  is nyomo-
kat hagy azokon. Tudja, hogy vándorútján nemcsak új is-
meretek várják, hanem sokféle veszély leselkedik rá. A leg-
nagyobbra gondolván újra Brechtre hivatkoznék. Egyik 
történetében megszívlelend ő  megjegyzést tett a nemzeti 
érzésrő l, a nemzetieskedők gyű löletérő l. K. úr —írja Brecht 
— nem tartotta szükségesnek, hogy tartósan egy ország-
ban éljen, mert úgy vélte, éhezni mindenütt tud. Egy szép 
napon ellenség foglalta el annak az országnak a városát, 
amelyben éppen élt. A járdán haladt, amikor egy ellensé-
ges katonatiszt leparancsolta az úttestre. K. úr engedett. 
De önmagában meditálva a megszégyenítésen, rádöbbent 
arra, hogy meggy ű lölte azt az országot, ahonnan a tiszt ér-
kezett. Kétségbeesetten tudomásul vette, hogy nacionalis-
ta lett, abban a pillanatban amint nacionalistával került 
szembe. Azzal vigasztalta magát, mégis jogos az a kíván-
sága, hogy ne létezzen olyan ország, amelynek tisztjei 
ostobává teszik azokat, akikkel találkoznak. 

K. úr igazolta saját szenvedélyét, de ennél sokkal fonto-
sabb, hogy továbbra is védte az értelem erejét, mert azt 
is észrevette, ebben a szenvedélyben maga is ostobává 
vált. 

Elképzelhetjük azonban-a lucidus K. urat egy másik, 
nem ennyire szélsőséges helyzetben. Vándorútján egy a 
saját városából való polgártársával találkozik. Az is lepa-
rancsolja a járdáról. Mivel gyenge, és nincs fegyvere, és 
semmiféle hatalom nem védi, nem tehetett mást, félrevo-
nult. Mit tegyen ezután K. úr? Úgy gondolom, az értelemre 
hallgat, ennek köszönve kizárólag az értelem szenvedélye 
vezérli. Mert id őközben azt is tisztázta magában, ha nem 
ezt teszi, akkor holnap ő  tesz ostobává egy másik ártatlan 
embert. Félrevonulásával tehát gy őzött, mert őrizte azt az 
embert, akivel holnap találkozik az utcán. Így lett a mega-
lázottból tudatos ellenzéki. 

A kisebbségi ember Don Quijote-i lelke azonnal felis-
merte ebben a gesztusban  K.  úr győzelmét. Az unoka ez-
zel tudatosította magában saját hivatását. Kilépett a b űvös 
körből, elindult saját útján, Kant csillagos ege bebo-
rulhat, a legsötétebb éjszakát is jelképezheti, de kitartott; 
azzal ő rizte alapvető  tulajdonságait, hogy mindig másmi-
lyen akart lenni. A szélmalmok felé tart, amelyekkel még 
sokáig vív, de abban reménykedik, hogy a szélmalom már 
nem ismeri fel olyan könnyen. 

Megtorpan, és K. úr tovat űnő , imbolygó alakját figyeli. 
Az az érzése, hogy h űséges szolgája ment el mellette, aki 
ezúttal hasznos tanácsot adott ngki. 
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sebők zoltán 

KIRÁLYI 
ÉLETJÁTÉK 

„A paraszt a sakkjáték lelke." 
(Francois André Danican Philidor) 

Egyiptom keleti térségében nemrégiben 
feltárták egy fáraó sírboltját és többek között 
a legfinomabb márványból és alabástrom-
ból készült sakkfigurákat, valamint egy lám-
pát találtak benne. A tudósok ebb ő l azt a 
következtetést vonták le, amihez végül is 
nem nagy tudomány kell: nevezetesen azt, 
hogy a fáraók éjjelente sakkoztak. Újabb 
adalékkal gazdagodott tehát az indiai ere-
detű  „királyi életjáték" igencsak homályos 
előtö гténete, de ami számomra talán még 
lényegesebb, bebizonyosodott, hogy nem 
Lenin volt az egyetlen sakk-kedvel ő  un- co 
dó, akinek testét – természetesen halála 
után – bebalzsamozták. Ez azért nem mel-
lékes, mert a sakkfigurák közül a király min-
dig is a fáraók szarkofágjára emlékeztetett. 
Egyrészt vizuálisan, mert mintegy a valódi, 
élő  király elnagyolt dobozaként hat, más-
részt pedig a sakkjáték lényegét tekintve. A 
sakktábla királya egyrészt hagyományosan 
szoláris szimbólum, tehát a törvény és a 
rend erejét testesíti meg, ugyanakkor vi-
szont meglehetősen szánalmas figura: a já-
ték kimenetele teljes mértékben az ő  sorsá-
tól függ, miközben ő  maga minden irányba 
csupán egyet léphet. A paraszttal ellentét-
ben, aki – végigmasírozva a táblán – akár 
nagyhatalmú vezérré is reinkarnálódhat, a 
király kiszolgáltatottan tipeg ide-oda, idege-
sen kerülve azokat a pontokat, ahol ütésbe 
kerülhet. Úgy hat, mintha eleve arra szüle-
tett volna, hogy az alacsonyabb rangú, de 
cselekvöbb, mozgékonyabb, ügyesebb fi-
gurák bemattolják. Más szóval, jelentősége 
nem annyira abban áll, hogy mit lép – mert 
számos szituációban egyáltalán nem is lép-
het –, hanem abban, hogy van: léte fonto-
sabb, mint aktivitása. 

De nem ugyanerrő l van-e szó a tartósított 
földi uralkodók esetében is, kezdve a fárók-
tól mondjuk Leninig? Amikor valakit bebal-
zsamoznak, sohasem aktivitását, hanem a 
fontosabbat, létét, illetve léte földi maradvá-
nyát balzsamozzák be. Azzá teszik, ami a 
sakkjáték királya: bábuvá, melyben szimbo-
likusan megtestesül ugyan egy hatalom, de 
még mattot sem adhat. 

Hamvas Béla szerint hagyományosan ez 
a mozdulatlan hatalom a földi király létének 
kvintesszenciája. Az archaikus társadalma-
kat vizsgálva arra a következtetésre jutott, 
hogy tradicionálisan az uralkodók nem tet-
teikkel, szavaikkal, hanem létükkel vezet-
tek. A következőket írja:...... a király életé-
ben minden a király létének szakrális fen-
sőbbségén múlik. A király nem parancsoló 
és cselekvő , és nem gondolkodó és nem 
keres új igazságokat és nem kutatja a szel-
lemet és nem tanul és nem szerez tudást. A 
király nem tesz egyebet, mint: m űvel. Szak-
rálisan m űveli önmagát, hogy fénye fénye-
sebb, értelme értelmesebb legyen, hogy ez 
a fény és értelem szabadon és lenyűgözően 
sugározzon a nép egészére..." 

Ebbő l érthető  meg, hogy miért nevezték a 
sakkot királyi életjátéknak. Azét, mert figu-
ráin és szabályain keresztül ez az ötezer 
éves múltra visszatekintő  játék bizonyára 
egy ténylegesen működő , életképes királyi 
rend modelljét ő rizte – s ő rzi minden bizony-
nyal még ma is. De míg az egykori játéko-
sok valószín ű leg égették a játék és az élet 
közötti párhuzamot, a történelmi kor sakk-
kedvelő  uralkodói, tirannusai és diktátorai 
esetenként egészen váratlanul értelmezték 
a királyi életjátékot. A példákat sokáig lehet-
ne sorakoztatni, de talán egy is elég lesz a 
szélsőségesek közül: I. Mohamed szultán-
ról följegyezték, hogy 1408-ban él ő  sakk-
játékot rendezett, melyben a kiütött figu-
rákat jelképező  rabszolgákat valóságosan 
lefejezték. 

Ami pedig Lenint illeti, megintcsak gro-
teszk helyzettel állunk szemben: szakrális 
fénye rövidesen bebalzsamozása után any-
nyira eltompult, hogy az őt követő  vezérnek 
nem maradt más választása, mint hogy a 
villanyfényt nevezze „Lenin fényének". 
Egyébként ezét zavar engem a fáraók sír-
boltjában talált lámpa is: fél ő , hogy a Ham-
vas által emlegetett szakrális királyi fényt 
már abban az id őben is meg kellett toldani 
egy kis mesterséges világítással. 

2. 

„Minden fénykép megdöbbentő  tanúság-
tétel arról, hogy ez és ez történt, így és így". 
Az idézet attól a Roland Barthes-tól szár-
mazik, akit általában a legnagyobb fotó-
szakértők között szokás számontartani. Ha 
Barthes-ot ennyire félre tudták vezetni a fo-
tók, elképzelhető , milyen kiszolgáltatott hely-
zetben van az egyszer ű  laikus, aki szemlá-
tomást szilárdan hiszi, hogy a fényképr ő l a 
nyers valóság, az objektív igazság kacsint 
vissza rá (egyáltalán nem véletlenül nevezik 
a fényképezőgép lencséjét vagy lencse-
rendszerét objektívnek). Hogy milyen csö-
könyösen él lelkünkben a fotó gépies tárgyi-
lagosságába vetett bizalom, az abból is lát-
szik, hogy míg a verbális dezinformáció kü-
lönféle válfajairól szóló elméleti irodalom 
ma már gyakorlatilag áttekinthetetlen, a vi-
zuális hamisításokkal alig-alig foglalkoztak. 
A „valóság" végső  bizonyítékának még a 
bíróságon is az esetr ő l készült fényképet te-
kintik. Mindez valószín ű leg azzal magya-
rázható, hogy az ember – beleértve az igaz-
ságot hivatásból kutató embert is – inkább 
hisz a szemének, mint a fülének. 

Az igazságot hivatalból hamisítok azon-
ban, mint általában lenni szokott, ebben a 
kérdésben is lépésel őnyben vannak. Nem-
csak tudják, amit az igazságkeres ők tud-
nak, hanem e tudást képesek a maguk ja-
vára kiaknázni. Valahogy így gondolkodnak: 
ha az emberek valóban ennyire vakon hisz-
nek a fényképezőgép „szemének", leghe-
lyesebb őket fotók segítségével becsapni. 
Alain Jaubert Fotók , amelyek hazudnak 
című  nemrégiben Franciaországban, majd 
az NSZK-ban is megjelent döbbenetes al-
buma a példák sokaságával bizonyítja, hogy 
amikor Barthes az imént idézett észrevéte-
lét megfogalmazta, az már régen nem volt 
igaz. Ebben az albumban ugyanis úgyszól- 
ván minden fénykép megdöbbentő  tanú- 
ságtétel arról, hogy ez és ez nem így tör-
tént. A szerző  mintegy százötven olyan fotót 
sorakoztat föl, amelyekrő l – rendszerint az 
eredeti felvétellel szembesítve – könnye-
dén bizonyítani lehet, hogy politikai, ideoló- 

giai okokból meghonosították: retusálták, 
félrevezetően kiemelték eredeti kontextusá-
ból, lényeges mozzanatokat eltüntettek ró-
la, vagy épp hozzáadtak, de az igazán fon-
tos esetekben a rendelkezésre álló eszköz-
tár egészét csatasorba állították. 

Ilyen például a címoldali fotó, melynek 
1919-ben készült eredetijén Lenin munka-
társai társaságában Moszkva f őterén szó-
nokol. Mellette ott van a kicsinosított válto-
zat is, mely közvetlenül halála után került 
nyilvánosságra, s járta be az egész világot. 
Az eredetin egy szürke kecskeszakállú em-
bert látunk, aki pótkocsin állva is alig maga-
sodik a többiek fölé. Valamit magyaráz vagy 
valakivel diskurál. Ezzel szemben a meg-
dolgozott változaton egy magányos túlvilági 
lény feszít, aki magán viseli a hatalom szak-
rális arculatának minden hagyományos je-
gyét. A retuslegények nemcsak a mögötte 
tébláboló munkatársakat – köztük szegény 
Szamuely Tibort – tüntették el a fotóról, ha-
nem az őt figyelő  tömeget, magát a népet is 
– mintegy jelezve, hogy akit itt látunk, az 
nemcsak hogy érinthetetlen, hanem a kö-
zönséges emberek számára még megkö-
zelíthetetlen is. A rozoga pótkocsi a retusált 
változaton valóságos piedesztállá emelke-
dik, közelebb tolva az egekhez hősünket, 
akinek arca az utólag nyert kontraszttól pa-
rancsolóvá keményedik, robusztos alakját 
pedig üres fényudvar övezi. A szürke, izgá-
ga emberke néhány ecsetvonással dübörg ő  
Úristenné változott. 

Ha az ember netán fölteszi magának a 
kérdést, hogy melyik is az „igazi Lenin", 
menten Platón barlangjában találja magát. 
A „hazug fotót" ugyanis sokkal hitelesebb-
nek érzi, mint az eredetit, hiszen az el őbbit 
gyermekkora óta ismeri, az utóbbit pedig 

most látja először. Akaratlanul is elkezdi 
biztatni a valóságost, hogy minél inkább ha-
solítson önnön árnyékához. 



З . 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalmat 
megelőző  időszakból nagyon kevés fotó 
maradt fenn Leninről. Ezen éhékes ritkasá-
gok egyike egy 1908 áprilisában készült fel-
vétel, mely első  ízben a Proletarszkaja re-
volucija cím ű  kiadvány 1926-os első  szá-
mában látott napvilágot. Akkor készült, ami-
kor Lenin másodszor és egyben utoljára tar-
tózkodott az olaszországi Capriban, ahol az 
orosz szociáldemokrata emigránsok egy 
villában forradalmi agitprop iskolát tartottak 
fenn. A fotó e villa teraszán készült. Els ő  
pillantásra akár idillinek is mondható: öttagú 
kibiccsoport társaságában két úr sakkozik. 
De szemlátomást nem csak úgy passzióból, 
hanem nagyon-nagyon komolyan: a fény-
képészre senki ügyet sem vet; mindenki 
feszülten a táblát figyeli, mintha ott a puszta 
játéknál valami sokkal lényegesebb dolog 
zajlana. A sakktábla fölé görnyed ő  urak 
egyike Lenin elvtárs, ellenfele pedig Alek-
szandar Bogdanov, az agitprop iskola egyik 
vezetője. A kibicek között könny ű  felismerni 
az iskola másik vezetőjét, Makszim Gorkijt 
is. Mintha ő  izgulna legjobban a csata vég-
kimenetelét illetően. Állát a tenyerébe süly-
lyesztve lesi a hadállást, mely a felvétel pi1-, 
lanatában a fotó tanúsága szerint a fehér 
bábokat vezető  Bogdanov számára sokkal 
kedvezőbb. Ráadásul úgy látszik, ő  van lé-
pésen. 

Kétségtelenül drámai pillanatnak va-
gyunk tanúi: Vlagyimir Iljics Lenin királyát 
matt fenyegeti. Ilyen gyalázatos hadállás-
ban egy úriember már rég föladta a partit. 
Nem így Lenin. De vajon mié п? Nincs kizár-
va, hogy már csak azért is, mert így tanulta 
szellemi elődjétб l. Hiszen Karl Marx, az 
úgynevezett tudományos szocializmus ki- 

agyalója sem tudta elviselni, ha legy őzték 
sakkban. Volt egy kedves barátja, akivel 
rendszeresen megmérkőztek, s aki őt 
rendszeresen legyőzte.  Marx  egy idő  után 
annyira feldühödött, hogy partnerét, pusz-
tán azért, mert jobban tudott sakkozni, mint 
ő , elkeresztelte szamárnak, s következete-
sen így is szólította. Kettejük mérk őzéssoro-
zatát végül Marx felesége szakította félbe: 
fennmaradt egy levél, amelyben a szeren-
csétlen asszony kérve kéri a јбbarátot, hogy 
ne üljön le többé Marxszal játszani, ugyanis 
férje a partikat követ ően még otthon is elvi-
selhetetlen. A családi béke érdekében ha-
marosan végleg lezárult Marx és a Szamár 
párosmérkđzése. 

De térjünk vissza a Capriban folyó parti-
hoz. Leninnek bizonyára volt még egy oka, 
hogy ne adja fel a játszmát, s ezzel Gorkij, a 
legjobban izguló kibic tisztában kellett, hogy 
legyen. Az ellenfél „gyanús" ideológiai-po-
litikai alapállására gondolok. Alekszandar 
Bogdanov annak az Ernst Machnak volt a 
tanítványa és lelkes követ ője, akit Lenin a 
Materializmus és empiriokriticizmus cí-
mű  1909-ben megjelent könyvében szakfi-
lozófiai szempontból dilettáns módon ugyan, 
de annál radikálisabban bírált. Bogdanov 
viszont 1908-ban jelentette meg Vörös 
csillag cím ű  regényét — mellesleg az első  
bolsevik tudományos-fantasztikus m űvet —, 
melyben Lenin személyét enyhén szólva 
nem a legjobb fényben mutatja be. Mindez 
azonban a fotón megörökített sakkparti után 
tö гtént, úgyhogy legfeljebb a játék kimene-
telének lehetséges következményeként 
fogható fel. Tény azonban, hogy e két sakk-
partner közötti politikai ellentét már koráb-
ban kiéleződött. Lenin szerint Bogdanov a 
Capriban működő  iskola munkáját a helyes, 
értsd „materialista" irányból helytelen „spi-
ritualista" irányba térítette el. A kés őbbi for-
radalom vezére épp azért utazott 1908-
ban Capriba, hogy személyesen is kifejezzé 
ebbéli nemtetszését, s hogy az ott m űködő  
csoportot az egyedüli helyes útra térítse. A 
jelek szerint azonban ez nem sikerült neki. 
Legalábbis erre utal az a tény, hogy Capri 
spiritualizmustól b űzlő  légkörében Lenin 
nem volt hajlandó megtartani tervezett ma-
terialista kurzusát, később pedig kénytelen 
volt Párizs közelében új politikai iskolát nyit-
ni. Hogy az ügy mennyire felkavarta Lenint, 
legalábbis sejteti a tény, hogy még 1913-
ban is a következő  szavakkal dorgálta a Ca-
priban székelő  spiritualistákat: „Amikor ti az 
isten gondolatát szépítgetitek —írta Gorkij-
nak —, akkor egyúttal azokat a láncokat csi-
nosítgatjátok, amelyekkel a muzsikokat és a 
tudatlanokat kötözik le." 

Mindezek után nyilvánvaló, hogy a fény-
képen látható mérkőzés nem csak sakk-
mérkőzés volt, hanem annál jóval több: 
egyúttal az ideológiai fekete-fehér, az egy-
mással összeegyeztethetetlen spiritualista 
és materialista világnézet csatája is. Talán 
ebbő l érthető  meg, miért nem kapitulálhatott 
Lenin Bogdanovval szemben. De vajon mi 
lett a játszma vége? Győzhet-e egyáltalán a 
materializmus a sakkban, ebben a tipikušan 
szellemi játékban? Egyáltalán, mit jelent 
materialista szellemben sakkozni? Kér-
déseinkre ez a fotó természetesen nem ad, 
nem is adhat választ. A vizsgált fénykép 
egyetlen pillanatot örökített meg abból az 
áttekinthetetlenül bonyolult folyamatból, 
amely valamilyen módon még mindig tart. 
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy noha a 
szóban forgó folyamat továbbra is szeszé- 

lyesen alakul, az előttünk álló fotó h űsége-
sen őriz egy pillanatot, amikor minden úgy 
volt, ahogy a képen látható. De tévedünk: 
ez esetben egy olyan jelenetnek vagyunk 
szemtanúi, melynek következményei — hogy 
egy kicsit dialektikázzunk is — visszahatot-
tak magára a jelenetre. Err ő l győződhetünk 
meg Alain Jaubert fotóalbumát tanulmá-
nyozva, mely a vizsgált eredeti felvétel két 
utólag forgalomba hozott variánsát is tartal-
mazza. Az elsőn, melyet a TASSZ szovjet 
hírügynökség 1936-ban tett közzé, a kibicek 
száma ötről négyre csökkent. Nyomtalanul 
eltűnt Lenin mögül egy magas szakállas fia-
talember, akiről Jaubert kinyomozta, hogy 
nem más, mint Vladimir Bozarov, foglalko-
zására nézve közgazdász, ideológiailag pe-
dig balos bolsevik. Vajon miért tűnt el a fotó-
ról? Ha másért nem, hát azért, mert egykor 
bizonyíthatóan a következ ő  szavakkal jelle-
mezte Lenint: „Ez egy gyógyíthatatlan má-
niákus, aki az orosz állam nevében dekré-
tumokat ír alá, ahelyett, hogy hidroterápiai 
kezelésre küldenék egy tapasztalt orvos-
hoz". Ő  tehát eltűnt az eredeti felvételrő l, de 
nemcsak onnan, hanem az életb ő l is: 1930-
ban Sztálin első  kirakatpereinek áldozata 
lett. 

A következő  változat még intimebb be-
nyomást kelt, ugyanis a kibicek csoportja 
mindössze háromra zsugorodott. Elt űnt Ze-
novij Szverdlov is, Gorkij fogadott fia, aki a 
valóságban 1914-ben az Idegenlégióhoz 
szegбdött, majd a második világháború után 
de Gaulle embereként afrikai és távol-keleti 
küldetésben dolgozott. Röviddel azután, hogy 
eltüntették a képrő l, mintegy beteljesedett a 
mágikus gesztus: a valóságban is meghalt. 
Úgy alakult tehát, hogy a fénykép utolsó 
változatán már csupán egyetlen ideológiai-
lag gyanús személy maradt, mégpedig Le-
nin sakkpartnere,'Alekszandar Bogdanov. 
De akármilyen ügyesek is a moszkvai Mar-
xizmus-leninizmus Intézetének retuslegé-
nyei, đt nem hiszem, hogy valaha is eltünte-
tik a fotóról. Ha ugyanis nincs ellenfél, még 
akkor is értelmetlen a játék, ha azt maga 
Lenin játssza. 

Mint e fotó sorsa is mutatja, Leninnek és 
a leninizmusnak a valóságban aratott gy ő-
zelme szabad utat nyitott egy sajátosan új 
játék, a szabadfogású sakkozás meghono-
sodásának. Ennek a játéknak egyetlen sza-
bálya, hogy mindent lehet. A hatalmon lev ő  
figurák minden más figurát bármelyik pilla-
natban leüthetnek nemcsak a játéktérr ő l, 
hanem a valóságos élet valóságos porond-
járól is. De, legalábbis e fotó sorsa arra en-
ged következtetni, hogy ez a játék egy id ő  
után annyira unalmassá és érdektelenné 
válhat, hogy a hatalom figurái maguktól is 
teljesen banális hibákat kezdenek elkövetni. 

Arra gondolok, hogy például ezzel a konkrét 
fotóval a retusáló mesterek elvileg azt csi-
nálhattak volna, amire épp kedvük szottyan. 
Mert egyébként alaposan meg is dolgozták: 
a zavaró mozzanatokat és embereket 
nyomtatlanul eltüntették róla,•az ottmarad-
takat szépen kisminkelték, az árnyékokat 
gondosan kijavították, a letakart lábak he-
lyett újakat rajzoltak, stb. De a lényeget, 
magát a figyelem középpontjában lev ő  
sakktáblát csodálatos módon érintetlenül 
hagyták. Így az eredeti fölvétel mindegyik 
változatán világosan látszik, hogy Bogda-
nov — legalábbis a sakkban — nyerésre áll 
Lenin ellen. 
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elizabeth reichart 

A KAMRA 

A szemorvos mosolygott, miközben Andrea Weiden-
bach felé nyújtotta a receptet és elbúcsúzott t ő le. Ő  visz-
szamosolygott, iszonyodott saját mosolyától, tizenhárom 
lépés a toalettig, a tizenhárom lépés túl sok, a mosolynak 
volt ideje megszilárulni, bármennyire is igyekezett meg-
szabadulni tő le, ottmaradt az ajka körül, megosztotta az 
arcát, amely valaki máséra hasonlított, mikor egy pillanatra 
visszanézett rá a tükörbő l és üdvözölte. Elnézni ettő l a ha-
sonlóságtól, kutatni a szájrúzs után, kifesteni az ajkát, vö-
rös nyomok a toalett-tükrön, a falakon, még a vízben is, 
amely elfelejtette, hova kell folynia, magával akarja ragad-
ni más vizekre, pincék mélységébe és szilárdan lehorgony-
zott kötelekhez, amelyek a Iába köré csavarodnak és le-
húzzák az apák birodalmába, ahol azok elsüllyedt hajókon 
és horpadt autóroncsokban tanyáznak, elfoglalja őket a 
rozsda elleni hadakozás, ebben most neki is részt kell ven-
nie, a csiszolópapír sebesre dörzsöli a kezét, hova rejtsem 
a kezeimet, a ruhának nincs zsebe, keszty űt pedig csak 
télen viselek. 

Kézfejével letörölte a nyomokat, rajta hagyta a festéket, 
a kéz a receptért nyúlt, figyelte, hogyan ragadja meg gör-
csösen a papírdarabot, többé nem fogja elengedni a cédu-
lát, figyelni a vállvonogatást, a szemöldök mozgását, a 
homlok ráncos akart maradni, hát jó. 

Lábai a villamosmegállóhoz vitték, ott, a papírkosár el őtt 
valamelyest engedett a fásultsága, talán nem ez a megfe-
lelő  hely ennek a kis, tulajdonképpen jelentéktelen papír-
darabnak, de a rés túl keskeny volt, azonnal bezárult, ami-
kor a villamos ajtói kinyíltak, az utasokból járókel ők lettek 
és a várakozókból utasok, köztük Andrea Weidenbach is, 
aki a többi felszállóhoz hasonlóan szabad hely után nézett, 
anélkül, hogy észrevette volna, hogyan kerítik hatalmukba 
a mindennapi gesztusok, vagy mégis észrevette, vagy túl 
későn vette észre, amikor már értelmüket vesztették. A 
szabad ülés melletti helyen ül ő  nő  felnézett könyvébő l és 
szemüvegén keresztül barátságosan tekintett rá, most ne 
ezt a tekintetet, kérem, most ne. 

Menekülni a megtanulthoz, menedéket találni a feledé-
keny szerepében, figyelni saját játékát —a túlzott mozdula-
tot, amellyel homlokához kapott, a heves lépéseket az aj-
tóig, a türelmetlen várakozást, míg a villamos megáll, a túl 
sietős leszállást —, ahogyan a színpadon megszokta. Meg-
állított egy taxit, rá sem nézett a vezet őre, megadta a cí-
met, mint tegnap, tegnapel őtt, hiszen semmi sem válto-
zott, a nap is sütött még, és a gesztenyefák tovább hullat-
ták virágleveleiket, a házak ugyanazon a helyen álltak, a 
taxisofő r, mint mindig, túl gyorsan hajtott, a villanyrend őrök 
vörösrő l narancsszín ű re és zöldre váltottak, a közlekedés-
ben részt vevők ismerték a színek jelentését, csak az em-
berektő l, a tárgyaktól való távolság t űnt neki nagyobbnak, 
mintha minden kissé hátrébb húzódott volna t ő le, esetleg ő  
mindentő l? 

A gyerekek viharosan üdvözölték, elhárította őket, gon-
dolkodás nélkül bement a hálószobába, bezárkózott, so-
káig ülve maradt a hitvesi ágyon, tudván, hogy keres vala- 



mit. Tekintete végigsiklott a szegye hever ő  ruhadarabokon, 
egy pillanatra megkönnyebülést érzett, csak azét van itt, 
hogy rendet csináljon, már napok óta el akarta rakni a fel-
vett és azon nyomban ledobott ruhákat, amelyekr ő l nem 
tudta, hogy ő  vásárolta őket vagy Wolfgangtól kapta aján-
dékba. Amikor megismerkedtek, még bolondult a ruhákéi, 
bőre nem tűbe saját váladékait, ha napjában többször nem 
zuhanyozott és öltözött át, elviselhetetlenül viszketni kez-
dett, a viszketési inger hetekig nem sz űnt. A mai napig 
nem mesélte el Wolfgangnak, miéi utasította vissza hóna-
pokon át, ha kirándulásra hívta, utasította vissza mindad-
dig, amíg a bő re utáni sóvárgás erősebb lett, mint saját b ő -
rének viszketése. 

Visszatép a merevsége, már csak a szemei mozogtak, 
még mindig mozogtak a szemei, ezek a nagy, sötétkék 
szemek, amelyek nem árultak el semmit, amelyeket to-
vábbra is minden szereplés nélküli nap reggelén gondo-
san kifestett és este lemosott, talán öt-hat este volt az életé-
ben, amikor túl fáradt volt ahhoz, hogy eltávolítsa a szem-
festéket, lehető leg kerülni szerette volna a könnyes ébre-
dést, a fekete árnyékokat. Megtalálta, amit keresett, a b ő -
röndöket a ruhásszekrény tetején. Egy karosszéket tett a 
szekrény elé, felállt rá, kinyújtotta a kezét az els ő  bő rönd 
felé, hagyta, hogy a padlóra essen, ugyanúgy a másodikat 
és a harmadikat, föntrő l megszemlélte a bő röndöket, minél 
tovább meredt ezekre a vörösesbarna b ő rkofferekre, an-
nál sötétebbnek látta őket, a három bőröndbő l egy lett, 
sokkal kisebb, mint ezek, elny ű tt és csúnya, egy fekete 
kartonkoffer barna veret ű  sarkokkal. 

Ez az egy koffer, ki tudná kézbevenni, tartalmát kiüríteni 
és más tárgyakkal telerakni, hogy egy új útra keljen ez 
után az út után, amely kioltotta a helyeket és embereket, 
amelynek mindenekel őtt és a szavakon túl kell maradnia, 
mert nincs az a szó, amely rögzíteni tudja és nincs kopo-
gás, ujjcsontok ütődnek a fához, nem akarom megérteni a 
jelet, ott akarok maradni, ahol semmi sem ta rt . Hangodnak 
nincs többé hatása rám, csak az újrafelismerés pillanata 
volt, amely felta гtóztatott egy régi, fekete koffer láttán, oly 
meghitt, amilyen meghitt az ajtó el őtti hang sosem lehetne, 
olyannyira a részem, egy értelmetlen részem, amennyire a 
kérés, mégis nyissam ki az ajtót, sosem lenne. 

Visszarakta a bőröndöket a szekrényre, válaszolt a hang-
nak, kizárta az ajtót, és hagyta, hogy Wolfgang megölelje, 
válla felett két kérd ő  gyerekarcba nézett, érezte, hogy a 
férfi szíve, vagy a sajátja, újra és újra megtörtént vele, 
hogy nem tudta megkülönböztetni kettőjük szívdobogá-
sát, nyugodtabban ver, így állva maradni, ebben az ölelés-
ben élni tovább, ez lenne a boldogság? 

Wolfgang megkímélte a kérdésekt ő l, a szükséges kéz-
mozdulatok vártak rá és a fé пira, meg kellett teríteni az 
asztalt vacsorához, rá kellett szoktatni a gyerekeket, hogy 
mossanak kezet; Klauska — nem kellene már abbahagyni 
ezt a kicsinyítést, töprengett, míg fiát nézte, ahogyan a kol-
bászt egy tányéron elhelyezte, Sabinka minden figyelmét 
az utóételnek szentelte, mostantól Klaus és Sabine a ne-
vetek, mondta, vagy csak gondolta, a gyerekek nem vála-
szoltak, Wolfgang, hova t űnhetett Wolfgang és hova a sze-
müvegrendelvény? Egy arc a tükörben, vörös foltok bo-
rítják, foltok, amelyeknek nem szabad maradniuk, reggel 
semmilyen festék nem tudná őket eltűntetni, „Mindent, 
ami elviselhetetlen, (Az ember magától tiltakozva hárít;) 
Mérsékelt szenvedést hajlandó csak tű rni.", fellélegzett, ti-
zenhat éve játszotta utoljára Penthesileát, ezt az idegent, 
akiben semmi sem t űnt neki idegennek, neki, az ellentété-
nek, akinek tudta magát, a szerepemlékezet tehát még 
működött, ez a nehezen elért emlékezet másra, mint Anna 
szövegére, éveken át Anna lengyel mondatai, amelyek ér-
telmét csak sejthette, és Mascha német szavai, azok is ért-
hetetlenek, összefüggéstelenek és a kevés hang, amely 
Marie-nak a kifejezéshez maradt, akinek a dadogását 
utánozni a gyerek számára a legnehezebb volt, apjának 
nem kellett felemelnie a hangját, ha fölmondta, hogyan fer-
dítse mélyebbre hangját a gyerek; a tükörben most egy 
kéz, amely végigsimítja az arcot, visszariad, a forróság ki-
bírhatatlan. 

Miután a gyerekek lefeküdtek, feltette Chopin 12 Etudes 
op. 10-jét, leült a zongorához, arra a helyre, amely meg-
mentette, amikor sejteni kezdte, hogy megmentésre van 
szüksége. Ha itt, legalább itt, lenne maradása, talán mégis  

lezárhatná a kamrát, örökre lezárhatná, nem csak átmene-
tileg, egy könnyed, vidám. lélegzetvételre, amely hét évig 
tartott, hét év Wolfganggal, de mi az a hét év, hét asszony 
hány évig élt? 

Megpróbálta zongorán utánajátsza П i az etűdöket, de uj-
jai túl merevek voltak, kikapcsolta a lemezjátszót és gya-
korolni kezdett, Wolfgang egy könyvbe mélyedt, még so-
sem mondta, hogy zavarják a gyakorlatai, pedig szerette a 
csendet, mióta nem voltunk az erd őnkben sétálni, mikor 
töгtént, hogy Sabinka, nem, Sabine, kígyót talált egy szik-
lán? Wolfgang és ő  nem vették azonnal észre, hogy Sabine 
hiányzik, a gyerekek sokszor messzire távolodtak t ő lük, 
nem odaláncolni őket, nem engedni, hogy észrevegyék 
aggodalmunkat, mennyire szenvedett Wolfgang anyja túl-
zott aggodalmaskodásától, ezen nem segített, hogy meg-
értette, a sosem próbált mozdulatok elvesztek, a test tehe-
tetlensége néha arcán talált kifejezésre, ha a gyerekeket 
nézte, hogyan másznak fára, tornáznak a sziklákon, a fé-
lénkség, amely visszatartotta, hogy belenézzen ebbe az 
arcba, alaptalan volt, Wolfgang sosem védekezett a tekinte-
tétő l, sem szóban, sem tettel. Lassan megszokták, hogy 
egyedül sétálnak, míg a gyerekek felfedezik maguknak az 
erdőt, csak véletlen lehetett, hogy hirtelen hiányoznni kez-
dett nekik Sabine, talán róla beszélgettek, mindenesetre 
visszamentek és a gyerekeket keresték, hiszen tudták, hol 
tartózkodnak a legszívesebben, a pataknál, elárulta őket 
vizes lábuk, a barlangban, ahol egyszer egy csontot talál-
tak, és azóta mindig újra és újra feltúrták a bejáratnál a föl-
det, a barlang varázsát az sem csökkentette, hogy els ő  
és egyetlen csontleletüknél egy húsz éves szarvascsontról 
volt szó, ha egy szarvas betévedt a barlangba, éppúgy be-
tévedhetett egy medve vagy bármely ismeretlen állat olyan 
időkben, amelyekrő l elképzelésük sem volt; a kőomlásnál 
szintén szívesen játszottak, a sziklákat ben őtte a moha, 
„Mennyi ideig tart, míg a sziklákat benövi a moha?", akar-
ta tudni Klaus, nem kapott választ, otthon mindannyian ke-
restük és megtaláltuk, én már rég újra elfelejtettem, és va-
jon tudják-e a többiek? Ott, a k őomlásnál találták meg Sa-
binet, és ezúttal Wofgang nem tudott uralkodni magán, fel-
kiáltott, ilyen kiáltást még sosem hallott, minden félelem, 
amelyet beletápláltak, kitört ezzel a kiáltással, ő  még visz-
sza akarta tartani, de a keze, amely a férfiét szorította, 
erőtlen volt a félelemmel szemben, most, az ujjgyakorlatok 
közben megnyugtatónak találta, hogy a férfiban valami 
erősebb nála, még ha az félelem is, mindegy. 

Wolfgang tudni akarta, mit ért ez alatt, istenem, tényleg 
nem tudom már, mit mondok, mit gondolok, futó pillantást 
vetet rá, majd tovább gyakorolt. Sabine egy kígyóval ját-
szott, apja félelme az ő  félelmévé vált, a játéknak vége lett, 
a kígyó megmarta Sabinet, Wofgang fogott egy követ, 
agyonverte az állatot, Andrea kiszívta a harapást, letépte 
nyakáról a sálat, lekötötte lánya karját a harapás fölött, 
Klaust sehol sem találták, Wolfgang majd megvárja, ő  kar-
jába vette Sabinet és az autóhoz rohant vele, elvitte a leg-
közelebbi orvoshoz, magával vitte a kígyót is, fogalmam 
sincs a kígyókról, de a vidéki orvosnak van, „ritka pél-
dány", megörült a leletnek, ellenméreggel orvosolta a 
mérget, azóta kerülték az erd őt, hiányzik a csendje, de 
senki sem említette egy szóval sem. 

Ujjai melegek és mozgékonyak, újra a 12 Etudes op. 
10-et játszotta, végre tudta tartani a lépést, ha nem marad 
semmi, majd a zene... nem, lecsapta a zongora tetejét, a 
zene sem, a zene semmi esetre sem, semmi sem maradt, 
és csukott szemmel mindig is sejtetted, hogy megállapo-
dásod a jelennel üveglábakon áll és eljön a nap, amikor el 
leszel bocsátva a kezdetbe, egy kamrába, öt lépés hosszú 
és két lépés széles, egy ablakkal, számodra elérhetetlenül 
magasan, mint a koffer a szekrény tetején, a szekrény az 
egyetlen bútordarab, a széked, a padod, az ágyad, még 
most is összehúzott térddel alszol... 

Wolfang felkelt és mögéje állt, könyvét a zongorára tet-
te, „Angyalföld..." szétfolytak a bet űk, a föld mint anya, 
emlékezni a földre, nem az anyára, a férfi karjai a teste kö-
rül, enélkül az ölelés nélkül, a gyerekek nélkül, a szavai 
nélkül... a hang már rég elveszítette hatását, ebben volt 
minden reményem, nem is oly rég még hallottam ezt a 
hangot, és meg tudtam állítani, pontosan egy karnyújtás-
nyira tő lem leszereltem, a hangok feloldódtak csak a sza-
vak surlódtak fájdalmasan visszhang nélküli elméjében... 
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túl közel, Wolfgang túl közel van, a szavak, a kedvesek, a 
jók, közvetlenül a fülemben, nincs kéz, amelyet a szeretete 
és a fülem közé tehetnék, karjaimat lefogja az övé, és 
nincs itt senki, aki mondhatná, hogy túl gyorsan megadtam 
magam. 

Apa vigyázott rá, hogy rajtam kívül senki se hallja a sza-
vait, a nem nekem szánt szavakat, a Marie-nak, Annának 
vagy Maschának mondott szavait, vagy a többieknek, akik-
nek a nevét rám tukmálta, akiknek a nevét elfelejtettem, 
és talán ez a legszörny űbb, hogy el tudtam felejteni az 
éveken át hallott neveket, olyan n ők neveit, akik apám 
szavait követték, semmilyen szavakat többé nem hallhat-
tak, akik maguk is szavak nélkül maradtak, én a helyettesí-
tőjük voltam, hány n őt helyettesíthet egy gyerek... 

Mindig hét volt, hét szemüveg, hét n ő  és hét éves vol-
tam, amikor először bezárt a kamrába... Id ővel elhitte, 
hogy én vagyok Anna, vagy Mascha, vagy Marie, vagy ők 
én, és Anna lettem, vagy Marie, vagy Mascha, vagy... 
Nem tudtam elviselni a fájdalmat az arcán, a fájdalom szét-
rombolta apa arcát, amikor ezek után a n ők után ordított. 
Amint azt hitte, én vagyok Mascha, vagy Marie, vagy An-
na, vagy...., háborúban voltunk, a kamra egy kamra Len-
gyelország szívében, a két arctöredék közeledett egymás-
hoz, nem voltam több, mint egy közeledés... 

Felállt és Wolfganggal a fürd őszobába ment. A férfi forró 
vizet engedett a kádba, megkérdezte, hogy egyedül, vagy 
vele akar fürödni, egyedül, egyedül .  ;agy azt akarod, hogy 
a szennyem a te makulátlan bőrödre tapadjon? A víz azon-
ban különleges volt, nem mosta le a szennyet, csak kitágí-
totta pórusait és láthatóvá tette, ezt a régi, hétéves szeny-
nyet, hét éven át irány a kamrába, azután nem volt több 
menetel, semmilyen, és én tudtam, hogy megöli magát, ha 
engem nem tud megölni ... Egyre több barna folt jelent 
meg a bőrén, beszappanozta magát, kefével súrolta a he-
lyeket, amelyek ettő l még sötétebbek lettek, Wolfgang 
egy új megrendelésrő l beszélt, amelyet ma kapott, öröm 
az arcán, tervei már alakulnak, biztosan ez a ház is szép, 
világos ház lesz, Wolfgang csak olyan házakat épített, 
amelyekbe beköltözhetett a fény, Wolfgang, akinek fogal- 

20 ma sem volt mindarról a szennyrő l, az utálatról, amelyet 
nem lehet lemosni, nem lehet letörölni, bármennyi vizet is 
nyelt és köpte ki újra, vegye le a kezét a fejemr ő l, gyorsan, 
a gyorsnál is gyorsabban ... már nem érzi, mit akarok t ő le, 
én meg nem akarom már azt, amit ő  akar, eltűnt a meghitt-
ség, sosem akartam idáig jutni, ebbe .  a sötét árnyékba, 
amelyet kezdett ő l fogva követtem .. . 

Csak a hallgatás maradt, meghitt hallgatás, oda az 
évek, amikor az ajkak keskenyre szorultak és a gyónási 
vágy a remeg ő  ajakszélekben lapult. Idegen szavaknál ke-
resett menedéket, idegen fájdalmat üvöltött világgá, ma-
gára vette, míg ráillett, és a vörös szoknya ott táncolt a 
színpadon, mintha csak neki lenne jelent ősége. 

„Talán sokáig élt sötétben? Viselt szemüveget, amely 
nem illett a szeméhez?" 

A rengeteg szemüveg, botladozott köztük, ki kellett vá-
lasztania egyet közülük, de mégsem választhattam a sze-
müvegek közül, semmit sem választhattam magamnak, 
csak egy kamra volt, egy óriási szekrény, és rajta a kis fe-
kete koffer a világosbarna sarkokkal, azok óvására, tehát 
mégis óvtak valamit ebben a karmában, és ott volt a térben 
a várakozás, lépteinek kémlelése a fejem már csak fül, 
meg kell hallanom a lépteket, hallanom kell, amikor kire-
teszeli az ajtót, mert ha nem ugrom fel és üdvözlöm, aho-
gyan szeretné, hogy üdvözöljék, reped a b őr az ütések 
nyomán; nem akarom, hogy felrepedjen a bőröm. A keze a 
kofferért nyúlt, hét szemüveg volt benne, mindegyiket kéz-
be vette, megnézte, néha az ajkához szorította valamelyi-
ket és nyögött közben. A várakozás óráiban kitaláltam egy 
játékot, a nőket odavettem magamhoz a kamrába, meg-
kérdeztem tő lük, melyiküknek kell lennem ma és ma és 
ma, és néha teljesült a kívánságom, Anna voltam, mert An-
na úgy akarta, más akarás nem maradt, Anna, az egyet-
len, akit néha gyengéden megsimogatott, Anna, akinek a 
legszebb szemüvege volt, Anna az enyémhez hasonló 
hosszú sötétbarna hajával, Anna, akit sosem ütött meg, 
noha ez a fojtogatás, a félem és ugyanakkor a remény, 
hogy vége lesz ... „Tedd fel a szemüveget!" —úgy viselni, 
mint Anna, utánozni Anna mozdulatait, csak ki ne esni`a 

szerepbő l, amely nem az én szerepem, játszani, játszani 
az életemért, minden szétfolyik, apa arca eltorzul, kapasz-
kodnom kell ebbe az eltorzult arcba, ez az arc nem apa ar-
ca, ki ez a férfi, akit csak a szemüvegen át Iátok, aki fájdal-
mat okoz és neveket ad nekem, amelyek között soha sincs 
az én nevem? 

Az özönvíz megváltás lehet — én vagyok a tanúm. Az 
eső  többé nem állt el, és táplálta a reményt, hogy a víz er ő -
sebb lesz, mint ez a régóta halott ház. Az es ő  eljutott hoz-
zám, felemelt és puhán körbehordozott a térben, sosem 
éreztem ennél gyengédebb érintést, egyszer engem is 
visznek és megágyaznak és elengedhetem magam, ó, 
esés gyönyöre, bele a vízbe, amely felemelt, és tovavitt 
más országokba, az ár kilépett medréb ő l, és ha egyszer 
lerázta a zablát, mértéktelenné vált, és mértéktelen volt a 
tér is körülöttem, a víz egy csónakot sodort felém, amely-
ben megpihenhettem volna, amelyben nem volt szabad 
megpihennem, nem az áradó víz órájában, apa szemei 
voltak mindenütt, hol voltak a tieid, anyám? 

Ismerem a szemüvegarcom, azokból a napokból, ami-
kor mindig éjszaka volt, láttam a szemében s megfogad-
tam, ha megszabadulok ett ő l a helyiségtő l, ez az arc a 
kamrában fog maradni, ezeket az arcokat soha többé nem 
kell látnom, apa arcát, az enyémet, és most csak az a vá-
lasztásom maradt, hogy a szemüvegen át, vagy sehogyan 
sem láthatok? Nem láthatom Wolfgangot, a gyerekeket —
vagy úgy láthatom őket, mint apát, sötétség itt és ott; so-
sem hagytam el a kamrát, használnom kellett volna a köte-
let, amelyet odanyújtott, mint ahogyan Marie és Mascha és 
Anna és a névtelen, a bennem névtelenné vált n ők hasz-
nálták, és ahogyan ő  használta, amikor már csak a kötél 
maradt a kamrában —de mégsem én vettem el az életüket, 
mégsem én, nem én. Én csak elfutottam, amikor egy na-
pon elfelejtette bereteszelni az ajtót, sehova se futottam, 
és megérkeztem egy helyiségbe, amely nem túl különbö-
zik attól, amelyet elhagytam, semmi sem volt mögöttem, 
annyi minden ugyanaz volt —még több. A kamrát egy bár 
váltotta fel, kint minden tarka volt, a fényreklám, a villanyé-
gők, az ajtó, amely el őtt megálltam és a zongora-
szót hallgattam, amely kiszüremlett, mihelyt kinyílt az ajtó, 
amelyet követnem kellett, be a homályba, amelyt ő l nem 
féltem, mint ahogyan a kemény érintések sem leptek meg, 
a kamra abszolút csendje és a zenét ő l világos csend kö-
zötti különbség elég nagy volt ahhoz, hogy az élethez lán-
coljon, amely még mindig nem tartogatott számomra nyi-
tott ajtókat, de attól kezdve volt a zongora (és kották; ha-
lomszámra kották) egy bárban, amely nappal magányos 
hely, és gyakorolhattam, gyakoroltam, míg a fáradtság el-
nyelte a hangokat, az egyetlen él őt környezetemben... 
Természetes, hogy nem volt fény, míg egyedül voltam be-
zárva a helyiségben, természetes, hogy a szemüveg nem 
illett a szememhez, a hét szemüveg a kofferból, egyik sem 
illett, doktor úr, de megértené-e, bárki megértené-e, Wolf-
gang sosem értené meg, nem vett tudomást egyetlen uta-
lásomról sem a lengyelországi kamrára, a bécsi apámra, 
sosem engedte, hogy azt gondoljam, vége lehet a ma-
gányosságnak, amely egy kamrában született, a kamra 
pedig a háború kell ős közepén... 

Vajon a sötétség, az illeni képtelen szemüvegek okoz-
ták-e? Maga sem tudja az okát, mondta, miért van az, hogy 
szemeim átmenetileg olyan rosszul látnak, és a vakság 
perceibő l órák lesznek, és mikor lesznek napok és mikor 
lesz örökre... Még leplezni tudom ezt az állapotot, a kibu-
jok-a-bő römbő l állapotot, mondom magának, csak maga 
és én tudjuk, de mi lesz, ha egyszer fellépéskor támad 
meg, igen, támad, addig nem terjed a m űvészetem, hogy a 
látót játsszam a sötétségben. Na maga nem tudja az okát, 
miért kérdez engem a sötétségben töltött évekr ő l, nem 
kértem, hogy arra az id őre emlékeztessen. Egyes emlékek 
átfogó jelleg űek, nem engedik meg az embernek, hogy 
emlékezzen, majd ne emlékezzen, egyszer arra gondolni, 
egy kicsit mesélni róla, azután újból itt és most élni, vagy 
egészen a jövőben, amely évekig nem volt megadatva, 
amelynek azonban lennie kell, vagy a lidércálom egy része 
a gyerekekben ismétl ődik meg, a gyerekeknek sosem sza-
bad megtudniuk, mi volt a kamra a halottakkal, és milyen 
jel alatt ölték meg őket. 

Mennyi ideig tart, míg a sziklákat benövi a moha? 
Fordította Pálícs Márta 



csányi erzsébet 

E NEM LÉTEZŐ  VILÁG 

égig érő  csigaházterekben 
ellepő  csigahúskocsonyákban 
az idő  torokra forrt italában 
áthatolhatatlanná torzult árnyékokban 
a riadt mező t bejárva 
hőköl 
ébren és alva 
ernyedten és görcsben 
hörögve 
hőköl 
e nem lézető  világ 

PAPP ZSUZSANNA VERSEI 

víz a havon 

nem tudom 
hogy töröltem ki 
magamból a kitörölhetetlent 
hisz sosem használtam 
törlőgumit 
csupán törölköz őt 
s vizet is néha 

vadászat 

ha elgondolnám 
őseim tettét 
talán én is 
nyugatra mennék 

louise erdrich 

POCSIKU SZÜLETÉSE 
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áldozat 

találóan kék 
fénylő  kék 
annyira elüt a mástól 
a halvány lilától 
hogy alig tudom kiválasztani 
a megfelelő  színt 
a pillanatfelvételhez 

én vagyok a legjobb 

ha hagyom 
a tollat 
akkor sok hülyeség 
is árad belőle 
de csak előre 
s ne tovább 
zúgjon a fogság 
s a vakság 
de el ne fáradjon 
csak áradjon 

hosszú vers 

unalmas a mindenség 
csak az a kár 
hogy még nem is 
találtam meg 

Nem muszáj elhinnetek, nem mondom, hogy higgyétek 
el. De Pocsiku állítja, hogy az apja a nap az égen, amely 
lesüt ránk. Volt egyszer egy nagyon takaros csippeva lány. 
A földeken dolgozott. Éppen krumplit ásott ki egy farmer-
nek valahol Pembina környékén, amikor a szél váratlanul a 
feje fölé fújta a szoknyáját, és a kötőjét szorosan a karja 
köré csavarta, hogy mozdulni sem tudott. A lány, szegény-
ke, tehetetlenül feküdt a porban a krumpliszsákjával, s 
amint ott hevert, egyszerre úgy érezte, hogy nagyon er ő -
sen süt le rá a nap. 

Aztán valami mást is érzett. Tudjátok, mit, nem kell, hogy 
megmondjam. Az anyjáért kiáltott. 

Az anyja futva sietett hozzá, kibogozta a ruháit és kisza-
badította a lányt. Ekkor látta, hogy könnyes a szeme. Ad-
dig babusgatta, míg végül kivett bel ő le mindent. Miután a 
lány elmesélte, mi esett meg vele, az asszony csak a fejét 
csóválta. 

— Nem tudom, ezek után mire számíthatunk — mondta 
szomorúan. 

Hát eltelt kilenc hónap, és megszületett Pocsiku. Pont 
úgy nézett ki, mint egy krumpli, ráncos volt és kerek, a b ő -
re meg durva és szemölcsös. A hölgyek mind eljöttek 
megnézni a lányt, s pusmogva mentek el. 

— Igy jár az, aki a krumpliföldeken huncutkodik —mondo-
gatták. 

Egy idő  múltán azonban a lány már nem tör ődött avval, 
hogy mit beszélnek róla, mert eljárt egy titkos erdei tsztára, 
és erősen süttette magát a nappal. Volt, hogy magával vit-
te a krumplifiúcskát is. Észrevette, ahogy a nap rásütött, a 
fiú növekedni kezdett, és valamivel emberibb lett a külseje. 

Egy szép napon a lány elaludt a krumpliföldön a krumpli-
fia mellett. A nap olyan erősen tűzött a fiúra, hogy Pocsiku 



egy csapásra hatalmasra n őtt. Mire a lány felébredt, a fia 
már egészen felcseperedett. Elbúcsúzott az anyjától, és 
útnak indult, hogy világot lásson. 

gyönge szagot. Pocsiku pedig, sajnos, összezsugorodott 
gyors esése s a repülés következtében, mert amikor Jo-
sette megfogta, hogy hazavigye, látta, hogy ráncos és 
aszott, akár egy aggastyán. 
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POCSIKU MEGNŐSÜL 

Sok kalandozás után a krumplifiú felvette a Pocsiku ne-
vet, és elhatározta, kipróbálja a házaséletet. 

Majd meglátom, milyen is az —gondolta—, aztán meg to-
vább járok-kelek a világban. 

Hogy Pocsiku milyen tapasztalatlan volt! Felszállt a min-
neapolisi vonatra feleséget keresni, s alighogy megérke-
zett, máris megpillantotta. Gyönyör ű  indián lány volt — egy 
kis bolt ajtajában állt, ahol cigarettát és pipadohányt árul-
tak. Milyen büszkének látszott! Milyen nyugodtnak! A lány 
olyan szép volt, hogy Pocsikunak inába szállt a bátorsága. 
Alig mert ránézni. Bement a boltba, vett cigarettát. Egyet 
meggyújtott, és a szép n ő  ajka közé dugta. Ott állt mellette, 
de még mindig nem mert ránézni, amíg füstöt nem érzett. 
Látta, hogy valamiképpen felgyújtotta a lányt. 

— O, meg foglak menteni! — kiáltotta. 
Megragadta szerelmét, a tóhoz szaladt vele, és bedobta 

a vízbe. Eleinte félt, hogy megfullad a lány, de aztán látta 
hogy feljön a felszínre, és a víz elsodorja t ő le. Ettő l mérges 
lett Pocsiku. 

— Máris meg akarsz szökni! — kiáltott utána. 
Beugrott a vízbe, hogy megfogja. De elfelejtette, hogy 

nem tud úszni, így hát kénytelen volt fából faragott kedve-
sébe kapaszkodni, miközben az lassan sodródott át a ta-
von. Amikor a túlsó partra ért Minneapolisszal szemben, 
egy vadonban találták magukat. Amint a fából faragott lány 
megérintette a partot, egyszeriben megelevenedett, ki-
ugrott, és Pocsikut is kihúzta a vízb ő l. 

— Majd adok én neked, hogy csak úgy ég ő  cigarettát tet-
tél a számba! —förmedt rá Pocsikura, és ököllel ütni kezd-
te. Az öklei még mindig kemények voltak, mint a fa. 

— Most, hogy a férjem lettél, azt teszed majd, ami nekem 
tetszik! 

Így esett, hogy Pocsiku találkozott Josette-tel, és elvette 
feleségül. Egy életre hozzá lett kötve. Josette pedig nem 
rejtette véka alá, hogy mit vár a férjét ő l. Kivágott facseme-
tékbő l összetákolt egy kis tobogánt, és rákötözte Pocsikut. 
Aztán úgy döntött, hogy soha többé nem akarja látni Min-
neapolist. A hegyekben akart élni, ezért húzta Pocsikut 
Minnesotán át egészen a Teknőc-hegységig, ahol aztán 
házasságuk éveit eltöltötték. 

HOGY ÖREGEDETT MEG POCSIKU 

Amíg fiatalember volt, Pocsiku többször zavarba hozta a 
feleségét, amikor szellentett a szentmisén. Hogy ennek 
elejét vegye, Josette faragott neki K ő risbő l egy dugaszt, és 
meghagyta, tegye azt arra a helyre, miel őtt belépne a 
Szent Anna templomba. Pocsiku úgy tett, ahogy Josette 
mondta, sőt még rigmust is mondott a dugasz fölött, hogy 
ki ne jöhessen onnan, bármi is történne. Aztán mind a ket-
ten bementek a templomba, hogy elmondják imáikat. 

Azon a vasárnapon Belcourt atya szentbeszédét Krisz-
tus Urunk mennybemenetelének szentelte. A mennybe-
menetel egy szempillantás alatt történt, mondta, egy szó 
nélkül, mert Krisztus tisztább volt, mint a leveg ő . Alighogy 
kimondta ezt az atya, a hívek nagy meglepetésére a csir-
kefogó Pocsiku emelkedni kedett a padjából. A keze össze 
volt kulcsolva, lehunyt szemeivel és jámbor arcával maga 
volt a megtestesült áhítat. Ugy t űnt, még csak fel sem fog-
ja, hogy emelkedik, annyira belemerült az imádkozásba. 

Egyre följebb szállt, még mindig térdepl ő  helyzetben, 
míg csak el nem érte a templom sötétkék boltozatát. 
Ugyanakkor úgy t űnt, hogy fel is fúvódik, nagyobbnak lát-
ták az emberek, mint rendszeresen. Már majdnem azt hit-
ték, csoda történt, amikor egyszerre csak bekövetkezett... 
puff! A kis kőrisdugasz a rigmus dacára sem tudott ellen-
állni Pocsiku szelének. Kidurrant, Pocsiku meg zúgva-
föcsögve szálldosott körbe a templomban, akárcsak egy 
léggömb, ha a gyerekek kioldják a végét. 

A szentmisét egy hétre lemondták, hogy ki tudják szel-
lőztetni a templomot, de mind a mai napig érezni valami 

POCSIKU HALÁLA 

Volt egyszer három kő , egy sáros kis pocsolyába hever-
tek. Mind a három olyan sima és kerek volt, mint egy n ő i 
mell, de ez senkinek sem t űnt fel, legalábbis addig, amíg 
az öreg Pocsiku át nem ment az erd őn. Olyan fajta volt, aki 
mindig észrevette az ilyesmit. Ahogy megpillantotta a há-
rom követ, leült egy f űpadra, s a látványban gyönyörkö-
dött. 

Nem  volt  éppenséggel nagy ínyenc az öreg, de tudta, mi 
tetszik neki, ha látta. A három k ő  világosbarna volt, fino-
man erezett, s szinte a csuszamlóságig sima. Az öreg 
Pocsiku tépel ődni kezdett, hogy vajon tényleg csuszam-
lósak-e, és gondolta, megtapogatja. A sáros pocsolya kel-
lős közepén voltak, így hát az öreg levetette a cip őjét és a 
zokniját. Aztán eszébe jutott a felesége, Josette, s hogy 
mit gondolna, ha sáros ruhával térne haza. Levetette az in-
gét meg a nadrágját is. Alsónadrágot soha nem hordott. 
Ahogy a kövek felé gázolt, csupasz volt, akár azok. 

Le kellett térdelnie a sárba, hogy megérinthesse a köve-
ket, s közben belemerült a combjáig. De jaj, amikor meg-
érintette a köveket, látta, hogy nagyobbak, mint amekko-
ráknak a partról látszottak, és olyan fényesek, olyan csu-
szamlósak! A kezével fényesítette, simogatta őket, s egy-
szerre csak azon kapta magát, hogy az ingovánnyal sze-
retkezik. 

Évek teltek el. Pocsikuék egyre öregebbek és gyengéb-
bek lettek. Egy nap Josette bement a városba, Pocsiku 
meg úgy tett, mint mindig, amikor Josette kitette a lábát —
kiült a küszöbre, és nem csinált semmit. 

Ahogy ott ült, három asszonyra lett figyelmes, akik az er-
dőbő l jöttek. Átmentek a mezőn és lassan lépkedtek 
Pocsiku felé. Ahogy közeledtek, Pocsiku látta, hogy ép-
pen kedvére valók. Jól megtermett n őszemélyek voltak, a 
hajuk meg fekete és nagyon hosszú, s mivel kivágott inget 
hordtak, Pocsiku látta, hogy gyönyör űek a melleik — vilá-
gosbarnák, finoman erezettek és olyan fényesek, hogy 
csuszamlósnak t űnnek. 

— Mi vagyunk a lányaid — mondták neki, mikor el őtte áll-
tak. — Az ingoványtól vagyunk. 

Pocsiku fejében halványan derengett valami, ahogy a 
mellükre nézett, és elmosolyodott. 

— Na, lányaim — fordult hozzájuk —, persze, hogy em-
lékszem rátok. Gyertek, üljetek apátok ölébe, és ismerked-
jünk meg! 

A lányok megindultak lassan Pocsiku felé. Ahogy köze-
lebbrő l látta a bőrüket, csodálkozott, hogy milyen szép, mi-
lyen sima, akár a csiszolt kő . Az első  lány ráült Pocsiku tér-
dére, s karjaival átkulcsolta a nyakát. Olyan nehéz volt, 
hogy az öreg mozdulni sem tudott. Aztán a másik kett ő  is 
rátelepedett, és nagy testükkel elzárták el ő le a napot. Az 
öreg beleszédült, hogy csillagokat látott. Már alig volt magá-
nál, amikor mind a hárman álmosan a mellére hajtották a 
fejüket. Hidegek voltak, s olyan nehezek, hogy Pocsiku 
bordái összeroppantak, mint a száraz ágak. 

POCSIKU ÉLETE A HALÁL UTÁN 

HOGY NEM ERESZTETTÉK BE POCSIKUT A MENNY-
ORSZÁGBA 

Mikor meghalt az öreg Pocsiku, eltemették szegény 
összenyomott testét, s az emberek sajnálták, hogy annyi 
mindent mondtak róla, amíg élt. Josette hazament, s tett ki 
neki kenyeret az ajtó elé, hogy vigye magával a másvilág-
ra. Aztán nekifogott eltenni a szilvát, amit olcsón vett, mert 
túl érett volt. 

Míg Josette a befőzéssel bíbel ődött, arra gondolt, ho-
gyan is van ez. Most megkell válnia ett ő l az édes szilvától, 
mert ez a férjének a kedvence volt. Josette nem szerette a 
szilvát, inkábh a savanyú ízeket kedvelte minden porciká- 



fában. Mikor dolgozott, ecetes könnyeket sírt a bef őttesü-
vegekbe, mielőtt lezárta volna őket. Az emberek később 
felfigyeltek találékonyságára. Az egész rezervátumban 
senki más nem savanyított szilvát. 

Namármost, ahogy leszállt az este, Pocsiku kibújt a tes-
tébő l, s kimászott a földb ő l. Elvette a kenyeret, amit Jo-
sette egy konyharuhában kitett neki elemózsiának. Bené-
zett az ablakon, látta, hogy Josette egyedül alszik, s ez 
megelégedéssel töltötte el. Persze, mivel sose tudta visz-
szafogni magát, nyomban megette az összes kenyeret, 
mihelyt elindult a hosszú úton — ami nagy hiba volt. Két 
nappal később szörnyen éhes volt már, és még csak nem 
is látt az út végét. A bujabogyóhoz ért, amir ő l tudta, hogy 
nem szabad belő le ennie, ha be akar jutni a mennyország-
ba, amirő l a papok és az apácák beszéltek. Megevett 
egyet, s megfogadta magában, hogy a többihez nem nyúl. 
De olyan jólesett neki, hogy könnyek gy ű ltek a szemébe. 
Egy percig tartott, vagy még addig sem, hogy marokszám-
ra befalta mind a bogyót. 

Nem tudta, hogy ezután mi jön, de az út még mindig ott 
volt. Pocsiku továbbment, de falánkságában úgy meghí-
zott, hogy amikor egy gerendahídhoz ért, a jó lelkek próba-
tételéhez, képtelen volt egyensúlyozni, hogy átjusson raj-
ta, újra meg újra a vízbe esett, s vacogva, dideregve ment 
tovább. Azért megszáradt és felmelegedett, mire a gyön-
gyös kapuhoz ért. 

Ott  állt Szent Péter hosszú, barna köntösben —éppen 
olyan volt, mint amilyennek az apácák és a papok mond-
ták. Tüzetesen megvizsgálta Pocsikut, hogy nem Iát-e raj-
ta bogyófoltokat, de azokat szerencsére lemosta a víz, 
amikor Pocsiku leesett a hídról. 

— Mi a neved? —kérdezte Szent Péter. 
Pocsiku megmondta, Szent Péter pedig el ővett egy óriá-

si könyvet a köntösébő l. Miközben a szent a listákon pász-
tázott az ujjával, Pocsiku megijedt, hogy vajon mennyi 
szörnyű  tett lehet a neve után írva. De csak az volt ott, 
hogy „indián". 

— Sajnálom — mondta Szent Péter —, tovább kell men-
ned. 

HOVA MEGY EZUTÁN POCSIKU 

Így hát továbbment Pocsiku. Ahogy ment, mendegélt, az 
út, ami szépen ki volt kövezve a mennyország felé, ösz-
szeszűkült és nedves lett. Nemsokára már csak kavicsos 
volt, aztán földes, sáros, a végén pedig csak a fűbe tapo- 

sott ösvény. Az út mentén a föld is gyengébb lett, száraz és 
sziklás. Amikor pedig Pocsiku odaért az indián meny-
nyország bejáratához, nem volt ott gyöngyös kapu, csak 
egy korhadt mezei sorompó. Ő r sem állt a kapunál, így 
Pocsiku egyenesen besétált. 

A sorompó túloldalán nem volt ösvény, úgyhogy Pocsiku 
céltalanul indult el. Útját végig vadcseresznyebokrok sze-
gélyezték. Még nem volt teljesen érett a vadcseresznye, 
de Pocsiku megint olyan éhes volt, hogy marokszámra ta-
rolta le az ágakról, még a magokat sem köpködte ki. 

Nemsokára rosszabbul érezte magát, mint amikor még 
éhes volt, förtelmes hascsikarás gyötörte, s folyton meg 
kellett állnia, hogy könnyítsen magán. Ment, mendegélt 
nap nap után, bogyókat eszegetett, hogy fenntartsa az 
erejét, düledezett a fájdalomtól és szart, míg végtére any-
nyira gyengének és éhesnek érezte magát, hogy le kellett 
ülnie. Egy idő  múltán emberek jöttek, s köréje telepedtek. 
Beszélgetni kezdtek, valaki tüzet rakott, s kisvártatva neki-
láttak vadat sütni. 

A vad íze magányérzetet keltett Pocsikunan. Josette 
mindig hagymával sütötte a húst. 

— Na — mondta, mikor teleette magát és felállt —, ideje 
most már hazamenni. 

Az emberek viszont nem búcsúzkodtak, csak nevettek. 
Ezen a tájon nem voltak útjelzők, csak kimondhatatlan, 
szelíd üresség. Azért volt így, hogy zavar keletkezzék. 
Nem voltak mérföldkövek, sem kilátók. Er ősen fújt a szél, 
gyorsan n őttek a bokrok, így hát minden ösvény elt űnt, mi-
helyt kitaposták. 

Nem így Pocsiku ösvénye. Szabályos id őközönként új 
meg új vadcseresznyebokrok keltek ki a magokból, amik 
átmentek a testén, ezért nem esett nehezére megtalálni az 
utat a kapuig, át és vissza az útra. 

POCSIKU KERÜLŐJE 

Visszafelé menet Pocsiku kiváncsi lett, és azon töpren-
gett, hogy a fenébe is, milyenek lehetnek a fehér emberek. 

Amikor átment a gyöngyös kapun, Szent Péter egy 
buszra való mormon átvizsgálásával volt elfoglalva, s föl 
sem nézett, amint Pocsiku a sötét elágazás felé vette útját. 

Amíg így bandukolt, Pocsiku kétszer is meggondolta, mit 
csinál. A levegő  meleg volt és nedves, és Pocsiku attól tar-
tott, hogy még rosszabb lesz, sokkal rosszabb. Nemsoká-
ra hallani fogja majd az elkárhozottak jajkiáltásait, s ko-
romfekete lesz az ég. Kíváncsisága azonban most is er őt 
vett félelmén. Addig ment, mígnem egy óriási raktárféléhez 
érkezett. 

Raktár volt az valóban, a pokol. 
A fémajtón kis felirat jelezte a pokol bejáratát. Pocsiku 

gyomrát elszorította a félelem. Fülét óvatosan az épület ol-
dalához tapasztotta, s attól tartott, hogy majd megfagy 
ereiben a vér. De csak lapozgatás zaja hallatszott. Bátor-
ságát összeszedve a kulcslyukhoz hajolt, hogy lássa, mint 
szenved a fehér faj. 

Visszafordult, a fejét csóválta, majd megint a kulcslyuk-
hoz hajolt. 

Rosszabb volt, mint a lángok. 
Oda voltak mind láncolva, kezük-lábuk, s őt még a nya-

kuk is, régi Sears és Roebuck katalógusokhoz. Vonszolták 
magukkal a nehéz könyveket körbe-körbe a hatalmas rak-
tárban, dünnyögve s id őnként leroskadva, hogy átfussák a 
lapokat. Minden egyes emberre öt-hat katalógus jutott, s 
görnyedeztek a súly alatt. Pocsikunak mindig furdalta az 
oldalát, hogy mi lesz a régi Sears katalógusokkal. Most hát 
megtudta, hogy az ördög gy űjti őket, mert a kínzás eszkö-
zei. 

Egész úton hazafelé az ösztövér, elgyötört kárhozottak 
szavai motoszkáltak a fülében. 

„Nézt azt a faliszekrényt. Mit szólsz ehhez a lehajtható 
fotelhez? Az alagsorban felszerelhetnénk ezt a házitorna-
termet!" 

POCSIKU KÖSZÖNTI JOSETTE-ET 

Mialatt a poklot és a mennyországot járta, Pocsikunak jó 
ideig nem volt dolga n ővel. Már éjszaka volt, mikor végre 
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POCSIKU HELYREJÖN 

hazaéh, s alig várta, hogy karjaiba zárhassa Josette-et. 
Ezét hát, mihelyt bement a házba és odalopódzott a fele-
sége ágyához, igen közvetlen hangnemben üdvözölte ő t. 

Josette ordított egyet, s felkapta a légycsapót, amit azét 
tartott az ágyánál, hogy agyonüsse a szúnyogokat a sötét-
ben. Addig csépelte Pocsikut, míg rá nem jött, hogy ki az, 
és hogy nem rémálmot Iát. 

Aztán ágyba bújtak, és nem gondoltak semmire. 
Később, ahogy ott feküdt nagy boldogan, Pocsiku meg-

lepetten tapasztalta, hogy még mindig f űti a szenvedély. 
Megint egymásnak estek, majd megint, újra meg újra. 
Eleinte Josette ugyanolyan hévvel fogadta Pocsikut, mint 
az őt, de egy idő  múltán úgy t űnt, hogy Pocsiku minél he-
vesebben csinálta, annál jobban kívánta. Olthatatlan volt a 
tüze. 

Utóvégre Josette elaludt, és hagyta, hogy Pocsiku újra 
meg újra nekilendüljön. Pocsiku annyira örült, hogy ismét 
él, hogy utóbb sehogy se tudta visszaidézni, hányszor is 
szerette Josette-et azon az éjszakán. Még ő  is belezava-
rodott a számolásba. De amikor másnap nagy kés őn fel-
ébredt, kissé furcsán érezte magát, mintha hiányozna Va-
lamije. S bizony hiányzott is. 

Ahogy benézett a takaró alá, azt vette észre, hogy leg-
kedvesebbik testrésze feketére szenesedett, s vékony, 
mint egy égett ág. 

Szörnyű  volt, hogy semmivé égette örömét és büszke-
ségét. Szörny ű  volt, hogy nélküle kell szembesülnie a vi-
lággal, különösen Josette-tel. Pocsiku felvette a nadrágját, 
s leült az árnyékba gondolkodni. De csak akkor támadt öt-
lete, miután Josette elment misére, ő  meg egyedül maradt. 

Bement a házba s talált egy darab parafinviaszt, amivel 
Josette a savanyú szilvás üvegeit szokta lepecsételni. 
Pocsiku megpiszkálta a szenet Josette t űzhelyében, felol-
vasztotta a viaszt egy régi kávéf őzőben, majd belemártotta 
a szerszámát. El őször fájt, aztán már nem annyira, végül 
meg egyáltalán nem. Mártogatta, mártogatta, mígnem ak-
kora lett, mint volt is, s meg kellett volna elégednie evvel. 
Pocsikunak azonban nagy elgondolásai voltak. 

Mártogatta, máogatta, még több viaszt olvasztott, s ad-
dig mártogatta, mígnem akkora lett neki, hogy alig fért ki az 
ajtón. Szerencsére ott állt a taliga a gyalogúton. Pocsiku 
fogta a taligát s betolta rajta a szerszámát a városba. 

Akkor csak egy út volt a faluban. Pocsiku arra ment a ta-
ligájával, és nők után kiáltozott. Kétszer is keresztülment a 
falun. Az anyák kijöttek megnézni, mi van, meglátták, hogy 
mit tol a taligáján, erre sietve betuszkolták lányaikat a ház-
ba. Mindenki fel volt háborodva, szidták és méltatlankod-
tak, kivéve egy asszonyt, aki az út végén lakott. Az ajtaja 
mindig nyitva állt, az asszony meg igen terebélyes volt. 

Még most sem mondhatjuk ki a nevét ennek a B. asz-
szonyságnak. Egy féki sem tudta kielégíteni. De ezen a 
napon Pocsiku betolta hozzá a taligáját, és akkor el őször 
történt, meg hogy becsukódott az ajtaja. 

Pocsiku és B. asszonyság végighempergett a házon. 
Megremegtek a falak, s kívülrő l az emberek azt hitték, hogy 
még a ház is összedő l. Pocsiku egyik oldaláról a másikra 
sodródott, mintha csak a vidámparkban lett volna, egy 
óriáskeréken. Végül persze gyengült a párzás heve, és 

Pocsiku ismét semmivé ernyedt. B. asszonyságnak el-
ment tő le a kedve, s kidobta a házból a gyom közé. Onnan 
Pocsiku hazamászott Mosette-hez. A kanyargós úton 
igyekezett elkerülni az embereket, s azon töke a fejét, mi-
ként is tehetne a kedvére Josette-nek. 

POCSIKU ELVETEMÜLT IKERTESTVÉRE 

Pocsikunak nagy kő  esett le a szívérő l, amikor néhány 
hét múltán a természet visszaadta férfiasságát, de bajai-
nak evvel még nem szakadt vége. Egy nap kijött a rend ő r-
ség. Azt mondták, hogy látták, amikor kerítéscölöpöket 
lopkodott az útról. De mivel nem találták nála a lopott cölö-
pöket, megúszta a letartóztatást. 

Más vádak is voltak ellene, de egy sem volt igaz. 
Pocsiku kövekkel dobált egy apácát, vonyított, mint egy 

eb, és addig ugatott, amíg az apáca el nem zavarta. Pocsi-
ku berúgott, és kihajított egy biliárddákót a Botorka kocs-
ma ablakán. A dákó eltalálta a törzsf őnököt, és meghor-
zsolta a vállát. Pocsiku nevetve futott végig az utcán, le-
dobálta a ruháit, és meztelenül szaladt át a bolton. Húsz 
autóról letörte az antennát, összetört egy tranzisztoros rá-
diót, egy özvegyasszony egyetlen vigaszát. Ha valami ba-
rátságos kutya odatörleszkedett hozzá, belerúgott. Úgy rá-
förmedt a gyerekekre, hogy sírva fakadtak, aztán meg le-
döntötte az .egyetlen útjelz ő  táblát, amit a kormány jónak 
látott kitenni a rezervátum területén. 

Vörös volt, a város közepén, és az állt rajta: STOP. Az 
emberek természetszer ű leg büszkék voltak a táblára, te-
hát végül is megszületett a döntés, hogy Pocsikut börtön-
be csukják. Amikor érte jött a rend ő rség, szinte készsége-
sen ment velük, annyira össze volt zavarodva. 

Lássuk, mi történt. 
Mialatt Pocsiku börtönben volt, a törzs seriffjének szeme 

előtt, elvetemült ikertestvére az iskolánál mesterkedett, 
felgyújtotta a füvet. Most már tudták az emberek, hogy 
nem az öreg Pocsiku okozta a bajt. És mikor megint látták 
az elvetemült ike гtestvé гt, Josette utána ment. Az iker na-
gyon gyorsan futott, egészen a temet ő  drótkerítéséig. Jo-
sette látta, amint átugorja a kerítést, és a sírkövek között 
oldalog. Azon a helyen, ahol Pocsiku volt eltemetve, az iker 
felemelte a földet, akár egy fed őt, és becsusszant alája. 

JOSETTE RENDEZI AZ ÜGYEKET 

Szóval az volt a baj, hogy Pocsiku a földben hagyta a tes-
tét, üresen, és a rossz belebújt. 

Az emberek mondogatták, csak azt lehet csinálni, hogy 
elfogják az elvetemült ikret és megszabadulnak t ő le. Ab-
ban már senki se értett egyet, hogy kell ezt tenni. Az em-
berek csak beszéltek és tervezgettek, senki se csinált 
semmit. Végül Josette-nek kellett kezébe vennie az ügyet. 

Egy szép napon készített egy nagy edény paprikást, és 
beletett egy madarat. A sült madárba tett egy kicsit abból a 
kék gipszbő l, amit a Sz űzanya köntösébő l tört le, mikor az 
oltárnál takarított. Josette fogta a paprikást, s a temet őkerí-
tés előtt hagyta az egész edényt. Rejtekhelyérő l, egy or-
gonabokorból látta, hogy el őbújik a rossz iker, kézbe veszi 
az edényt s megesz mindent az utolsó morzsáig. Felfalta a 
madarat szőröstül-bő röstül, még a csontjait is. Tele hassal 
ledő lt aludni. Hortyogott. Egy idő  múlva felébredt, s csend-
ben körülnézett. Ekkor jött el ő  Josette a bokorból. 

— A Szűzanya nevében! — kiáltotta. —Távozz! 
Erre az a valami kilépett Pocsiku öreg testéb ő l, sző rtele-

nül, simán, nedvesen és szürkén. Josette azonban nem is-
mert irgalmat. A fenyőfák sötét csoportja felé mutatott, 
amerre senki sem ját, az a valami pedig lassan, sóhajtoz-
va és vissza-visszanézve elment. 

Pocsiku öreg teste gyű rötten, mint egy rend viselt ruha, 
ott feküdt, ahol az a valami kilépett bel ő le. Pontosan azon 
a helyen Josette rakott egy kis tüzet, s mikor már javában 
égett, rávetette az üres irhát. Ropogott a t űzben, szikrákat 
szói, végül meg csak egy csöpp hamu maradt bel ő le, amit 
Josette óvatosan belesöpör egy kis zacskóba, s attól fog-
va az erszényében ő rizgette. 
Fordította Turucz Éva 



LEVÉL 

A két h ű  Ladhakim és lovaik voltak egyet-
len társaim. Oly közelnek és rokonszenves-
nek tűnt jelenlétük ebben a végtelen és 
érintetlen természetben. Többé-kevésbé a 
lovak határozták meg a pihen ő  és táborozó 
helyünket, mivel csakis ott tartózkodhattunk 
huzamosabb ideig, ahol elegend ő  legelőt és 
vizet nyújtott a természet. 

Annak ellenére, hogy törpének éreztem 
magamat az óriási hegyek mellett, és tuda-
tomban volt, hogy az emberi korlátoltság és 
alárendeltség az id őjárás hangulatától, az 
ivóvíztő l, legelőtő l, élelemtő l, tüzelőanyagtól 
és más anyagi föltételektöl függ, nem ta-
pasztaltam nagyobb szabadság- vagy füg-
getlenségérzést. 

Mind világosabb lett el őttem, mily sz űk és 
korlátolt a mi úgynevezett civilizált életünk, 
és mekkora áldozatot hozunk a megszüle-
tett élet biztonságáért, a szabadság, a füg-
getlen gondolkodás és cselekvés rovására. 

Ha életünk minden apró mozdulata ter-
vezve és szabályozva, minden apró időtö-
redék tartalma el őre rögzítve, jelentéktelen 
tevékenységekkel kitöltve lenne, akkor tűn-
nének el idökorlátlan (id őálló) és határtalan 
lényünk utolsó nyomai, amelyben szelle-
münk szabadsága nyugszik. 

Ez a szabadság nem abból áll, hogy azt 
cselekedhetünk, amit akarunk, ő  nem kéj 
vagy csupán kalandvágy, hanem tehetsé-
ges a váratlan magunkba szívása, feldolgo- 
zása, vagyis a váratlan életszituációknak —
legyenek jók vagy rosszak — nyílt szemmel 
való elébe lépése. 

Ez egy képesség a számtalan , különbö-
ző  módú feltételekhez igazodáshoz, anél-
kül, hogy a külső  és a belső  világ mélyebb 
kapcsolatainak bizományát elveszítenénk. 
Ez a közvetlen bizonyosság, térben és id ő-
ben nem határoltnak lenni, a képesség, 
mindkettőnek bőségét (gazdagságát) átélni, 
anélkül, hogy megpróbálnánk az akaratos 
szétbontás egy darabját eltulajdonítani. 

A modern ember mesterséges, gépezet-
tel szabályzott ideje nem úrrá, hanem az id ő  
rabszolgájává tette őt. Minél több időt pró-
bál számára meghódítani, annál kevesebb 
kerül hatalma alá. 

Ez olyan jelenség, mintha a folyót egy vö-
dörrel próbálnánk bekebelezni, anélkül, hogy 
előbb meggyőződnénk róla, hogy épp a víz 
hömpölygése, a mozgás kontinuitása, ami 
FOLYÓvá teszi. Ugyanez történik az id ővel 
is, csak az tud vele b űvölni, varázsolni és 
csak az tudja a sajátjává tenni, aki az ál-
landó életadó ritmusában fogadja el, ugyan-
is ez folyamatának, állandóságának alap-
szerkezete. Amennyiben az időt ilyen for-
mában elfogadjuk és magunkba szívjuk, 
anélkül, hogy „folyásában" gátolnánk, el-
veszíti hatalmát fölöttünk, magával ragad, s 
mint hullámlovasokat hord taraján, anélkül, 
hogy összekuszálna és a mélybe rántana, 
anélkül, hogy tekintetünket az id őtlenség-
ben elveszítenénk. 

Sehol nem találkoztam ilyen mély érzés-
sel, mint itt, Tibet szabad ege alatt, a csönd 
intenzivitásában, a légkör tisztaságában, a 
színek világító erejében és a plasztikus, 
majdhogynem absztrakt formájú hegyei kö- 
zött. 

A szerves élet minimális létezése nem 
játszik szerepet a konstrukció vagy a kör-
nyezet benyomásában, amely inkább a földi 
őserők kifejezésének terméke. Vegetáció 
nélküli hegyek leplezik a gravitáció alapfo-
galmait. 

Az ég és a föld felcserélte szerepét. Míg 
normálisan az égbolt t űnik világosabbnak, 
mint a környezet, itt az ég sötét és mély, 
míg a vidék szikrázó fényben emelkedik fe-
léje, mintha ő  lenne a fény forrása. 

Mint láng nyelvei emelkednek a vörös és 
sárga sziklák az égbolt sötétkék bársony-
függönye felé. 

Lama Anagarika Govinda 
"The way of the white clouds" 
„Der Wig der weissen Wolken" 
Fordította Kiss G" бгgy 

bordás tímea 

HÁREMHÖLGYKÉNT 

szárnyak röpködnek fejem tetején 
szultán a kövön 
ordítom 
erőteljes hangoddal 
míg emberek lelkei futkároznak 
szultán a kövön 
a kövön 
habzó tajtékként zeng a fülembe, 
hogy a szultán 
ott van 
ott van 
azon a kövön 

A SORS KEZE ÁLTAL 

áporodott bűze a fényűző  télnek 
szétszórva hulló csillagait 
belenyilal a légbe 

sajgó habként tágul szemünk 
az út porában elvészve lassan 

ÁLOM 

távozó lakájként meghajolok, 
nevedet említve, 
szellőként játszom 
a befagyott vágyakkal, 
sebzem a valót; 

procelánként zúzódik szét, 
mi meg tehetetlenül 
nézzük a csodákat, 
míg a természet 
kísért. 
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nagy abonyi árpád 

ESTI KORNÉL BÁCSKÁBAN 
Kiegyenesedünk és mé-

lyebben lélegzünk: milyen 
tiszta itt a levegő . 

Sz. K. 

(jelenés l.) 

Egy novemberi késő  délutánon pillantottam meg elő -
ször, egy bácskai kisváros unalmas utcáján. Fullasztó, po-
ros délutánok voltak itt és hosszú sötét esték. 

A házak pilledten pislogtak túloldali szomszédaikra, az 
alkonyat porában néhány gépkocsi haladt. Eszembe jutott, 
hogy már sokat hallottam róla, de most nem láttam esőkö-
penyén Lisszabon szelét, sem cip őjén a Tagus fövényét. 
Csak az ismerős, szürke por ült rajta kövéren, s monda-
nom sem kell, miféle volt ez. 

Egy könyvesbolt kirakata el őtt ácsorgott. El ő rehajolt, a 
szemét kissé összehúzta, homloka csaknem az üveget 
érintette. Amint odaléptem hozzá, úgy téve, mintha én is a 
könyveket nézném (titokban persze a kirakatüvegben 
visszatükröződő  arcát fürkésztem), valami bosszúságot 
véltem felfedezni rajta. Az idegennek tetsz ő , szokatlan feli-
ratozású könyvcímeket böngészte. 

Szinte egyszerre kaptuk fel a fejünket, tekintetünk nem 
kerülhette el egymást. 

Az arcán ott ragadt még némi fájdalommal terhes aggo-
dalom abból a szomorúságból, mely néhány pillanattal 
előbb redőzhette fel a lelkét. S akkor (még ismeretlenül) 
valahol a szívemben megértettem őt, és titkon igazat ad-
tam neki. 

Épp este lett, h űvös szél kerekedett. 

(jelenés ll.) 

Hazafelé bandukoltam gyalogosan. A nap, melyet átél-
tem zsúfolt volt és mozgalmas, de nemigen különbözött 
többi napjaimtól. Már majdnem átvágtam a széles fasoron, 
amikor észrevettem. Ott ült egy magas homlokú, tömött 
bajuszú férfivel a lámpák sárga fényében. A bajszos arca 
szigorú volt, és mint egy szoboré, tiszteletet parancsoló. 
Éppen felállt, ballonkabátját szorosabbra vonta maga kö-
rül. Elköszöntek, és a férfi az ellenkez ő  irányba távozott, 
mint amerrő l én közeledtem. Örültem, hogy így majd ma-
gunkban maradhatunk. 

Megöleltük egymást, már évek óta nem találkoztunk. A 
hidegben orra piroslott, ritkás kötés ű , hosszan tekergő  sál 
ján úgy ültek a nyálgömbök, akár az igazgyöngy. Megpas-
kolta az arcomat, én pedig örömmel fedeztem fel voná-
caihan a régi barát melegségét. . 

Nemsokára egy zajos vendéglőben ültünk, a zenekar 
valamilyen ismeretlen dallamot játszott, s mi, régi szoká-
sunkhoz híven nagyban nyakaltuk a bort. Figyeltem. Fi-
nom arca, bár megviseltnek látszott, mégis tiszta volt. Es a 
mosoly az arcán. Ez volt a legjellegzetesebb. Gy űjtőme-
dencéje volt ez mindannak, amit eddig megélt. Optimista 
derű  és rezignált mélabú keveredett benne. Valamit tudott; 
józan életismeretrő l árulkodott. 

A zsongó teremben, cigarettáink kékes füstjénél a sza-
vait hallgattam, melyek különös súlyt és hosszú árnyékot 
kaptak ezen az estén melyet törékenyen vont be emlé-
keink nyugtalanító rétege. 

Arra gondoltam, hogy mennyire bácskai minden lehele-
te, még felelőtlen bohóckodása és széles hetvepkedése 
is. Bácska a mi Gascogne-unk. Minden különcködésben 
van valami vidékiesség is gondoltam. 

Azonban csakhamar elhagytuk azt a füstös kis hodályt. 
Néhányan túl nagy duhajkodásba fogtak, a zenekar is 
bántotta a fülünket, kedvünkre való muzsikát szerettünk 
volna hallgatni. Sivár utcákon barangoltunk, felhajtottuk 
gallérunkat, csípős szél fújt. későre járt. Nem találtunk 
olyan helyet, mely megfelelt volna. Nem titkolta csalódását 
és egyben csodálkozását. 

Bizony, sok minden megváltozott errefelé, mióta utoljára 
itt jártál, mondtam, ügyetlenül menteget őzve, mintha te-
hettem volna bármirő l is. Nem válaszolt, én pedig nem 
átallottam ráduplázni: de fél ő , hogy ez még csak a kezdet. 

Most sem szólt, csak mosolygott titokzatosan, és bizony; 
nem volt felh őtlen ez a mosoly. A szél a homlokába fújt egy 
hosszú hajtincset, az arca még kifürkészhetetlenebb lett. 
Csöndesen lépdeltünk egymás mellett, hosszú ballonja 
lobbant, akár egy súlyos palást. 

Végül is felcipeltem hozzám, majd valahonnan el őha-
lásztam egy üveg kadarkát. Egy rozoga gramofonon re-
csegő  lemezeket hallgattunk. 

Sápadt, arany fény égett a szobában, felfedve a kopot-
tas tárgyakat. Még beszéltünk errő l-arról, feldobtunk né-
hány témát; költőkrő l, írókról társalogtunk, régi barátinkról, 
de valahogyan —úgy t űnt — valamit elhallgattunk. Fejünk 
elnehezült, fáradtak voltunk. Ásítoztunk. 

Már nem tudom miféle zaj ébresztett fel, hirtelen felpat-
tantam: egyedül voltam a szobámban. Bámultam az üres 
székre, nemrég még súlyosan töltötte ki alakja, aztán a 
szék (mintegy sóhajtásképpen) reccsent egyet. Az ablak-
hoz siettem. Akkor lépett ki az utcára. Az ívlámpák hunyor-
gó fényében magas volt és erős. De a mozdulattal, melyet 
reméltem, nem ajándékozott meg. 

A szél szemetet söpört az úttesten és a fák ágait cibálta. 
Mintha valamit várnék, sokáig néztem utána, amíg csak tá-
volodó alakja össze nem mosódott az éjszakával. 

(emlék) 

Már jó ideje várakoztam. Az embereket néztem, el őttem 
siettek el, ki-ki a maga dolgára. A felbukkanó és eltünede-
ző  arcok jellemzően beszéltek azokról a más és más mó-
dokról, amelyeken gazdáik elviselni próbálják az életüket. 
Lassan lelkiismeretfurdalást kezdtem érezni dologtalan 
mivoltom miatt. Feladatom csupán a várakozás volt (köny-
nyűnek tűnő , de roppant kényes feladat). S valóban, egy 
idő  múlva már nem is őt vártam, hanem csak azt, hogy vé-
ge legyen a várakozásomnak. 

Végre megjött. De ahogy leült mellém, éreztem, . hogy 
magával hozta a szomorúságát is, mint valami ruhát me-
lyet visel. Toldozott-foltozott volt ez, ez az ő  aurája. És 
furcsamód, ahogy közelebb került, érezni véltem az elfor-
duló időben azt, ami ott hullámzott körülötte: a feltörő  
rosszkedvének szagát. Nem volt ez játék, komédia, a leg-
kevésbé sem; természetes dolog volt, mint a fény. Abban 
az időben már jócskán megvesztegettek bennünket egy-
más szavai, és úgymond, csak a mozdulatok nyelvén tár-
salogtunk, á legnehezebb és egyben a legnemesebb nyel-
ven, melyet valaha is megtanulni próbáltam. Súlya volt 
még egy gyanútlan pillantásnak is. 

Így hát, ahogyan ott ültünk, és érkeztek hozzám tes#é-
nek hullámai, egyszer csak önkéntelenül is, felrúgva hall-
gatólagos megállapodásunkat, hirtelen a vállára hajtottam 
a fejem, és a fülébe súgtam Kosztolányi egy mondatát. 

Amikor felemeltem a fejem, arcul ütött a mosolya. 
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vojislav despotov 

IN MEMORIAM SZIVERI JÁNOS 
(1954-1990) 

„... Hogy egyáltalán létezek, 
már állást foglaltam” 
(Egy Sziveri Jánossal készített rádióinterjúból) 

Hát az igazat megvallva alighanem nem is vagyok tisz-
tában azzal, hogy létezik-e közönség vagy sem. Ugy kép-
zelem el a dolgokat, hogy én megírom a motyómat, verset 
... és semmi közöm hozzá, hogy hát azt valaki olvassa-e 
vagy nem. A vers külső  életet él, tő lem függetlenül. És ha 
létezik egyáltalán közönségem, akkor annak a közönség-
nek a viszonya nem velem van, hanem a verssel ... 

Azzal, hogy egyáltalán létezek, már állást foglaltam. S 
hogyha az én létezésem misztikus, akkor a verseim is 
misztikusak kell hogy legyenek, ha pedig nem misztikus, 
akkor a verseim sem azok... 

Hát a költészetem nem váltott ki visszhangot, hanem az 
a puszta tény, hogy én magamat költ őnek vallom... Az 
váltott ki visszhangot! Mégpedig: körülbelül három hónap-
pal ezelőtt megvertek a rend őrök. Miért vertek meg a 
rendőrök? Azért, mert egyes embereknek nem tetszett, 
hogy hát én okosabb akarok lenni náluk. Tehát: berúgtam. 
Szóltak a rendőröknek, azok kijöttek, megvertek. Hát az 
egyedüli visszhang ez. De éz nem a költészetem miatt, ha-
nem hát a puszta tény miatt, hogy én vagyok a költ ő . Vagy 
mit tudom én. Alighanem jól van ez így is... 

(1974. 11. 17.) 

Az utolsó november egyik délel őttjén gondolataimból, 
rejtett, félkomputer! memóriámból el őbukkant egy bibliai 
kép, és vele együtt egy megfilmesített irodalmi alkotás cí-
me is; ilyenkor szeretünk feleleveníteni és új értelmet adni 
közismert toposzoknak, bármennyire automatikusan, vé-
letlenszerűen és esetlegesen jutottak eszünkbe. 

Sziveri Jánossal beszélgettem budapesti lakásán. Vele, 
akit verse nyomán legszívesebben Pannóniai Jánosnak 
neveztem, igazán pannon életutat járt be: a mocsarakkal 
körülvett bánáti Muzslától Újvidéken át Szabadkán át Bu-
dapestre ért, itt vagyunk most a parlament alatt, amelyr ő l 
már hiányzik a vörös csillag; végül teát iszik. Méreger ős 
pálinkák után, most teát. 

Beszélgettünk a költészetrő l (milyen csökönyös tud len-
ni ez a téma az élet válságos pillanataiban), a politikáról 
(„Viharos politikai időkben, mint amilyeneket átél ma Ke-
let-Európa, senki nem akar igazi, jöv őnek szóló verseket 
írni, és ezzel párhuzamosan klasszikus esszéket se; hirte-
len mindenki bölcs akar lenni, politikai tartalmú verseket 
költ és a pluralista pártrendszer híve."), arról, hogy Buda-
pestet elözönlötték az irodalmi folyóiratok, az új m űvészeti 
törekvésekrő l, a szatelitadók m űsoráról („Magyarország 
most már nem szatelitállam, de azért sok szatelitantennája 
van!") Balázs Attila szintén ott volt akkor, id őnként kimen-
tünk a teakonyhába elszívni egy cigarettát. 

Költő  volt, aki rótta a sorokat, nem tör ődve azzal, ki fi-
gyel rá, a felszabadult költ ő i nyelv híve volt, aki gyakran 
köszönt el így a barátaitól: „Tököd n őjjön nagyra!" A Sza-
bad gyakorlatok, a Hidegpróba és a Diadalok írója, aki a 
modern kifejezésmód mögött is meg ő rzött valamit a ha-
gyományos költői hűségbő l, lázadóként és jellegzetes ka-
lappal, a pogány szentek glóriájával a fején. Esküdt ellen-
sége volt minden intézmények által irányított gondolatnak, 
továbbá azoknak a sötét, bürokratikus állapotoknak, ame-
lyek szerint törvények csak azért léteznek, hogy a törvény-
hozók törvényesen bitorolt irodájukban kiélhessék magu-
kat azokon, akik vétettek az el ő írt szabályok ellen. Nem-
csak a költőt, az embert is el űzte Újvidék, arra késztetve, 
hogy a politikusság által determinált „weltschmertz” meg-
szólaltatója legyen. Risti ć i orientáltságú dramaturg és fo-
lyóiratszerkesztő  volt, aki az örökölt, hírneves, régi Új 
Symposionból új Új Symposiont teremtett, és ezzel együtt 
olyan szellemi közösséget, amely szembekerült a Forum 
establishmentjének platóni lakomájával — mindebbő l rajta 
azon a délelőttön már kevés látszott, a felsoroltakból keve-
set ismertem föl, látva megfogyatkozott fizikai állapotát, 
beesett szemeit, jellegzetes tekintetét, amellyel a költészet 
mestere az élet titkai felé fordul — a születés ugyanolyan 
véletlen lehet, mint a korai halál —, a kokainnap korongja 
alatt nincs tél, se nyár; az orvosságok és baktériumöl ő  
szerek lelassítják a reflexeket, az intuíciót meghatározott 
irányba terelik. 

De Sziveri törékeny testéb ő l mégsem áradtak felénk a 
halál sugarai, magába zárta őket, nem engedte ki urbánus 
környezetébe és a család aggódó kis közösségébe, a rá-
kot, ezt a hírhedt „állatfajtát", amely az evolúciót képes 
visszafordítani. Elköszöntünk egymástól, és elváltunk, meg-
ígérve, hogy elküldjük egymásnak könyveinket, fordítá-
sainkat, verseinket, újra csak verseket; megállt a szoba 
közepén, nehezére esett a járás, és én is — aki szemmel 
láthatóan az ellentéte voltam: testes és pirospozsgás — ne-
hezen indultam el; megint arra, a már említett, hiedelem-
szerű  szállóigére gondolva, hogy nem szabad megfordul-
nom, nem akartam, hogy a küszöbön úrrá legyen rajtam a 
patetikusság. Mégis visszanéztem. 

Igy, kővé dermedve, szememben utolsó tekintetével ért 
a budapesti hír, a pusztulás híre: meghalt Sziveri János, a 
nagy költő . 

Fordította Kontra Ferenc 



balázs attila 

MI SZÉL HOZOTT? 

Szabad gyakorlatok, Hidegpróba, Dia-dalok, Száj-
barágás és Mi szél hozott? 1977, 1981, kétszer 1988 és 
végül 1989. És egy kötet, a Bábel cím ű  készülőfélben. 
1990. 

Ennyit írt eddig nekünk, ennyit írt eddig mindenkinek, 
akit érdekel lírája, Sziveri János — költ ő . Szerkesztés és 
egyéb „mellékes" dolog lekopik, maradt tisztán az, hogy: 
költő . Van, akinek szemében ez vörös posztó, van, akinek 
nem. Dühöngjenek az előbbiek, örüljenek és gyönyörköd-
jenek az utóbbiak! Csupán arra kérnénk az els ő  csoportot, 
hogy legyen oly kedves és hangos mérgelődésével ne za-
varja a másodikat. Csitt, olvasunk! Mert szeretjük a poé-
zist, s becsüljük Sziveri János költ őt. Legalább így utólag, 
ha már egyszer sikerült meghurcolnunk és kiátkoznunk... 

Különben nehéz dolognak tartom Sziveri János költ ő i 
darabjainak, költészetének és színdarabjainak elemzését. 
Egyrészt azért, mert gondolatai sok szálon futnak, más-
részt pedig azért, mert ezek a gondolatok gyakorta várat-
lan pontokban találkoznak, s ű rűsödnek, nyernek jelentést. 
Ugyanakkor nem tartom nehéz dolognak Sziveri János 
költő i darabjainak, költészetének és színdarabjainak elem-
zését, mert azok magukkal ragadóak, így kedvet lehet 
érezni ilyen munka elvégzéséhez, amihez pediglen kedvet 
érzünk, az már nem is olyan fájdalmas. Azonban ezt a hi-
deg, objektív próbát én személy szerint másokra bíznám. 
Szakavatottakra és nem utolsósorban tárgyilagosabbakra. 
A magam részérő l csak annyit állapítanék meg, hogy ne-
kem nagyon szép, valójában szomorú poézis a szóban 
forgó ember m űve — rosszul alakuló sorsától elvonatkoz-
tatottan is, ha egyáltalában lehetséges ez olyan költ ő  ese-
tében, aki — még ha gyakorta az irónia távolságtartásával 
is, de —elsősorban önmagát foglalja játékos-groteszk, tör-
delt, azaz: áthajlásos és áthallásos, rímes versbeszéd-
be. Lehet-e ilyenkor elvonatkoztatni? 

Ami a hagyományosság és a modernség kérdését illeti: 
Sziveri ugyan szerepel a kísérletez ő  kedvű  költők egyik rep-
rezentatív keresztmetszetét nyújtó, VER(S)Zl6K cím ű , 
1982-ben Budapesten megjelent kis antológiában, de em-
lékszem egy majdnem veszekedéssé fajuló baráti beszél-
getésünkre, amelynek idevágó része azzal kapcsolatos, 
hogy általam nagyon szeretett, kedves vitapartnerem ak-
kori döbbenetemre kifejtette, miszerint ő  egyáltalában nem 
modern költő . Úgy éreztem, ezzel az említett antológia al-
címét hazudtolja meg, amely így hangzik : Formák és kí-
sérletek a legújabb magyar lírában. Különben most ve-
szem észre, hogy buta voltam, mertén els ősorban a kísér-
letek-re gondoltam, s hevületemben nem vettem észre, 
hogy a Formák kifejezésbe minden belefér — a klasszikus 
formáktól kezdve a teljesen szabad, kötetlen vers egyedi 
formát jelentő  formátlanságáig. Bocsáss meg, kedves ha-
ver! Te, aki azt írtad, hogy: „fülünk a porban hever". — S 
ezzel nemcsak ragyogó rímérzékednek, hanem szókimon-
dó igazságérzetednek úgyszintén sikerült hangot adnod. 

Nagy megelégedéssel vettem tudomásul, kitapogatván, 
hogy a fülem szerencsére változatlanul a megszokott he-
lyen csimpaszkodik koponyámba, még ha egy kicsit vasta-
gabb is a szüntelen ütögetéstő l. Akkor és ott —egy biztos —
pár lényeges milliméterrel közelebb kerültem a líra hallá-
sához. Megduzzadt, kinyúlt fülekkel. De az időnek eme kis 
töredéke nem arra szolgál, hogy hogy önmagamról be-
széljek. 

Költő i tapasztalatnak nem rossz a kellemetlen tapasz-
talat. Az idegek, a törékeny, csupán látszólag er ős test 
megsínyli, de a lélek a keseredéssel együtt új löketet kap, 
még akkor is, ha a keseredés tartósnak bizonyul. Ezt per-
sze módfelett veszélyes tovább fejtegetni, mert akkor minden 
sanyargató egyén nemtelen tettre nemes magyarázatot 
talál, tudniillik azt, hogy valahol — dialektikusan — a szent 
költészet szolgálatában áll. Igy az igaz líra kikristályosodá-
sát segíti a nyújtókerék, a spanyolcsizma, a mezítelen tal-
pon elnyomott cigaretta, a lábhoz közel húzott melegít ő , a 
szembe világító éles fény stb. Az els ő  pillantásra enyhébb, 
ám huzamosságba állítva: ennél, ezeknél is hatásosabb 
állandó megfélemlítés, amikor az ember torkába vissza-
nyomják aszót, visszanyomja jómaga. Esetleg az asztal-
fióknak ír, s amikor bele akarja tenni, meghökkenten kell 
tapasztalnia, asztalfiók nincs, ellopták a sz űnni nem akaró 
éjszakában. — Sziveri Jánosnak van erre is egy „vicces" 
verse a sok között, de nem azt idézem. Inkább egy igazán 
és szimpatikusan humorosat, ne tengjen túl a balkáni ke-
sergés. Tehát: Idill-dal, férfi hangra: 

( •) 

az ágakon bomlanak a fölbontott levelek 
én meg csak úgy olvadok olvadozok 
dide vagyis csicse 
regnek az eresz alatt a verebek lekerül 
vállamról a kabát 
(no de hová futtok vele?) — 

Lekerül a kabát, jön az újabb hidegpróba a szeszélyes 
tavaszban. Csakugyan: f űtenek-e még és meddig a Cou-
leur lokálban. (?) 

A szél, amely embereket hoz, embereket visz el: télen, 
nyáron, ősszel, tavasszal. Faljuk az elénk rakott (militáns) 
babot... „nyakig olajos padlóbűzben". Közben, állandó-
an valaminek a közében, miközben: 

az égen 
szelíd bárányhimlők legelésznek 
kőztük a Nép csóknyi sebhely (...) 

A szél, amely embereket hoz, embereket visz el. Mesz-
sze a temerini, muzslai (Jancsi így mondja: Muzsla), luká-
csi és egyéb határokon túlra. (Megjegyzendő , hogy Lu-
kács létező , még létező  falucska a jugoszláviai Vajdaság-
ban, s nem Lukács Györgyr ő l nevezték el!). A szél egyre 
erősebb, s nekünk, ha maradni akarunk, jól le kell kötözi 
magunkat. S nem kell félnünk, mert minek... Kötötten sza-
bad gyakorlatozunk, majd Pávián-szong -okat éneklünk, 
mert ez Az ember komédiája. Ain és kábel. Patk бbéldo-
bogás. Izzб  semmiség. Ingyencirkusz Mák Fezinek, 
amelyik így kezd ődik: 

29 



30 

Ülők 
ülhetsz még te is Feri 
kalapodról a port  
az eső  leveri 

Mi van? Örök eső? Örök Spiritusz? A HIDEGPRÓBA 
alkoholnótája, régi duhajkodásaink, és: 

És összekulcsolod kezed. 
Mint füstszürke függöny mögötti üres teremben, 
éledeznek a padlón a kátrányhalacskák. 
Ez is afféle diagnózis. 
Dia-gnosztikus dia-dal. 

Hol volt, hol nem volt, egyszer — mert mos már óhatatla-
nul átmegyünk személyesbe — dadogó, kissé halvány, 
rendhagyó kísérletet tettem — egy picinyke „provanszál" 
költő i est bevezetőjeként — elmondani, mitő l az egyik leg-
nagyobb költő  az, akivel az adott pillanatban szerencsénk 
volt találkozni. Rendesen nem tudtam megküzdeni a té-
mával, de különben is az volt az egyezség: okoskodni nem 
szabad! Mert attól az unalom madara ül ki az arcokra. 
Mindketten ezt igyekeztük elhessegetni. A közöny rút ma-
darát. S akkor én — a költő  sovány testrajzi, „duzzadó" 
életrajzi adataival alátámasztva — egy sz ő rzettel takart, 
„rusnya, de férfias vágásról" kezdtem el beszélni. Ha jól 
emlékszem, a vágás nem kardtól, hanem törött pohártól 
származott — egyenest a poéta állán. S belesz őttem Petőfit, 
s beleszőttem minden szart, és akkor a jelenlév ők küklóp-
szi szeme kezdett fölcsillanni. Talán ilyen szöveget kellene 
mondani most is, de valahogy nincs kedvem ehhez. (Elné-
zést, a szar kifejezés nem Pet őfi Sándorra, hanem a nim-
busz esetenkénti hülyeségére vonatkozik!) (És most már 
nincs kedvem sok szöveget mondani ...) 

Az említett est után egy csantavéri (csont és vér) kocs-
mában — némi pontossággal még emlékszem —természe-
tesen az örökkévalóságról beszélgettünk többek között. S 
akkor János azt mondta, jelentette ki stb., hogy neki meg 
nincs kedve az örökkévalóságnak dolgozni. ITT ÉS MOST 
akar jó, elismert költővé lenni. Igy igaz: itt és most; az 
egész magyar irodalomban, s ha lehet, azon is túl. Nem 
rossz elképzelés. A Mi szél hozott? dedikált példányában 
pedig ezt írja: 

Nem tudom, hogy természetszer ű-e de így 
elfogyóban gyakran felmerül a kérdés: 
a Nagy Zabálás után ennyi csak a desszert? 

Igazából nem tudjuk, mi az ill ő  desszertmennyiség. De 
tényleg csak ennyi? Mi szél akar megintcsak elvinni, Jan-
csi? 

Kapaszkodj meg még egy kicsit! 

Jancsi! 
Beszélgessünk még egy kicsit arról, hogy „ki gyömö-

szölt bé minket is ebbe a szűkös postaládába?". 

(1989. december) 

AZ ELSŐ  RÉSZLET AZ UTOLSÓ 
RÉSZLETBŐL 

Sok embernek segítettem már költözni. A húgomnak 
oda-vissza, Bicskei Zoltánnak, unokatestvéremnek, aztán 
megint a Fufunak — aztán olyanoknak is, akikhez nem f űz 
szorosabb baráti kapcsolat, de összeálltunk páran, össze-
dobtuk az erőt. Bevetettem a kis óriásom, lassan kiörege-
dő  Renault négyesem, amit egyesek bakkecskének be-
céznek (főleg a határon túl), s ment a meló. Egyszer a 
Tickmayer Öcsinek is elhoztam valami cserepes virágokat 
meg egy rakás lemezt Temerinb ő l. Öcsi nálunk helyezte el 
pianinóját a továbbiakig, úgyhogy most azt dögönyözöm 
néha, de nem vagyok született tehetség: a TAKE FIVE 
motívumát valószín ű leg sosem tanulom meg rendesen el-
játszani rajta. Mit csináljak, két bal kéz, két botfül. Ilyennek 
teremtett az Úristen. 

Cipelni azért tudok. Sziveri Jancsit is körbeköltöztettem 
az újvidéki Telepen —kevéske motyójával, rengeteg köny-
vével együtt, amiért a profi siptár — a töksérv veszélyét 
bekalkulálva — jól megvámolta volna. Szidtuk a tömérdek 
könyvet, szidtuk magunkat, hogy mi is az írott bet ű  süket 
tengerét szaporítjuk, de aztán mindig jól körülnéztünk, 
nem maradt-e véletlenül akár egy is valamelyik sarokban. 
Mert azért kár fenne otthagyni az egereknek. Vagy ki tudja, 
kinek. Az új helyen aztán letelepedtünk a jól megpakolt do-
bozokra és sört bontottunk. Volt, hogy Jancsi a fogaival 
harapta le a kupakot. Ez amolyan mutatványnak számított, 
meg nem is, mert a nagy hurcolkodásokban rendszerint el-
tűnt, valahová elkallódott a nyitó. S akkor koccintottunk, 
pedig azt mondják egyesek, hogy sörrel nem szokás. Szi-
veri Jánost ez egyáltalán nem izgatta. A spárgával össze-
kötött újságokat kihajította az ablakon, s jóles őn kinyújtotta 
a lábát. 

A valahanyadik üveg után nagy irodalmi vitát bonyolítot-
tunk le. Jancsi rendszerint olyasmit mondott, hogy komám, 
te akkora szamár vagy!, de nem sértődtem meg. Ez vala-
hogy természetesen hangzott az ő  szobájából. Meg azt is 
gyakran kijelentette, hogy nagyon szívesen megverne, ha 
elbírna velem. Mindazonáltal sosem estünk egymásnak. 
Inkább nótázni kezdtünk. Szívesen meghallgattuk volna a 
TAKE FIVE-ot, de a fene tudta, melyik dobozban lapul a 
lemezjátszó. Így ordítottunk mi a gramofon helyett, ere-
dendő  barbárságunkban körbevizeltük az úi udvart. Jancsi. 
a birtokába vette az új terepet, az új gazdának meg ha vol-
tak is némi kételyei azzal kapcsolatban, hogy miféle embe-
rek vagyunk, nos hát... Legföljebb nem ilyennek képzelte 
az írókat. Legyen boldog vagy éppen boldogtalan a véle- 
ményével! Duhaj vademberek voltunk, akik írnak és olvas-
nak. Ifjú titánok az évek pergésében. 

Az ablakon kidobott újságokról jut eszembe, hogy a mi-
nap Sebök Zolival, aki az ócskapiacon a muszkáktól vá-
sárolt pár pirosért egy gukkert, s most a rövidlátó emberek 
örömével nagyokat gukkerozik, de ez nincs összefüggés-
ben a történettel, tehát Zoltánnal magánszorgalomból át= 
nyálaztuk a Dolgozók néhány molyette, egybekötött évfo-
lyamát, és az 1971-es keltezés űben megtaláltuk azt, amit 
kerestünk. Mindenki olyan röhejesen fiatalnak nézett ki 71- 



ben. Sziveri Jancsi is: hosszú hajjal, kamaszos ábrázattal. 
A fénykép alatt a következ ő  szöveg áll: 

Muzslán születtem 1954. március 25-én. Az általános 
iskola elvégzése után katonai gimnáziumba jelentkez-
tem most viszont a zrenjanini Május 25. Szakmunkás-
képz ő  Iskolaközpont tanulója vagyok. Versírással ele-
mista korom óta foglalkozom. Rendkívül érdekel a kép-
zőművészet. A szakkőzépisko/a befejezése után sze-
retném folytatni tanulmányaimat. Vágyam: az újvidéki 
Magyar Tanszékre beiratkozni. Ami érdekl ődési körö-
met illeti, minden új, haladó, avantgarde leköti figyelme-
met. 
A mellékelt három versikében a fiatal Sziveri János a 

halálról beszél, „véres émelyítő  szagú nyers hús"-ról. 
Tárgyilagosan nézve gyönge kis költ ői darabkák még 
ezek. Céltalan póz, bár maradt volna ennyiben? János ké-
sőbb megtagadta saját költ ő i kezdetét. A vég-rő l itt még 
korai beszélni. És én nem is akarok errđ l ... Meg ez nem is 
egy kritikai írás. 

Sziveri János úgy fogalmazott, hogy vágya beiratkozni 
az újvidéki Magyar Tanszékre. Akkor még vágyta ezt, ké-
sőbb szökött tő le, mint ördög a keresztt ő l. Egyik látványos 
szökése közben ismertem meg az egyetem régi épületével 
szembeni, Gurman nevezet ű  étteremben, méginkább: ivó-
ban. Hetvenvalahányban. Jancsi a széken állt, s a költ ők 
örök fölényével igyekezett lerázni pár, kétségbeesetten az 
ingujjába csimpaszkodó pincért. A költ ő  éppen közölni 
akart valamit az emberiséggel, természetesen ott is akad-
tak valakik, akiknek ez ellen volt némi kifogásuk. Egysze-
rűen kidobták a poétát. Úgy értesültem, hogy ez nem 
egyedülálló eset a poéta életében. Akár megszokhatta vol-
na, de sosem szokta meg. 

Bevallom, én is azok közé tartoztam, akiknek els ő  pillan-
tásra nem tűnt túl szimpatikusnak ez a hetyke, bajkever ő  
Szive гі  János. Ez a szabad gyakorlatozó, bohém villany-
szerelő  pilóta — a maga szőnyegbombázásaival és gya-
korta durva, faragatlan tréfáival. Pilóta, aki megszökött, 
mielőtt fölültették volna a repül ő re. Naná; majd mákos! 
Nem akart röpülni a muzslai Sziveri János. 

Bevallom, én is azok közé tartoztam, akiknek kezdetben 
nem tűnt túl megnyerőnek ez a figyelem középpontja felé 
igyekvő , gyakorta hangos, másokból bolondot esináló em-
ber — a maga bánáti kukacosságával. Gondoltam, menjen 
a fenébe! De nem ment. Maradt. S akkor fokozatosan ugyan, 
de kezdett valami megváltozi bennem. Meglehet ősen intim 
vallomás ez. Egyszercsak elkezdtem szeretni, mert hatal-
mas energia szorult belé, s ez nem egy utolsó dolog az 
egyetemes enervált energiátlanságban. Furcsa, talán épp 
ez az erő  emésztette el. Jancsi élő  energiájának hiányát 
ma egyértelm űen ordító ű rnek érzem. Lehet, hogy a maga 
humorával megintcsak ennyit mondana: 

— De nagy szamár vagy, édes komám! 
Közben azért tudom, hogy jólesne neki. 
Akár nekem most még csak egy pohár sör vagy bor, ha 

lenne valahol ebben a kurva házban —így: hajnaltájt. Kö-
zös részegségeink csúcsidejében, mert minek ezt tagadni, 
szakaszonként ittunk, mint a kefekötők, s amikor az egyik 
legnagyobb kefét nyeltünk, akkor egymásba borulva elü-
völtöttük, szó szerint, hogy: 

— JÓL BEBASZOTT MINÉKÜNK A SZENTKÚTI BÚCSÚ! 
S aztán azt is hozzáf űztük — különféle változatokban —, 

misszerint: bezzeg nekünk csakugyan nem maradt más, 
csak az apánk fasza, azt fogjuk be valahogy és úgy me-
gyünk haza. A legújabb néplélekrajzi kutatások is egyértel-
műen bizonyítják, mily lesöpr ő , katartikus erejük van az 
ilyenfajta megnyilvánulásoknak. Úvöltöttünk, közben alat-
tomban törtük a fejünket: ki hová megy haza? Rendben, 
én a Telepre, de Jancsi? Az egyik alaptalan, végletes el-
képzelés szerint Lukácsra. Az valami kis picsányi hely va-
lahol, ahol a nagyszülei éltek. Örök ábránd, nosztalgia. Mit 
csinált volna Sziveri János Lukácson? Igazából Temerint 
is, mivel nem volt temerini, szám űzetésnek érezte. Muzsla 
egyenest kínzás lett volna számára. Pancsovai tudósító? 
Röhej. A Szabadka-fabatka rím később született. 

Amikor már nagyon kivetkőztünk, eligazítottak valahogy 
bennünket a nő ink. Rögtön fűzöm tovább, engem az egy 
feleségem, Jancsinak pedig itt is volt egy megsínylett ki-
esése, de ez már annyira az intim szférába tartozik, hogy 
nem szólnék róla többet. Bonyolult. Ami verseib đ l kicseng, 
az maradjon. 

Sziveri Jancsi — kényszerűségbő l is — költöző  lélek volt. 
az  újvidéki Telepen is leírt egy kanyart, mondom, mert az 
én bakkecskémen vittük a cuccot. A Ružin gaj nevezet ű  
Rózsa utcából Jani bácsiékhoz, aki az Ady Endrében lako-
zott és imádta a pelkót. Egy homályos éjszaka a némi al-
koholtól kiakadt társaság (kisszámú) egy temet ő i keresztet 
cipelt haza. Rosszul sikerült, mert másképp nem sikerül-
hetett a dolog ezzel az ómennel. A megboldogult Jani bá-
csi után egy belügyi dolgozó lett Jancsiék házigazdája a 
Verseci utcában. Ez az állapot aztán nem tartott sokáig. 
Következett a már többször említett Temerin, a Matuska-
ház. Jó versek születtek ott, de Sziveri Jancsi nem hor-
gonyzott le. Élete történetéb ő l tudjuk, hogy a kínálkozó kö-
rülményektő l vezérelten családostól Szabadkára költözött, 
ahol lerobbant az egészség. 

Budapesten is ott voltunk mi, 1990 éwel Krisztus halála 
után, többek közt ez a horpadt narancsra emlékeztet ő  Re-
nault-om és én. De Sziveri János költ őt már nem mi köl-
töztettük. Ezt a szerepet mások vállalták. 

Itthon találomra ütöttem föl a Hidegpróba cím ű  kötetet. 
A könyv ennél a versnél nyílt ki: AZ ELSŐ  RÉSZLET AZ 
UTOLSO RÉSZLETBŐL: 

Oh de ez az utolsó részlet. 
Kešer ű  fagyok kora. Midőn ismét 
eggyé lesz test és talaj: hanyagul (...) 
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32 SZÁMŰZÖTTNEK 
SZÁLLÁSADÓJA 

Abban az időben folyt a gyomrozás a Forum ház minden 
szerkesztőségében, legfđképpen a Magyar Szóban. Azért 
éppen a Magyar Szóban, mert ott osztott és uralkodott a 
teljhatalmú fđszerkesztő , aki előtt egy kicsit recetált maga 
a vezérigazgató, Fehér Kálmán is,meg a könyvkiadó igaz-
gatója, Bányai János is. A maguk módján mind a ketten ki-
fejezett ellenszenvvel viseltettek a nyakukra telepített Er-
délyi Károllyal szemben, aki ugyan a vállalat hatalmi sza-
márlétráján semmiképpen sem lehetett fölöttük, de azért 
éreztette velük, hogy az ő  kezében másfajta hatalom van, 
amit bármikor alkalmazhat velük szemben és ellenük. Hogy 
ez milyen visszás helyzeteket teremtett, igazolhatja az az 
eset, amikor azt fontolgatták a háttérb ő l irányító nagyhatal-
múak, hogy ki legyen Bálint Imre, a korábbi vezérigazgató 
utódja, aki oly messze volt a betűvetés tudományától, mint 
Makó Jeruzsálemtő l, de azért vezérigazgatónak megtette. 
A jelöltek között mint legesélyesebb Erdélyi és Fehér sze-
repelt. Ebben az id őben az egyik Magyar Szós újságíró, a 
mindig jólértesült Csorba István meghitt beszélgetést foly-
tatott Fehérrel, és nem emlékszem már mit, de valami egé-
szen bizalmas dolgot hallott tő le. Az Erdélyi elől a 7 Nap-
hoz menekült Csorba valami olyasmit talált mondani 
Fehérnek, hogy ezt a bizalmas közlést Erdélyinek a szé-
mébe vágja, mire Fehér riadtan tiltakozott: Elment az es-
zed? Ezzel az ő rülettel őszintén beszélni?! 

Folyt a gyomrozás folyton. Mindig volt valami ok, hogy 
az egész házat gyomrot göresösít ő  feszültségben tartsák. 
A Magyar Szó akkori főszerkesztője tartotta kezében a 
szálakat. Neki nem voltak aggályai. Ő  fél kézzel le tudta 
söpörni az asztalról Herceg János kéziratait, kihúzta Né-
met Istvánéból az istennel és a vallással foglalkozó félmon-
datokat vagy akár csak szavakat, és nem átallotta kijelen-
teni, hogy a Magyar Szót semmi felel ősség nem terheli 
azért, hogy Sziveri János kenyér nélkül maradt, hiszen 

maga mondott fel. Azt persze elhallgatta, hogy a költ őem-
bernek pancsovai tudósítói állást adott, Újvidéktő l vagy 
száz kilométerre. Rómából Tomiba. Jancsi megszökött. 
(Kevesen tudják, hogy Jancsi megaláztatása odáig terjedt: 
a tudósításait fennhangon olvasták a szerkeszt őségben és 
gúnyolódtak rajta avatottak és avatatlanok.) 

Abban az időben lezajlottak már a nagy cikkezések. 
Mák Feri megírta ugyan, hogy a tolla nem eladó, nem so-
kan törődtek vele, akadt író és újságíró, akit sarokba lehe-
tett szorítani és megíratni vele az elmarasztaló cikket a 
Sympo és Sziveri ellen. tótollú, m űvelt szerkesztőt tudott a 
napilap teljhatalmú ura sarokba szorítani kiadásra váró la-
kásvégzéssel; posztgraduális feladataival foglalkozó újság-
írót tanulmányi lehetőségének megvonásával; el tudta 
érni, hogy a Magyar Szó fegyelmi bizottsága, amelynek 
élén ismét újságíró állt, kiadjon olyan végzést, amelyben 
az állt, hogy az éppen leszerelt katona szakmailag megfe-
lelő , de nem alkalmazható. Voltak persze önkéntesek is az 
ilyen munkára, mint ahogyan mindig is szoktak lenni. Szó-
val hát virágzott a szellemi terror a Magyar Szóban, ahon-
nan a Symposok ügyét nem elhanyagolható mértékben irá-
nyították. Négyszemközti fenyegetésekkel vagy olyan le-
szavazásos módszerekkel, amilyet legutóbb (utoljával?) a 
JKSZ csonkán maradt kongresszusán láthatott az erre kí-
váncsi világ. 

Jancsiék bejártak a telepi Pet őfi Sándor Művelődési 
Egyesületbe. Ott olvasni lehetett, és télen melegedni is. 
Felesége abban az időben készült a diplomálásra, neki a 
könyvtár még némely forrásmunka felkutatására is szol-
gálhatott. Egy itteni, tehát könyvtári beszélgetésen szerez-
tek tudomást arról, hogy a M űvelődési Egyesület titkárn ője 
szülési szabadságra készül. Talán érdemes lenne Jancsi-
nak megpályáznia az ideiglenes helyettesítési állást? 

Mit tudtak a telepi egyesület illetékes személyügyi bi-
zottságának tagjai arról, ami Jancsi körül történt? A világ 
legtermészetesebb dolgának tartották, hogy a munka nél- 
küli fiatalembert föl kell venni. A kérvénybe nyilván beírta, 
hogy volt újságíró, hogy költő , hogy rangos vajdasági iro-
dalmi elismerést is kiérdemelt már. Hát miért ne vették vol-
na föl? A bizottsági döntést — azt hiszem -- már minden ar-
ra illetékes szerv elfogadta, de azért még el kellett juttatni 
valami arra nem illetékes, de beleszólást gyakorló szerv- 



hez. Hogy ez milyen szerv volt, azt csakugyan nem tudha-
tom. A háttérb ől persze próbáltuk a felvételi döntés útját 
egyengetni. Ki hogyan tudta. Jómagam felkerestem Fehér 
Kálmánt és Ágoston Andrást. (Ez utóbbi abban az id őben 
tartományi szakszervezeti vezet ő  tisztviselőféle volt és a 
Petőfi elnöke is egy évig.) 

Mennyire lehet tanulságos és mennyire számít közérdek-
lődésre az a részletkérdés, hogyan lehetett ebben az id ő -
ben bármiféle módon közbenjárni egy üldözött személy ér- 
dekében? 

Az üldözött mindig a legüldözöttebb. Akit kiebrudalnak a 
pártból, az repül a főszerkesztő i székbő l és az állásból, 
sőt, amint a sikertelen intervenció után Ágoston az ered-
ményt Sziverinek továbbította, repült még a vidékr ő l is. 
Ágoston ugyanis azzal a hírrel tért vissza néhány nap eltel-
te után, hogy legjobb lesz, ha Jancsi teljesen elhallgat, 
visszavonul, de még ha Újvidéknek a környékér ő l is eltűnik. 

Interveniálni úgy lehetett, hogy az ember fogta magát, 
és elment ahhoz, akirő l feltételezte, hogy hajlandó a kezét 
megmozdítani az üldözött érdekében, s akinek a kézmoz-
dulata számít valamit. Nos, Fehérnek is és Ágostonnak is 
éppen elég konfliktusa volt Erdélyivel, mindketten ismerték 
gátlástalanságát, feltételezhet ő  volt, hogy hajlandóak lesz-
nek mozdítani valamit Sziveri érdekében. 

Szükség van még valamire. Olyan emberre, aki haj-
landó felszólítani az intervencióra kiszemelt befolyáso-
sakat. Miért vállalkoztam hívatlanul erre? 

Ebben az időben már közel egy évtizede a Magyar Szó 
bírósági tudósítója voltam. Egy alkalommal az egyik ítél ő -
bíróval beszélgetve megkérdezte t ő lem, hogyan tudom 
nap-nap után írogatni a kisebb-nagyobb perekr ő l szóló je-
lentéseimet, riportjaimat. 

—Úgy, hogy én ezeket a vádlottakat egyt ő l egyig sajná-
lom. 

— Azokat is, akiket én elltelek? 
—Akiket elítélnek, azokat a leginkább —válaszoltam. Ér-

deklődött persze, hogyan lehet sajnálni olyan büntetett 
személyt, aki rászolgált a kiszabott penitenciára, de ezt én 
nem tudtam neki megmagyarázni. Azt azonban tudom, 
hogy amikor a hetvenes évek elején Mirko Čanadanovi ć , 
az akkori tartományi pártvezér beintésére a pártból kidob-
ták az akkor rendíthetetlen erkölcsi gerincességrő l ismert 
Bosnyák Istvánt, én ott voltam azok között, akik aláírtuk a 
beadványt, hogy a párt fontolja meg ezt a döntést. Amikor 
Bada István, a Forum egykori ifjúsági vezet ője pártbünte-
tés előtt állt azért, mert az akkoriban igen népszer ű  Vicc-
fórum cím ű  szilveszteri házilapban megjelentetett egy 
olyan találó gúnyiratot a vajdasági magyar vezet őkrő l, 
amilyennek párja azóta sem született, akkor ott voltam 
azok között, akik leszavaztuk Bálint Istvánt, az akkori párt-
titkárunkat, s Bada nem kapott pártbüntetést; pedig Bálint 
igen hatásosan érvelt, hogy Badát ki kell dobni a pártból, 
mert ezt Sóti Pali, az akkori hatalmasság így akarja és 
„Jegyezzétek meg, hogy a Sóti Palinak mindig igaza van", 
mondta Bálint az asztal szélét veregetve ujja bütykével. 
Hát ez a szokásom vitt rá arra is, hogy — magam is üldözött 
lévén, éppen Erdélyi Károly f őszerkesztő i újraválasztásá-
nak erélyes ellenzése miatt — bemenjek Ágostonhoz is és 
Fehérhez is Sziveri János ügyében. Csak arra kértem 
őket, hassanak oda, hogy alkalmazható legyen a Pet ő fi 
egyesületben. Be kell ismernem, vérszegény kis vállalko-
zás volt. Ennek ellenére nem látszott teljesen kilátástalan-
nak amikor —régi Magyar Szós bútordarabnak kijáró jog-
gal —egyszerűen benyitottam Fehér irodájába. Mondott ő  
nyomban olyat, hogy „ezekkel nem lehet tár,gyalni", de 
nem zárkózott el az elő l, hogy tegyen valamit. Agoston pe-
dig határozottan ígérte, hogy Majornál a legközelebbi alka-
lommal szóvá teszi ezt az ügyet. Végül is nem lett semmi, 
mert Fehér azt válaszolta, hogy nem tehet semmit, 
Ágoston pedig azt, amit már fentebb idéztem. 

Jancsi ebben az id őben már szinte a titkári székben 
érezte magát, hiszen az önigazgatói szervek meghozták a 
jogerős döntést. Azután valaki valahonnan rájuk telefonált, 
ismét összeült az illetékes önigazgatási szerv, vagy szer-
vek, és meghozták az elutasító döntést. Jancsiból nem lett 
még ideiglenes titkár sem az újvidéki telepi Pet őfi Sándor 
Művelődési Egyesületben. 

Ebben az időben már nemcsak fáztak, hanem éheztek 
is. A könyvtárban értesült arról, hogy mégsem vették fel s  

itt vetődött fel beszélgetés közben az is, hogy a napi koszt 
még csak kikerülne a szül ő i támogatásból, de az albérletre 
már nem jut. 

Már vagy öt éve állt ekkor üresen a temerini szül ő i há-
zunk, apánk 1979-es halála óta. Az is a könyvtári beszél-
getés során merült fel, hogy hiszen ebben a házban in-
gyen lakhatnának. Csak hát persze ki kellett tapasztani és 
meszelni: a konyhában nincsen vízvezeték, az udvarban 
és a gangon nincsen használható villanyvezeték, meg sok 
más hasonló hiányosság van ott még, amit ha akar, pótol, 
ha nem, hát felő lem használhatja úgy is. 

Csakugyan nem emlékszem már arra, hogy mikor men-
tek el megnézni ezt a túlabarai parasztházat, amely olyany-
nyira jellegzetes paraszti építmény, hogy Harkai Imre ráté-
tette a fényképét a temerini népi építészetr ő l szóló könyvé-
nek hátlapjára. Lehet, hogy én vittem ki őket, lehet ők ma-
guk mentek a megadott címre háznéz őbe. Gyorsan mege-
gyeztünk, hogy kimennek lakni. Losoncz Nándor a temeri-
ni középiskola örökös igazgatója nem az a fajta ember 
volt, akire ebben a kérdésben egy telefonálással rá lehet 
ijeszteni, egybő l alkalmazta Jancsi fiatal feleségét, s a né-
hány hónappal korábban még teljesen kilátástalan hely-
zetben levők egyszerre rendszeres jövedelemhez jutottak, 
és fedél is került a fejük fölé. De milyen fedél? 

Ki mindenki vett részt annak a háznak a tapasztásában, 
meszelésében, a tetőcserepek megigazgatásában, a víz-
vezeték és a villanyvezeték helyreállításában? Volt rá 
eset, hogy talán húsz önkéntes is buzgólkodott ott: Hevér 
János mozgósította TAKT-csapatát, rossz lábával eljött 
Muzslyáról még Rácz János is. Mindig akadt köztük, aki a 
házigazda, vagyis hát Jancsi üres zsebét kímélend ő , ma-
ga hozatta a móvásoknak ládaszám a sört, házikolbászt, 
sonkát, szalonnát, vöröshagymát. A konyhába bevezették 
a vizet, a mosógép használatához nélkülözhetetlen impro-
vizált emésztőgödröt Jancsi saját maga ásta. Azóta is azt 
használja az a másik lakó, aki a helyükre költözött. 

Az odaköltöztetésük hasonló baráti helytállással történt, 
vagy talán még tanulságosabbal, mint a ház lakhatóvá 
tétele. Mert a renoválást jórészt barátok, ismer ősök, ro-
konok végezték ám az újvidéki Versec utcából egy vadide-
gen férfi, a leend ő  szomszéd Adám István, az ifjabbik, vit-
te el Sziveriék szánalmasan szegényes holmiját édesapja 
traktorán. Természetesen díjtalanul. Ádámék, az id őseb-
bek, jellegzetes temerini földm űvesek. Az idősebbik István 
valamikor vállalkozó szellem ű  paraszt volt, aki a hatvanas 
években a fejébe vette, hogy az a temerini szövetkezet 
rosszul képviseli az állattenyészt ők érdekeit, és többed-
magával meg akarta alakítani a saját szövetkezetüket, 
amelynek már nevet is választottak: Bácska. Az els ő  meg-
beszélések után néhányszor beidézgették őket a rendő r-
ségre, és meg lettek győzve, hogy kezdeményezésük nem 
elég demokratikus. Fia, az ifjabbik István, a temerini m űve-
Iбdési egyesületnek oszlopos tagja volt, aki az alkalmi cso-
porttal körültáncolta az országot, és végigtáncolta az Adria 
partját nyári szezonban, a turistákat szórakoztató jugo-
szláviai magyar táncokkal, énekekkel. Van tehát benne, 
még ma is van ilyesfajta hajlam. Az új lakók érkezésekor, 
illetve a beköltözködés előtt azonban azt sem tudta, hogy 
létezik a világon egy Új Symposion nevű  folyóirat, meg hogy 
annak a főszerkesztő iét milyen csapás érte. 

Még kevésbé tudott róla édesanyja, a csupaszív Ilon, aki 
évtizedekig hordta a sok jó tejfölt, túrót az újvidéki piacra, 
ebben az időben azonban már kiöregedett bel ő le. Termé-
szetes kíváncsiság élt benne mindig, várható volt, hogy 
meg fogja tő lem kérdezni, miféle embereket hoztam oda 
nekik szomszédul. Ennek elmagyarázástól egy kissé tar-
tottam. Hogyan mondjam meg neki, kiféle ember ez, miért 
engedem be őket a házba, és miért ingyen, hiszen a jókora 
kert használatáért még külön is fel lehetne számítani vala-
mit. A magyarázatra persze végül mégis sor került, egy 
olyan alkalommal, amikor az ifjabbik István már oda járo-
gatott maga is a mi házunkba Jancsiék fészkét el őkészí-
tendő . Ő  persze a saját cimboráitól értesült arról, hogy ide 
akar költözködni egy üldözött magyar költő . A temerini 
amatő r színházban elterjedt az ilyesminek a híre. Egy al-
kalommal, amikor átmentem Ilonhoz a sokásos túró és tej-
föladagot megvásárolandó, ő  bizalmasan félrehívott a túró 
aggasztására és mérésére szolgáló hidegkonyhába. 
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— Mongya, Martony! Má' ne haraguggyon, hogy ilyesmit 
kérdézék. Nem azé, mert kíváncsi természet ű  vagyok, ha-
nem hát az embernek csak köll tudni, ki a legközelebbi 
szomszéggya. Mer hát ugye vele... 

Szóval hát be kellett számolnom, kifélék költözködnek 
melléjük. De ekkora már volt nekem a magyarázatra egy 
egyszer már bevált fogásom. Azt pedig Jancsi édesapjával 
folytatott beszélgetésünkkor ötlöttem ki kínomban. Ez ak-
kor történt, amikor hazalátogatván az udvaron éppen senki 
más nem volt található, hanem csak maga Jancsi édesap-
ja: Azt hiszem, éppen az udvari vízcsapon javítgatott vala-
mit, talán éppen a konyha felé szolgáló új elágazást sze-
relte rá. Bemutatkoztunk egymásnak és lassan kezdtünk 
beszélgetni, amibő l megtudta, hogy én vagyok az az újság-
író a Forumból. No, a Forumról ő  sok jót nem hallott, mert 
hát a fiával a Forum bánt el; a Magyar Szó sem volt alkal-
mas arra, hogy arra hivatkozva enyhítsek a hozzám való 
bizalmatlanságán, mert napilapunk meg élen járt Jancsi 
áztatásában. A beszélgetés mégis affelé alakult, hogy hát 
ő  megkérdezte tő lem. 

— Maga hát újságíró? Szokta olvasni azt, amit azén fiam 
írogat? 

Olvastam, bár tévednék, ha azt tartanám, hogy, err ő l 
mérvadóan nyilatkozhatok az apának. De mit válaszoljak? 
Nyilván oda fog kilyukadni, hogy mondjak róla véleményt. 
S ha ezt megkérdezi? 

Meséljem el, hogy milyen lelkesedéssel olvastam Ra-
dics Viktória színházi bírálatát? Hogy micsoda megrendít ő  
élmény volt számomra a mondat a zsarnokságról? Hogy a 
Centripetális farok mennyi találó megjegyzést tartalmaz? 
Hogy a Gojko Đogót említő  Tolnai-versbő l én nem a m ű -
vészi megfogalmazáson rendültem meg, hanem Tolnai 
emberi meglátásán és szókimondásán? Ez Jancsi apját 
nem érdekli, meg ezeket az írásokat nem az ő  fia írta, ő  
csak közölte. 

— Biztosan olvasott már József Attiláról? —kérdeztem 
végül nyögve. 

— Hogyne! — de nem értette még, hova akarok kilyukad- 
ni. 

34 	— Hát a maga fia olyasmiket ír. 
Nagyon gyötört a kétség, jól mondom-e. Hallgatunk egy 

ideig, újra elkezdett piszmogni a vízcsappal. Aztán megállt 
a szereléssel, és rám nézett: 

— Ha olyan jót írna, akkor miért bántanák? 
Most már jó nyomon vagyok. A további magyarázat 

egyszerűbb. 
— Tudja, a József Attilát is kidobták. Őt az egyetemrő l. 

De ő  is tudta, hogy van ilyen költői sors. Meg is írta az 
egyik versében. Úgy mondta, hogy ő  dudás, és aki dudás 
akar lenni, annak pokolra kell menni. Hát a Jancsi is du-
dás, és járja a poklokat. 

Minden világos volt. 
Leszegte a fejét és valami olyasmit mondott, hogy annál 

inkább megmutatom. Nyilván azt akarta megmutatni, hogy 
Jancsit nem lehet eltaposni, amíg ő  mozdíthat érdekében 
valamit. 

Már éppen berendezkedtek az új helyen, amikor hirtelen 
nagy baj csapott közéjük. János els ő  házasságából való 
fia időnként kilátogatott hozzájuk. Nagyon jól érezte ott 
magát, annál is inkább, mert ott gyakran találkozhatott 
egyik néném unokájával, akit ő  nemcsak hogy ismert, ha-
nem Újvidéken pajtáskodott is vele. Együtt jártak iskolába. 
A két kisgyerek szabályosan tüzeskedett a szomszédék, 
vagyis Ádámék hatalmas szalmafészere tövében. Mint 
utólag kitudódott, a dobozszámra gyújtogatott gyufától 
több ízben is lángra kapott a szalma, de a két csintalan 
gyereknek sikerült eloltania. Ahelyett azonban, hogy ett ő l 
megijedtek volna, ők tovább tüzeskedtek. Végül lángra 
lobbant az egész kazal és elégett Ádáméknak szinte min-
den mezőgazdasági felszerelése, kivéve a traktort. Tiszta 
szerencse, hogy a két gyerek is ott nem égett. Amikor 
ugyanis véglegesen fellobbant a kazal, ők ezt is megpró-
bálták eloltani és beugrottak a kazal és a mellette lev ő  
drótkerítés közé, ahol csak az isten ő rizte meg őket a meg-
sérüléstő l. Sikerült idejében kiugraniuk. Jellemző  Adámék-
ra, hogy még ekkor sem mondták fel velük a barátságot, s 
jellemző  Jancsira is, hogy nemcsak a t űz oltásában vette 
ki a részét emberfeletti er őbevetéssel, hanem még a kár-
térítésbő l is. S az ifjabbik Ádám István azután is eljároga-
tott Sziver!ékhez jó népdallemezeket hallgatni, vagy az 
odajáró társasággal beszélgetni, esetleg csak sörözni. S 
került mindig otthonról túró, tejfel, tojás, szalonna, zsír, 
csirke, amit csak úgy vitt magával. 

Mert hát némelyik ember ilyen, más meg amolyan. 
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fenyvesi Ottó 

UTÓSZÓ SZIVERI JÁNOS 
BÁBEL CÍM Ű , SZERBHORVÁT 
NYELVEN MEGJELENŐ  
VERSESKÖNYVÉHEZ 

Sziveri János egy új hangvétel ű  költészet megteremtője 
a jugoszláviai magyar -irodalomban. Szókimondó költ ő i 
opУszára hatással volt a délszláv plebejusi szellem, Vasko 
Popa, József A tt ila, Pilinszky János és Domonkos István 
költészete. 

Lírai világának kezdettő l megfigyelhető  s egyre fokozó-
dó érvényű  közege a „barbár táj", a balkáni vadság. A 
Sziverinél előforduló barbárság azonban nemcsak a táj 
barbárságára értend ő , hanem saját barbárságára is. Ez a 
fogalom nála nem minden szempontból negatív el őjelű . 
Verseinek hangja barbár egyféleképpen, s célja szerint va-
lami eredendőséget akar szembeállítani a burjánzó roko-
kóval, az ürességet hirdet ő  cikornyával csakúgy, mint a 
szintén üresen kongó nemzetiesked ő  patetikával. Sziveri 
nemeslelkű  barbarizmusa különválik a modern korok min-
dent beszennyező  vandalizmusától. 

Költészete lehetőséget teremtett arra, hogy a jugoszlá-
viai magyar líra eleven kapcsolatot létesítsen a magyar 
költészet rokon törekvéseivel, s őt egy kis „barbár" vérrel 
frissítette fel, a budapesti lírai állóvizét". 

Sziveri János a mostani harmincévesek nemzedékének 
egyik meghatározó és jelentős egyénisége volt, nemcsak 
jugoszláviai magyar viszonylatban. Budapesten kiadott 
verseskönyvei bombaként robbantak a magyar szellemi 
életben. - 

1954-ben született Muzslán. 1970-tő l rendszeresen pub-
likált verseket, majd képz őművészeti esszéket. Versei-
vel több antológiában szerepelt: Pesništvo razlike — A 
vajdasági költészet antológiája, 1970 ; Ver(s)ziók, 1982; 
Az újabb YU költészet antológiája, 1984; iz savremene 
Maáarske književnosti u Jugoslaviji, 1986. 

Önálló kötetei: Szabad gyakorlatok, 1977; Hidegpró-
ba, 1981; Diadalok, 1987; Szájbarágás, 1988; Mi szél. 
ho;ott?, 1989. 

1980-tól 1983-ig az Új Symposion irodalmi folyóirat fő -
szerkešztője volt. 

Sziveri János lírai alkat, ösztönös lírai tehetség volt. 
Megszenvedettségbő l lett ily tiszta a költészete. Törvény-
tevő  erejével megigazult benne a korán romlani készül ő  
test, s magára ismert benne a születését ő l tiszta lélek. 

Sziveriben a költő i szerep magasztos méltósága és iro-
nikus kritikája egyesül. 

Költeményei, melyekben barátait szólította meg, a sze-
replíra iránti vonzalmáról tanúskodnak. 

Kivételes formakultúrájú költ ő  volt: nem formateremtő , 
de a legkülönfélébb verstípusokat hajlékonyan, ötletesen 
vette birtokba. Szigorúan ragaszkodott a vers szabályai-
hoz, a rím tisztaságához. Sziveri János kötött formájú ver-
seiben a létbe-vetettségének helyzetérő l számolt be, a 
harmónia és a teljesség eszménye helyébe ilymód a m ű -
vészi rend elve került, nem az ért ő , érző , társulni, boldo-
gulni vágyó embernek kínált filozófiai megoldást, de fönn-
tartotta ennek igényét, mert rendet vitt a fenyeget ő  káosz-
ba. 
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(„Mi értelme lenne ez nélkül az életünknek?") 

SZIVERI JÁNOS LEVELEIBŐL 

(Híradás Gospí ćról) 

Hát, tényleg, mintha a Holdon lennétek. Eléggé el Va-
gyok vágva a világtól, de már nem annyira, mint, mondjuk 
az első  két hónap alatt ittlétem során. Nehéz volt a k!kép-
zés is, meg ez a börtön is. Most már minden másként van. 
Már otthon is jártam, egy hétig. Behúzódtam az irodába, 
szerkesztem a faliújságot, díszítem a folyosót, tantermet 
stb. Festek, rajzolok, írok, olvasok. Reggelt ő l estig az iro-
dában ülök, felszabadítottak a kiképzés alól, tehát élem a 
világomat. Most is, mikor ezeket írom, az irodában ülök és 
sörözök. Jobb kaszárnyába nem is kerülhettem volna. 

Várok egy meghívót a TV-t ő l, hogy ismét hazamehes-
sek. Megírom majd, mikor fog ez megtörténni és esetleg 
beugorhatnál ekkor Újvidékre, a szimpóba. Egy kicsit el-
beszélgethetnénk, iszogathatnánk. 

Integráció? Már nem is hiszek benne, de ha meg is lesz, 
biztos ki fognak velünk baszni.* 

(Levélrészlet, 1978. november 24.) 

` Megjegyzés: 
Az addig független Úi symposion és a Forum-házhoz tartozó Képes Ifjúság in-
tegrációjáról van szó. (Cs. B.) 

Több, mint egy hónapja kaptam Hevér Jánostól egy an-
kétszerűséget a Teleppel kapcsolatosan. Kérlek közöld ve-
le, hogy látod, hogy a kitűzött határidő ig, elfoglaltságom 
miatt, képtelen voltam még egy sort is leírni, nemhogy ja-
vaslatokon gondolkodni, a tábori munka kivitelezésével 
kapcsolatban. (...) 

Magdi megküldte Böndör Pali kötetét. Túl szép könyv 
ahhoz, hogy sok olvasója legyen. De ez nem is elmarad-
hatatlan kelléke ma már a költészetnek. Soha sem volt ta-
lán ennyire az olvasói öntudat és tudat el őtt a költészet. 
Éppen ezért hamarosan egyfajta berekedés fog következ-
ni, aminek első  jelei már nagyon is láthatók. Talán épp ami 
nemzedékünknél leginkább. A puszta hermetizmus, az ál-
cázott szabadság, egy meghatározott közegen belül, mind-
inkább börtönné fog válni a költ ő  számára. Viszont a kitö-
rési k гsérletek, amelyeket jómagam is igyekszek újabb 
verseimben megtenni, túl erőtlenek — legalábbis úgy ér-
zem — a végső  sikerhez. Önmagába visszatér ő  vonal a 
verset csupán a versért írni. Végs ő  soron, mégsem lehet 
cél, hogy kizárólag „önmagunkkal kommunikáljunk." 

Pali költészetet csinált, de érzésem szerint az út, ame-
lyen haladt, lezárult. A „közhely” —még a m űvészetben is 
— csak egy bizonyos fokon képezhet értéket. Vagy inkább 
a közhely kritikáját kellett volna írnom? Persze, ő  biztosan 
meg fogja találni a kiutat, és egyes versei már egyenesen 
errefelé is tendálnak. Mondjuk, a Biztonsági gyufa. 

Errő l ennyit. Nagyon várom már, hogy itthagyjam e bün-
tető  telepet. Vissza, vissza az életbe. De a disznótenyész-
tés mellett még verselni is lehet, és kell. A toll nem olyan 
egykönnyen hullik ki az ember kezéb ő l. Ezt magad is tu-
dod! Mi értelme lenne ez nélkül az életünknek? — teszem 
föl a „végső " kérdést. 

(Levélrészlet, C,ospić, 1979. április 5.) 

(A „Rés... "-rő l)* 

Küldök egy verset. Május óta legalább tízszer hittem, hogy 
megalkottam egy „végs ő" változatát. Idéz őjelek közé tettem 
a végsőt, hiszen ilyen talán nem is létezik, még halálunkkal 
sem fejeződik be a vers. Örök példánk Füst Milán, öregkorá-
ban ifjúkori m űveit vette kezelésbe. 

Ezerszer bánom, hogy az orrom beleütöttem e kínzó köl-
tészetbe, most már azonban lehetetlen meglennem nélküle. 
Idézhetném magamat is: „Nehéz, ha van, nehezebb, ha 
nincsen." 

(Levélrészlet Pancsova, 1979. augusztus 26.) 

(,,...Hogy mitő l is szédül á fiú?") 

Hát... Éppen tegnap tiltott el az orvos már a hústól is, 
mert gyakori szédüléseim vannak. A hasnyálmirigyem 
gyulladása nem akar lohadni! 
En is postára tettem —expressz —egy verset még szerdán, 
azt remélve naivan, hogy majd lehozzák. (Ezt most neked 
is elküldöm.) Egy Gerold ne húzzon ám le engemet! (Véle-
ményét a költészetrő l eddig sem vettem figyelembe, bár 
csak szóban nyilatkozott meg eddig, s nem is nekem.) 
Annál többet amit te írtál tulajdonképpen nem is kell. S 
nem csak azért, mert Gerold nem érdemel többet, hanem 
mert jómagad a lényeget írtad meg! 
Nagyon jól esett olvasnom a soraidat! 

Üdv: 
Jancsi 

(Szabadka, 1988. október 15.) 



VÁLASZ 
Cs. B.-nak 

„Úgy hiszem, nékem már nem 
énekelnek." 

(T. S. E.) 

Az utca feszes rongya összerezzen. 
Formálja 

féltve a koloncok Rendjét. 
Ki-ki felröppen innen is, a maga 

Módján. 
És arcunk hamuba hull, mint a 

bibliaiaknak. 

3zfverl  Janos  
Gospić , 1979. június 6. 
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sziveri jános 

„RÉS" - GONDOLOM 

Száraz madárka-pikkelyek a levelek, 
sebek asemmiség-gyümölcsök húrjain. 

Ennyit ragadjunk ki csupán a valóságból. 
Jelképes pillanatát gyengeségeinknek. Egy-
egy erőtlen, hamuszürke életszeletkét. 
Tehát, minden ami jel, fegyverünk, 
időnek, térnek ellenében. 

Ezt hinnünk kell, váltig. 
És nem magunkat megadni, tagadni, 
de szétmérni csontjaink gyönyörűséges börtönét: 
a Húst, e vélt fontosságú rendszabályozást. 
Nyílt legyen e korszakos misztérium. 

„Fokról fokra jelzik termelésünk 
a szerves. műszerek, váltószíjaink 
érzékenységét a belek csomórendszerében." 

Ében daganat-vitorlák az ajtó repedésein. 
Szörnyű  kettősség: Állóképek, 
és a szervezet sürget ő  buzgólkodásai. 
„Szélcsönd-kisülés" — gondolom, beszűrődő  rés. 
A zárlat befejeződött. Elpattannak 
a hunyorgó Minotaurusz-üvegszemek. 

1979 . május-augušztus 
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Megjegyzés: 
sziveri Jđnos „Rés" —gondolom c. versének föltételezhetбen több kéziratos 

változata maradt fenn. A hozđm eljuttatott variáns valóban nem lett a „végs б " —
az 1981-ben napvilágot látott Hidegpróba  C.  kötetben ugyanilyen clmmel egy tö-
mörebb, a szđlakat jobban eldolgozó verset találunk.  Az  általunk közölt változat 
ismereteink szerint most jelenik meg el бször. 

A Hidegpróba ugyanakkor egy Válasz c. verslevelet is tartalmaz —költ б i levél-
váltásunk, urai párbeszédünk dokumentumát — ennek azonban a most el бször 
napvilágot látó, hasonló cím ű  és hasonló okoknál fogva megszületett költemény-
hez nincs közvetlen köze. 

Csorba Béla 
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 RÖVID IMA GYÓGYULÁSÁÉRT 

(oda-vissza) 

- sziveri jánosnak - 

van  
tánc 
és 
borotva 
nyaldosás 
tisztálkodás 
moraj 
hisz manapság / csak 

hanem majd a iusto tempore — 
a számlát xie most nyújtsd be! 

ne tépjék ki a fákat —
/ még ... -szűz /szelek 
URAM add hogy az őszi ... 

URAM add hogy az őszi ... 
/ még ...- szűz / szelek 
ne tépjék ki a fákat — 

a számlát ne most nyújtsd  be!  
hanem majd a iusto tempore — 

hisz manapság / csak 
moraj 
tisztálkodás 
nyaldosás 
borotva 
és 
tánc 
van  

bozsik péter 

KANNI-BÁL 

„ennyi lenne csak ha valaki már nem él" 
(Terpesz) 

Sz. J., magyar költő  emlékének 

Mint a REPÜLŐ  EMBERKE társának testét, 
fölélted lassan a létezés keresztjét. 
Lúgos nekrológok áztatják most lábad. 
S ha szemem erre mégis könnybe lábad, 

röhögj a markodba nyugodtan. 
A túllélők csapatából kirúgtak. 
Boltját a félelmed becsukta. 
Szeret már mindenki - hiszen halott vagy. 

Főhőse lettél egy véres kanni-bálnak, 
ahol a költő , mintha utolsó vacsorát, 
önmagát eszi. Tehetetlenségem kába 

belenyugvás övezi: nincsenek csodák. 
Egy szék üres lett. De folytatódik a party-
zán lét: a vörös kanni-bál, a Duna-parti. 

Horgoson, 1990. február 1-4-e közt 

* p. S. 
Mit mondjak még pont Neked, János? 
Hogy omіét jobban hallod makogásom? 
Öt-hat napja hallottam a hírt, 
csak lassan, most jutott el tudatomig. 

Ugyanott, 1990. február 1-6. közt 



géber 1ászló 

MILYEN KIMONDATLAN 

SZ. J. -nek 

milyen kimondatlan valami kell 
milyen kimondhatatlan valami 
hogy szóhoz jussak és ne fecsegjek - 
amikor csak a testem beszél 
már az sem lenne igaz... 
az este ahogy itt al)bahagytam ezt 
a verset még nem te voltál a 
megszólított de most akár 
hozzád is intézhetem ezeket a 
kérdéseket — te túlléptél az 
erősebb léten már egész 
közel vagy a teremtéshez 
néma ércek közt te már láthatod 
„a halál mindig az ártatlanság dala 
sohasem a tapasztalaté" 

1990. február 1. 

léphaft pá1 

SÓVIRÁG 
Sz.  J.-nak utólag 
Farkasrét , 1990 . febr. Z. 

Oly gyöngéden nyúl sima deszkáid alá 
a kötel 
hamvas sodronya 
kímélve ölel 

tudom tetszene 
e pendületlen otromba húr mely 
szótlanul szállítja 
hófehér lapockád 
a bordák gуöngyszínű  rácsozatát 
a szavak biorszm sebhelyét 

beteg lábad sirálycsontja 
huszaroknak könnyű teher 

„szárazon verődnek egymáshoz a leheletnyi rögök 
szürkék ezüstösek" 
idegenek 
a fák alatt 
tanácstalan latrok és heródesek 
hazátlan" maroknyi sokadalom 

betakarunk 
sátrat rakunk 
örökzöld csokrokból 
olajfák hegyét 

de mit ér Hölderlin hattyúhasonlata 
ha Mn7sla alatt a sóvirág dagadt térdedig nem ér 

,,Mi szél hozott?" 
I  sivár „függő" kertekbe 
e tompa pannon halom fölé 
bennünket 

„mint mikor a papírtekercset összegöngyölitik" 
14.) 
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p. nagy istván 

NYERSHIDEG 

Szíven János emlékének 

HIDEGPRбBA 

vagy túl nehéz kolonc a tájon 
majd betemet vastagon a rom 
innen a levelek 
a madarak 
itt mesepókok merevülnek csak 
háttal a viharnak 
szt. péter nyitogatja 
az égi kapuszárnyakat 

KÖRALAGi7T 

sétál bennem a vér 
noszogatja sz indulat 
s ha alábbszáll 
a láz (a „harminchat fokos") 
az alázat elaltat 

40 felhők kékjével takargat 
sz álom - - - 

és elindul bennem 

a vonat 
körbe-körbe fut a rozzant 
sínpárokon tülköl tutul 
mintha önmagát kergetné 
de sohase érné utol 
és bármi színkép is vetül 
pályája önkörébe -
zászlók pirosa felh ők kékje 
pilláim alól a szemem fehérje -
minden semlegesül 

sétál bennem a vér 
nem tágul a köralagút 
alattam nincs talapzat 
(fölöttem sok furcsa felhő-alkazat) 
melyen lábamat térdben 
enyhén megroggyantva állnék 
(parolázva - kikkel is - akár a 
fess égi bürokratákkal) 
belemerülve sz időbe 
kijátszva a történelmi jelen -
és múltkort 
ámbár lehetne így sem 
(se-baj úgymond 
heged a seb tompul a jaj) 
hálnék bár galambokkal 
ébrednék pöttyözött pofával 
- akkor is mindig visszajárnék 
sétál bennem a vér 
tágul a köralagút 
szűköl az ösztön 
ugat a tudat 
az éber öntudat virraszt 
a láz alábbszáll 
az álom fölriaszt  

ESŐVEL KONNYEZŐ  
Sziverí János halálhírére 

Ebbe is belepusztulunk egykoron!!! 
1979. VIII. 20." 
(A Szabad gyakorlatok ajánlása) 

... és most üvölt 
a három felkđáltójel 
üvölt a háromfős kórus 
üvölt a kézjegyed is - 

jaj-versbe hívni-idézni? 
a kurva költészetet hizlalandó? 
győzni dögkeselyű-betűkkel? 
csak a halál hízik nagyra 
fokról fokra vastagabbra 
a tested könnyű  
te őzszemű  
a szélben is széttörik 
jellé vékonyodik 
és némán fölldált 
háromszor kiált 
I 	! 	I 

sodornak szelek 
szárnyatlanul 
irány: a sose-lesz virradat 
és nem fogy a fagy 
tart  még a próba-hideg 
remegnek a bűгі(tény) tanúi 
és azok kik bevallatlanul 
öltek és ölnek még ma is 
egymásnak őszinte hittel hazudván 
találgatván 
milyen magasban száll 
sz egek alatt 
és máris tárcsázzák 
az ördögöt: az alkalmasat 

mi szél hozott Költő  
esővel könnyező  
és mi old el e földitől 
ismerkedni az égiekkel - - - 

töröld le arcodat 
könnyeid ne lássák 

199ff:-febraár 1. 



kalapáti ferenc 

PAPÍRSALAK 

(Sziveri Jánosnak) 

az ajtót becsapta a huzat 
egyre derűsebb öntudatosabb tévutak 
nyílnak és záródnak a mennyre 
ne késlekedj hát menj be 
az ablakon 
s ijedten tapasztalom hogy én is valahol lakom 

velőnk a testben 
vériink ha resten is csobog 
bár oly ijesztőn 
hogy elhagy benniinket a hurok 
a nedves rendben hol csótány sem mozog 
s csókot sem ad más csak a komondorok 

mint oltatlan mészben zárott 
melyhez valahol tiltott nedvesség szivárog 
földalatti csatornákon könny és vizelet 
egyre sűrűbb égetőbb a lehelet 
s csak parázs a sebre 
az izzadság kényes értelmesebbje 

bibiresókák és papírsalak 
egyre közelebb keriilnek hozzám a falak 
de én mint idegen mégsem hihetem 
hogy ilyen szabad- 
piaci tennék szoritja sarokba 
a keretből kiugró elmét 

jókor magasba lendiilő  karok 
köriiltekintő  pörce szavaz asztalok 
konok lapja fölött 
s ha kell örökbefogadott törököt ölök 
mindenekfölött elhagyott száj hadar 
a babbal alant a bal 

mint elszabadult szellemet 
űző  léptek verik fel a teniieket 
s az ujjakra szabott fűző  az ajkakra fagy 
ha veliink vagy nem fáj fejed 
s gyermeked a legjobb iskolákban tanulhat ókori nyelveket 
s elfeled/t titkok nem nyomják lelkedet 

fogarassy miklós 

A BÁBEL 
Hulló angyal, tört szív, őrült lélek 
Vert  hadak vagy vakmerő  remények? 

Vörősmarty 

Sziveri Jánosnak ez a verse kelt Szabadkán 1987 leg-
végén", megjelent a Kortárs 1988. évfolyamának egyik 
őszi számában. 

Mint minden alkotás kapcsán, a Bábel vonatkozásában 
is felvethető  a banális kérdés: mirő l szól? Válaszként fel-
sorolásba kezdhetünk: egy 33 éves ember kórházi élmé-
nyeirő l, gondolatairól, érzéseir ő l, indulatairól, aki egy m ű -
tét kapcsán töltötte ezen a helyszínen a karácsonyi, év vé-
gi napokat továbbá az apostoli, „falusi", fakeresztes krisz-
tusi korról és sorsról; a szerelemrő l is szól ez a vers — de 
mennyire! —jó pár szakaszát tekintve kifejezetten szerel-
mes versnek minősül; kizengi a „lázadt ember vad keser-
veit" is, lényegében azonban a halálról, a halálfélelemr ő l 
beszél, a végső  bukásról, és közben sok mindent mond a 
természetrő l, az eső rő l, a hóról, fenyő- és nyárfákról, talán 
valamilyen vadászatról is, ürgék, nyulak elejtésér ő l és meg-
nyúzásáról, talán egy falusi kisfiú gyermekkori emlékeir ő l. 
A Bábel nagy életvers a halál kapujában, épp akkor, ami-
kor e kapu csikorogva nyílni kezd. Szerintem ez az életm ű  
csúcsa, tűhegye és egyúttal a „mélypont ünnepe". 

Mint a modern költeményekben sokszor, ez esetben is 
titokterhes, jelképes és fontos a költemény címe: Bábel. 
Olvassuk hozzá Mózes els ő , a teremtésrő l szóló könyvé-
nek ide vonatkozó részletét (11, 1-9.): 

„Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle 
beszéde vala. / És l őn mikor kelet fel ő l elindultak vala, Si-
neár földjén egy síkságot találónak és ott megtelepedének. 
/ És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és 
égessük ki jól; és l őn nekik tégla kő  gyanánt, a szurok pe-
dig ragasztó gyanánt. / És mondának: Jertek, építsünk 
magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, 
és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az 
egész földnek színén. // 

Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, 
melyet építenek vala az embernek fiai. / És monda az Úr: 
Ímé a nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájá-
nak ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy vég-
hez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. / 
Nosza szálljunk alá, és zavarjuk össze nyelvöket, hogy 
meg ne é гtsék egymás beszédét. / És elszéleszté őket 
onnan az Úr az egész föld színére, és megszünének építeni 
a várost. Ezért nevezzék annak nevét Bábelnek; mert ott za-
varó az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszté el 
őket az Úr az egész földnek színére." (Károli Gáspár ford.) 

Erre a híres, hiszen több ezer éve jelképpé lett Bábelre 
utal a költemény címe, illet ő leg a címben jelzett szó két, 
szerkezetileg is igen hangsúlyos helyen, a vers derekán, a 
15. versszakban és a mü utolsó sorában szerepel: 

testem láttán elfog a szédület: 
romba dő lt bábeli épület 

és 
Lóg az orromból m űanyag kábel: 
dühöng a szívem, dühöng e Bábel. 

Nyilvánvaló, hogy ehelyütt a „bábelinek" nem arra a je-
lentésére utal els ősorban a költő , amely a „nyelvzavar" 
mitikus fogalmaként ment át a köztudatba, hanem az a 
másik képi értelem kerül el őtérbe, amely az elhagyott, 
pusztuló torony alakzatában jelenik meg Brueghel festmé-
nyén is. Az Oszövetség idézett passzusaiban az ókor 
egyik híres épületét képzik meg, a sok emeletes babyloni 
torony. Ahogy a versszövegben is olvasható: a bábeli épü-
let, mely romba dő l és víziók, sötét sejtelmek jelzik e te-
remtmény halálát. 

Engedjen meg itt nekem az olvasó egy merésznek tetsző  
kitérőt, mely azért majd vissza fog vezetni a Sziveri-vers-
hez. A vers keletkezésekor Szabadkán él ő  lírikus is, mint 
minden alkotó, egy bizonyos összemberi hagyomány hal- 
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mazát is kamatoztatja, kiszemelvén bel ő le ezt-azt, hozzá-
téve a magáét, rombolva és építve azt a hatalmas tárhá-
zat, amely a kultúra nevet viseli. A kés őbbiekben még szó 
lesz róla, miként gazdálkodik ő  ezzel a tradícióval, hogyan 
műveli. A kultúra: él és hal, mondhatni: élve hal, pusztul és 
épül, épül és pusztul. Nemde a m űvészet, a költészet ma-
ga is egy fajta „bábeli torony", merész kihívás az egek el-
len, (örök) romlásra és (örök) fennmaradásra ítéltetve? 

Hogy miért érdekes ez? Azért, mert ez az a „kalangya", 
melyet itt meg amott mindig szétfúj a szél, a vihar, majd te-
lik az idő , és jönnek újak, mások -csapatostól vagy külön-
külön - és megint összehordják. Igaz, kissé más formája 
lesz a „kepének", a „boglyának", mint korábban volt, de a 
lélek, a szellem a maga vándorútján, ha bealkonyult és a 
test megfáradt, nekivetheti a hátát, reáhajthatja a fejét. Mit 
mondjak? Brueghelnek a 16. században például megvolt a 
maga gondja-baja, küzdeni és elszenvedni valója, hite, re-
ménye, reménytelensége, és - egyebek között -élt a szí-
vében ez a Bábel-kép, vászonra is vitte... De se a szelle-
mi borongást, se a kultúrkritikát, se pedig - kiváltképpen -
a kultúrateremtés eufóriáját ne „hamarkodjuk el". 

Ha már ennyire a cím, a kulcskép közepét céloztuk meg, 
azt feszegetve, mirő l szól a vers, akkor most fordítsunk a 
dolgon, és próbáljunk figyelni pusztán a költemény dalla-
mára. Ebben a harmincegy versszakra komponált költe-
ményben a négysoros versszakok páros rímelés űek, még-
hozzá kicsengetett rímeket szólaltatnak meg. Ha jól tu-
dom, a vajdasági magyar költészetben Domonkos István 
volt e tekintetben az „alapító atya/fi"; a java Sziveri-ver-
sek az általa (is) iniciált dallamot követik. Csakhogy Sz. J. 
-dictus register - továbbment a csapáson, és ebben a 
kései versében kiválóan mutatja meg, hogyan értékesíthe-
tő  ez a „túlhajtás". (Persze, a költ ő  „a semmiben hajóz", 
munkáját bátorság és rizikó kell hogy kísérje; mindig akad 
bizonytalanság: „és hallod-e az ócska dallamot / melyre 
az elmúlásba ballagok") 

Ez a melódia és e melódia dallamvezetése „ócska" is, 
meg nemis - korunk, Sziveri János korának megfelel ően! -
-, olyan, mint egy szent pléhdob (Blehtrommel) zenéje. 

42 Ezt a látszatra ócskát, ezt a túlkapásban megvalósulót dol-
gozza ki, avatja produkcióvá a költemény megalkotója. -
Van a magyar költészettani nyelvben egy kifejezés, melyet 
többnyire csak pejoratív értelemben szoktunk -még Kosz-
tolányi óriási játékai kapcsán is! - használni: kínrím. S ha 
tényleg erős a kín, és valaki így rímel?! 

Fekszik a m ű tőasztalon, az intenzív osztály beteg-
ágyán, igenis ilyen rímeket szül fájdalmában. Irja, hogy 
„megcsapott a halál szele /együtt hálok kelek vele"... A 
költőember a tiszta és a kínrímek valóságának azon a hatá-
rán jár, melyet minden tisztes olvasó a szívével ért, és tudja, 
hogy jól zeng ez a dallam. A dallam itt azt „mondja", amit a 
szó már nem vagy nem eléggé tud kifejezni. -Az ilyen típu-
sú produkciókra mondják -egyébiránt -európai stílben, 
hogy „Pierrot la lunaire"; kinek arcán a halál-pormáz. 

Csakhogy másfel ő l is tudjuk mi ezt a dallamot, nemde? 
Nagyon mélyrő l, igazán belülrő l ismerős ez a hangmenet, 
ez a melódia-vezetés, s őt, azt merészeljük mondani, hogy 
a szívünk, a szellemünk, a fülünk révén - mi magunk ríme-
lünk, rezonálunk rá. 

S itt tér vissza a gondolatmenet a tradícióhoz. (Trado 
tradere, tradedi tradatum - ragozzuk csak a régi latin igé-
k et!!) Arról van ugyanis szó, hogy - egyszerűsítve persze 
a dolgot -: a magyar költészet két hajtásból eredt, egyfel ő l 
a nyugati formák honosításának oltványából, másfel ő l az 
útszéli, a „kocsmai", végvári, kurucos, diabolikus, kobo-
zos, késő  középkori vagáns poézisb ő l sarjadt. A magyar 
költészet kezdetén ez a két ág még tiszta párhuzamban 
látható. Aztán ez utóbbi hajtás, holmi dugványgyökérként, 
föld alá került, jóllehet a dúlt Vörösmarty híres véncigá-
nyos, kocsmai versében is ott bolyong ennek a tónusa -és 
csak később, a halál előtti Ady meg párszor József Attila 
dolgozza „magasköltészetté" ezt a tradíciót. Hitelessége, 
szívbő l szakadtsága, plebejus tisztasága nyilvánvaló, és 
épp ezek a dallam-emlékek - ha megvallatjuk őket - árul-
kodnak arról, hogy Sziveri is elemit, lényegeset hoz vele a 
színre. Ez a szín egyik tekintetben igen nemes - „annak, 
aki urasan végezheti a dolgát / minek megjátszania a szol-
gát" -, más tekintetben viszont arra a tisztaságra utal, 
amely a népköltészet tulajdona. Például: 

megcsapott a halál szele 
együtt hálok kelek vele 

Ez a két szép felező  nyolcas nem „népieskedő", min-
den szava tisztán, hitelesen szól, nyoma sincs benne a 
„mímelésnek", és rögvest egy aszimmetrikus kilences, 
nyolcas sor jön utána, fájdalmas billegéses tagolással: 
„akár a leped ő  rám tapadt / párna gyötri a hátamat". -
Megkockáztatom, hogy abban az áldatlan ügyben, ame-
lyet a magyar irodalomban urbánus és népi „elentétként" 
szoktunk címkézni, Sziveri népi-vagáns-citoyen költészete 
úgy tette le a garast (vagy rá se rántott.), hogy harmonikus, 
ősi arányokra utaló sorokat tudott hitelesen írni. 

Ám a fenti idézetek után olvasható a költemény talán 
legszebb sorpárosa. Mielőtt idézném, hadd mondjam el: a 
Bábel képfolyamata és dallama is egy monotonnak réml ő , 
zsolozsmázó körforgás alakzatát mutatja, melyben a téli, 
mocskos eső  képei és hangjai jelennek meg vezérmotí-
vumkér.i, ismételten. Ez a szólam az „éjben es ő  felesel ró-
la locsog / járdára zuhog csattog a mocsok" sorok gyöke-
rébő l hajt ki. 

A gyötrő  lepedő  és párna bemutatása után az ínfúziós 
tűk gyötrelmét jelz ő  sorokat ezek követik: 

a nyárfák tűhegyes csúcsa fázik 
a megriadt égbe mártózva ázik 

Iszonyúan gyengéd és megindító megjelenítés ez; a ha-
lál szele -úgy hiszem - ilyesfajta képek fuvallatával jár ki-
be a költő i színpadokon. Végig lehet gondolni, hányféle ér-
zékelési tartományt von itt össze a költ ő , és a szenvedő  
ember és a vele szolidárisnak érzett természet analógiáját 
milyen könnyed kézzel mutatja meg. 

„A vers minden pontja - archimedesi pont" megfogal-
mazású, immár poétikai közhellyé lett mondatot érdemes 
lenne újraértelmezni, újragondolni. Ennek a mondatnak 
ugyanis nem a szellemi lényege, hanem a metaforája a 
bibéje, mert csak azt lehet mondani, hogy „a vers minden 
pontja... (valamilyen, szigorú törvényeknek engedelmes-
kedő) pont". Hiszen hol leírható a Bolyai-Lobacsevszkij-
féle geometriával, hol másfajta (szuper- és hiperbolikus 
geometriákkal analogizálható) konstrukciókat ismerünk 
meg - a versépítmény ez esetben számomra holmi dupla 
spirálnak hat, melyeknek kettős forgásiránya egymásnak 
ellentéte. 

Ezt a megállapítást - az elemzést lezárandó - az aláb-
biakkal szeretném bizonyítani. Sziveri János nagy költe-
ménye, mely - mint szó esett róla - a halálról és az életr ő l, 
a halál elleni elemi lázadásról éppúgy szól, mint a porrá le-
vés kötelmét alázatosan elfogadó individuum küzdelmes 
reflexióiról, talán élet-halál-paradoxon-vers - az ördögi-
pokoli és a szent-igaz dolgok költészeti megjelenítése. 

Ezért van a m űnek a két utolsó versszakban formailag 
egyenrangúnak tetsz ő , valójában aszimmetrikus kettős zár-
lata. Ezen a nyolc soron kell még a figyelmünket végigve-
zetni (és némi ismétlésekbe bocsátkozni), kapkodás, el-
nagyolás nélkül. 

„megmászom ismét" -írja  -a  három emeletet", mely a 
vers jelentésterében immár golgota, kálvária, pokol, a bu-
kás, a pusztulás tere, „kihagyva néhány elcsépelt jelene-
tet". Ez mintha a dia-dalos Sziveri hangja lenne. Erre jön: 



épülök de szellemem tovább rombolom 
halálomat türelmesen begombolom 

Az épülés-rombolás: a bábeli torony életfolyamata, Va-
gyis igen sok hely lelhető  a versben, ahol nem expressis 
verbis van szó az alapképr ő l, hanem ilyen áttételeken ke-
resztül. Az igazi gyenge-erős ütés a Pilinszky-sor parafrá-
zisa (melyet költőnk mintha zsongl őrként venne elő), és 
amelynek nyugodt, súlyos háromszor négyes tagolása —
véleményem szerint — jobb, mint az eredeti, túl tisztán 
jambikus csilingelése, jóllehet költőnk a halottól tisztelettel 
veszi át a szavakat. 

A költészet írásjelekben (bet űkben és egyéb jelekben) 
testesül meg, bár nem ezek alkotják. A Bábel szövegében 
eddig a sorig — négy jelentésteli kivétellel — csak közpon-
tozás nélküli, kisbet űs szavak szerepeltek (az utolsó 
versszakig három nagybet űs szó —Krisztus, Júdás; Erzsé-
bet — és egy kettőspont van, a már idézett 15. versszak-
ban: „elfog a szédület: "). Az egyéni poétikum fantasztikus 
invenciójával a költő  az utolsó versszakban teszi ezt iga-
zán jelentőségteljessé, megismételve a harmadik vers-
szak kulcskép-sorait, immáron központozással, szabato-
san tagolva: 

Az éjben eső  felesel, rólam locsog —
járdára zuhog, csattog a mocsok. 

Azaz: vessző , gondolatjel, pont, s a mondat elején nagy-
betű  is van. S az utolsó két sor; ismételt idézetként: 

Lóg az orromból m űanyag kábel; 
dühöng a szívem, dühöng a Bábel. 

Miközben a szabályos-szép magyar írás-nyelvezet kie-
gyenesedik, a szabályok betartatnak végül is, a pontos-
vesszővel tagolt zárómondat első  tagjában „csak úgy "  

lóg az ember orrából „a m űanyag kábel", ez a koranyag, 
miközben dühöng a szív, e Bábel. Roppant ellentmondá-
sok — megterhelve azzal, hogy a zárószó az emberi ha-
gyomány egyik legősibb dolgára csattan. 

Függelékként két citátummal zárom elemző  eszmefut-
tatásomat. 

Pöngését koboznak gyakran ha te hallod, 
Minden vígságodat elmulatni látod, 
Gyönyörűségedet szomorúságra fordítod, 
Szép száraz szemedet könnyezésre hozod. 

(Ismeretlen költő  a 17. sz. elejéről) 

Hiába! mennie 
Kellett  idő  előtt, 
Kérlelhetetlenül, 
A sír lehúzta őt. 

De aki ennyit élt, 
Sír el nem temeti, 
Sírját a hála szent 
Kezekkel öleli. 

S idő  és a világ 
Bevégzik a m űvet, 
Mit véghez jutni, sors 
S élet nem engedett. 

(Vörösmarty Mihály: Az ember élete) 

Budapesten, 1990. február legvégén 
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A SZELLEM 
SZÜLETÉSE 
Sziveri János: Mi szél hozott? 
Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1989 

Sziveri János költő i útja a homályból a vi-
lágosság felé vezetett. Ebben nem lenne 
semmi különös, ha a körülmények kedvez-
nének az ilyen változásnak. Minthogy hi-
deg és sötétség fagyasztotta-fonnyasztotta 
a fiatal életeket, ezért heroikusnak kell tar-
tanunk költőnk eltökéltségét; azt, hogy vé-
gül sikerült fölülmúlnia a létét béklyózó sötét 
erőket. Mivel ezek nem csupán kívülrő l, ha-
nem belülrő l is támadnak, ezért a Mi szél 
hozott? c. verseskötet a leszámolás mellett 
az önleszámolás líráját is kínálja. S ez azt is 
jelenti, hogy e politikai nyomás alatt formá-
lódott költészet „bosszúból" másféle fegy-
vernemet választ — a költő i filozofikus haj-
landóságától sem függetlenül. Mindazonál-
tal nagy nyelvi fantáziájának, rendkívüli asz-
szociatív érzékének köszönhető , hogy nyug-
talanító kérdéseit, illetve a válasz-kisédete-
ket többnyire esztétikai élményt kiváltó 
megfogalmazásokként nyújthatja olvasójá-
nak. A megformáltság itt különösen azért 
fontos, mert olyan egyhúrú költészettel ál-
lunk szemben, amelyben a megsemmisülés 
képei, a betegség tapasztalata a világ totá-
lis manipuláltságát, a jószándék ellentmon 
dásosságát fejezik ki. E kozmikus pesszi-
mizmus többé-kevésbé valamennyi mai 
költő  attitűdjében jelen van, ám aligha ját-
szik bárkinél is nagyobb szerepet, mint Szi-
veri János verseiben. 

Abszurd lények vagyunk, telhetetlensé-
günk és indulatosságuk következtében má-
sokat s ezáltal önmagunkat is megsemmisít-
jük —sugallja a könyvnek már az első  verse. 
A hagyományos individualizmus kicsinyes 
önzése helyett a költő  mélyebbre ás, s min-
denekelőtt saját magát tartja vérebnek, 
amelyben „csupán e csöppnyi méreg" ma-
radt. Ez az állatvilággal való párhuzam to-
vább folytatódik, úgyhogy a második vers-
ben „mint tyúk a vetésen /kószál a szel-
lem". Nem is csoda, hiszen „fajnemesítő  
al-világban" élünk, ahol „szaglász megany-
nyi esetlen puli". S tovább: a harmadikban 
„rideg ordas kapaszkodik / fölfelé a rablólét-
rán", kiderül azonban róla, hogy a költő  én-
jével azonos. Majd hátrébb a Pávián-
szong c. versben majmokként szemléli a 
piknikelő  embercsoportot s —önmagát. A 
Spiritusz c. második ciklust is ez a gondolat 
vezeti be: a Káinra és Abelre való utalás 
(Ain és Kábel) az emberben szunnyadó 
atavisztikus ösztönt teszi nevetségessé. 
Ám itt is kivetítve-elidegenítő  formában. Ez-
zel a szellem születésének, vagyis az állati 
én önmegsemmisítésének is tanúi lehetünk. A 
költő  ugyanis önmaga ellen fordítja Pet őfi 
gondolatát, amikor a szappanhabos tótükör 
fölött vijjogó „szertelen кб ltб-sirály" láttán a 
király (önmaga) felakasztására buzdít. Az 
ember csömörlött itt meg önmagától. Ennek  

okát a Spiritusz c. költemény gyermeksze-
replője mondja ki: „Manapság mindent em-
berhúsból készítenek." Ugyanez az indíté-
ka a Szelídítés c. nagyversnek, az „anti-
kisherceg"-nek is, amely közvetve Saint-
Exupé гyvel felesel. A francia író etikáját, a 
szelídítés koncepcióját ugyanis Sziveri a 
visszájára fordítja azzal, hogy a repül ősze-
rencsétlenséget túlélt „repül ő  emberkéjé-
vel annak halott társát falatja fel. 

Ez az élménykör monotonná tenné Szi-
veri János költészetét, ha nem lenne benne 
szembetűnő  a formai változatosságra való 
törekvés. Igaz, végsősoron a semminek a 
különféle változatait kínálja, ám ezek több-
nyire sajátos leleményrő l tanúskodnak. Még 
akkor is, ha gyakran fordulnak el ő  nála rag-
rímek, s ha néhol kínrímbe is belebotlunk. A 
ragrímek túltengésével kapcsolatban a költő  
nyilván azzal érvelne, hogy az élmény, a 
mondanivaló hiteles kifejezése nincs mindig 
egyenes arányban a m űvészi bravúrral. A 
kínrímek jogosultságát pedig (legalább 
részben) az ironizáló szándék igazolná. 

A jól sikerült Sziveri-vers valóságos szel-
lemi tűzijáték, s jóllehet nem felszínes, nem 
is annyira összetett, hogy kapitulálnunk kel-
lene agyonbonyolítottságának rejtélye el őtt. 
Költőnk is áldoz a szavak elemeire bontása 
új divatjának, ám nála az előző  sorban ha-
gyott és az átvitt egység leginkább új jelen-
tés-összefüggésbe kerül; vagyis ismeri a 
nyelv teherbíró képességét az, aki azt kí-
nozza. Ahogyan a nyelvet (mint a civilizáció 
alapkellékét, s mint hitvány képeket közvetí-
tő  tükröt), hasonlóképpen a hagyományos 
versformát is megcsúfolja Sziveri. Látszólag 
vállalja ugyan, hiszen könyvében szonette-
ket is szerepeltet, ám ezek a kísérletei tra-
vesztiák. Nem tartalmat adó eszmény hívta 
őket életre, hanem az a játékösztön, amely 
triviális, sőt obszcén kifejezések alkalmazá-
sától sem riad vissza. 

A költő  versben való jelenlétének szem-
pontjából két szélső  pontot jelölhetünk meg 
a Mi szél hozott? c. verseskötetben. Az 
egyik pólus köré a közvetlenül vallomásos 
megnyilatkozások, tehát azén-líra darabjai 
csoportosulnak. Ezekkel ellentétben az át-
vetítésekre, a tárgyias-szimbolikus alkotás-
mód eredményeire kell felhívnunk a figyel-
met. Természetesen azok a versek vannak 
többségben, amelyekben mind a szubjketív, 
mind pedig az objektív líra elemei is jelen 
vannak. Ebben semmi rendkívüli nincs, hi-
szen Sziveri (ars poeticája szellemében) az 
egyetemes káoszra egyénien, tüntet ően 
szervezett rendetlenséggel válaszol. Értel-
mesen-szellemesen gúnyolja ki az élelmet 
és a szellemet. 

A költő  lírai vallomásainak egyik minta-
példányaként a Nem féltünk a farkastól cí-
műt említhejtük meg. A sejtetett lélekálla-
pottal ellentétben a vers a feltárt gyávaság 
megrendítő  dokumentuma. Azén van eszté-
tikai többlete, mert lényegláttató képekben, 
esetenként kétértelm űen beszél. A „félek" 
kifejezés a legegyértelm űbb itt: az öt vers-
szakban hatszor fordul elő . A költő  élete 
csupán e helyzetmegjelölés formájában van 
jelen. A molekulák „súrlódásának zaját" 
ugyanis nem lehet valóságosan-tényszer ű -
en hallani, s a „vér-penészbogarak sister-
gése" a „tapétab őr-fedezékem alatt" is 
csak a jelzett állapot indoklására jó. De 
a „tintafoltos sötét", a „falrepedésben az 
árny-ék", a „nyakonverő-fény" szintén ezzel 
a fukcióval rendelkezik. Aki fél, az mindezen 
kívül van, az úgy hasadt anyagra és lélekre,  

hogy lélekként is üres anyagnak érzi magát: 
— „mint zivatarban a szárnyék." Ez a vallo-
másosság a Pilinszky utáni líra hangszíne. 
Az ember képtelen túlemelkedni azon, amin 
hivatása szerint diadalmaskodnia kellene. 
Ezért hasonlítja a költő  önmagát „zsebbő l 
kikapart piszok"-hoz a Visszaönzés cím ű  
versében. Ugyanitt szintén emiatt kuszálja a 
szél a „cédulá"-it s ezért keveredik össze 
fejében „a szeretet és a gyalázat." Ám tá-
voli, remélhető  transzcendens kapaszkodó 
sincs — legalábbis erre utal az utolsó két 
sor, ami a költő  alapállásának sivár függet-
lenségére vall: „Szeretnélek lásd vissza-
szeretni / úr lenni magamon —s rajtad." Ez 
azúrrá lévés, illetve ennek elérhetetlensége 
az, ami Sziverinek és „istentelen" nemze-
dékének hiányérzetét méri. Nem Szabó L ő -
rinci feltétlen követelésrő l van szó, lévén 
Sziveri az esztétikum közegében is morális 
lény — ami a költőnek az általunk fentebb 
említett állati principiumhoz való rezignált-
gunyoros viszonyulásából is látszik. No 
meg az előbb idézett versbő l („Próbáljuk 
meg hát elfeledni /segítségem hogy hiába 
akartad"). 

A vallomás abban a néhány versben a 
legteljesebb, ahol a költő  egy-egy élethely-
zetben a maga testi valóságában vagy pe-
dig a közelmúlt történelmi-„m űvelődési” 
eseményeihez valló kapcsolatában áll 
elénk. Ezek közül már csak azén is kell az 
Appendix cím űt elsőként megemlíteni, mert 
már az indítása couleur locale jelleg ű , vagyis 
vajdasági gyökerű , „négy éve már hogy el-
múlott az ősz" —állapítja meg Sziveri 1987-
es keltezésű  versében s ezzel az 1983-as 
évre utal, amikor őt és társait a hatalom dur-
ván ellökte a fiatalok m űvészeti folyóiratá-
nak kormányrúdja mell ő l. A hatalom, mint 
ismeretes, akarata ellenére, ostoba módon 
megnövesztette azokat, akiket er őszakosan 
kicsinyíteni akart. Hogy Sziveri nem csupán 
áldozatként, hanem költőként is jelentős, 
arra e költeménye is tanúbizonyság. Rend-
kívüli ellentmondásnak a bels ő  (esztétikai) 
egysége teszi rendhagyóvá. Egyfel ő l egy 
olyan valaki áll a versek mögött, aki pokol-
nak érzi az életet és búcsúzik t ő le, miköz-
ben betegségének érzékelhet ő  tüneteit, 
anyagi körülményeinek sivárságát, létélmé-
nyének tartalmatlanságát is megemlíti, s őt a 
neki átmenetileg menedéket adó a város-
nak, Szabadkának is féljobbot mond. Más-
felő l viszont az a félelmetes önuralom ny ű -
göz le, amely közvetlenül vádló szavak he-
lyett tárgyilagos mérlegelésnek, öniróniá-
nak és humornak ad helyet lazán ritmizált 
sorokban. Sziveri eljutott oda, ahol a leg-
több embert pánik fogja el, s inkább átkozó-
dik vagy költőként elhallgat, semhogy ön-
magát, önmaga rezdüléseit önfegyelemmel 
figyelhetné. Az Appendix költ ője úgy mu-
tatja be helyzetét, saját kínjait, mint a kör ű  
lötte levő  dolgokat. Nem elfogult, nem pate-
tikus, nem bosszúálló. Vállalja sorsát, ame-
lyért saját magát is felel ősnek tartja. Ezét 
nagy hatásúak ezek az egyszer ű  rímképle-
tű , szótagszám szerint rendezetlen, egy-
hangú kopogású sorok. Egyfajta természe-
tességben, kiküzdött egyensúlyban rejlik az 
Appendix titka. 

Verstani tekintetben a Gubanc sincs ma-
gasabb szinten az Appendixnél. Ám ez 
nem első rangúan fontos, hiszen e vers au-
tentikusságához aligha férhet kétség. A köl-
tő i hitelesség itt azért nyilvánvalóbb, mert 



az Appendixben viszonylagos lazaságot 
eredményező  élbeszélő  csapongást itt álla-
potrajz helyettesíti. A költб  életképet alkotva 
tárja fel saját helyzetét. Az öt versszakon 
ugyanazt az idegállapotot érzékeltet ő  igei 
állítmányok teszik egységessé. A lírai én, hol 
Közvetlenül beszél önmagáról, hol. pedig a 
körülötte levő  tárgyakkal kapcsolatos törté-
nésmegnevezésével tesz vallomást. Köz-
vetlenül nyilatkozva a bizonytalanság igei 
kifejezéseit sorakoztatja. Már a vers els ő  
sorában bejelenti, hogy bőre „reszket", 
„meg-megremeg". A következ ő  sorokban a 
tárgyak közvetítik a maguk módján, de 16-
nyegében ugyanígy az üzenetet, s csak a 
harmadik versszakban vált vissza a közvet-
len panasz hangnemére. Méghozzá nagy 
nyomatékkal, minthogy a szomjan halás le-
hetőségének hangsúlyozásával kezdi, majd 
a felszólítás („öntsél") után másfél sorban 
négyféleképpen is definiálja létének kilátás-
talanságát („lapulok", „töpörödöm", „elfo-
gyok", „rejtőzködöm"). Ha az indításban 
még csak „túlhajszolt ló" volt a hasonlat, az 
igecsoportot már a remeterák groteszk fogal-
ma minősíti. Majd ezt követően, a címmel 
egyező  módon gubancként jelöli meg a lírai 
hбs önmagát; e minősítést a „kényelmet-
len" jelzővel vezeti be s ezzel összefog ►alja 
mindazt, amit az igei állítmányai által kifeje-
zett. Ehhez a végső  lényeget célzó égéke-
léshez még egy hasonlat társul („mint aki 
hiába titkolja korát"), hogy végérvényesítse 
az időbál kiesettség érzetét. Nehogy vélet-
lenül félreértsük, az utolsó versszak ezzel 
az önironikusan szerény kijelentéssel kez-
dődik: „Az elhalálozás nem túl nagy ér-
dem", majd ennek szellemében a befejezés 
félreérthetetlenül kimondja: „velem hogy mi 
lesz hiába kérdem / recseg a korhadt fapad 
alattam. 

Amit Sziveri először csak sejtetett s leg-
végül mondott ki közvetlenül, azt az általa 
láttatott természet-környezet és intérieur-
részlet is tükrözte. A folyamatosan zaklatott 
idegállapotot a„bürök reped", „lengedez a 
bikanyál", „bolhaként pattog", „szellő  cipe-
li", „kócmadzag tekereg", „felüvölt a szá-
raz trombitatölcsér" önmagában is méri, 
különösen akkor, ha a „levert ablak" képe 
és az „ősz szaga" érzete is társul hozzá. A 
lírai alany közvetett önmin ősítése azonban 
(miként a közvetlen is) a befejezésben ér él 
a csúcspontra, ott, ahol a költ ő iesen lágy és 
elcsépelt „szeptemberi fény"-t a kemény 
„szeptemberi fém"-re változtatja s ezzel a 
„dobhártya csattan"-ósának is megfelel ő  
hangulatot teremt. 

Az ezzel ellentétes másik pólusnak az In-
formáció c. vers az egyik jellegzetes da-
rabja. A cím már önmagában komikus-sza-
tirikus minősítés: az informbü гб  kifejezés 
mintájára született. Vagyis Sziverinél a 
nemzet egészére szélesedik ki az a jelen-
téskör, ami az eredeti kifejezésben csupán 
egy rétegre korlátozódott. A modern tömeg-
kommunikáció semmitmondósát manapság 
sokan megverselték, így hát e téma eseté-
ben különösen fontos a költő i ötletesség. 
Ebben Sziveri nem sz űkölködik, hiszen már 
az elsó versszakban célba veszi azt, ami-
nek sok rosszat köszönhet, de ami ugyan-
akkor nélkülözhetetlen eszköze is. Bosz-
szús-humoros kedvében a nyelv ellen indít 
vizsgálatot a költő , a betűt a tetűvel, a sza-
bad sajtót pedig a hashajtóval egyenlítvén 
ki, miközben nem mulasztja el, hogy ki-
emelje az „érdek” betűegyüttest a „temér-
dek” kifejezésbő l. A következő  versszak- 

ban, majd a továbbiakban a sorátvitelek 
szó- vagyis szótagátvitelekkel helyettesítőd-
nek, többnyire úgy, hogy a „félbevágott” 
jelentésösszefüggésbe kerül az előtte levő , 
illetve utána következő  kifeje-
zésekkel. Ebben a többértelm űségben a 
három toldalékától („-ségedben") meg-
fosztott „eseménytelen" szó ilyen formá-
ban a „lég” állítmányává válik, míg az emlí-
tett toldalékok önállósulása azért funkcioná-
lis, mert a lehető  legáltalánosabb jelentés ű  
határozót asszociálják s ily módon termé-
szetszerűen lesz állítmányukká a járulékától 
ugyancsak megfosztott „esélytelen" szó, 
még akkor is, ha a „-nek”-nek nem csupán 
az átvitele, hanem egyáltalán a jelenléte is 
funkciótlan, hiszen, mint mondatkezd ő  lát-
szólagos alany, zavart visz abba a két sor-
nyi mondatba, amely szabályos alanyi alá-
rendelés („összetöri porcikád ki helyét hogy 
megállja / fényes orrlikát piszkálja"). Hogy 
minek a „-nek"? Egyfajta avantgárd, pol-
gárpukkasztó zavartkeltést szolgál a jelen-
léte. Sziveri megközelíti a tökéletes verset, 
s miután ezzel bizonyított, hibát követ el, 
hogy másként is bizonyítson. Szerinte ugyanis 
az információ nem érdemli meg a tökéletes 
verset; inkább szellemes zagyvalék jár neki. 
Aligha fér kétség az igazához, még akkor is, 
ha szabotáló hozzáállása csupán látszóla-
gos is, tehát nem teszi lehetetlenné a sza-
bályos verselemzést. Sđt inkább sürgeti, 
hiszen egyenesen zseniálisnak kell tekinte-
nünk azt a megoldást, amely „e szem"-mel 
(eszemmel —étkezemmel) válaszoltatja 
meg az „ám mit Iát a szem:" kihívását. Az 
ezután következő  sornyitó „telen" termé-
szetesen a „szem"-hez is hozzáélhet ő , 
ám önmagában, vagyis a „teli-hír"-rel való 
kapcsolatában is megállja helyét, különö-
sen, ha a negyedik sort is hozzáolvassuk 
(„tálból merít ha ír"). „E szem" azonban 
most is Iát: olyan felháborítót, hogy a gon-
dolat egyetlen  hosszú  mondat formájában 
három versszakon át egészen. a hosszú 
gondolatjelig lávázik, hogy önnön lényegé-
be torkoljon . 

szétválaszt minket a sajtóhegység 
mint testvériséget az egység 

Majd a költő i szubjektumba egy szakasznyi 
terjedelemben visszahull, hogy e rövid er ő-
gyűjtést követően új lendületet vegyen s há-

srom versszaknyi expressziv felsorolás (hal-
mozott határozók és alanyok) után célhoz 
érjen: 

visszacsinálni lehetetlen 
informfő2tetek ehetetlen 

Ezután csak az elmondottak összefoglalása 
következhet. Először egy mindennapi-pró-
zai észrevétel (olyan, mint például József 
Attilánál — akinek szelleme több helyen s 
részben e vers egészében is elétűnik Szi-
verinél — a „világosodik lassacskán az el-
mém"): „meggycsöpp van az ingemen". 
Azután egy paradox állítás, melynek lénye-
ge szerint maga a létezés sajog, tehát a köz-
érzet bizonytalan: „észrevétlenül fáj minde-
nen". S az egyetemes érvényű  végszó: 

s lehetek akár kutyafejű  tatár 
vagy örmény 

úgysem igazol a sajtó(t)örvény 

Sokfelé villódznak Sziveri Jánosnak e 
szabálytalannak és szemérmetlennek lát-
szó sorai, amelyek kivétes nyelvérzéknek  

és sajátos alkotói figyelemnek köszönhet ő -
en álltak össze egységes világképpé. A töb-
bi között úgy, hogy a sorvégi „arabokra” a 
„pályarabokra” válaszol, vagy olyképpen, 
hogy az „előttetek" az „ellőttetek"-et hívja 
elő . Vagyis a sodrára és mélysége mellett 
akusztikai hatása is van a költeménynek, 
még ha a zeneiségnek inkább csak a paró-
diájáról van is szó, hiszen a rímek részben 
csak arra jók, hogy megszakítsák a közlés 
folyamatosságát vagy hogy hangsúlyossá 
tegyék azt, ami különben nem lenne eléggé 
feltűnő  vagy egyértelm ű . Pgy aztán jelentés, 
pátosz, ritmus és zene egymásért létezik 
ebben a világ disszonanciájára visszhangzó 
Sziveri-versben, újabb irodalmunk egyik ki-
váló teljesítményében. 

Hogy a formai manír nála nem öncélú, 
hanem létélményben gyökerezik, az legvilá-
gosabban a Mielőtt elkapnád c. versben fi-
gyelhető  meg. A Sziverinél viszonylag gya-
kori kettőzés itt nem csupán túlsúlyba jut, 
hanem az okai is felszínre kerülnek. Amí 
kialakulóban van, rövidesen a visszájára 
fordul: ez a kettőzéseknek a titka s ezt feje-
zik ki mindjárt az elsó sorok: „Kezdeném... 
De mi ez a kavarodás / már a kezdeteknél? 
Mi rontja, / vajon mi a megszokottat?" A 
kérdés mindvégig nyitott marad; a lényeg 
az, hogy a költő  tudatában van, s ezt ve-
lünk is közli: az állítást, ha nem tagadás is, 
de valami más váltja fel. A tételre, ha nem 
antitétel is, de valami más következik. Leg-
inkább a szб  alakjától és a benne rejlб  je-
lentéslehetđségektđ l függ: vajon megismét-
lődik-e más értelemben vagy pedig —mint a 
szóban forgó versben — hasonló alakú má-
sik szó következik utána. Esetleg az is el ő-
fordulhat, hogy —szellemesked ő  tautológia-
ként — hasonló jelentés ismétl ődik meg egy 
egészen más hangulatú kifejezésben. Hogy 
e versben különösen nyomatékos a kettő-
zés, azt a szerelmi kettős már önmagában 
jelzi: „Kettőnk viszonyát vajon mi kezdi ki?" 
— kérdezi a költő  a második versszak elején. 
S ennek szellemében használja kétértelm ű -
en az „elkap" igét: „A kezedet is elkapod, 
még mielőtt elkapnám." Majd emiatt kerül 
először melléknévi, majd főnévi szerepbe 
ugyanaz a szó: „Szép ez? / ... ez a szép!". 
Az alapgondolatot hangsúlyozza ki annak 
más szórendben való megismétlésével: 

hamis már a kezdet is!", ,,... a kezdet is 
hamis". A már említett tautológia („ha ló-
gunk, / ha függünk is egymástól ...") után, a 
befejezésben mintegy konklúzióként (akár 
zavarkeltés árán) is, valósággal halmozza a 
kettősségeket. Ha az elđzб  versszak „füg-
günk"-jére vonatkozó „függetlenít"-et nem 
számítjuk, akkor is négyszer fordul el ő  ket-
tőzés: 

fúggetlenít? És egyre inkább: mutat csak 
matat, tekintetünkben 
kutat — kutat keres. Keresi azt amit 

elkapunk, 
amit elkapsz, mint a járványt — 

a tekinteted. 

Az elébb mondottakból talán kiderül: az 
ehhez hasonló játékosságok inkább a gro-
teszkhez, mint a meddő  időtöltéshez van-
nak közel Sziveri János költészetében. 
Egységes világszemléletben gyökereznek s 
a megnevezés változatosságával a létezés 
kínján igyekeznek könnyíteni. S egy kiemel-
kedб  alkotó önkifejezését teszik teljessé. 

vajda gábor 
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јода l kálmán 

MINDEN MÁS, EZ MÁR 
SZENVEDÉLY 
Mini-hangjáték 

SZEREPLŐ K: 
Hilda 
Ervin 

Férfi 
Férfi 

lll. Férfi 

(HÁBORÚS FILM HANGFOSZLÁNYAI A TÉ-
VÉBŐL) 
Unalmas. Kikapcsolom a tévét. 
Hagyd még. 
Holnap korán kelek. Ne haragudj! 
Kár. 
Ne haragudj! (MEGCSÓKOLJA HILDÁT) Szia. 
Jó éjszakát! 
Jó éjszakát! (HIRTELEN, ÉLÉNKEN) E rvin?... 
Cuncimókus...? 
(FÁSULTAN, ÁLMOSAN) Nos?... Mi van? 
Nem vittem ki a szemetet? Vagy mi? Az ám: 
húzd csak fel a csörgőórát.Ötre. 
(FELHÚZZA AZ ÓRAT) Tessék, felhúztam. 
Ne várj ebédre, kés őn jövök. Pusz-pusz. 
(KIFEJEZÉSTELENÜL) Pusz-pusz. 
(ECHÓBAN) 
E rvin békés arccal horkol mellettem. Keze a 
nyirkos párnán. Kisurranok mell ő le és a kony-
ha felé indulok. Nesztelen léptekkel haladok, 
az ajtó nyikorgását alig hallani. A h ű tőbő l ki-
emelek egy megkezdett üveg gint. Töltök ma-
gamnak, majd a hálószoba felé indulok. Ervin 
békés arccal horkol az ágyban. Ismét bekap-
csolom a tévét. SS-katonák lövöldöznek. Par-
tizánokkal harcolnak. Robbanások. T űz. Jó 
film. 
(AJTÓCSENGŐ ) 
Ugyan ki lehet ilyénkor? Kikukucskálok a 
kulcslyukon. Állig felfegyverzett katonák. 
(KINTRŐL, ORDITVA) Nyisd ki az ajtót vagy 
betörjük! 
A konyha felé hátrálok és kirántok egy ke- 
nyérvágó kést. (ROBAJ, AJTÓCSAPKO- 

DÁS, LÉPTEK DOBOGÁSA, CSÖRÖMPÖ- 
LÉS, AMELY VÉGIGKÍSÉRI A JELENETET) 

FÉRFI: Ti vagytok a társadalom vérszopói! 
HILDA: 	Egyikük teljes erőbő l pofonvág. Ujjnyomai ott- 

maradnak arcomon. Kezemb ő l kirepül a kony-
hakés... A bárasztalkához kötöznek. A vas-
tag kötél eleven húsomba vág. Fáj. A katonák 
kegyetlenek. Fáj. Hálószobánk ablakába gép-
puskát emelnek. Golyózápor porzik a falon, 
az akvarell alatt. Az ablakok bezúzva nyikor-
dulnak. 
(GÉPPUSKAROPOGÁS,ROBBANÁSOK) 

HILDA: Egyikük hajamba markol, és így vonszol végig 
a konyha virágmintás padlóján. Pisztolyát 
számba illeszti. 

FÉRFI: Hol van? 
HILDA: 	Mi? 
III. FÉRFI: Ne játszd a hülyét, ha nem akarsz rosszul 

járni! 
HILDA: 	Pecsétgyű rűs öklével arcomba sújt. Elszédü- 

lök. Zúgó fejjel hallom, hogy Ervint kiráncigál- 
ják az ágyból, és ütlegelni kezdik. 

I.  FÉRFI: Hol van? 
ERVIN: 	Mi hol van? 

FÉRFI: Nagyon jól tudod. 
ERVIN: 	Esküszöm, nem tudom. 

(ÜTLEGELÉS, JAJGATÁS) 
HILDA: 	Valaki egy féltéglával beverte az ablakszárny 

egyetlen épen maradt üvegét. 
(UVEGCSOROMPÖLES) 

HILDA: 	Fél szemmel a tévét bámulom. A németek tú- 
szokat gy űjtenek. Egy csupasz falnál gép-
fegyver. A foglyok egy része holtan roskad 
össze. Jó film. A feketeinges hirtelen fölém 
magasodik. Könyörtelen. Sötét tekintettel né-
zegeti testemet. Aztán egyetlen mozdulattal 
sarokvasából kitépi a szekrényajtót. 

FÉRFI: Bundák... Te burzsuj ringyó! 
HILDA: 	Hang nélkül kiáltok. Testem szilánkokra ha- 

sad. Ez már nem én vagyok. A férfi a könyves-
polcot fürkészi. 

II. FÉRFI: Könyvek... Te elfajzott. 
III. FÉRFI: Le a dekadens értelmiségiekkel! 
HILDA: 	Rettegés kerít hatalmába. Ez az éj mindent 

megér. Sikoltozom, ahogy a torkomon kifér... 
Áááá... Oohh... Minden más, ez már szen-
vedély. Bakancsok dobogásától visszahangzik 
a szoba. A sarokból Ervin vánszorog felém. 

ERVIN: 	Hilda... 
HILDA: 	Halgass! Neked ehhez semmi közöd! 

A mennyezetet kémlelem, a kopasz férfi a nya-
kamba liheg. Kibuggyanó nyála végigcsorog 
felsőtestemen. A tévéb ő l dallamos katonanó-
ta árad felém. Szeretem .... szeretem a l őpor 
szúrós szagát, a káoszt, mely magával ragad. 
Egyikük hátracsavarja a kezem, a tar fej ű  fül-
cimpámba harap. Minden más, ez már szen-
vedély... A feketeinges korbácsával com-
bomra, hátamra csap. Újra és újra. Egyikük 
kezében elektródák. Torkát pokoli kacaj hagy-
ja el. Ervin halkan nyöszörög a sarokban. 
Minden rúgásra nyüszítve válaszol. Gépfegy-
verropogás hallatszik a távolból... Minden 
más, ez már szenvedély... A kopaszra borot-
vált katona leteper, a parketten kínoz. 

I. FÉRFI: Ha egy szót is szólsz, elvágom a torkodat. 
HILDA: 	Ruganyos melleimet harapdálja, majd felkel, s 

hosszú szárú csizmájával állon rúg. 
FÉRFI: Kurva! Mocskos kurva! 

HILDA: 	Oohhh ... oohhh ... Ajkamba harap, vér cso- 
rog arcomon. Lakkozott körmeimet hátába vá-
jom. Piros patakocska serken ki körmeim 
alól... Suttogások, sikolyok... Az éj hideg le-
vegője izzadt testemre fagy. Rémült vagyok. 

FÉRFI: Cigarettát! 
HILDA: 	Előhalászok egy Marlborót a táskámból. 
II. FÉRFI: Tüzet! 
HILDA: 	Öngyújtómat remeg ő  kézzel tartom elébe. Ő  

hatalmas. Jeges, kék szeme különös öröm- 

ERVIN: 
HILDA: 
ERVIN: 
HILDA: 
ERVIN: 

HILDA: 

ERVIN: 

HILDA: 
ERVIN: 
HILDA: 

HILDA: 

HILDA: 

I.  FÉRFI: 

HILDA: 



tő l sugárzik. Félig se szívott cigarettáját bár-
sonyos bő römön nyomja el. A megpörköl ődött 
hús szagával telik meg a tüd őm ... Körülöttem 
zaj, zsibongás. A balkonon fejlövéses férfi fet-
reng. Minden a legnagyobb rendben. A kibo-
rult föld ű  ciklámenek illata a puskapor szagá-
val vegyül. Ő  hatalmas. Késével felsebzi ha-
sam tájékát. Melleim kemények, fenekem si-
ma. Minden a legnagyobb rendben. Arcomat 
kínnal a fekete inges felé fordítom. 
Kívánom, hogy üss... te csábító. 
Képzeletben egy rács mögött állok. Karjaim-
mal nekifeszülök, h űvös az éjszaka. Meztelen 
testemen kötélnyomok. Tankok dübörögnek 
valahol a távolban. Ugató farkaskutyákat en-
gednek be a cellámba. Csaholásuk félelme-
tes. Szökni próbálok, gondosan manik ű rözött 
körmeimet a falba vájom. A rács mögül kaca-
gó gyerekek szemlélnek. Kigúvadt szemmel 
bámulom őket, mialatt ők kárörvendőn az 
ebeket biztatják. Kiáltok... A balkonon fejlö-
véses férfi fetreng. Minden a legnagyobb 
rendben. A méregzöld filodendronok az el ő -
szobasarokban letördelve haldokolnak. Bun-
dáim, cipő im szerte a lakásban. 

III. FÉRFI: Az ékszereit is! 
HILDA: 	Brossaim, karkötő im, nyakékeim a padlón. A 

fekete inges az értékesebbeket kiválogatja, a 
többit kihajítja az ablakon. Sikolyaim ajkamra 
fagynak. 

III. FÉRFI: Te felcicomázott pojáca! 
HILDA: 	Kívánlak... 

(HARCI ZAJOK) 
HILDA: 	Az ágy feldúlva, egy katona hörög rajta, vé- 

rében úszva. Apró vérfoltok pettyezik a ho-
mokszínű  szőnyeget és a tapétát is. A tévé-
ekránon időközben vad jelenetek játszódnak. 
Harckocsik gördülnek el ő , fel-feltépve a város 
utcáinak aszfaltburkolatát. Rémült gyerekek 
kuporognak a falak mentén. 

III. FÉRFI: Na bevallod? 

HILDA: 	Mit? 
111. FÉRFI: Bevallod? 
HILDA: 	Kínozol... 

(ROBAJ) 
HILDA: 	Visszakézbő l pofonvág. Valami jóleső  fájda- 

lom ömlik végig testemen... Hirtelen körül-
vesznek. Tekintetük vad lángként perzsel. Az-
tán már csak saját sikolyaimat hallom. 
(KORBÁCSÜTÉS) 

11. FÉRFI: Te vagy a társadalom bomlásterméke. Lehúz-
lak a WC-én! 

HILDA: 	Kívánlak! 	Oohhh... 	oohhh... 	Letépi 
rólam a harisnyatartómat, vadul, izzadtan li-
heg. A többiek faarccal figyelik a jelenetet. 
Egyikük lesöpri a polcról a könyveket. Rug-
dossák, rongálják a lakás még megmaradt 
berendezését. 
(ROBAJ, CSÖRÖMPÓLÉS) 

III. FÉRFI: Csak rajta! Verjük szét ezt a fekélyes odút! 
HILDA: Hajam a hátamhoz tapad. A korbácsütések 

nyomán bő röm apró csíkokkal, véraláfutások-
kal telik meg... Tagjaim ólomnehezek... 
(SUTTOGVA) Kívánlak... Kívánlak... 
(A ZAJ EGYRE ERŐSODIK, MAJD HIRTE-
LEN MEGSZŰNIK. MÁR CSAK A TÉVÉ 
SZÓL) 

ERVIN: 	Mi van drágám, nem tudsz aludni? 
HILDA: 	Dehogynem, kedvesem, csak aludj. Jó éjsza- 

kát! 
(ECHÓBAN) 

HILDA: 	Ervin békés arccal horkol mellettem. Kiosonok 
a konyhába, és töltök még egy kis gint. A tiszt 
a h ű tőszekény mellett vár. Arca marcona. 
Pisztoly hever a padlón. Felemelem és lövök. 
A tiszt elterül. Átlépek rajta, és, kezemben a 
pohárral, a hálószobába vonulok. A film még 
tart. Csapzott hajamat kifújom szememb ő l. 
Tekintetem a tévé képernyőjén... Minden 
más, ez már szenvedély... 
(LEJELENTŐ  ZENE) 47 
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A PUSZTULÁS 
NÉMASÁGA ÉS 
HANGZAVARA 
Krasznahorkai László: 
Az ellenállás melankóliája, 
Magvető  Könyvkiadó, Budapest, 1989 

„Esik még?" „Esik." A párbeszéd Krasz-
nahorkai László első  regényében, a Sátán-
tangóban (1985) hangzik el, melyben „a 
rövid, néhány órás, vagy legfeljebb egy-egy 
napos szüneteket kivéve megállíthatatlanul 
zuhog" az eső . Valamely végítéletre utaló, 
végső  özönvizet megel őző  állapot ez, s e ka-
tasztrófa-jelképet igazolni látszik a regény-
zárás is.. Az új regény, Az ellenállás me-
lankóliájának első  mondata közelebbrő l 
meg nem határozott, „fagyba dermedt dél-
alföldi" településeket emleget, s ha a két 
mű  közötti igen hangsúlyos egybecsengé-
sek felő l szemléljük világukat, olyan benyo-
más alakul ki bennünk, hogy a második re 
génybeli fel nem engedő  „pengő  fagy", a 
„kihalt, szélsöpörte, fagytól szenved ő  vá-
ros", a fagytól megrettent föld, pengeéles le-
vegő , az odafagyott szeméthegyek az előb-
bi mű  apokaliptikus zuhogó es őjének követ-
kezményei, a folytatás s a betet őzés alak- 

zatai. Más közelítésben ugyanakkor mintha 
egyazon világnak egy másik arculata, kiter-
jedése tárulkozna föl el őttünk, mely maga is 
a „közeledő  katasztrófa" el őtti pillanatot éli, 
majd a sejtések és előjelek („a közös el őér-
zet, hogy hamarosan bármi megtö гténhet") 
igazolásaképpen be is következik a „végki-
fejlet" a kísértetváros pokolian sötét éjsza-
kájában, örök telében bizonyítván, hogy „a 
világnak tényleg természetes állapota a z ű r-
zavar” (291). A beláthatatlan méret ű  öncélú 
rombolás után beálló.nyugalom, a háború 
utáni béke azonban olyan néma, fagyos és 
egyértelm űen keserű , hogy minden lehet-
séges feloldást kétségbevon. Ebbő l a pers-
pektívából tehát e m ű  is olyan következete-
sen érvényesíti formaprincípiumait, mint a 
SátáПtang6, befejezése pedig hasonlókép-
pen a körív bezárulására emlékeztet, mely-
bő l nincs kiút és nem lehetséges a kitörés. 
Mindez megerősíti a föltételezést, hogy 
Krasznahorkai a formával nyomatékosítja 
a művészetét meghatározó világélményt, 
melynek tengelyében az eleve elrendeltség 
és a történelmi meghatározottság gondola-
tának van kitüntetett szerepe. 

A regény címe legalább olyan rejtélyes és 
bonyolult, mint maga a m ű . Az olvasás egyik 
vezérfonalát éppen annak fürkészése képe-
zi, hogyan, milyen módon íródik bele a re-
génybe e cím, illetve hogyan válik ki belđ le $ 
kerül az élére. Kérdésként merül fel az is,  

vajon a cím és m ű  között metaforikus-e a 
viszony, vagy a regénycím orientáló, leíró, 
rámutató jelleg ű . A maga fogalmiságával és 
többértelm űségével, a két fogalom közötti 
szembefordítottsággal több szempontból 
előreutalásnak és egyben összefoglalásnak 
tűnik. Mintha a regény egész atmoszféráját 
sű rítené, mintha azon egzisztenciálfilozófiai 
belátásnak a talajából nőne ki, mely szerint 
„még a szavak is, hogy »z ű rzavar« és »ki-
menetel«, teljesen fölöslegesek, nincs semmi, 
ami velük szembeállítható volna, s így már a 
megnevezés is felszámolja önmagát" (211). 
E szemléletmód értelmében „a világnak ter-
mészetes állapota a zürzavar" (291), „fö-
lösleges és kilátástalan minden »megmene-
külés«, mert hiábavaló a rejtekezés, és hiá-
bavaló a bizakodás, s mert minden der űnek 
és pajkos nevetésnek, minden ámító ösz-
szetartozásnak és karácsonyi békének 
visszavonhatatlanul befellegzett" (283). A 
kiemelt mondatok a cím nemcsak mélysé-
gesen leverő  világérzékelésük síkján érint- 
keznek, hanem azokon a pontokon is, ahol 
bölcseleti tartalom és világot kreáló regény-
nyely, gondolatiság és elbeszélés elválaszt-
hatatlan egységgé forr össze. Krasznahor-
kai regényalakításában nem egymás mellett 
futnak, nem egymás kiegészít ő i a reflexió 
és a történetmondás, hanem egymásban 
levő , egymásból kinöv ő , egymást feltétele-
ző  és együtt születő  minőségek. A magyar 
próza ama ritka pillanatai ezek, melyekben 
maga a látásmód reflexív, az alapállás és 
világszemlélet pedig eredend ően szemlélő-
dő  karakterű . Ahogyan e regénybeli univer-
zum konstituálódik, e mód önmagában a 
gondolati, bölcseleti vonatkozások jelent ő -
ségére utal, s lehetetlenné teszi a történet 
nek a leválasztását arról az eszmerend-
szerről, amelyben megvalósul, vagy azoknak 
az eszméknek az elkülönítését a történett ő l, 
melyek hordozzák, alakítják, irányítják. Az 
ellenállás melankóliája egyetlen gondolat 
tötténetszerű  közlése (ami az allegorikus-
parabolisztikus formát idézi) és egyetlen 
tö гІénet esszéformájú végiggondolása. A 
tételek, melyeket imént idéztem (fölösleges, 
hiábavaló, kilátástalan minden), új szöveget 
kínálnak fel a kötetcím értelmezéséhez: ha 
egyetemessé tágult a fölismerés, hogy értel-
mét veszítette akarás és cselekvés, mindeb-
bő l az ellenállás mint magatartás, tett, dön-
tés, szemlélet sem vonhatja ki magát, tehát 
eleve kilátástalan, így természetszer űen a 
melankóliával, mélabúval, a levertség pasz-
szivitásával és a kilátástalanságból fakadó 
lemondással áll kapcsolatban. E lehetséges 
interpretáció ugyanakkor azt sem vonja két-
ségbe, hogy bizonyos fokú irónia befolyá-
solja a címbeli két elem kapcsolatát, továb-
bá a címnek és tö гténetnek, folyamatnak és 
végkifejletnek, sorstörténeteknek és végze-
teknek a viszonyát is. Az sem kétséges, hogy 
egy hol rezignált, hol metsző  irónia uralja 
mindvégig a közlést, miközben az esend ő-
ségükben és elesettségükben megragadott 
alakok rajzába egy rokonszenvez ő  torzítás 
formájában vegyül, míg a tö пénet agresz-
szív, heves, diadalmaskodó sžerepl ői ese-
tében metszően éles és a groteszkig hatol. 
Mindkét megoldás enyhe humoros tónust 
kölcsönöz az ábrázolásnak, mely kontraszt-
ként erđsíti föl a közelgő  végítéletre készü-
lődđ  közösség történetének atmoszféráját. 

Krasznahorkai szigorú, átgondolt regény-
komponálása, tehát magában a szerkesz-
tésben s a szerkezetben megnyilvánuló 
jelentéslehetőségek és értelemtartalmak 
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mindkét regényben kiemelt jelentőségűek. 
A Sátántangó formateremtését a Tánc-
rendbe foglalt kétszer hat fejezet elrende-
zése is tükrözi: egytő l hatig, majd a hatostól 
az egyesig számozott fejezetek rondóként 
„kerítik" be anyagukat. A zárófejezet címe 
A kör bezárul, melyben megismétlődik a 
kezdöszituáciб  s elkezdődik a tárgyak kö-
zött ugyanaz az „ideges párbeszéd", mint a 
regény elején. Az ellenállás melankóliája 
hasonlóképpen szilárd tervrajz alapján épül 
fel. E vázat a klasszikus retorikai séma hár-
massága biztositja ( Rendkívüli állapotok —
Bevezetés; A Werckmeister-harmóniák -
- Tárgyalás; Se гmo super sepulchrum —
Levezetés). Az első  s az utolsó rövidebb 
részek a terjedelmesebb kбzbülsöt vezetik 
be, illetve le. Az egységeken belül öltések 
módjára szövődnek egybe az egyes sza- 
kaszok, az utolsó mondatok a rákövetkez ő  
első  mondatai. E szakaszok jó része egy-
egy szereplбt helyez előtérbe, s e bemu-
tatásokba illeszkednek be fokozatosan azok 
a történéselemek, helyzetrajzok, melyek a 
cselekményt mozgatják, illetve amelyek a 
szereplők l бzötti viszonyokat kibontakoz-
tatják. Pflaumné és Eszterné egy-egy feje-
zete előkészíti azoknak a konfliktusoknak a 
kipattanását, melyek meghatározzák az 
eseménysor menetét. A Tárgyalást Valus-
ka János fejezete indítja, ezt követi az Eszter 
Györgyé, mely e különös alak portréja mel-
lettmég egy szempontból figyelemre méltó: 
ebben a részben részletezi az elbeszélő  
azokat a zeneelméleti tanokat, melyek a fe-
jezetcímben szereplő  Werckmeister nevé-
hez fűződnek s melyek hozzájárulnak Esz-
ter regénybeli helyének kijelöléséhez. A 
klasszikus epikai struktúrák rendszerét idé-
zđ  előkészítés, bemutatás után következik 
az utalások, jelek, vésztjбsló mozzanatok 
formájábán mindeddig csupán sejtetett el-
lentétek, a latens feszültség kirobbanása, a 
kisváros „vaksötétjében" rejtőzködő , csa-
pattá verődött árnyak színrelépése. E „föl-
vezetést" a látszólagos megoldásra emlé-
keztető , az ellentéteket feloldó részek kö-
vetik, melyekben azonban növekszik az ir б -
nia, másfelő l a kételyek nyomása. Az elbe-
szélő  nemcsak a tö ґténetszálakat köti el a 
záró részben, hanem az említett négy köz-
ponti alak sorsát is elgondolkodtató módon, 
ám a történetben betöltött szerepükbő l 
szervesen következően oldja meg. Ennek 
értelmében a zavargások halálos áldozata-
ként elhunyt Pflaumné temetése a történet 
végén a régi „elpuhult kor", ez esetben a 
kispolgári világ jelképes elhantolása egy-
ben, melyen a szertartást „az új korszak" 
szellemében „parancsnoki hadállásból" a 
bórkabátos Eszterné, a városháza új titkára, 
a TISZA UDVAR, RENDES HÁZ jelszó 
meghirdetője irányítja. A két Пбalak ellenté-
te egyike azoknak a sokjelentésű  regény-
tengelyeknek, melyek értelemmel telítik a 
régi s az új sajátosán exponált kérdését a 
regényben. Az alakformálás, jellemzés 
KrasznahorkaiПбl visszaszerzi hagyomá-
nyos jelentőségét, az alakok szerepe azon-
ban nem merül ki a történetben betöltött, 
cselekvő  vagy passzív helyzetükben, ha-
nem jelképessé válik. 

Az idézett jelszó is utalásokat rejt. A múlt-
ban felhalmozódott szennyhalmazt, a vá-
róst belepő  hulladékot tisztogató polgárokat 
látva ugyanis így töpreng magában Eszter-
né: „*dolgozzatok csak és talicskázzatok, ha-
marosan elkezdjük — belül.. Arról ugyanis  

még Harrer sem tudott, hogy a TISZTA UD-
VAR... mozgalom nem jelent egyebet, mint 
a »kibontakozás« els ő  felét a második lép-
cső  a RENDES HÁZ akció" (375). E célzás 
is a töгténet végefelé hangzik el s a regény 
kifinomult váltásait tükrözi, minek során az 
elemek észrevétlenül új értelemmel gazda-
godnak. A történet kezdetétő l ugyanis ritmi-
kusan visszatérnek a várost lep ő  szenny, a 
sötétség és a fagy erőteljes atmoszférájú 
mozzanatai. Súlyos képei és hangulati tar-
talmaikat úgy deformlaja a fenti jelszó, hogy 
a külső  tisztogatás után egy perfidebb bels ő  
tisztogatás el őkészítését helyezi kilátásba, 
ami lényegében nem egyéb, mint az új leple 
alatt megbúvó kifinomultabb erőszak előre-
vetítéše. 

Az elbešzél ő  a fokozatos, már-már kö-
rülményes, lassú tempójú bevezetés epi-
zódjaiba egy bizarr, titokzatos mozzanatot 
vezet be, mely tengelyébő l fogja kifordítani 
a kihalt „kísértetváros" békéjét, hulladékba 
süppedt nyugalmát. A világ legnagyobb ki-
tömött óriásbálnáját vontató hatalmas kocsi, 
mely éjjel érkezik a helységbe, a misztikus 
eseménysorozatnak s a katasztrófának a 
megindítója. Következményképpen a lát-
szatrendet a káosz, a csendet a hangzavar 
fogja fölváltani. Mély történetfilozófiai értel-
me van annak, hogy az azonosíthatatlan 
barbár csđcselék vandalizmusának, öncélú 
pusztításának, brutalitásának fegyveres le-
törése után beálló rend ugyancsak látszat-
rendnek mutatkozik, tehát a terrort újabb, 
kifinomultabb terror követi. A cirkuszos ko-
csi megérkezése egy apokaliptikus látomás 
megtestesítőjeként a „korszakváltás" elő-
idézésének szimbólumává válik. A történet 
végét lezártsága, a szálak összefogása el-
lenére ez telíti olyan konnotációkkal, melyek-
nek következtében e zárt szerkezet felnyílik 
és végérvényesen megoldhatatlannak mu-
tatja mindazokat a kérdéseket, melyeket 
problémaként fölvetett. . 

A regényben az utolsó mondatot kivéve 
nem igen fordulnak elő  önreflexiós mozza-
natok, melyek oly gyakoriak a jelenkori ma-
gyar prózában. A m űvészetnek és az alko-
tásnak mégis kitüntetett pozíciója van a m ű-
ben. Ezt emeli ki a tárgyalást magában fog-
laló fejezet címe is, aminek az egyéb eljárá-
sokkal összhangban többszörös jelentése 
van. A Werckmeister -harmóniák valósá-
gos esszébetétté tágítja az Andreas Werck-
meister m űvének „gondos korrekciójával" 
foglalkozó részt. Eszter György, volt zeneis-
kolai igazgató, a regény egyik legkülö Пб - 
sebb alakja, egy adott pillanatban megcsö-
mörlött mindattól, ami körülvette s vissza-
vonult szobájába, ahol ágya s rozoga Stein- 

way-je között ingázva tölti éveit. Eszter rá-
döbben arra, hogy a zenei temperálás ese-
tében „nem technikai, hanem 'jellegzete-
sen filozófiai` ügyrő l van szó": Visszahan-
golja zongoráját, minek következtében az 
egyenletes lebegésű  temperáláson alapuló 
klasszikus zeneművek sosem hangozhat-
nak föl rajta többé harmonikusan, hanem 
csupán valamely fülsiketít ő  diszharmónia 
formájában. A harmónia-diszharmónia 
szembeállítás több sík metszéspontjában 
merül fel. Elzárkózását a világtól a világban 
uralkodó antagonizmusok, a világ s közte a 
realitás és életeszménye, a pusztulásra ítélt 
város, illető leg közösség és az egyetlen 
menedéket jelentő  müvészet közötti kont-
raszt, meg nem felelés váltja ki. Fáradhatat-
lan visszahangolási tevékenysége konst-
ruálás és dekonstruálás, alkotás és rom-
bolás egyidőben, valamint a harmónia lehe-
tőségének elvitatása, tagadásának mint 
evidenciának a kinyilatkoztatása. Felisme-
rése, hogy „az a harmonikus rend, melyre 
minden remekmű  a maga látszólagos meg-
fellebbezhetetlenségében utal", kétségbe-
vonható, talán nem is létezik, észrevétlenül 
a harmónia létezésében való egyetemes 
kétellyé minđsül át, mely függetlenedik Esz-
ter Györgytő l és kísérleteitő l, s a regénye-
gész egyik központi formagondolataként té-
teleződik. A rend s a káosz, az összhangzat 
és a hangzavar, a küls ő  események anar-
chikus tombolása, a pusztítás szemben az 
új rend lehetőségének, mint létrehozásnak 
a kétségbevonhatatlan megkérd đjelezésé-
vel — mindezen ellentétek együtt vannak a 
történet anyagában és ennek megszerve-
zésében. Ebbő l a szempontból az Eszter 
töprengéseinek szentelt regényszakasz vá-
lójában öninterpretációs javaslata a m űnek, 
s egyben tükörképe annak a folyamatnak, 
mely a külső  síkon, a város életében és kö-
zösségi rendjében, e helyszínen s ebben a 
történelmi pillanatban lejátszódik. 

Eszter történetétő l és sorsának alakulá-
sától elválaszthatatlan a regény fura figurá-
ja, a falu bolondjának tartott félnótás Valus-
ka János, akinek az iménti zeneelméleti 
problémáról részletesen beszámolt Eszter. 
Az elbeszélő  egymás pandanjaiként állítja 
be egyfelől a temperálással mint filozófiai 
problémával bíbelődő  különc Esztert, más-
felől pedig az eget s a világ ű r beláthatatlan 
térségeit fürkésző  Valuskát. Elragadtatott 
ságában, „prбfétikus átszellemültségében" 
rendszeres bemutatókat tart a kocsma гб- 



szeg publikumának az égitestek körforgá-
sáról, a kozmoszbeli viszonyokról, „az uni-
verzum királyi nyugalmáról ". Ezek a révüle-
tek, megindultan végtgјбtszott produkciók 
Valuska életelemei, melyeknek köszönve ö 
az egyetlen, aki nemcsak a fény felé néz, ha-
nem meg is pillantja azt, míg a körötte tolon-
gó „Péfeffer"-beli posztókabátos gyüleke-
zet egyebet sem Iát, mint az őket körülvevő  
áthatolhatatlan és végeérhetetlen éj sötét-
jét. Valuska alapélményei kiegészítik és b ő-
vítik a regény központi ellentétpárjait. Lé-
nyének ösztönösségével, együgyűségével, 
jóhiszeműségével nemcsak a kocsmabeli 
névtelen vendégseregben, hanem a bő r-
csizmákban menetelő , mindent elsöprб  horda 
közepette is magára marad , mint ahogyan 
egyedül áll tisztaságát és kiszolgáltatott-
ságát illetően is abban a világban , melyet 
ténylegesen és áttételesen is „pokoli hor-
dalék", „a szennynek valami irtózatos mo-
csara " lep el. Abban a pillanatban is felnéz 
az égre, amikor magával ragadja a csizmás, 
bakancsos csapat: „Felnézett , és olyan ér-
zése támadt, hogy az ég nincsen a helyén, 
rémülten felnézett még egyszer, és rádöb-
bent, hogy valójában az ég helyén sincsen 
már semmi , aztán lehajtotta a fejét , és csak 
ment a csizmák és kucsmák között , mint aki 
egyszeriben megérti, hogy hiába is kutatná, 
amit keres , az oda van , felemésztette a 
föld, ez a vonulás, a részletek összeeskü-
vése" (221). Nem sokkal később úgy érzi, 
újjászületett ebben a kíméletlen és kény-
szerű  menetelésben, s immár ismeretlen is-
merőseinek, elttprбtnak, testőreinek szeret-
né elmesélni, hogy rájött végre, „ezen a föl-
dön kívül s mindazon, amit a kérgén hordoz, 
semmi másnak nincs helye, viszont ami 
így létezik , annak irtózatos súlya , ereje, ön-
magába omló értelme van, és ez az értelem 
nem utal semmire" (275). Továbbá, hogy 
most, mire kinyílt a szeme, „ez a derűs uni-
verzum, ez a rengeteg bolygó meg csillag 
egyszerűen nem volt sehol" (uo.). Valuska 
végsб  elnémulása előtt megtagadja mind-
azt, ami eddig fenntartotta, s ehhez hozzá-
tartozik azon elutasítása is, mely szerint 
„vége mindörökre Bachnak s a zongorá-
nak", Eszter úrnak, aki elvont fejtegetéseit 
kitartóan közölte vele naponta . Nagyívű  elu-
tasítás és tagadássorozat az, melyben újra 
leperegnek mindazok az égi s földi dolgok, 
melyek Valuskát eddig foglalkoztatták. 
Transzformációjának erőteljességéhez csu-
pán Eszter úr elégedettsége hasonlítható, 
aki paradox módon a legnagyobb zűrzavar 
közepette érzi magát kigyógyultnak sokéves 
melankóliájából , akkor , amikor bedeszkáz-
za ablakait mit sem tudva arról , hogy kinn 
megkezdбdött a pusztítás , mely magával 
sodorja egyetlen társát , Valuskát is. Ez az 
aszinkron s a tényleges elzárkózás utáni 
jelképes „bedeszkázódás ", „a valóságos 
viszonyok birodalmának " elutasítása Va-
luska attitűdjét idézi, aki úgy menekült ko-
rábban az ég csodáihoz , mint ahogyan 
most földre szegezett szemmel vonul tud-
ván, hogy a tö гténtek után a Werckmeister-
haгmбniák módjára a világ űri csodák is vég-
érvényesen szertefoszlottak. 

Azok a regényrészek, melyek Eszter, Va-
luska s egyéb hđsök belső  történéseirő l 
számolnak be, az elbeszélt monológ, illetve 
a. szabad függő  beszéd vagy az elmélke-
dés, töprengés, vélekedés közvetlen Idézé-
séhez folyamodnak. Az elbeszélő  igen gyak-
ran jelzi írásjelekkel a váltásokat , midőn a 
narrátor közléseit megszakítja a szerepl ő  

reflexióival. E beékeléseket, idézéseket és 
a hős tudattartalmainak közlését, interpre-
tálását záró - és kötőjelekkel különíti el. Sa-
játosan konstruáltak azok a hosszabb mo-
nológok is, melyek betétként ékel ődnek az 

elbeszélő  beszédfolyamába , bár nyelvük-
ben ritkán különböznek a történetközlés stí-
lusától és hangnemétđ l. Egyik is, másik is 
különösen lassú tempójú, ami a többszö гб -
senösszetett és bonyolult mondatszerkesz-
tés következménye. Az elbeszél ő  akkor is 
esszészerű  beszédmódhoz folyamodik, 
amikor az együgy ű  Valuska a beszéd ala-
nya s az ő  elmélkedéseirő l számol be. Az 
elbeszélő  modor emelkedettségét és intel-
lektualizmusát csupán a névtelen helybeliek 
megszólalásai törik meg, kiknek paraszti 
vagy vidékies beszédét a fonetikus írás-
mód, a szlenghez tartozó szókincs és gyak-
ran kifejezett gorombaság jellemzi. Na-
gyobb tömbökként különül el az új városi tit-
kárnál, Eszternénél jelentkező  rendő rjelölt 
vallomása , kinek nyelvét a fenti vonások 
uralják , továbbá az orvosi -vegyészeti szak-
terminológiát alkalmazó zárófejezet, e fur-
csa epilógus, mely a tö гténet kiegészítése-
képpen nem irodalmi, hanem szaknyelven 
számol be a bomló test biológiai-vegyi fo-
lyamatairól . A tizenhat napba s űrített törté-
netet elbeszélő  fejezetek s az utolsó sza-
kasz között metaforikus a kapcsolat, mert a 
kiteljesülő  enyészet folyamatát és a pusztu-
lás panorámáját sajátos kiterjedéssel b ővíti. 
E két síkhoz kapcsolja harmadikként az el-
beszélő  magának a megszűnő  műnek a 
kérdését s az utolsó mondatban kimondja 
saját kiméletlen önfelszámolásának, kiol-
tásának tényét: „mert felemésztette egy el-
gondolhatatlanul távoli ítélet - amiként ezt a 
könyvet emészti fel most, itt, ezen a ponton, 
az utolsó szó" (386). 

Krasznahorkai regénye a sejtetéseken, 
utalásokon alaputó prózai közlés egyik leg-
értékesebb mai megvalósulása . Több moz-
zanata és eljárása alapján történelmi példá-
zatnak tekinthetnénk , amit az idő- és tér-
koordináták bizonytalansága , homályossá-
ga is igazolhat. Mindez igen tudatos viszo-
nyulás a m űbeli világhoz és eseménysor-
hoz, melynek határozott szituálasa a mon-
danivaló egyetemes vonatkozásai következ-
tében válik szükségtelenné. Meggyáz đdé-
sem, hogy a már érintett reflexív elbeszél ő i 
alapállás , a regényesszé formája és az ár-
nyalt, kimunkált nyelv ellenére Az ellenál-
lás melankóliája kivételesen gazdag epi-
kumú alkotás, melyben a történet nem ren-
delődik egyértelműen valamely eszmei köz-
lendőnek alá , mint a parabolaregényben. 
Ennek megfelelően alakíthat ki emlékezetes 
és igen határozottan körvonalazott figurá-
kat, valamint olyan fabulát , amely nem csu-
pán transzparenciája révén hat, hanem föl-
vezetésének eredetiségével.és súlyával is. 
Az utalások és szimbolikus jelentésrétegek 
mellett vitathatatlanul e regényvilág nagyív ű  
szerkézete és kilátástalan, sötét, de гmesztб  
atmoszférája az, amit legktemelkedóbb ér-
tékteremtő  minőségeiként fogadunk be. A 
gondolati tartalmak és a külső-belső  ese-
ménysíkokszempontjából oly s ű rűn, gazda-
gon és feszesen szőtt regény minden har-
móniája és diszharmóniája katarktikusan 
hat és tartósan visszhangzik abban a bens ő  
térben, melyet ritka szívóssággal és fegye-
lemmel alakít olvasójában Az ellenállás 
melankóliájának szerzбje. 

Thomka Beáta 

SAVA BABIĆ  ÉS A 
FORDÍTÓI ALÁZAT 
Sava Ваb б : Preveseji. 
Institut za južnoslovenske jezike, 
Filozofski fakultet, Újvidék, 1989 

A fordító dolga: minél h űebben visszaadni 
a kiinduló nyelv gondolati egységeit, úgy, 
hogy acélnyelvben is érzékelni lehessen 
annak szellemét, szellemiségét. És ezt 
másképp nem lehet, csak alázattal. Fordítói 
alázattal. Mert kettős teher nehezedik a for-
dítóra: az egyik a fordítandó , a másik a be-
fogadó nyelv súlya . Olyan terhek, amelye-
ket csak alázattal tud magával vinni a fordí-
tó, és semmiképpen sem önkényességgel, 
hivalkodással és magamutogatással. 

Sava Babi ć  ezzel az alázattal dolgozik 
már évtizedek óta. Akár mondhatnánk azt 
is: megszállottan , hiszen a könyv hátlapján 
fölsorolt harminc fordításkötet elkötelezeti 
alkotóról tesz tanúbizonyságot , olyan vala-
kiről, aki irodalmunkat jobban ismeri sokunk-
nál. (És mégannyi címet találhatunk a kis 
kötet utolsó írásában fölsorolva, amelyek 
kész fordításokról tanúskodnak , de mivel, a 
szerző  szerint is, érdeklődésre nem tarta-
nak számot, hiszen nem „nagy és értékes 
irodalmak " fordításáról van szó, kéziratra 
vannak ítéltetve, s talán egy szebb jövőre 
bízva, amikor majd nem önkényeskedő , és 
fáképp nem avatatlan szerkesztők döntésé-
tő l függ egy -egy kézirat sorsa , hanem maga 
a szerző  döntheti el, érdemes-e megjelen-
tetnie munkáját, vagy sem, és talán eljön 
majd az az idő  is, amikor a lektorok nem 
avatkoznak bele sután a szövegbe , össze-
zavarva annak értelmét, és megbecstelenít-
ve a szerző  munkáját.) 

S. Babić  Preveseji c. tanulmányköteté-
ben kilenc írást találhatunk a fordításról. 
(Maga a kötetcím viszont alig fordítható, ti. 
ilyen szó nincs a nagy, háromkötetes szerb-
horvát-magyar szótárban , viszont egy kis 
nyelvérzékkel ráérezhetünk a „preveseji" 
szóban rejtőzködő  „prevod(i)" és „eseji" 
szavakra.) 

A kilenc írásból bepillantást nyerhetünk S. 
Babić  fordítói m űhelyébe, melyben olyan 
nevekkel találkozhatunk , mint Sánta Fe-
renc, Heller Ágnes, Lukács György, Eörsi 
István , Örkény István, Illyés Gyula , valamint 
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megismerkedhetünk a küzdő , küszködő  al-
kotóval is, akinek nehéz csatákat kell meg-
vívnia munkája elismertetéséé, pontosab-
ban szólva: egy olyan író, gondolkodó em-
berrel, aki élete egyik felét a fordításnak, s 
azon belül a magyar irodalom fordításának 
szentelte, miközben tudja, munkájáért nem 
sok elismerésben részesül, részesülhet. 

A kötetnyitó első  írás Vuk Karadžićot mint 
az Újszövetség fordítóját mutatja be, beve-
zetőjében elmondva, Vuk Karadži ćot első-
sorban nyelvújítóként és a népköltészet 
gyűjtőjeként, majd mint irodalmárt, törté-
nészt és etnográfust tisztelik. És csak ezek 
után említik a fordítót, még akkor is, ha az 
Újszövetség fordításáról van szó, elsősor-
ban nyelvészeti és nem fordítói szempontok 
alapján beszélnek róla. Sava Babié tanul-
mánya teгnészetesen a Biblia-fordítást mint 
fordítást elemzi, rámutatva a nyelvújító 
munkájára is: „Vuk kiváló fordító, alkotó; aki 
tisztában van azokkal a problémákkal, ame-
lyekkel elkerülhetetlenül meg kell birkóznia. 
Mint ahogy hallgatta és lejegyezte a szava-
kat, dalokat, közmondásokat és meséket, 
úgy hallotta meg és véste emlékezetébe 
mindazt, ami bővíthette és gazdagíthatta azt 
a nyelvet és azt a kultúrát, s ezt a legtökéle-
tesebb módon fordításában juttatta kifeje- 
zésre, ami a szájhagyományból nőtt ki, és 
túl is mutatott rajta." 

Az 1983-as keltezésű  Erkölcsi malomkő  
c. tanulmányában Sánta Ferenc Az ötödik 
pecsét c. regényét elemzi úgy, hogy tár-
gyához híven, írása végén szól a fordításról 
és a fordító szándékairól. 

Egy-egy írás foglalkozik Heller Ágnessel 
(és általa Balázs Bélával, Lukács György-
gyel), Eörsi Istvánnal, Örkény Istvánnal. 
Hosszabb tanulmányban elemzi Sava Ba-
bié Szigligeti Ede A cigány cím ű  népszín-
művét, s annak a szerb közönség részérő l 
való fogadtatását. Érdekes anyag az 1873-
tól (a darab bemutatásától) 1905-ig terjed ő  
időszakban megjelent sajtóvárogatás, ami-
ben végigkísérhetjük a darab több mint har-
mincévig tartó folyamatos jelenlétét a szerb 
színpadon, és aszínikritika-válogatással a 
tanulmány szerzője egyben emléket is állít 
Andrija Lukiénak, aki mindvégig nagy siker-
rel tolmácsolta Zsiga (ill. Živko) cigány sze-
repét 

A nyelv és a fordítás jelenségei c. el-
méleti írásában S. Babié rámutat: „Minden-
ki azt gondolná, a fordítónak elég tudnia két 
nyelvet, de gyorsan kiderül: ez csak olyan 
előföltétel, ami lehetővé teszi, hogy meglás-
suk és megé гtsük, hogyan működnek a 
nyelvek akkor, amikor ugyanazt kell kifejez-
niük különböző  módon. A fordító tulajdon-
képpen olyan személyiség, aki látja a nyelv 
lehetőségeit, de nem felejti el, hogy csak 
közvetítő , aki lehetővé teszi a minél telje-
sebb üzenet megérkezését az új címzett-
hez. A fordító számára a legfontosabb, hogy 
munkája ne hozzon létre félreértést. Való-
jában a fordító akkor a legjobb, ha fordítá-
sának használói észre sem veszik, hogy a 
fordító létezik (de föl fognak figyelni rá a for-
dítás kutatói és szakemberei)." 

A kötet leghosszabb tanulmánya A fordí-
tás kritikája és a szóbeli költészet fordí-
tásának lehetőségei cím ű  írás három fő-
és több alrészbő l áll. Az első  részben a 
Nesrećna devojka című  népköltés fordítá-
sait veti össze, majd a jellegzetes „deseta-
rac"-ban íródott Ovčar i djevojka cím ű  
népdal fordítástö гtéлetérő l ír 1836-tól, Szé-
kács József első  fordításától, Nagy László- 

én keresztül a Hídban, 1987 májusában 
(valamint még ugyanebben az évben külön 
füzet formájában is) megjelent fordításgy űj-
teményig, ahol tizenhét fordító huszonegy 
fordítását elemzi. Külön alfejezetben ír Jung 
Károly, Csorba Béla és Túri Gábor, a ha-
gyományos fordítástól merőben eltérő  át-
költéseirő l, mint a fordítás új lehetőségeirő l 
és játékairól. 

A második fejezetet Dávid András Hej 
paun , paune című  magyar népballada-for-
dításkötetének szenteli, a harmadik fejezet 
pedig pontokban fölsorolva ad utasítást a 
népköltészet fordításához. 

A kötetzáró esszé a fordító segítő irő l és 
hátráltatóiról szól, azaz a kiadói szerkeszt ők 
jó- és rosszindulatának kiszolgáltatott alko-
tó ember hányódásairól. 

Az írásom címébe foglalt fordítói alázatról 
szóljon maga Sava Babié: „ A fordító szán-
dékai csak szándékok, s a megvalósításuk-
ról szóló ítélet nem az ő  hatáskörébe tarto-
zik: az ítéletet az olvasóra bízzuk." 

(P. S. Sava Babié azon kevesek közé tarto-
zik, akik vidékünkön sokat tettek irodalmunk 
és kultúránk megismertetéséért, ezért ill ő  
lenne már kell őképpen méltányolni mun-
kásságát, akár a Bethlen Gábor-díjjal!) 

Bata János 

„SOHA EL NEM 
MÚLÓ VILÁG" 
Samúel Beckett: Proust. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1988 

Beckett 1930-ban írt Proust-tanulmánya 
nemcsak Proust, hanem elsősorban Beckett  
miatt érdekes. Behatóbb vizsgálódás nélkül 
is megállapítható, hogy sok minden, amit a 
szerző  fontosként ismer fel Proust m űvé-
ben, a sajátjára is érvényes . Beckett  mint jel-
zőműszer már e korai olvasói röntgenfölvé-
telében is pontosan jelzi világképének boltí-
veit. 

Eszmefuttatásának központi problémája 
az idő , s annak elválaszthatatlan ta гtozékai: 
az emlékezés és a szokás. Véleménye sze-
rint ugyanis: „Az Emlékezés és Szokás az 
Idő-rák attributumai... A legegyszer űbb 
prousti epizódot is ezek határozzák meg..." 
Az „unalom tömör oszlopainak", az „évek 
zubogó oldószerének", a minden . szük-
ségszerűségtő l megfosztott életnek a SZO-
KÁS kölcsönöz elviselhetőségi fokot. Bec-
kett  Proust gyakorlatában a legalapvet őbb 
alkotói kérdéssel szembesül: a felfokozott 
létérzékelés birtoklásának és az ilymódon 
meghódított „valóság-varázslat" (Proust) 
nyelvi leképzésének feltételeivel: A szokás 
„spanyolfal", „villámhárító", „ballaszt", 
ami a valóság látványától hivatott megkí-
mélni bennünket. A megismerés elsorvasz-
tott képességérő l van tehát szó. Becke tt  
szerint „a vágy kimetszéséhez", „létezé-
sünk maximum-értékének visszaállításá-
hoz", a szokás-köd pillanatnyi felfüggeszté-
séhez bölcsesség és ihlet kelletik. A m űvé-
szi élmény nem jöhet létre az „önkéntelen 
emlékezés" (Proust) megvilágosító, de kí-
noktól terhes pillanata nélkül. „A Szenve-
dés... ablakot nyit a valóságra,... (a Szen- 

vedés) a m űvészi élmény elsődleges álla-
pota". A valamennyi képességünk szabad 
játékaként meghatározott szenvedés a szó-
kős érzéstelenítő  hatását semmisíti meg. 

A valósághoz való közelférkőzési küzde-
lemben Proust az érzékek csápjait a „bá-
nya", a „kút", az „örvény" mélységeibe 
süllyeszti: „Mert az egyetlen lehetséges 
szellemi fejlődés csak a mélység é гtelmé-
ben lehetséges. A m űvészet nem táguló, 
hanem összehúzódó tendenciájú." Az 
anyagi világ küls ő  kérgei „emészthetetlen-
nek" bizonyulnak a „bekebelezések soro-
zatában", a m űvészi valóságelsajátítás fo-
lyamán. „Mert egyes-egyedül a m űvészet 
ragyogásának fényében lehet megfejteni 
azt a zavarba ejtő  önkívületet, amelyet egy 
felhő , egy háromszög, egy templomtorony, 
egy virág, egy kavics kifürkészhetetlen fel-
színének láttán érzett, amikor is az anyagba 
börtönzött rejtély, lényeg, Eszme egy, a 
maga tisztátlansága kagylójában arra hala-
dó alany nagylelkűségét kéri..." Becke tt  
szerint a szellemi alászállás, a „figyelmet-
lenség misztériuma", az „önkéntelen emlé-
kezet" villámcsapása csupán akkor ragyog-
tathatja fel csodáit, amikor a tudat megsza-
badul a „háromarcú, tevékeny szörnyeteg-
tő l vagy Istenségtő l: az Időtő l...; a Szokás 
tól...; az Emlékezettő l... A prousti megol-
dás... az Id ő  és a Halál tagadásában van", 
a pillanatnyi örökkévalóság felidézésének 
képességében —állapítja meg Beckett  vizs- 
gólódásainak végeredményeként. 

A művészi élmény mint „felmagasztosu-
lás és kinyilatkoztatás" fogalmazódik meg 
ebben az összefüggésrendszerben, „tehát 
semmiféle szándékos mesterkedés nem te-
remthet meg újra teljes integritásában 
egy... benyomást..." Ezzel az alkotáslé-
lektani felismeréssel cseng össze a prousti 
világ etikai és akarati bénultsága. Egyrészt: 
„ A tárgy jó vagy rossz diszpozíciójának sem 
valósága, sem jelentősége nincs... Se 
Proustban, se világában nincs jó meg 
rossz." Másrészt: „Proust... majdnem tel-
jesen mentes az akarat tísztátalanságától. 
Siratja akarathiányát, de aztán megérti, hogy 
az akarat, mivel haszonelvű , az értelem és 
a szokás szolgája, s nem feltétele a m űvé-
szi élménynek... Vagyis Proustban nincs 
akaratösszeomlás..... Az akaratmentes, 
tiszta, erkölcsileg közömbös alany képzete 
testesül meg Proust h őseinek növényi jelle-
gében. „Lényeges dolog, hogy képeinek 
többsége botanikai eredetű . Az emberit a 
növényihez hasonlítja. Számára az emberi-
ség mindig flóra, sosem  fauna.".  

Beckett  az íróembert m űvésznek és mis-
ternek tekinti egyszemélyben. „ A m űvész 
elsajátította a szövegét: á mesterember lé- 
fordítja." E fordítói eszköztárnak, vagyis a 
valóság felidézésmódjainak legfontosabb 
kelléke Proustnál a metafora. Az emlék, a 
benyomás spontán felszínre bukkanásának 
mechanizmusa is metaforikus, s a m ű  stílu-
sa is a metaforában teljesedik ki. Látásmód 
és stílus szerves összefüggése bizonyítja 
Beckett számára a francia regényíró m ű -
vészetének Joyce-éval mérhető  tökélyét. 
„Proust szemében a nyelv bármilyen etikai 
vagy esztétikai rendszernél fontosabb. Va-
lóban, meg sem kísérli, hogy elválassza a 
formát a tanalomtól. Az egyik a másik meg-
testesülése, egy világ megnyilatkozása." 

A műalkotás Beckett számára „nem te-
remtett, nem kiválogatott, hanem fölfede-
zett, leleplezett, kiásott valami", a m űvész 



lényének rejtőzködő  törvénye „létezésünk 
végső  és megközelíthetetlen kazamatájá-
ban..." Az öntudatlan benyomások mély-
földi lerakódásainak reflexszer ű , akarattól 
független felbukkanásai képezik azokat az 
impressziókat , amelyekből egyáltalán vala-
miféle „igazság lesz ű rhető  a világból". En-
nek a valamiféle igazságnak a megragadási 
lehetőségét Beckett  az „ihletett érzékelés" 
„áthatolási koefficienseitő l" teszi függővé. 
A látvány burka csakis így törhető  át , a világ 
kérlelhetetlen hermetikusságán csakis így 
ejthető  seb. „Az egyetlen valóságot az ihle-
tett érzékelés (az alany és a tárgy azonosu-
lása) hieroglifái nyújtják." 

Ezen az egyetlen valóságon kívül minden 
egyéb a halál ta гtozéka . Más szóval: 

Ami nem m űvészet, az a m űvész szá-
mára végtelenül hiábavaló ." A halált és az 
időt kiiktató pillanatnyi örökkévalóság csak 
a művészet élményiségében villanhat fel. A 
tanulmányból rekonstruálhđtó halálfelfogás 
ilyképp egybefonódik a m űalkotás lényegé-
nek a megfogalmazásával . „Bármiképp is 
vélekedjünk a halálról , annyi bizonyos, hogy 
értelmetlen és éhéktelen " — állapítja meg a 
tanulmányt író fiatal Becke tt . „A soha el 
nem múló világ" tüneményes birodalmát 
számára a „páratlan szépség" megnyilat-
koztatására képes m űvészet jelenti. 

Csányi Erzsébet 

A PAPAGÁJ ÉS A 
MEDVE 
Julian Barnes: Flaubert papagája. 
Magvető  Könyvkiadó , Budapest, 1989 

Nemrégiben olvastam valahol , hogy (kü-
lönösen a nyugati országokban ) a kiadók 
szívesen jelentetnek meg életrajzokat, nap-
lókat, leveleket, főként ha ezek neves, is-
mert személyek tollából származnak. Külö-
nösen az utóbbi években. Egyesek szerint 
az olvasók azt akarják megtudni (posztmo-
dern szél fújna?), hogy az író épp olyan kö-
zönséges ember, mint a többi (élt egyszer 
egy író, maga is olvasó, idézhetném), és az 
íráshöz egyéb sem kell, mint papír és író-
szer. Mások viszont éppen ellenkezđ leg: ti-
tokzatos, rejtett meghatározó jegyeket, 
mozzanatokat keresnek az író életében, 
amely meghatározza a m űveit. 

És ekkor: íme egy könyv, mely részben 
kettős életrajz (majdnem hármas); sokréte-
gű  történet, mely látszólagos komolyta-
lanságában is komoly tud maradni, úgy, 
hogy egyben rendkívül szórakoztató, olvas-
mányos és tanulságos is. A kérdés ismét 
előbukkan: „Miért késztet bennünket az al-
kotás arra , hogy kutatni kezdjünk az alkotó  

után? Miéi nem tudjuk az írót békén hagy-
ni? Miért nem elég nekünk a könyv? Flau-
bert  szándéka szerint elég kellene legyen: 
kevés író hitt jobban az írott szöveg objekti-
vitásában és az írói személyiség lényegte-
len voltában; s mi engedetlen módon még-
sem tágítunk" — tűnődik a könyv elején a 
mű  narrátora , Geoffrey Braithwaite, angol 
vidéki orvos , aki elhatározza , hogy kinyo-
mozza , melyik papagáj állt Flaube rt  aszta-
lán míg az Egy jámbor lélek cím ű  regényét 
írta: a croisset - i Flaubert  emlékházban talál-
ható, vagy pedig az, amely a roueni mú-
zeumban látható. Hogy a nyomozásnak va-
lójában mi értelme/haszna van, arra az író 
sem tud konkrét feleletet adni. Célozva ötle-
tére, némi szkeptikus-ironikus felhanggal ír-
ja: „Mikor Robert Louis Stevenson meghalt, 
jó üzleti érzékkel rendelkező  dajkája csend-
ben árulni kezdte a hajat, amelyrő l azt állí-
totta, hogy az író fejérő l vágta le negyven 
esztendővel azelőtt. A rajongók, a buzgón 
kutakodók , a megszállottak annyit megvet-
tek belő le, hogy azzal egy egész pamlagot 
ki lehetne tömni." Úgy vélem, a könyv vé-
gén az angol orvos is hasonló cipőben jár 
mint a hajdai R. L. Stevenson rajongói... 

Az életrajzok: Flaubert-é, Geoffrey 
Braithwaite-é, és a feleségéé, mintegy —
Bovaryné -parafrázisként. 

Mindkét, illetve mindhárom történet szük-
ségszerűen a múltba nyúlik vissza , azt ku-
tatja, próbálja értelmezni , megragadni. 
„Hogyan lehet a múltat megragadni? Meg-
ragadhatjuk -e valaha? Orvostanhallgató 
koromban valami tréfacsinálók egy sze-
meszter végi bálon zsírral bekent kismala-
cot eresztettek a táncterembe . A lábak kö-
zött cikázott, kisiklott az üldöző i kezébő l, 
visítozott. Akik megpróbálták elcsípni, orra 
buktak és nevetségessé tették magukat a 
vállalkozás során . A múlt, úgy tűnik , gyakor-
ta viselkedik ahhoz a malachoz hasonlóan." 

Geoffrey Braithwaite személyében való-
jában az olvasót üdvözölhetjük , akinek a 
maga kissé hóbortos , de ártatlan Flaube rt-
rajongása kutatói, filológusi szenvedélybe 
torkollik. Ő  az az olvasó, aki nem tud „meg-
nyugodni" a szöveg elolvasása után, (talán 
rejtett azonosulási vágytól szenved), s úgy 
tűnik, néhol már szinte Flaubert-doppelgán-
gerként jelenik meg. 

Némi túlzással azt mondhatnánk, az ő  
szeretője (amelyre talán csapodár felesége 
volt féltékeny) Flaube rt , vagy egy kissé szé-
lesítve a' kört: az irodalom . És akkor ott lát-
juk őt, a vidéki orvost a könyvek (irodalom) 
és a házassága (élet) között imbolyogni: „A 
feleségem: valaki, akirő l úgy érzem, hogy 
kevésbé értem, mint egy száz esztendeje 
halott írót. Rendellenes dolog ez, vagy nor-
mális? A könyvek azt mondják: ezt és ezt 
tette, mert. Az élet azt mondja: ezt s ezt tet-
te. A könyvek ott vannak , ahol a dolgok 
magyarázatot nyernek , az élet ott, ahol 
nem. Nem csodálom, hogy egyesek jobban 
szeretik a könyveket. A könyvek értelemmel 
ruházzák fel az életet . A baj csak az, hogy 
az élet, amit értelemmel ruháznak fel, min-
dig valaki másé , sohasem a sajátod." 

A szerelmesek olyanok, mint a sziámi 
ikrek — olvashatjuk a könyvben —, két test, 
egy lélek ; de ha egyikük hamarabb meghal 
a másiknál, a túlélő  egy hullát kénytelen 
magával cipelni mindenüvé. A könyv végén 
Geoffrey Braithwaite -ra nehéz sors vár: két 
hulla alatt is görnyednie kell. 

* 

Olvasom a könyvet és közben folyton 
Flaubert-ra gondolok. „Madame Bovary 
c'est moi" — Bovaryné én vagyok, mondta. 
Barnes szerint ez utalás Cervantes vála-
szára, melyet halálos ágyán arra a kérdésre 
adott, honnét származik nevezetes hőse. 

Flaube rt  gyakran nevezte magát medvé-
nek, ő  volt a croisset-i medve: „Medve va-
gyok és medve akarok maradni , a barlan-
gomban, az odúmban , a bőrömben, a јб  
öreg medvebundámban , távol a nyárspol-
gároktól, és nyárspolgárnéktól". 1850-ben 
így ír anyjának Konstantinápolyból, medve 
képét kiszélesítve: „Ha éled az életet, nem 
látod tisztán : túlságosan szenvedsz t ő le, 
vagy túlságosan is élvezed . A művész az én 
felfogásom szerint szörnyeteg, természeten 
kívüli lény . Mindaz a csapás amit a Gondvi-
selés rámér , a makacsság következménye, 
amellyel tagadja ezt a tételt ... Ezért (és ez 
a végső  következtetésem) bele vagyok nyu-
godva , hogy továbbra is úgy é lek majd, mint 
eddig : magányosan , csupán a nagy embe-
rek hadát bírva barátaimnak — medveként, 
medvebő r ágyelőm társaságában." 1851 
júniusában pedig medvét ábrázoló festményt 
akar vásárolni a szobájába , amelynek a 
Gustave Flaubert  arcképe címet adná —
„erkölcsi és társadalmi hajlandóságom jel-
zésére". 
Őt, a medvét próbálja Julian Barnes el ő-

csalogatni a könyv lapjain. 
Sokféle alak, tö гténet él a könyvben, de 

a központi figura mégiscsak  Flaubert,  s mint 
ahogyan Balassa Péter is megállapította, 
Gustave Flaube rt  ebben a m űben az igazi 
regényalak . Igy hát természetesen róla tu-
dunk meg a legtöbbet a könyvben. Megtud-
hatjuk, mit gondolt a demokráciáról („Az 
egész demokratikus ábránd nem egyéb, 
mint felemelni a proletariátust a polgárság 
által már eléd ostobasági szintre "), a m ű -
vészrő l és a műalkotásról („A m űvésznek 
úgy kell jelen lennie a művében, ahogyan 
Isten jelen van a teremtésben; mindenütt je-
íenvalóan és sehol sem láthatóan "), neve-
zetes szerelmi „eltévelyedésérő l", melyrő l 
Louise Coletnak, szeretőjének számol be; 

arról a vágyáról , hogy felhagyjon az iroda-
lommal. Otthagyja Croisset-t, és feje Louise 
keblei közt —vele, benne fog élni; elege van, 
mondja , a szellemi maszturbálásból, ame-
lyet ahhoz kell űznie, hogy agya elsüljön, és 
kilövellje a kifejezéseket", az ellene felho-
zott vádakról és még sok egyébrő l. Bár ö 
maga ennek valószín ű leg nem nagyon örül-
ne, s könnyen igaza lehet John Updike-nak, 
amikor az író leveleirő l szóló írásában azt 
mondja, hogy: „ Flaubert , ez a nagyon kifi-
nomult ízlés ű  és tudatos regényíró-óriás, 
elsápadna dühében, és az otromba burzsoá 
félreértelmezés újabb példáját látná abban, 
hogy az utókor mily fontosságot tulajdonít 
leveleinek, melyeket — miután álló nap né-
hány regénymondattal kínlódott — rendsze-
rint éjfél után firkantott le, hogy követel ődző  
szeretőjét távol tartsa magától." 

Gustave Flaubert arcának körvonalai kez-
denek kirajzolódni előttünk, de a kép per-
sze sohasem lesz tiszta. A legtisztább képet 
műveiben kell keresnünk. S hogy mi történ-
het velünk , ha véletlenül rátalálnánk , errő l ő  
maga szól: „Azt tettem veled, amit el őtted is 
megtettem azokkal , akiket a legjobban sze-
rettem : megmutattam nekik a tarisznya leg-
mélyét, és a torokkaparó portól , ami onnan 
felszállt, csuklaniuk kellett." 

Nagy Abonyi Árpád 
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RÍMBILINCS 
KATTAN 
Interjú Bozsik Péterrel 

A Te-leírt világ utószavában Toldi Éva 
szerkesztő  a következőket írja Bozsik Pé-
terrő l: ,,... költőeszménye nem a csendesen 
meghúzódó poétáé. Állandóan perben áll a 
világgal, s mert megváltoztatni képtelen – a 
költő  eszik, iszik ölel és ürít –, legalább át-
kait rázúdítja: Szidni ezt a rohadt kurva, / 
elidegenedett, kizsákmányoló / és hazug 
(költői) világot. (...) A költő  számkivetett 
bohém, aki ebéd előtti pálinkázgatás köz-
ben, az émelygés végtelen és örökteli poha-
rát ürítgetve lesz mámoros és letargikus 
életérzések megszólaltatója, aki földhözra-
gadt, gyakran szándékoltan csiszolatlan ki-
fejezésekbő l építi verseit. Bozsik Pétert kor-
társai között a verseibő l. kitűnđ  magatartás 
teszi legsajátosabbá. A bohémség póza 
mögül azonban felszínre tör egy feszes 
versritmus, erőteljes sodrású versnyelv, 
amely meghökkentő , gyakran pedig egészen 
egzaltált költő i képek sorát hozza létre." 

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezeknek 
a képeknek az első  vázlatai részben Gins-
bergnek köszönhetik, hogy egyáltalán pa-
pírt láttak, hiszen ő  volt az a költő , akinek a 
hatására annak idején magad is írni kezdtél. 
Tinédzserkorodban, mint mondtad, rokon-
nak érezted a lázadó életfilozófiáját. Mi vagy 
ki ellen szólt hát a te üvöltésed? 

– Végel László szavaival: rájöttem az 
eszme és a gyakorlat ellentétére. Arra, hogy 
az életben, ebben a társadalomban távolról 
sem úgy állnak a dolgok, ahogyan azt az is-
kolában a tanító nénik megpróbálták bema-
gyarázni nekem. Ha eljut eddig a felismeré-
sig, akkor az szerintem minden tizenéves 
fejlődésében komoly zű rzavart okoz. Nos, 
az én esetemben az ilyen módon felgyü-
lemlett belső  feszültség versek formájában 
csapódott ki. Hogy pontosabb legyek, azok 
a legelső  versek inkább voltak hasonlatosak 
a naplófeljegyzésekhez – csak éppen a for-
májuk, a stílusuk emlékeztetett Ginsbergre; 
egy-egy versem nem is volt több, mint újabb 
és újabb felismeréseim és az általuk kivál-
tott érzelmeim, indulataim papírra vetése. 
Ez az írásgyakorlat állandó szokásgmmá,  

szükségletté vált, és egy id ő  után úgy érez-
tem, hogy eredményeit az ismer őseimnek is 
meg kell mutatnom. Így jöttem össze néhány 
feketicsi fiatalemberrel, akikkel tulajdonkép-
pen egy cipőben játunk, de ők talán annyi-
val már előbbre jutottak, hogy egyfajta cso-
portot alkottak. Sőt, még egy antalógiát is 
kiadtak! No, itt nem kell nem tudom, mire 
gondolni: a Sörfolt – a kiadvány ezt a címet 
viselte–, valójában egy gépen írt szövegek-
bő l fűzött könyvecske volt. Az egyetlen 
példányban készülő  Sörfolt anyagának leg-
nagyobb részét Pityuka, azaz Margit Ist-
ván írta, néha még mások nevében is, a 
Szilágyi Jóska meg szerkesztette, illusztrál-
ta – és nagyon hangulatos kis unikátumok 
kerültek ki a kezükbő l, amelyeket, a fülszö-
vegben is olvasható, egy ital fejében szíve-
senakölcsönöztek minden kedves érdek-
!ődőne). Ilyen baszkódós irodalmi élet folyt 
akkoriban Feketicsen, amely rájátszott az 
alkoholizálás tényére, mint életformára. A 
Sörfoltba természetesen bevettek engem 
is, és az emlékezetes kín a tér kezdetű , és 
még néhány versem megjelenése volt szá-
momra az első  „publikáció". 

Ha most visszagondolsz azokra a sör-
foltos időkre, dolgozott-e bennetek a kész-
tetés, hogy a felgyülemlett feszültséget 
esetleg szélesebb körű  közönség előtt ve-
zessétek le? 

– Azokat a verses naplóimat igazából 
magam sem vettem komolyan, illetve tisz-
tában voltam azzal, hogy milyen értéket 
(nem) képviselnek. Akkor még nem esztéti-
kai kategóriákban gondolkodtam, és nem 
éreztem a közlés igényét sem –elvégre az 
ember naplófeljegyzéit a halála után szok-
ták kiteregetni. Az viszont tagadhatatlan, 
hogy Pityuka volt az első  szerkesztőm, 
méghozzá olyan, amilyennek én a jó szer-
kesztőt – el tudom képzelni. 

Számodra ki az eszményi szerkeszt ő? 
– Az a személy, aki nem a cenzor szere-

pét játssza a szerző  életében, hanem aki 
segíti, és ha úgy adódik, kiszerkeszti belő le 
az írásokat. Az igazi szerkesztő  az alkotó 
segítőtársa, és nem az ellensége. Sajnos, 
nálunk a szerkesztők többnyire megbízha-
tatlanok, semmilyen formában nem tartják a 
kapcsolatot az alkotókkal, akik így teljes bi-
zonytalanságban maradnak afel ő l, hogy kö-
zölni fogják őket vagy sem. Ez pedig, külö-
nösen egy kezdő  esetében, ugyancsak el-
bátortalanítólag hathat. A költő  elküldi pél-
dául a verseit egy szerkesztőnek, aztán 
csak vár, majd egy idő  elteltével, ha közben 
nem történt semmi, egy másik szerkeszt ő-
ségben is szerencsét próbál. És akkor 
mindkét lap vagy folyóirat lehozza azokat, 
lehető leg egyidőben. Velem ez már megtör-
tént. Szerkesztő ink nem az irodalmat, ha-
nem a szerkesztőségek kiadványait szol-
gálják. Néha nagyon rossz szolgálatot téve, 
mert olyan dilettánsokat is publikálnak, akik-
nek pedig semmi helyük a nyomtatásban, 
még akkor sem, ha kis kultúráról lévén szó, 
a nemzetiségi irodalmi folyóiratokban jóval 
több engedmény történik a színvonalat ille-
tően, mint máshol. Ennek pedig nem egy 
esetleges kézirathiány az oka, hanem az, 
hogy akiben tehetséget vélnek felfedezni, 
azt futtatják, mert hátha... kifutja magát. De 
ennek a tehetségnek, legalábbis idáig, 
megbízhatónak kellett lennie, amely kiszol-
gálta az adott szerkesztéspolitika – mond-
juk így –ízlését. 

Mit jelent egy költőpalánta pályafuta-
sábah az első , a korai közlés? Te mit tar-
tasz első  publikációdnak? 

– Az első  publikációim tulajdonképpen 
nem is az enyémek. A katonai szolgálato-
mat 1983-ban töltöttem. A Képes Ifjúság 
ebben az évben hirdetett irodalmi pályáza-
tot, amelyre távollétemben Pityuka küldte 
be verseimet. Noha nem értem el helyezést, 
négyet lehoztak közülük, pontosabban hár-
mat, mert azaz igazság, hogy egyet Pityuka 
írt, az én nevem alatt. A bírálóbizottság 
rendkívül gyengének ítélte meg a beérke-
zett pályaműveket, és hát abban a korban 
voltam, amikor az ember mellére szívja az 
elmarasztaló kritikát. Hogyhogy rosszak a 
verseim?! De mindettő l eltekintve örültem 
annak, hogy életemben először egy hivata-
los lap által is megmérettettem, és akkori-
ban még az is legyezgette a hiúságomat, 
hogy egy Dudás Károly, az irodalmi rovat 
akkori szerkesztője így is közölhetőnek talált. 

Korábban azt mondtad, hogy a Sör-
foltban való közlés olyan érzés volt, mintha 
saját magad gépelted volna le a verseidet. 
Milyen minőségi változást jelent számodra 
egy-egy versed „letisztázása", közzététele? 

– A versnek térre van szüksége. Kézzel 
írva még nem látom, hogy mi lesz bel ő le. 
Lehet, hogy tudom vagy érzem az értékeit, 
de nem láthatom, akkor sem, ha huszad-
szor írom át. Igazából csak akkor mutatja 
meg magát, amikor legépeled egy tiszta, fe-
hér papírlapra. Rettenetesen dühít, ha be-
következik az, ami elsősorban a Magyar 
Szóban gyakorlat, ti. hogy a hasáb legaljára 
még beszorítanak legalább egy háromsoro-
sat, ha többre nincs is technikai lehet őség. 
Ahogyan Danyi Magdolna egyik Paul Celan-
fordításával tették. A vers nem lehet hézag-
pótló az (јjságoldalakon, hiszen vizuálisan 
is kommunikál. Még a melléje kerülő  illuszt-
rációkkal is csínján kell bánni, nehogy képi-
leg megöljék a verset. Ilyen szempontból a 
Mallarmé-féle költészetelméletet is maga-
ménak vallom. Ő  ugyanis különféle betűtí-
pusokat használt a vers vizuális hatásának 
fokozására. 

Elképzelhető , hogy ez a kifejezett téri-
gény azért sajátja a versnek, mert annyira 
szubjetkív m űfaj? Ahhoz, hogy élni tudjon, 
térre van szüksége, mint az embernek a 
szabadlevegő re? 

– Ami a szabadságot illeti, a vers minden-
képpen kötött m ű faj, nemcsak a klasszikus 
formában megírt, hanem a szabadvers is. 
Nem tudnám megmagyarázni ezt a térszük-
ségletet. Talán, ahogyan Sziveri fogalma-
zott Mi szél hozott? cím ű  kötetében: a vers 
nem lehet szabad, csak az egyén – akár a 
vers által is. 

Hogyan jutottál el költészetedben a tel-
jes szabad verstő l egy szigorú nyelvi for-
máig, a klasszikus versméhékig? 

– Mint már említettem, első  verseimet 
nem tartom valódi verseknek. Sokkal in-
kább naplójegyzeteknek, amelyekre szük-
ségem volt, hogy túléljek egy bizonyos id ő-
szakot, amelyet nevezhetnék a megaláz-
tatások sorozatának vagy a kaszárnyában 
átélt „börtönélménynek". Csak miután az 
elsőt követte a többi publikáció, és elkezd-
tem esztétikai kategóriákban is gondolkod-
ni, költészetem akkor vált áttételesebbé. 
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Többé már nem az olyan érzelmek puszta 
kiírása volt, mint a düh vagy az elégedet-
lenség. Jelentkezett bennem a forma iránti 
igény, és azt hiszem, ez az a fordulópont, 
amely után valaki költővé kezd érni. A forma 
használata olyan, mint amikor az ember tö-
kéletesen megtanul egy idegen nyelven 
beszélni. Gondolatai átértékel ődnek, alkal-
mazkodnak az illető  nyelv, a forma törvé-
nyeihez. A forma megtanít szelektálni, mert 
eleve meghatározza, mi az, amit a gondo-
latból mennyiségileg hordozni tud — ez pe-
dig minőségi változást eredményez, amiben 
alapvető  funkcióját is látom. Ilyen szem-
pontból osztom Illyés véleményét, mely sze-
rint a költőnek meg kell tanulnia a mesteré-
gét. Az már más, alkati kérdés, hogy utána 
milyen formát fog választani, vagy éppen 
szabadverseket ír majd. De ahhoz, hogy ezt 
a döntést tudatosan meghozhassa, ismernie 
kell a formákat. Csak a mesterségbeli tudá-
son túl juthatsz el oda, hogy megteremthesd 
a hangodat, a nevedet, amelyet az olvasóid 
egybő l felismerhetnek, és megállapíthatják, 
hogy az adott verset nem írhatta más, csak 
te. Esetleg egy epigon. Lehet, hogy ez már 
önhitten hangzik, de végül is minden költő-
nek az a célja, hogy iskolákon, izmusokon 
kívül önmagát teremtse meg. 

Egyébként is olyan korban élünk, amely-
re az iskolátlanság a jellemz ő . 

— Bár az izmusokba még mindig igyekez-
nek belekapaszkodni az alkotók, aminek 
talán az az  oka, hogy ez a neoavantgárd és 
— ezt nem is én találtam ki, csupán osztom 
egyes kortársaim véleményét — a dilettan-
tizmus melegágya. Leplez és mechanikus-
sá válik, lásd Ladik Katalin költészetét. Té-
vedés ne essék, Ladikot nem dilettánsnak 
tartom, csak a költészetét mechanikusnak. 
Az övéihez hasonló verseket sorozatban le-
het gyártani, maradéktalanul beleférnek egy 
adott irodalmi irányzatba, és ez szerintem 
már nem nagyköltészet. 

Akkor mivel magyarázod azt, hogy a 
századelőn természetes volt ezeknek a 
vonulatoknak a létezése? 

— A századelőre ugyanígy kifutottak, me-
chanikussá váltak a klasszikus formák is, 
ezért az izmusoknak akkor kellett robbanta-
niuk. A költészet korábban csak a mester 
ségre korlátozódott, amelyet bárki elsajátít-
hatott, bár aki például szonettet képes írni, 
az még nem feltétlenül költ б . Léteztek olyan 
izmusok is, mint a dadaizmus. Ki olvassa 
manapság Tzara verseit? De azok kultúrtör-
téneti szempontból rendívül fontosak, mert 
reformjukkal meghatározták az utánuk jövő  
költők életérzését. Ha valaki ma szonettet ír, 
az természetesen másmilyen lesz, mintha a 
múlt században született volna, de nem-
csak azért, mert minden egyéb megválto-
zott azóta, hanem azért is, mert a XX. szá 
zadi szonettben (lásd Kánvádi Barbár szo-
nettjeit) már az izmusok is benne foglaltat-
nak, beépültek a kötött forma szövetébe. 

Szót ejtettünk hatásról, plágiumról, 
klasszikusokról, kortársakról. Lehetséges 
egyáltalán itt és most úgy írni még, hogy az 
ne emlékeztessen senkinek a költészetére? 

— Aki nem hasonlít senkire, az eleve gya-
nús. Nem tudom, hogy ezek kinek a szavai, 
de van bennük valami. Mindenkinél felkutat-
hatók a gyökerek, amelyek meghatározzák, 
hogy az ember mit és hogyan ír. Az alkotás 
lényegesebb részét azonban az a többlet  

képezi, amelyet ezekhez hozzáad önmagá-
ból. Cocteau szerint a tehetség akár utá-
nozhat is, mert elérheti, sőt túlszárnyalhatja 
a mintakép színvonalát, és els ő rendű  alko-
tóvá válhat. Vagyis a tehetségnek minden 
megengedett — amivel nem biztos, hogy 
egyetértek. Költőnek tekintem azt, aki a 
mesterségbeli tudáson túl megtalálja egyéni 
hangját, de ez nem jelénti azt, hogy örökö-
sen ismételnie kell önmagát. Brodzskij így 
példálózik: egy viccet többször is elmesél-
hetsz ugyanabban a társaságban, mégis 
megnevetteti az embereket. A költészet 
esetében ugyanez már önismétlésnek szá-
mít, bár lehet, hogy szintén mosolygást vált 
ki a közönségbő l. Egy adott életm űben a fel-
ismerhető  stílus mellett állandóan jelen kell 
lennie a továbblépésnek, amely az ún, nagy 
versek megírásához vezet. Minden jelent ős 
költő  ilyen versét megszámlálhatod a két 
kezeden: a többi csak a továbblépés volt. 

Emlegetni szoktál egy elméletet a hi-
baszázalékról, amelyet egy adott m ű  még 
elviselhet, illetve azt is mondogatod, hogy 
az ember csak a válogatott m űveit jelentes-
se meg. Pedig ez a két nézet ellentmond 
egymásnak. 

— A hibaszázalékról szóló tétel nem a sa-
játom, hanem Németh G. Béláé, de teljes 
egészében aláírom. Ami a válogatott verse-
ket illeti; nem a folyóiratbeli közlésekre gon-
doltam, hanem a kötetek vagy a gy űjtemé-
nyek szerkesztésére. Persze senki sem 
szavatolhatja, hogy egy költ ő  képes jó válo-
gatást készíteni saját m űveiből, de minden-
esetre meg kell neki adni a szaba јságot, 
hogy vállalja egy-egy művét. Ez a szabad-
ság néha megtréfálhatja az embert, föltéve, 
ha egy folyóirat valami oknál fogva nagyon 
rövid időn belül lehozza a beküldött verse-
ket. Én már elsiettem néhány publikáció-
mat, amit később meg is bántam, de hát na-
gyon erős egyéniségnek kell ahhoz lenni, 
hogy valaki valóban csak a válogatott m ű -
veit tegye közzé. 

Az elsietett publikálástól egy másfajta 
szerkesztői magatartás nyilván megkímél-
hetett volna. Szerkesztő rő l beszélve: ka-
nyarodjunk vissza beszélgetésünk elejére. 
Hiszen Feketicsen, asörfolt-kiadványokon 
túl létrehoztatok valami mást is: a Ha-cso-
portot, amely a kollektív szerkesztő  szere-
pét töltötte be, és amelyr ő l talán mondjuk el 
itt, hogy nevét (Havibaj) a havonta megtar-
tott összejövetelekről kapta. Szintén a 
„baszkódós korszak" szellemében. 

— Abban az időben, amikor azén nemze-
dékem lekerült az újvidéki Magyar Tanszék-
re, ha jól emlékszem, Varga Szilveszter ve-
tette fel az ötletet, hogy nem ártana néha 
összejönni és fel- illetve elolvasgatni egy-
más írásait. Már akkor is nagyon jól tudtuk 
egymásról, ki az, aki írásra adta a fejét. Az 
HB ötlete akoriban született meg, amikor 
Sziveriéket eltávolították a Symposionból. 
Jött az új szerkesztőség, amellyel szemben 
bizonyos fenntartásaink voltak, tudniillik a 
gyanús körülmények miatt, amelyek között 
a személycsere lezajlott. Ezért nem köze-
ledtünk a Symposionhoz, de a szerkeszt ő-
ség sem érdeklődött irántunk. Hiányzott egy 
igazi szerkesztő  tevékenysége, amellyel 
embereket vont volna be a munkába, még 
akkor is, ha ezt Purger Tibor nem ismeri el. 
Nem illeszkedhettünk bele a korábbi szer-
kesztőség munkájába, nem folytathattuk 
azt, egyszerűen magunkra maradtunk. 

Ezért létrehoztuk a HB-csoportot és az 
Üzenethez csapódtunk, amely csinált ne-
künk néhány irodalmi estet, minden különö-
sebb visszhang nélkül, de az emberek lega-
lább tudomást szerezhettek rólunk. Ha nem 
tévedek, 1986-ban történt, hogy Kontra Fe-
renc a symposion nevében felkereste 
csoportunkat, és felajánlotta, hogy készíte-
nek a közreműködésünkkel egy HB-szá-
mot. Nem tudom, rossz előérzetbő l, vagy 
azért, mert akiket tartottam valamire a ju-
goszláviai magyar irodalomban, azok nem 
publikáltak a Purger-féle Symposionban, én 
lemondtam a részvételemet. A megbeszé-
lés azzal kezdődött, hogy a számot közösen 
fogjuk szerkeszteni, amire még én is áldá-
sómat adtam, azzal a kikötéssel, hogy 
Szombathy Bálint mint grafikai szerkeszt ő  
mérsékelni fogja magát, ugyanis nem akar-
tam a rá jellemző  formában viszontlátni a 
verseimet. Ennek a megbeszélésnek is Fe-
ketics volt a helyszíne, amely úgy látszik, 
irodalom szempontjából fontos szerepet 
játszik, hiszen az utánunk következ ő  gene-
rációt is itt szervezték be. Az előérzetem 
beigazolódott, mert miután Kontra begy űj-
tötte az anyagot, közös szerkesztésr ő l szó 
sem volt többé, és a HB-szám is mellékletté 
zsugorodott. A csoport többi tagjai ebbe is 
belementek, valószínű leg azért, mert az 
Üzenet nem adott nekünk akkora közlési 
teret, amekkorát esetleg vártunk volna. Be-
érte azzal, hogy a fiatal alkotók egy csoport-
ját neki sikerült begy űjtenie, nem a sym-
posionnak. Ez is egy poénnak számított 
Szabadka és Újvidék egymás közti rivalizá-
lásában. A melléklet végül is megjelent, és 
amikor kezembe került, nagyon örültem, 
hogy kimaradtam belöle. A HB tagjai közül 
páran később is publikáltak a Symposion-
ban, de ilyen előzmények után már nem ala-
kulhatott ki szorosabb együttm űködés, Кб  
zöttünk, hiszen egyértelm űen kizártak ben-
nünket a szerkesztőség munkájából. Egy-
szerűen felhasználtak bennünket arra, hogy 
a symposiont megvédhessék a támadás 
ellen, miszerint a .folyóirat nem közöl ju-
goszláviai magyar fiatal szerz őket, vagyis 
nem tölti be a szerepet, amelyén tulajdon-
képpen alapították. Az akkori szerkeszt őség 
eltávolodott egy homályos avatgárd végle-
teibe, amit természetesen el tudok ismerni 
egy eleve rétegprofilú lap esetében, de a 
sympo részérő l ezt úgy éltem át, mintha el-
vették volna az életteremet. 

Ezek a csoportharcok milyen nyomot 
hagynak egy területileg kicsi irodalomban, 
mint amilyen a miénk, illetve milyen hatás-
sal voltak a te pályafutásodra? 

— Esetemben azt eredményezték, hogy 
kivontam magam a viszálykodásból. Err ő l 
különben beszéltem a Sinkó-díj átvétele al-
kalmával, és az ott elhangzott szövegem 
később a jelenlegi Symposionban is napvi-
lágot látott. Rengeteg energiát elvon az al-
kotótól az állandó veszélyeztetettség tuda-
ta, ha azzal kell törődnie, hogy kivel ne be-
széljen, illetve ki el őtt mit mondhat. De a 
nemzetiségi író, költő  sorsa az ideológiai 
szennyezéstő l való védekezés. Igyekeztem 
kivonni magamat a torzsalkodásból, de nem 
lehettem közömbös bizonyos jelenségek 
iránt, mint amilyen a Purger-féle sympo-
sion hagyománymegszakító funkciója volt. 
Irodalmunk ennek a szerkesztőségnek kö-
szönheti, hogy Sziveriék nem futhattak ki a 
folyóiratnál és később nem történhetett meg 
a természetes nemzedékváltás sem. 



• A politika rányomja bélyegét egy nem-
zetiség irodalmi életére (is). Az írók egyesü-
letei országszerte mind többet foglalkoznak 
a politikával, persze nem alkotói szempont-
ból. A te költészetednek is visszatérő  motí-
vumai a hatalom, a rendszer, az ideológia. 

— Nem szeretem, ha a verseimet politikai 
jelzővel illetik, mert én nem tartom magam 
ilyen beállítottságúnak. Elsősorban alanyi 
költő  vagyok, verseimben a hatalmi vonatko-
zások olyan mértékben tükröződnek, ami-
lyenben a hatalom belemászik a magánéle-
tembe. Azt hiszem, ez eléggé arányos do-
log, és meghatározza az életérzésemet. Ha 
létemben, nyelvemben nem lennék veszé-
lyeztetve, akkor lehet, hogy egészen mást 
ímék. De amíg a dolgok úgy állnak, ahogyan 
addig nem tartom kivetnivalónak, ha azok 
az irodalomban is megtalálják a helyüket, 
annál is inkább, mert ezekkel a kérdésekkel 
csak az utóbbi időben kezdtek el m űvésze-
ten kívüli fórumok is foglalkozni. Eddig 
csak az irodalomban jelenthettek meg, már 
amennyiben megjelenhettek. A költészetbe 
az életnek ez a dimenziója is belefér, de 
nem szabad megengedni, hogy a verset 
agitációvá, programmá vagy beszéllyé alja 
sítsa. 

Nemcsak politikai, hanem szociális 
vonatkozású verseket is írsz. Hol a határ, 
amelyen túl egy költő  angazsálttá válik? 

— Költészetemmel nem ostorozni akarok, 
nem korbács a versem, csupán igyekszem 
esztétikai minőséggé átalakítani azt, ami a 
létezésembő l fakad. Ha netán valamilyen 
ideológiát propagálok, akkor az mindenfajta 
ideológia tagadása. 

Verseidben nem vagy „csendesen 
meghúzódó poéta". Az életben milyen ma-
gatartásformát alakítottál ki magadnak mint 
a nyolcvanas évek végén Jugoszláviában 
élđ  nemzetiségi költő? 

— Amikor úgy döntöttem, hogy a középis-
kolai oklevelemmel inkább elmegyek mol-
nárnak, az irodalmi életben pedig megpró-
bálok csak verseim által jelen lenni, az nem 
biztos, hogy életem legokosabb elhatározá-
sa volt. A malomtól élettapasztalatot, de in-
kább az elvonulást vártam attól a légkört ő l, 
amely Újvidéken uralkodik, és amelyet nem 
tudnék hogyan nevezni, de engem nagyon 
feszélyez. Talán azért, mert els ő  generá-
ciós értelmiségi vagyok, és visszahúz a rög, 
de egyszerűen az idegeimre ment, hogy 
senkiben sem lehet megbízni, mert hol err ő l 
terjed el a pletyka hogy besúgó, hol arról. 
Ezért jobbnak véltem, ha az embereket írá-
saikon keresztül próbálom megismerni, és 
ha valaki megüti az esztétikai mércét, de 
közben spicli, hát istenem. Bár szerintem 
egy besúgó képtelen jó verseket írni, hiszen 
nem is kell neki, mert a feladata, amelyre ez 
a társadalom igényt ta rt, egészen más. Te-
hát így próbáltam valami módon tisztábban 
látni, de végül a malomipari élet is rengeteg 
energiámat felemésztette. Elszigeteltsé-
gemben mint költő  a verseim által jelen vol-
tam ugyan az irodalmi színtéren, de állás-
foglalásaimmal nem. És ez, ha valaki értel-
miséginek vallja magát, rettenetes hiba. 
Bűn nem állást foglalni, amikor az ember 
úgy látja, hogy az id ő  kereke visszafelé for-
dul, amikor Kelet-Európával ellentétben tár-
sadalmunk visszafelé halad a bajszos kor-
ba. Legalább addig beszélni kell, amíg le-
het. Nincs kizárva, hogy ez végül saját fel- 

jelentésünkkel lesz egyenlő , mint ahogyan 
az írásaink is azzá válhatnak, de ezt a koc-
kázatot szerintem muszáj vállalni. Különben 
az ember elveszíti önbecslését, azzal pedig 
minden egyebet. 

Mit jelent, ha az ember első  generációs 
értelmiségi? 

— Az a körülmény, hogy — egy pesti bará-
tom szavaival — gyerekkoromban nem esett 
az Ady-kötet a fejemre, nekem komoly hát-
rányt jelentett. Ezt pótolni lehetetlenség, de 
az emberben megvan rá az igyekezet. Vi-
szont a verseimben, úgy érzem, van egy 
nyers erő , amely az első  generációsok sa-
játja. 

Ha ezt a — nevezzük így — komplexust 
kiszélesítjük a nemzetiségi, a jugoszláviai 
magyar irodalomra, akkor el őnyökrő l vagy 
hátrányokról beszélhetünk, tekintve, hogy 
helyi színei alapján az nem nevezhet ő  
egyértelm űen se magyar, se jugoszláv iro-
dalomnak? 

— Nem tartom hibának, ha egy irodalom 
vagy egy adott életm ű  (lásd Márquez) a he-
lyi színekbő l táplálkozik. Az itt és mostról 
nemcsak újsághírekben, hanem esztétikai 
minőségben is tudósítani kell. Azt viszont 
nem helyeslem, ha a helyi színek festése ki-
zárólagos céllá válik, csak mert „doku-
mentálni jó". Nem szeretem, hogy hazai 
vonatozásban politikai kérdést csináltak az 
irodalom hovatartozásából, és a sympo-
sion első  nemzedéke is megpróbált egy bi-
zonyos jugoszláv kultúrát, irodalmat pro-
pagálni. Ilyen kategória egyszer űen nem lé-
tezik. A jugoszláv kultúrát az itt él ő  nemze-
tek és nemzetiségek kultúráinak összessé-
ge alkotja, vagyis több nemzeti kultúra. Én 
elsősorban magyar költő  vagyok, és csak 
ilyen értelemben tudok a jugoszláv kultúra 
része lenni. A jugoszláv nemzetiségelmélet 
szerintem komoly identitászavart okozott 
életünkben. Nekünk nincsen nemzeti öntu-
datunk, mert azt nevelték-belénk az iskolá-
ban, hogy mi másmilyen magyarok va-
gyunk, mint a magyarországiak. Végül is 
másmilyenekké váltunk, de annak a politi-
kának köszönhetően, amely elfeledteti ve-
lünk az anyanyelvünket. Nem tudunk tisztán 
gondolkodni, keverjük a magyar és a szerb 
fogalmakat, mert félig-meddig szerb iskolá-
ba jártunk — én legalábbis abba jártam. 
Nemzeti kisebbségi komplexusunk abból 
fakad, hogy nem tudjuk magunkat megfele-
lően kifejezni sem a határon innen, sem 
azon túl. Alkotmányos jogainkkal élni sem 
tudunk, nemhogy megvédjünk azokat, nincs 
érdekképviseleti szövetségünk, holott a 
szocializmust reformáló országokban a 
nemzetiségek ezt már kiharcolták maguk-
nak. Érdekes, hogy Jugoszláviában, ahol az 
alkotmány a legtöbb jogot szavatolja a ki-
sebbségeknek, többen vannak, akik nem 
akarják magukat magyarnak vallani, mint 
például a Szovjetunióban vagy Csehszlo-
vákiában. Nemcsak az alacsony születési 
arány következtében fogyunk. És akkor 
még nem is beszéltem a famózus oktatási 
törvénytervezetrő l, az oktatási rendszer 
ésszerűsítéséről, amely olyan intézménye-
ket érint, mint az általános és középiskolák, 
a tanítóképzők. Mit várjunk majd az itt él ő  
magyar gyerekektő l, ha tanítóik sem az 
anyanyelviikön tanultak? A nyelv meghatá-
rozza a tudatot. Ha valaki több nyelvet is-
mer, azáltal gazdagabbá válik, de ha ez a 
tudás az anyanyelv rovására megy, ott csak 
elszegényedésrő l beszélhetünk. 

Milyen szerepet játszhat egy költő  a 
nemzetiségi öntudat meg ő rzésében? 

— Ez erkölcsi, lelkiismereti kérdés, ame-
lyet mindenkinek elsősorban önmagával 
kell tisztáznia. Ha megjelenik a költészet-
ben, az nem lehet propaganda íz ű . Ilyen 
szempontból nem is lehet a költészetet 
megmérni. Más kérdés, hogy valaki mi mel-
lett áll ki a politikai életben, noha a kett ő , hi-
teles alkotás esetén, szorosan összefügg. 

Más motívum: az alkohol. 
— Hogy én iszom vagy nem iszom, a ver-

sek szempontjából tökéletesen mindegy. Az 
viszont, hogy az alkohol jelen van a költé-
szetemben, nem véletlen, mert rajtam túl-
mutatva annak a kornak a következménye, 
amelybe beleszületik az ember. Szabadka 
és környéke vezető  helyet foglal el az alko-
holisták és az öngyilkosok ranglistáján. Ha 
igaz az, hogy a költőnek kollektív tudata 
van, akkor a szeszmotívum is annak a tük-
röződése. Hogy én történetesen hozzájáru-
lok-e a község hírnevének öregbítéséhez, 
az magánügy. Ezért tartom ostobaságnak, 
hogy a Teleírt világ szerkesztője bohém 
költőnek nevezett, mert nem a lírai énemet, 
hanem a személyemet ítélte meg. 

Vehetjük úgy, hogy a fenti kérdés a 
személyiséged elleni támadás volt. Egyik 
versedben ezt írod: A költőkre nem úgy lő-
nek, mint rossz westernekben a főhősökre. 
Téged eddig miként vettek célba? Milyen 
hangot ad a rímbilincs, ha kattan? 

— Költészetemben az egyén létkérdéseit 
próbálom megfogalmazni. Valahol ott kezd-
tem a versírást, ahol Sziveriék költészete a 
nyilvánosság számára egy idő re abbama-
radt. De akkoriban, olyan versekkel nem le-
hetett megjelenni. Nekem az egyik főszer-
kesztő , feleslegesnek tartom megnevezni, 
mert úgyis magára ismer, ha e sorokat ol-
vassa, azt mondta, hogy engemet ezekért a 
versekért le lehet csukatni. Nem tartottam 
ugyan a költészetemet annyira veszélyes-
nek, hogy miattuk a politikusok például egy 
Gojko Đogo sorsára juttassanak, de meg-
ijedtem, és azokat a verseimet nem küldtem 
el sehova publikálás céljából. Valahol itt 
kezdődik az öncenzúra misztériuma, amely 
sokkal félelmetesebb, mint a cenzúra intéz-
ménye, hiszen az asztalfiókba süllyeszteti 
veled a gondolataidat, vagy egyszer űen 
meggátol abban, hogy egyáltalán papírra 
vesd azokat. 

Te mennyire szenvedsz az öncenzúrá-
tól? 

— Igyekszem megszabadulni t ő le, pláne 
most, amikor a reformhangulat következté-
ben — legalábbis úgy tűnik — lehet beszélni. 
Ez a társadalom alkotmányában a demok-
rácia elkötelezettjének vallja magát, de va-
lójában egy szelíd diktatúrát éltet, amely al-
kalomadtán nem is olyan szelíd. Ahol egy 
monopolhelyzetben levő  párt igazsága az 
egyedüli érvényes igazság, ott nem valósul-
hat meg a demokrácia. Én viszont nem va-
gyok hajlandó semmilyen monolitikus esz-
me árnyékában élni vagy meghalni. Ilyen ál-
dozatot csak a magam érdekében tudok vál-
lalni — és ez nem önzés vagy anarchia, ha-
nem az alapvető  jogom arra, hogy szaba-
don élhessek. 

Kis Csepegi Endre 
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végel 1ászló 

A NEMZETISÉGI 
ELIT KRITIKÁJÁÉRT 

Újabban egyre több szó esik a nemzeti-
ségi kérdésről, és azt hiszem, senki sem 
kételkedik ennek hasznosságában, jelent ő-
ségében. Néhány újságíró tevékenységé-
nek köszönhető leg átfogóbb képet kaptunk 
a nemzetiségek helyzetérő l és azokról a hi-
ányosságokról, amelyek a nemzetiségi poli-
tika gyakorlatában előfordulnak. 

Úgy érzem azonban, hogy e kérdések 
boncolgatása egy ponton megrekedt, vala-
hogy tabu-téma lett, amelyet így lehetne 
megfogalmazni: a nemzetiségi vezet ők fe-
lelőssége, tevékenysége és munkájának 
értékelése. 

Szembetűnő  ugyanis, hogy míg számos 
szerb vagy más nemzetiség ű  fiatal társa-
dalmi munkás jelentős szerepet kapott a 
tartományi és a köztársasági fórumokban, 
addig ez a magyar nemzetiségi csúcsveze-
tбségben nem következett be. Tagadhatat-
lan, hogy a községekben sok élelmes fiatal 
társadalmi munkás affirmálódott, de mind-
máig hiába keressük őket a fontosabb 
posztokon. 

Az elmúlt két évtized alatt ugyanis so-
rainkban kialakult egy vezetđi elit, amely kü-
lönböző  szinteken hivatásból képviseli a ju-
goszláviai magyarokat. 

Tagadhatatlan, hogy egy ilyen elit konzer-
válása nagyrészt a „nemzetiségi kulcsnak" 
tulajdonítható. A „kulcs" pedig akarva, aka-
ratlan egy bürokratikus koncepció szülemé-
nye. Ez alkalommal nincs szándékomban 
arról vitázni, hogy a mai körülmények között 
szükségünk van-e még a „kulcsokra", de 
annyit fontosnak tartok megállapítani, hogy 
ha a nemzetiségi kérdések olyan fokon meg-
oldódtak volna, ahogyan azt egyes politikai 
dokumentumok hirdetik, akkor ma a „kul-
csokra" valószín ű leg nincs szükség, mert 
természetes lenne, hogy a funkciók struk-
turális felállítása megfelel.a lakosság össze-
tételének. A gyakorlat viszont azt bizonyítja, 
hogy a „kulcsok" megtartása ellenére sem 
elfogadható ez a struktúra. S őt egy időben 
szimptomatikus jelenség volt, hogy ha már 
valahol a „nemzetiségi kulcsot" alkalmaz-
ták, vagyis ha már valaki mint magyar került 
egy-egy fórumba, akkor ajánlatos volt, hogy 
az illető  legyen nő  is meg munkás is. Na-
gyon természetes, hogy ilyen kulcsokra 
egyetlen nemzetiségnek sincs szüksége. S 
bár a helyzet egy idő  óta jelentősen javult, 
véleményem szerint a kulcsok bírálatáról 
nem volna szabad lemondani. Ha a gyakor-
lat azt bizonyítja, hogy a kulcsokra szükség 
van, akkor különféle dokumentumokban ne 
díszítsük fel magunkat olyan eredmények-
kel, amelyek nem illetnek meg bennünket, 
hanem valljuk be, hogy a nemzetiségi politi-
ka ilyen fokon van: kell még a kulcs mint 
szükséges rossz, s ennek jegyében kell ter-
vezni a további politikai akciót. 

Márpedig ha így van, akkor olyan tudatos 
elveket is érvényesíteni kell a politikai élet-
ben, amelyek megakadályozhatják, hogy a 
kulcsrendszer létrehozzon egy szűkebb kö-
rű, konzervalódó vezetđi elitet. Eddig ugyan-
is nagyjából ilyen volt a helyzet. A jugoszlá-
viai magyar nemzetiség legeminensebb 
képviselői – Sóti Pál, Rehák László, Nagy 

József, Farkas Nándor, Szabó Ida, Kele-
men Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács András, 
Muller Imre és még néhányan (számuk nem 
nagy, sőt, ezt az egyszerű  újságolvasó is 
megállapíthatja) –éppen a kulcsok miatt 
immár másfél-két évtizede váltogatják egy-
mást a politikai funkciókon, ami persze a 
politikai harc megfenekléséhez vezetett. 

Hogy erre csak egy példát hozzak fel, 
megemlítem a rankovići irányzat bírálatát. 
Tudvalevő , hogy Ranković  nemzetiségi 
koncepcióját a legélesebb társadalmi kritika 
sújtotta. De a nemzetiségek részérđ/ szimp-
lifikáció volna azt állítani hogy e bírálat 
pusztári Ranković  személyére korlátozható, 
hiszen mindenki számára világos, hogy a 
Ranković  irányzat megvalósítókat is igé-
nyelt, mégpedig a nemzetiségi politikusok 
között is ha más miatt nem; akkor a nyelvi 
transzmisszió miatt. Volt-e nemzetiségi po-
litikusok között rankov!ćista? Erre a mai na-
pig sem kaptunk megnyugtató választ. Már-
pedig ez égető  kérdés, mert a közvélemény 
helyes tájékoztatásáról van szó. 

A nemzetiségi jogok további érvényesíté-
sének elengedhetetlen feltétele az hogy a 
nemzetiségek a saját struktúrájukon belül is 
elvégezzék a progresszív kritikát mert enél-
kül félő , hogy a kulcs automatizmusa folytán 
a nemzetiségi politikusok kevésbé veszik ki 
részüket a haladásért vívott harcból, amely-
hez tehetség képzettség és személyes bá-
torság egyaránt szükséges. A kulcs pedig 
sokszor éppen ezeket a tulajdonságokat fe-
lejti el felmérni. 

Vegyük például á felkészültség kérdését. 
Tagadhatatlan, hogy a mai politikai élet-
ben a direktívák fegyverét mindinkább a 
dialógus, a meggyőzés fegyvere váltja fel, a 
nyelv ismerete tehát a politikus képzettsé-
gének egyik fundamentális része. Meg kell 
azonban állapítanunk, hogy sajnos nem egy 
kiemelkedő  nemzetiségi politikusunk nyelv-
ismérete enyhén szólva hiányos, de ha 
igazságosak akarunk lenni, azt is meg-
mondhatjuk, hogy átlagon aluli. Mi történt 
tehát? A kulcs csak arra volt tekintettel, hogy 
valakinek milyen nemzetiség ű  az apja, mi-
lyen hangzású a neve, de arra nem, hogy 
mennyire tudja a nyelvet, amelyen értekez-
nie kell, mennyire ismeri azt a kultúrát, amely 
meghatározza egy-egy nemzetiség tudatát. 
Nem tudom, hogyan reagálnak a macedón 
vagy a szerb írók, értelmiségiek, és nem-
csak ők, hanem az egyszerű  emberek is, ha 
kultúrájuk létfontosságú ügyeirő l olyan em-
berek döntenének, akik nem ismerik jól az 
anyanyelvüket, akik – ha a rádióban be-
szélnek –önkéntelenül is azt az érzést vált-
ják ki a hallgatóból, hogy egy szimpatikus  

idegen beszél aki önszorgalmából tanulja 
a magyar nyelvet. Ma, amikor a kétnyelvű  
ség jegyében a postáskisasszonyoktól is 
elvárnánk, hogy beszéljenek magyarul, az 
enyhén szólva groteszk jelenség. A tabu te-
hát ez: ma amikor szabadon beszélhetünk 
az ország problémáiról amikor nyíltan rá-
mutathatunk azokra a hibákra amelyek a 
nemzetiségi politika megvalósításában ta-
pasztalhatók, egyszerűen elfeledkezünk sa-
ját házunk tájáról. A jugoszláviai magyar 
sajtót olvasva azt tapasztaltam, hogy saját 
nemzetiségi politikusainknak éppen a nem-
zetiség részéгбl való bírálata még ma is tabu. 

Mi értelme van ennek! 
A hamis kicsengésű  összetartást fel kell 

hogy váltsa a progresszív politikai harc, a 
kritika, mert – ahogy Marx mondta éppen a 
nemzetiségi kérdésekkel kapcsolatban –
kritika nélkül nincs fejlődés. Ily módon el-
lensúlyozhatnánk a kulcsok automatizmu-
sát, és megtalálnánk a legjobb módját an-
nak, hogy a legmegfelelőbbeket emeljük ki 
sorainkból. 

Képes Ifjúság, 1969. 04. 02. 

А nemzetiségi elit kritikájáért cím ű  
vitairatom a Képes Ifjúság 1969. 
április 2-i számában jelent meg a 

Pásztázó cím ű  rovatomban. Újraközlését 
nemcsak azért találom indokoltnak, mert a 
cikk közléséért a szerkesztőség akkori tag-
jait meghurcolták, hanem mai aktualitása 
miatt is. 

Az akkori elitet rövidesen (1972-ben) fel-
váltotta egy új, sokkal durvább, amelynek 
ideológiai elképzeléseit sajátos bácskai kri-
zantém-sztálinizmusnak neveznék. Ez a 
szellemi/kulturális/politikai elit majdnem két 
évtizeden át minden kritikai gondolkodást 
lehetetlenné tett, és durván megtorolt. A 
nemzetiségi oktatási rendszer leépítése, a 
nyelvművelők megbélyegzése az Új Sym-
posion szerkesztбségi tagjainak leváltása, 
vagyis a fiatal jugoszláviai magyar értelmi-
ségi nemzedék elhallgattatása 1983-ban, a 
Képes Ifjúság szerkesztőségének meghur-
coltatásával kezd ődött 1973-ban. Ha majd 
a jövendő  kutatók áttanulmányozzák a 
megsárgult jegyzőkönyveket, bizonyára ne-
hezenérthetik meg, hogy egy HÍD-Díjas író 
miért nevezte társadalmunk ellenségének a 
másik írót, aki a szocializmus megújulását 
egy baloldali blokk létrehozásától várta. Ilyen 
időket éltünk. 

Az Új Symposion szerkesztősége a több 
éven át folyó vitába nem kapcsolódott be, 
az egész teher a Képes Ifjúságra hárult. 
Ők állták a megaláztatást. Köztük volt Po-
dolszki József is, aki ma már nem fellebbez-
het. 

De ma sincs megnyugtató válasz az 
1969-ben felsorolt kérdésekre. Nem csoda, 
hogy általános morális, politikai válságba 
kerültünk, ha ma is bizonygatni kell, hogy 
egy hivatásos politikus elfogadhatóan be-
szélje annak a nemzetiségnek a nyelvét, 
amelynek a soraiból kikerült. Ehelyett a 
kulcsrendszert a vérrel bizonyítja. Nem az-
zal kell bizonyítani! Nem a vérrel, hanem –
miként ezt húsz évvel ezelőtt mondtuk –tu-
dással, képességgel, rátermettséggel, amely-
nek szerves része a nyelvtudás. 

Vége' László 
Újvidék, 1990. január 17. 
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Tamás Gáspár Miklós a magyar politikai 
gondolkodás egyik legmarkánsabb képv!-
selője. Lapunk régi barátja és munkatársa. 
Ebben a pillanatban éppen konzervatív. 
Nem pusztán az érzület, hanem a megala-
pozott politikai ideológia síkján is. Persze, 
mi, akik jól-rosszul megpróbáltuk követni 
politikai pályáját, mely a baloldali anarcho-
szocializmustól a jobboldali szabadelv ű  neo-
konzervativizmusig ívelt, úgy sejtjük, ez a 
sajátságos eszmetörténeti feln őtté válás 
még nem ért véget. Tamás Gáspár Miklós 
is azon kelet-középeurópai értelmiségiek 
közé tartozik, akik 1968 után a társadalom-
bírálat hintáján oly erősen lökték el magu-
kat, hogy az a hinta lassan egy teljes kört ír 
le immár: a radikális tagadástól a radikális 
igenlésig röpíti az ív. Persze, európai mér-
tékkel mérve. Hisszen a Duna mentén még 
radikális tagadásnak t űnhet a konzervativiz-
mus, s bizonnyal az is, noha én nem osz-
tom Tamás Gáspár véleményét (lásd: Bú-
csú a baloldaltól, Kritika, 1989/12.), misze-
rint „az 1988-89-ben színre lépett új de-
mokratikus csoportok egyt ő l egyig balolda-
liak." A konzekvensen felvállalt jobboldali 
neokonzervativizmus talajáról talán igen. 

„Az eszmék és hordozóik megtalálják 
egymást, szellemi önérdeküket követve" —
állapítja meg jelzett cikkében Tamás Gáspár 
Miklós. Ez természetesen a neokonzervati-
vizmusra is áll. Tamás Gáspár Miklós most 
éppen egy születőfélben levő  új magyar Va-
gyonos középosztály számára gyárt használ-
ható ideológiát. Méghozzá magas szinten! 

Még akkor is, ha néhány tollvonással lénye-
gében semmisnek vagy elhanyagolhatónak 
nevezi az el ődök politikájának „balvégze-
tét". Mindenesetre ennek az új magyar kon-
zervativizmusnak nehéz dolga lesz. Nem 
azért, mintha nem tarthatnánk követhet ő -
nek az ezredvég neo-biedermeier utópiáját: 
„Elég négyévenként politikai izgalomba 
jönni. A politikai szabadság csak eszköz; 
eszköz arra, hogy időnk legyen m űvelni 
kertjeinket (s ehhez kertre van szüksé-
günk), lassan elszopogatni borainkat (s eh-
hez cirfandlira és juhfarkra van szüksé-
günk), végre végigolvasni polcon porosodó 
könyveinket (s ehhez, mint minden el őbbi-
hez, pénzre és szabadid ő re van szüksé-
günk)." Milyen igaz: pénzre! M űködőképes 
tőkére. Nekünk valamennyiünknek, itt, a fél 
periférián, mélyen beágyazva immár nem-
csak a béka de a Világbank és a Nemzetkö-
zi Valutaalap segge alá is. És ez az, amir ő l 
a serénykedő  kelet-középeurópai neokon-
zervativizmus egyel ő re bölcsen hallgat. 
Esetleg korlátlan nyugati tőkebefektetések-
ben bizakodik, vagy bels ő  kizsákmányolást 
javasol, mint egyik jugoszláv neokonzerva-
tív közgazdászunk, mondván: a kizsákmá-
nyolás az alapja mindennek, lásd a parasz-
tot, hisz az is kizsákmányolja a földet! Naná! 
Különösen újabb időkben, hogy már m ű -
trágyára sem igen telik. De félre a tréfával. 
Valahányszor a vel őscsontot vagy a cir-
fandlit tették politikai vezéreszméül ezen a 
tájon, az mindig a tényleges hatalmat kezé-
ben tartó vagy azt kezébe ragadni akaró ki-
sebbségnek, az elitnek kedvezett. Vonatko-
zik ez a többnyire a baloldali elitE.kre is —
hogy ne csak a konzervatívokat bántsuk. 

A neokonzervativizmus elutasítja a totali-
tarianizmust. Ez jó. „Angolos" változata 
általában nemcsak a kommunista totalita-
rianizmust nem kedveli, de a nemzeti totali-
tarianizmusokkal sem szívesen szövetke-
zik. (Kivéve, persze, azokat az eseteket, 
amikor érdekei úgy kívánják — márpedig az 
túlontúl gyakran megesik). Azonban a neo-
konzervativizmus — osztályérdekünk vagy 
nemzeti elfogultságunk helyett — immár bá-
josan a kényelmünkre hivatkozva, totalita-
rianizmus helyett, saját hegemóniáját kínál 
ja nekünk. Elég négyévenként lázba jön 
nünk, minek ide közvetlen demokrácia (kü-
lönben is ez gyanús egalitariánus hagyo-
mány): m űveljük kertjeinket, egyébként pe-
dig éljen a juhfark és Milton Friedman! Kár, 
hogy utóbbi úr portréjába kissé belelóg se-
nor Pinochet — no de az eredmény a fontos. 

Ami pedig a politikai szabadság puszta 
eszköz-voltát illeti: bizony, ez Vlagyimir Iljics 
tanítványait juttatja eszembe. A demokrá-
ciát és diktatúrát — magas" teoretikus 
szintre emelve — utoljára ő t tartották pusz-
tán módszertani kérdésnek. Igen ám, de 
századunkban nemcsak a marxizmus ve-
szítette el a szüzességét a gazdasági és 
politikai hatalom alkóv-ágyán, hanem a ná-
lánál jóval fiatalabb neokonzervativizmus 
is. Nem véletlenűl. 

Olyik coitusok penig bizonnyal eljövend-
nek ezután a Dunának partjain is. 

Vagy talán mégsem? 
Akkor nevezzük ezt a szöveget egy meg-

rögzött szocialista rosszindulatú kajánko-
dásának csupán! 

Csorba Béla 
1990. január 1. 

balázs attila 

MOZGÓLÉPCSŐ  
ÉS TÜKÖRVILLANÁS 

1990. január 17-én Újvidéken — minden 
gátló erőfeszítés ellenére — nagyot lépett a 
végérvényes megalakulás felé az Újságírók 
Független Egyesülete. Igaz, az első  köz-
gyű lésen nem sikerült mindent tet ő  alá hoz-
ni, fő leg pro forma, de az összegy ű ltek han-
gulata azt mutatta, mindez nem halva szü-
letett ötlet, sikertelen vállalkozás. Nyilván-
való, hogy újságíró berkekben is nagy elé-
gedetlenség gyülemlett föl, s ezt már nem 
lehet maradéktalanul visszautalni a régi, 
meddő , semmit meg nem oldó formákra, 
szervezödési lehetőségre. Bár a hatalom 
maradian makacs erői ezt szeretnék, mert 
nem is szerethetnek mást, mint a saját 
egyeduralmuk vég nélküli folytatását. A ma-
ga nemében ez logikus, de nem biztos, hogy 
mindörökre irányadó elvnek kell lennie. Ta-
lán van némi esély valami másra... 

Időbeli tény, hogy a maga részér ől a köz-
gyű lés öt perccel tizenkettő  előtt kiáltotta ki 
az egyesület megalakulását. Ez természe-
tesen nem múlt el a jelképre való felfigyelés 
nélkül. Volt is némi nevetés. Ritkán sikerült 
ilyen jóra a szimbólum. 

Aztán sajnos időszűkében nem választ-
hattuk meg az új igazgatóbizottságot. Rész-
ben túl sok volt a teend ő , részben pedig 
egyes embertársaink megint csak visszaél-
tek a mikrofon és a szószék adta lehet ősé-
gekkel. Vég nélkül igyekeztek replikázni, 
amikor már nem is volt miért. Azt hiszem, 
fő leg a beszűkült agyban van egy ilyen hi-
hetetlenül csökönyös reflex. Patologikus je-
lenség ez, s nem létezik ellene hatékony pi-
rula. Az összetöppedt agyvelő  képtelen meg-
érteni a változás igényét, egyáltalában: a 
másféleképp való gondolkodás érvelését. 
Nem is igyekszik, mert ez alapvetően távol 
áll tőle. Bonyolítja a dolgot, ha az összetöp-
pedt agy kiosztott feladatból vesz részt egy 
összejövetelen, kötelességének harcias tu-
datában. Akkor néha sikerül elhúznia az 
időt, s ezzel megtette a magáét. Ha végér-
vényesen nem is akadályozta meg a dolgok 
kibontakozását, de legalább gátolta azt ren-
geteg bosszúságot okozva. S aztán a zsu-
gorított agyvelő  nyugodt lelkiismerettel el-
mehet ebédelni, megenni mindazt, amit hát-
téri irányítói —a h űség fejében —elébe tálal-
nak. Megcsinálta a maga részér ő l azt, amit 
kellett. Ki tudja, talán nem is eszik késsel 
meg villával. S ha az asztalnál böfög, az 
már csak annyi, hogy összekeverte az 
evőszéket a szószékkel. Ebédel a hatalom 
embere. Ig ból fölzabálható a kultúra? 

Odakint harangoznak. De kiért szól a ha-
rang? 

Az asztal sarkán piros asztalkend đ . Meg-
hitt csendélet. 

Már nem is kongatnak. 
Az egybegyű lt újságírókat a bérelt terem-

bő l majdhogynem a takarítón б  dobja ki. 
Én pedig — aki egyet képzeltem, de azt 

magamtól telhetően őszintén, tudniillik hogy 
az újságírásnak csakugyan nem kellene 
maradéktalanul egy központosított politika 
alázatos eszközének lennie, s gondoltam 
ezt több száz emberrel együtt — otthon fá-
radtan belenézek a tükörbe, s akkor ijed-
temben mit kell látnom? Egy láncáról sza- 

JUHFARKNYI. 
so KONZERVATIVIZ-

MUS 



badult fenevad vicsorog rám vissza a fon-
csorból. Egy közönséges, hálátlan bestia! 
Rémületemben majdnem összemegyek, 
majdnem olyan picinyre, mint a Prn Ank ne-
ve~etü törpe, akirő l már egyszer szó volt 
igaz, több változatban. 

Döbbenetes tény, hogy a tükörb ő l csak-
ugyan egy automániákus, vagy hogy mond-
ják; autonómiás arc néz dühödten rám. 
Nem tudom pontosan, mik egy autonómiás 
pofaberendezés jellegzetességei, de ösztö-
nösen érzem, itt csakugyan egy autonó-
miás, elembertelenedett tükörképr ő l van 
szó. Ahogy például ezek a szemöldökök 
kanyarodnak — ez kiköpött autonómia. Ez a 
homlok, ez a hegyeskés orr, alatta a min-
dennemű  pártütő  szövegre sunyin ráálló 
száj! Össze kell borzadnom. Még az 
ádámcsutka sem áll valahogy jól az állam 
alatt. 

Én, aki egyet képzeltem, valamiféle zagy-
va álmot láttam a sajtószabadságról, tiszta 
vizet engednek a kádamba, és belemerítem 
elpiszkolódott testem. Elfajsúlytalanodott 
golyóim — mint két madzagra kötött ping-
ponglabda —csúfondárosan viháncolnak a 
víz színén. Ez biztos az üres nihilizmusom-
tól van. Mi tegyek? 

Megpróbálom számba venni valós b űnei-
met, de nem megy. Minduntalan csak az jut 
eszembe, hogy egyszer — távoli gyermek-
koromban —csúzliból agyonlőttem a szom-
széd Mari néni rikoltozó kakasát, tehát ben-
nem is van valamicske represszív h бј lanf. 
Maximum ez a valamicske lehet az én bű -
nöm. 

Végül is én nem akarok mindent egészen 
kigúnyolni, de a független újságíró egyesü-
let egyik kezdeményező  tagjaként nem tu-
dom megtenni, hogy ne vonatkoztassam 
magamra is mindazokat a szidalmazó cik-
keket, kijelentéseket, amelyeket különféle 
helyeken ellenünk tettek. És akkor észre 
kell vennem; hogy ezekben a szövegekben 
csakugyan ilyen kérlelhetetlen gyakoriság-
gal fordul elő l az autonómiás kifejezés. 
Rögtön meg kell jegyeznem, hogy eleinte 
nem égettem ennek a logikáját, s most sem 
éhem egészen: miként lehet bezárkózás a 
nyitásra való törekvés, az egységes jugo-
szláv informatikai térre helyezett hangsúly. 
Márpedig ez egyik alaptételként szerepel az 
egyesület alapokmányában. Milyen teker-
vényeken keresztül lehet eddig a vádló kö-
vetkeztetésig eljutni? Mely dialektika hoz-
hatja összefüggésbe ezeket az ellenpóluso-
kat? 

Egy rosszhiszem ű  dialektika? Ez nem jó, 
mert akkor van jóhiszem ű  dialektika is. 
Nem? Ez pediglen szörnyű , mert rengeteg 
baj származik a dialektikus jóhiszem űség-
bő l. Legalább annyi, ha nem több, mint a 
rosszhiszem űségbő l. Minden rossz, semmi 
sem jó. Hagyjuk a dialektikát! 

Valójában értem azt az okfejtést, ami a 
nyitásból zárkózást csinál, mert ilyen visz-
szás időket élünk. Mostanság ez szaporo-
dott el, az ilyen rabulisztika. Megjegyzem, 
van ennek hagyománya, csakhogy most 
nem térnék ki rá. Csupán annyit mondanék 
mégis, hogy az én autonómiásságomban 
mégiscsak van némi antinómia. Bármikor 
leellenő rizhető , hogy nem éltem valami fé-
nyesen azokban a bukott autonómiás évek-
ben. Most pedig hirtelen kiderül, hogy imá-
dom, sőt csökönyösen ragaszkodom azok-
hoz az időkhöz. Olyannyira, hogy különféle 
sötét szervezkedésekbe bocsátkozom, 
csakhogy visszahozzam szenvedésem per- 

ceit. Mit tehetek, én mazochista vagyok. 
Egy nagyon beteg ember, a kór er ősebb az 
akaratomnál, de máris túl sokat beszéltem 
önmagamról. Többen vagyunk mazochis-
ták, jól szervezett, csoportos terápiára van 
szükségünk. 

Ezzel most már tgrülközöm. A játszma 
egyelő re — a veszítés esélyeivel — függ ő-
ben. 

Különben meg mit olvasok, amikor olva-
sok? Per pillanat Desmond Morris, kiváld 
angol zoológus, etológus és viselkedésfor 1' 
ma-kutató könyvét bújom a csupasz maj-
mokról, amelyek mi vagyunk. Ebb ő l a tanul-
ságos olvasmányból ismét kiderül, misze-
rint a csupasz majom valójában nagyon-na-
gyon hosszú múltra tekinthet vissza, de en-
nek csupán leheletnyi része a civilizáció és 
a kultúra szakasza. Nem csoda, ha a demok-
rácia talányával sem tudunk még mit kezdeni. 

Majomfarok lilában. 

1990. febr. 

A SZABADSÁG 
A LÉLEK 
SZÜKSÉGLETE 

(A szarajevói Valter c. egyetemista lap idei 
január 12-ei számában beszélgetést közöl 
Mikko Kovаб -csal, a jugoszláviai független 
írók egyesületének egyik kezdeményez đjé-
vel. Az alábbiakban az interjú néhány fontos 
részletét mutatjuk be olvasóinknak.) 

A demokráciától, s ezzel együtt az Euró-
pától való félelem igencsak jelen van. A 
kommunisták tulajdonképpen éppen ezekre 
a félelmekre játszanak rá, hogy megtarthas-
sák hatalmukat. El őször kifejlesztették a 
„rothadt Nyugattól", a küls ő  és belső  ellen-
ségtő l való félelmet, az iskolában a gyere-
keknek azt tanították, hogy körül vagyunk 
véve kémekkel, éberségre és besúgásra 
szólítottak fel! Paranoiás társadalmat te- 

remtettek. Mikor aztán „argumentumaik" 
egyre-másra értelmetlenekké váltak, hát 
saját területeik felé fordultak, miközben ki-
váltották a nemzetek közötti viszálykodást 
is. Ma új félelmeink vannak, egyik nemzet fél 
a másiktól, sebbő l új feszültségek keletkez-
nek, amelyek minden, e „balkáni rothadás-
ból" való tényleges kiútkeresést megbéní-
tanak. 

Hadd mondom el ezt is: figyelem ezt a 
sok szerb értelmiségit, akiket egykor értel-
mes embereknek tartottam, hogyan hintik el 
a félelem magját, egyszer a Vatikánról, 
máskor a Kominternr ő l, ezekrő l a holt és 
nemlétezö kísértetekrő l! Persze ez effektív, 
mindez feltüzeli a népet, hiszen a társada-
lom megbetegedett. Ki-ki a maga sikertelen-
ségét mások összeesküvésével igazolja. A 
hatalomtartók jobban szeretnek uralkodni a 
balkáni sötétségben, mintsem kitenni ma-
gukat a szabad Európa igazi próbájának. 
Nekem személyesen megfelel az, amit 
Brodszkij mond: jobb utolsó szerencsétlen-
nek lenni demokráciában, mintsem mártír-
nak és szellemi vezérnek zsarnokságban. 
Higgyétek el, semmi szükségem, hogy Titó-
val foglalkozzam, de hogy ne képzeljék, 
Кбntöпalazni akarok, elmondom, mit gon-
dolok errő l. Nem dicsekedhetek azzal, hogy 
ezeket a dolgokat megfelel ően követem, azt 
azonban észrevettem, hogy a Tito elleni tá-
madások zömmel senkiháziaktól, gyávák-
tól, olyanoktól származnak, akik, míg élt, er-
rő l mukkanni sem mertek, s őt még később 
sem, most azonban azt hiszik, hogy ez hős-
tett. Pfuj! Emellett téves oldalról támadják: a 
szerb kommunisták főként mint horvátot! 
Hát persze Kardeljt is köpködik szlovénsá-
ga miatt, pedig a szerb vezetőségben le-
gyeskedб  szerencsétlen doktorok közül so-
kan tulajdonképpeni kardeljisták, Kardeljból 
doktoráltak. Még csak azt tenném hozzá, 
hogy a szerb kommunistáknak van a legke-
vésbé joguk arra, hogy a holt Titóra kiabál-
janak, hiszem maguk is egy új személyi kul-
tuszon munkálkodnak, ugyanakkor a demok-
rácia terén semit sem tettek. Nekik minder-
re semmilyen mentségük sincs. Különben 
minden személyi kultusz a szellem nyomo-
rúságáról árulkodik, s őt, ha úgy tetszik, a 
nép nyomorúságáról is. Azonban éppen a 
Tito-rezsim teremtette meg ezt az emberfaj-
tát, midőn mindent átszitált és kirostált, csak 
a legrosszabbakat hagyva meg. Ez olyan 
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rendszer, amely gazfickók számára teszi le-
hetővé a magas státust. Tito maga terem-
tette meg a föltételeket ahhoz, hogy most 
leköpdöshessék, és többé-kevésbé ez lett 
a sorsa valamennyi kommunista uralkodó-
nak, egyeseknek még életünkben, mások-
nak post mortem. Ebben az ideológiában 
egyébként is sok a hullarablás, sok a halott-
idézés. A titoizmus hamis érték, amely köré 
most még összegyű lnek a karrierista poli-
tikusok, amelyre alaptalanul hivatkoznak a 
régi vágású generálisok — szemmellátható-
an még nem készültek fel arra, hogy eluta-
sítsák a csődbe jutott párt kínálta modellt, 
ugyanakkor képtelenek az egység új formáit 
megtalálni. Egyébként Tito körül sok volt a 
giccs, mindezt fokozatosan és figyelmesen 
kell eltávolítani, de mindebbő l nem szárma-
zik valami túl nagy haszon az ország jöv ője 
számára. Valószín ű leg mindez csupán a 
pártnak használna abban, hogy eltávolod-
jon a büntetőtáboroktól, a munkásként gon-
dolkodók üldözésétđ l, az ártatlanok letar-
tóztatásától, a rend ő ri tortúrától, egykori fő-
nökének fényüzđ  életmódjától, a téves és 
tékozló beruházásoktól, attól, hogy a kor-
pártnak köszönhetően az ország eladóso-
dott, ökológiai és minden más nyomorba 
döntötték, utak, vonatok, kórházak nélkül, 
és így tovább, és így tovább. Vagyis mindez 
magának a pártnak tenné lehet ővé, hogy 
egy kissé tisztára mossa magát. Ha ezt 
nem akarja, és nem meri megtenni, akkor 
még válhat az itt él ő  népek előtt a fő  aka-
dállyá, hiszen a párt a maga szervezeteiben 
továbbra is diktátori hatalommal rendelke-
zik. 

Fordította Csorba Béla 

AMI 
EMLÉKEZTETŐNK 

Méla undorral vegyes érdekl ődéssel ta-
nulmányoztam át a Magyar Szó 1990. feb-
ruár 23-aj számában közzétett Emlékezte-
tő  c. vitacikket Petkovics Kálmán tollából. 
Az Uzon Miklósnak —akirő l fogalmam sincs, 
hogy kicsoda, de alighanem jó oka lehetett 
a körmét Petkovicsba akasztania — küldött 
válaszáról nekem leginkább Vas István tá-
1616 sorai jutnak eszembe: 

Zokognak az érzékeny gyilkosok, 
Ha valaki a tyúkszemükre lép, 
Nagy durvaság, ha kétségbe vonod 
A hóhérod becsületét. 

Mindezt ebben az esetben természete-
sen megfelelő  áttétellel kell érteni, hisz az 
elmúlt évtizedek kultúrpolitikai leszámolásai 
során — talán — vér azért nem folyt ezen a 
tájon, csak a könny, ám legkevésbé az 
ideológiai csendбröké. Csak a könny folyt 
tehát, csak gyomrok lukadtak ki, csak fiatal 
költőket temettünk. 

Mi köze mindehhez Petkovics Kálmán-
nak? A kevésnél bizonyára néhány mázsá-
val több. Én most mégis csupán egy hét-
köznapi történetet mondok el róla. 

Még emlékszem arra a langyos márciusi 
napra — nem volt olyan régen 1983. március 
25-e —, amikor a Kommunista 6/16. és 
7/17. oldalán bizonyos R. T. (az olvasó há- 

romból eltalálhatja, vajon ki lehetett ez az 
egykor oly perspektivikus ifilapfőszerkesztő , 
mára már megszürkült pennabajnok) gya-
lázkodó cikket eresztett meg az Új Sympo-
sion akkor még hivatalban lev ő  szerkesztő i 
ellen. Önmagában ez már akkor sem számí-
tott meglepetésnek: gyaláztak bennünket 
elégszer mások is. Csakhogy ezúttal a cik-
kíró vékony jégre ereszkedett — gondoltuk 
mi nagy optimistán — hiszen azt nehezmé-
nyezte, hogy mi idézeteket közöltünk a tar-
tományi ifiszövetség egyik jelentéséb ő l sza-
kállszárítónak szánt glosszarovat јnkban —
egyébként minden ironikus kontáció nélkül, 
egyszerűen azért, mert (ilyesmi is el őfor-
dult) egyetértettünk az ollózott szöveg tar-
talmával. Mellesleg, a cikkíró — akarva vagy 
akaratlanul — csalt is, hiszen a Szocialista 
Szövetség elleni támadásról beszélt, s nem 
az ifiszervezetrő l. 

Sziverivel gyorsan tiltakozólevelet írtunk, 
én magam vittem el a Kommunista vajdasá-
gi szerkesztőségébe, ahol egy udvarias úr 
azzal a felkiáltással fogadott, miután el-
mondtam, mi járatban vagyok: „Jaj, már 
megint mit csinált ez az ügyetlen Tivadar!" 
S aztán megnyugtatott, hogy majd ha a fö-
fбk (Petkovics) visszatér Budapestr ő l (aho-
vá egy azóta tán már let űnt jugoszláv politi-
kust kísért), megbeszélik, és minden bizony-
nyal leközlik a levelünket. 

Vártunk tehát, bár őszintén szólva, Pet-
kovics rossz híre alapján, nem nagyon re-
ménykedtünk. 

Április 15-e táján fölhívtuk Petkovicsot. 
Még ma is hallom, hogyan üvöltözik, mint 
egy nevetséges kis diktátor: „Disznóság! 
Ez már mégiscsak pimaszság. Ezt az iro-
mányt hogy megjelentessük? Szó sem le-
het róla! Majd még foglalkozunk a Sympó-
val, de abban nem lesz köszönet. Majd 
megírjuk a véleményünket a disszidens írók-
ról is!" Sajtótörvény? Ugyan már! Amikor 
elmondtam az első  ügyvédnek, hogy kivel 
(kikkel) húztunk ujjat, lebeszélt bármiféle 
folytatásról: „Nincs jogász Vajdaságban, 
aki ezekkel most szembeszállhatna." 

Én pedig azóta is várom, hogy mikor fog-
lalkozik majd Petkovics Kálmán vagy a 
Kommunista Eörsi Istvánnal, Szöcs Gézá-
val, Radnóti Sándorral, Leszek Kolakowski-
val és a Sympó többi disszidensével... 

Csorba Béla 
1990. II. 24. 

A DEMOKRÁCIA 
PRÓBÁJA 

A kisebbségi jog: a demokrácia próbája. 
Amikor egy demokráciában megszűnik az 
autonóm képesség, eltéríthetetlenül rálépett 
a barbarizmus útjára. Thomas Mann szem-
ben a fasizmussal szövegezte meg a de-
mokrácia jövőbe mutató lényegét: 

„Man muss die Demokratie als diejenige 
Staats- und Gessel-schaftsform bestim-
men, welche vor jeder andern inspiriert ist 
vim Gefühl und Bewusstsein der Würde 
des Menschen." 

A kisebbség, a kisebbségi kérdés: tükör-
kép. Csalhatatlan, pontos és nem részre-
hajló. Aki ezt a tükröt nem t ű rheti, kimondot-
ta önmaga felett az ítéletet. (...) 

Egyetlenegy politikai irányzat van, amely, 
csak önmagát látva és felnagyítva, nem is-
mer kisebbségi kérdést: és ez a fasizmus. 
Egyetlenegy világszemlélet és lelkiség 
van, mely totalitás-igényénél fogva nem t ű r-
het kisebbségi gátlást: és ez a fasizmus. A 
fasizmus a faji imperializmus tekintetnél-
küli kizárólagossága. 

A fasizmus 1945 májusában kapta meg 
halálos kegyelemdöfését. És most mégis kí-
sértetek járnak közöttünk. Kísértetek? Élö, 
húsból-vérből való emberek. Tájainkon a 
rasszista materializmus az uralkodó törvény: 
a faji imperializmus tekintetnélküli kizá-
rólagossága. 

Jaj a győzőknek! 

Fábry Zoltán 

balázs attila 

A MOZGÓLÉPCSÓ 
BE- 
MIKROFONOSÍTÁSA 

Valamikor régebben néztem egy filmet' 
amelyik nagyon tanulságos és izgalmas 
volt. Gene Hackman játszotta benne a fő-
szerepet. Ha jól emlékszem, Washingtonban 
történt. Valakik sétáltak valahol lenn egy té-
ren mások pedig fölülгбl, egy nagy tömb-
ház emeletéről vadászták đket. Mármint a 
hangukat. Szupermodern szerkentyűket 
vetettek be. Tehát egyszerűen begyűjtötték 
a hangot, aztán átrostálták, kisz űrték ki-
csöpögtették, lefölözték, ugyanezt több-
szörmegismételték — s megkapták a szöve-
get. Ez is olyan dolog, hogy valakinek rosz-
szat, valakinek pedig jót jelentett. Bár akár-
hogy fordítom nem tudom pontosan mi-
ként jelenthet ez jó-t aszó nemes értelmé-
ben. Mindenesetre a szakik megkapták az 
óhajtott inkrimináló mondatokat, amelyek 
aranyat érnek. A téren sétálóknak, szegé-
nyeknek, gőzük nem volt, hogy a technika 
csodáinak köszönhetően megtörént a le-
hallgatás dicső  aktusa. Talán fogalmuk sem 
lehetett arról, miszerint ez így is lehet. Az 
embernek rossz füle van, még egy Msztisz-
16v Rosztropovics is, példának okáért, akár 
elbújhat egy közönséges nyúl mellett, de 
hagyjuk most Rosztropovicsot meg a nyu-
lat! Az embernek nincs valami príma hallá-
sa, de ha megtoldja az elektronikával, egé-
szen szép eredményeket könyvelhet el. 

I 



Megszerkesztette magának az elektroni-
kus nyulat, de mondtam már, hagyjuk a 
szegény állatokat, ők nem tehetnek róla, 
hogy az ember ilyen leleményes. Bach-ot is 
áramosítani tudja. 

Sokoldalú lény a homo sapiens, követke-
zésképp a lehallgatásnak is széles skáláját 
hozta létre. Az alapfölosztás szerint van 
egyszerü és összetett lehallgatás. Ismét-
lem: lehallgatás, mert aligha van bonyolult 
hallgatás. Vagy talán az úgyszint létezik, 
csak most más lapra tartozik. Még ameny-
nyire ismerem ezt a specifikus tudományt, 
szerintem az egyszerűbb trükkök közé tar-
tozik az úgynevezett „buging", amelyiknek 
az a lényege, hogy a szegény, szerencsét 
len lehallgatott ne vegye észre a poloskát. A 
gond persze az, hogy ezt az érzékeny kis 
műszert a lehallgatással megbízott, hazájá-
ra minden téren felesküdött egyén nem ve-
zetheti be például az alfelébe, ahol az 
egyébként jó helyen lenne, egészen finom, 
familiáris környezetben, mert abban az 
esetben a poloska hatástalannak bizonyul-
na: élénk, recseg ő  bélműködéstő l zavartan, 
a külvilágtól elszigetelten még egy rendes 
poloska is tehetetlen. Keser ű  vigyorral la-
pulni kénytelen, jobb időkre várva. Például a 
demokráciára, amikor majd nyíltan kikerül-
het az asztal közepére, elnyeri a maga 
méltó helyét az új társadalomban — élvez-
heti a maga poloskaságát: minden fölösle-
ges bújtatás, gatyázás nélkül. Ha már sza-
badság van, akkor legyen szabadság min-
denki számára! A poloska kikerül az illegali-
tásból, s büszkén elfoglalja helyét az asztal-
főn. 

Nem tudom, hogy én félreértettem-e va-
lamit, de bennem ilyen gondolatok torlódtak 
föl, amikor elolvastam a Magyar Szó egyik, 
a Bemikrofonosított demokrácia címet vi-
selő  cikkét, amely — be kell vallanom — na- 

gyon tetszett. Történt ez a közelmúltban. 
Személy szerint egy kis id ő re volt szüksé 
gem feldolgozni mindezt. S most, hogy ez 
megtörtént, azt sem tudom, mit gondoljak 
tovább. Különben merjek-e, mert gyermek-
koromban egyszer agyrázkódással kerül-
tem kórházba. A doktor bácsik megmentet-
ték az életem, de azóta nem vagyok egé-
szen tisztában vele, vajon nem került-e még-
iscsak az én koponyámba is valamiféle mik-
ro poloskafon. Azóta ott lapul visszhangzó 
csontüregem egyre fogyatkozó vel őjében, 
miközben fáradhatatlanul küldi jeleit a meg-
felelő  helyre, hiába gyanítom. De majd ha 
végképp felszívódik az agyam, akkor majd 
ordítok egy fö гtelmeset, megrázom busa fe-
jem, két erőteljes nemet intek, s összetörik 
bennem a bogár. Megroppan a poloska. 

Addig is csak állok ezzel azén kétes segg-
fejemmel a saját telefonkészülékem el őtt, 
bámulom, közben azon rágódom, vajon 
van-e benne vagy nincs? Aztán annyira ide-
ges leszek a kérdéstő l, hogy beledumálok 
mindent. Vigye fene! Belelotyogok a tele-
fonba. Ha érdekes vagyok a fenének, hát vi-
gyen! Eddig még nem vitt el egészen, de 
nana... 

Különben van a szomszédomban egy te-
lefonos szaki. Kicsit ütött ő  is. A múltkor fag-
gattam ezek a dolgok felöl, de neki több 
esze van, mert csak mosolygott titokzato-
san. Majdnem kikeltem magamból, de sike-
rült visszaszorítanom. Elvégre ő  csak a 
munkáját végzi. Amolyan baráti alapon, in-
gyen megjavítja a poloskánkat, minek hara-
gudjak rá, Én meg aztán örülök és táresá-
zok, hívok boldogot és boldogtalant, hogy 
tudassam — benne vagyok megint az egye-
temes körforgásban! Még szép. Ezért fize-
tem a telefonszámlát. Hogy hallassak ma-
gamról. Sok más embertársat kell így eltar- 

tanom. Én alapvetően humánus beállított-
ságú vagyok. A Nagy Fül legénységének is 
élnie kell valamibő l. Ott  is vannak éhez ő  
gyermekek. Én mindent megteszek, hogy 
gyermekemet kellőn iskoláztassam. Felté-
telezem, hogy a Nagy Fül apai egyedei ugyan-
ezt teszik. Mién ütném el őket mindennapi 
kenyerüktő l holmi bonyolult hallgatással? 

Manapság egyre nehezebb ez az élet. 
Beszélni nem könny ű , de hallgatni sem. Na 
most mindenestre van az a konvertibilis di-
nár, amellyel többek közt a telefonszámlát 
fizetjük. Nos, ez talán javít a dolgon. Így töb-
bé-kevésbé konstans ára lehet mindannak 
a zöldségnek, amit én telefonba mondani 
tudok. Információimnak állandó áruk van, 
tehát nem kell különösképp feszélyeznem 
magam. Nem kell annyira vigyáznom, mit 
mondok, meg most mindennek megvan a 
súlya, az állandó értéke. Ugathatok akármit, 
mindenemet el tudom adni. Mert én egy kons-
tans jó üzlet vagyok. Büszkélkedhetek ez-
zel. Segítem a boldogulásunkat. 

Ha pediglen megharagszom, akkor azon 
töröm a fejem, miképp lehetne mégiscsak a 
lehallgatókat megzavarni. Ennek egyik ha-
tékony módszere ikertelefonok esetében al-
kalmazható, amikor is az egyik kagylóba 
mondod azt, amit szabad, a másikba pedig 
— ezzel egyidőben — azt, amit egyébként 
tényleg gondolsz. Elképesztő  zavart tudsz 
ezzel kelteni, s boldog lehetsz ebben a za-
varban. Ha a káosz az, mit rend helyett 
óhajtasz. 

Meg lehetne még vitatni a lehallgató le-
hallgatásának kínálkozó módszereit is, de 
errő l majd egy másik alkalommal. Majd ami-
kor kirobban nálunk a Jugo-gate botrány, 
ha egyáltalában kirobbanhat nálunk ilyesmi 
az általunk épített és értelmezett demokrá-
ciában. 
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REZIME 
Prošlo је  svega nekoliko nedelja kako smo se oprostili  ad  Janoša Sive- 

rija (Sziveri János), pesnika, prevodioca, nekadašnjeg glavnog urednika 
(koga  ii 1983. godine osiona vlast uklonila sa čela našeg časopisa i iz  jay-
nag  života) kasnije našeg glavnog saradnika. Naš časopis koji  ii U  svom 
poslednjem prošlogodišnjem broju objavio pesnikove poslednje  pearl,  
sad priređuje blok sećanja na rano preminulog pesnika. U tom Ыоки  objav- 
Ijujemo deo pesnikovog intervjua na radiu, te nekoliko njegovih pisama i 
dve pesme, sećanje Vojislava Despotova, Atile Balaža (Balázs Attila), i 
Martona Matuške (Matuska Márton) , njemu posvećene pesme Ota Horva- 
ta (Horváth Ottó), Jožefa Biroa (Bíró József), Petera Božika (Bozsik Pé- 
ter), Lasla Gebera (Géber László) Pala Lephafta (Léphaft Ра1), Ferenca 
Kalapatija (Kalapáti Ferenc) i lštvana P . Nada (P. Nagy István). U svojim 
tekstovima Siverijev stvaralački opus vrednuju Ito Fenjveši (Fenyvesi Ot- 
tó), Mikloš Fogaraši (Fogarassy Miklós) i Gabor Vajda (Vajda Gábor). 

Pod naslovom „Kuda dalje?" objavljujemo četiri izlaganja č ime nastav- 
Ijamo seriju  0  specifičnosti naše sudbine kao nacionalne manjine. Karolj . 
Mirnič  (Mimics Károly) u svom kriti čkom tekstu, „Kopilovi ćeva epoha" 
analizira odnos između nacionalnosti i demokratije. Giza Dire  (Györe Gé- 
za) ukazuje na problem opadanja biь liotekačkog fonda knjiga pisanih i ob- 
javljenih na jeziku vojvo đanskih Madara. Lajos  Tot (Tóth Lajos)  ii  svom 
naučnom radu dao naslov: „ Stru čno i naučno uporište obrazovanja na jezi- 
cima narodnosti",  Lash o Vigil  (Végel László)  ii  ovaj put svoja razmišljanja 
uputio „svom prijatelju, jugoslovenskom Mađaru". 

Literaturna rubrika predstavlja tri pesnikinje. Eržebet Čanji (Csányi Er- 
zsébet) koju smo na stranicama našeg časopisa upoznali  sari  kao autori- 
cu tekstova vezanih za teoriju  a  književnosti. Žužana Pap (Papp  Zsu-
zsanna)  i Timea Bordaš (Bordás Times) pak spadaju među najmlade sa- 
radnike okupljene oko časopisa kao i Arpad Abonji Nad (Nagy Abonyi Аг- 
pád) čiju novelu upravo objavljujemo i Kalman Jodal (Jódal Kálmán) sa 
sada publikovanom radiodramom. Literarnu rubriku oboga ćuju literarni pre- 
vodi: novelu Elizabete Rajnhart (Elizabeth Reinhardt) sa nemačkog preve- 
1а  ii Marta Pa1ič  (Pálics Márta), a novelu Lujze Erdriha (Louise Erdrich)  as  
engleskog Eva Turuc (Turucz Éva).  Id  Zoltana Šebeka (Sebók Zoltán) 
objavljujemo novi esej. 

U našoj seriji intervjua ovoga puts predstavljamo Petera Božika (Bozsik 
Péter), autora nedavno objavljene prve zbirke pesama, dobitnika nagrade 
Šinko Ervin (Sinkó -díj) markantnu li čnost novijeg pesništva vojvodanskih 
Madara. Razgovor sa njim  ii  vodio Endre Čepegii  Kis (Kis Csepegi Endre). 
Autori rubrike „Kritika  0  knjizi" su u ovom broju: Beata Torka (Thomka 
Beáta), Janoš Bata (Bata János), Eržebet Čanji (Csányi Erzsébet) i Arpad 
Abonji Nad (Nagy Abonyi Аград ). Broj  pa  običaju zaokružuje „Slobodni 
udarac", rubrika polemike.  Id autora likovnih priloga spomenimo Lasla 
Dormana (Dormán László) (serija fotografija  0 Janošu siveriju), Roberta 

Farkaša (Farkas Róbert), Žužanu  Nemes  Farkaš (Nemes Farkas Zsu-
zsanna), kao i savremenih jugoslovenskih skulptora, ltd.... 

It was only a few weeks ago that we had to part with the poet and transla-
tor János Sziveri, the former editor in chief and later principal contributor of 
ÚI Symposion. (The unhindered cruelty of the authorities expelled him both 
from the head of the monthly and from politics in 1983.) In our last 1989 
number we published— as we now know — a sample of his last poems, and 
now we publish a block with reverence to the poet. It includes part ifs radio 
interview with him, a couple of his letters and two of his poems. There follow 
obituaries by Vojislav Despotov, Attila Balázs, Márton Matuska and 
poems consacrated to his memory by Ottó Horváth, József Bí гó, Péter 
Bozsik, László Géber, Pál Léphaf, Ferenc Kalapáti and István P. Nagy. 
Reviews by Ottó Fenyvesi, Miklós Fogarassy and Gábor Vajda concern 
the work of sziveri. 

Under the title Whither Next? in this section we proceed with the series 
dissecting peculiarities of our minority destiny by publishing other four con-
tributions. Criticizing the "Kopilovi ć  Era" Károly Mimics analyzes the rela-
tion between national minority and democracy. Géza Györe calls attention 
to the disproportionate dwindling of books written in the language of the 
Hungarian minority of Vojvodina. The essay of Lajos Tóth carries the title 
"Professional and scientific proofs for education in the language of the mi-
norities". László Végel addresses his thoughts to his "Hungarian friend in 
Yugoslavia" — in the spirit of the appeal. 

The literary section introduces three poetesses. Erzsébet Csányi has so 
far published on these pages only essays from the theory of literature. 
Zsuzsanna Papp and Tímea Bordás, on the other hand belong to the 
youngest generation assembling around Úi Symposion, along with Arpád 
Nagy Abonyi who publishes a short story or Kálmán Jódal whose radio 
play is published here. Literary translations also enrich the section. Márta 
Pálics has translated a short story by Elisabeth Reinhardt from German 
and Eva Turucz has translated one by Louise Erdrich from English. Zol-
tán Sebők published an essay. 

As for our usual interviews, now there is one with Péter Bozsik, who has 
won the Sinkó Award and has published his first collection of poems. He is a 
striking figure of Hungarian lyrics in Voyvodina. The interview was made by 
Endre Kis Csepegi. The authors of the reiew section are Beáta Thomka, 
János Bata, Erzsébet Csányi and Árpád Nagy Abonyi. FREE KICK, our 
polemic section closes this number as usual. Among the illustrations there 
is a photo series of János Sziveri by László Dormán and series of drawings 
by Róbегt Farkas and Zsuzsa N. Farkas. We close this issue with the 
works of Yugoslav contemporary sculptors. 
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